Montażownica GIULIANO SX 228 PRO L-N-L
Super-automatyczna montażownica z uchylną wieżą i podwójnym ramieniem roboczym do kół o średnicy felgi od 10
"do 28" (maksymalna średnica koła 1100mm 43” maksymalna szerokość koła 415mm 16”). Montażownica GIULIANO
SX 228 PRO L-N-L to jeszcze nowsza wersja znanej już wcześniej S 228 PRO L-N-L. Stół montażownicy został
wzmocniony i zastosowano system POWER X - 4 cylindry dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła.
System PO zapobiega zaklinowaniu płetwy zbijaka a LeverNoLever (L-N-L) umożliwia bezłyżkowy montaż/demontaż.
Funkcje:
• Uchylna wieża; przesuwne ramię pionowe 41 ø mm;
• Zbijak zasilany obustronnie sprężonym powietrzem przez cylinder ø 200 mm
• Wzmocniona rama
• Wyposażona w system LeverNoLever (L-N-L)
• System POWER X - 4 cylindry dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła
• Blat o grubości 14 mm z regulowanymi szczękami;
• Pompowanie opon w pedale (standard)
• Regulowany kąt płetwy odbijaka
• Wyposażona w motoinverter (płynna regulacja obrotu stołu)
• Wyposażona w podwójne ramię robocze HP2 (standard)- nadaje się do obsługi opon nisko profilowych i typu
Run-flat
• Zestaw zewnętrzny do montażu opon bezdętkowych GUN1 (opcja)
• Wyciągany pojemnik na pedały Easy Access zapewnia szybką obsługę.
• Opatentowany system PO – działania w obu kierunkach, co zapobiega zaklinowaniu płetwy zbijaka
• Możliwość pozycjonowania / blokowania ramienia sterującego
• Możliwość montażu windy WL6 (opcja)
Dane techniczne:
• Zakres mocowania obręczy od zewnątrz: 10”-27” (regulowane szczęki)
• Zakres mocowania obręczy od wewnątrz: 12”-29” (regulowane szczęki)
• Maksymalna średnica koła: 1100mm (43”)
• Maksymalna szerokość koła: 415mm (16”)
• Siła zbijaka: 30 800N
• Ciśnienie robocze 10bar (145psi)
• Prędkość obrotowa: 7-14rpm
• Moc: 230V 1ph
• Silnik: 1,1kW (3ph)
• Wstępnie ustawione ciśnienie pompowania opon 3,5bar (50psi)
• Waga: 380kg
• Wymiary: 1590x1930x2160

Standardowe akcesoria:
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Dostępne fronty w kolorze: czarnym, czerwonym, niebieskim

Zastosowane technologie:

PO SYSTEM - gwarantuje automatyczny powrót zbijaka do pozycji spoczynkowej,
co zapobiega jego zaklinowaniu. Patent Giuliano - w celu dokładnego, łatwego i bezpiecznego odbicia opony od felgi.

LeverNoLever (L-N-L) to jedyny system, który łączy w sobie zalety urządzenia
"bezłyżkowego" z możliwością użycia standardowej „łyżki”. L-N-L można szybko i
łatwo przekształcić w tradycyjne ramię do montowania / demontażu przez
naciśnięcie przycisku. Zasadniczo mamy dwie montażownice w jednym:
„bezłyżkową” i tradycyjną! Ty decydujesz, który sposób pracy jest najszybszy,
najprostszy i najbardziej wygodny dla konkretnych rodzajów opon: urządzenie
dostosuje się do swojej pracy.

POWER X - Wzmocniony stół o grubości 12 mm z systemem 4 cylindrów Power X
(patent Giuliano) dla zapewnienia mocnego i sztywnego mocowania koła.
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