Ergo-press
Pneumatische hielafdrukker op tafel

Just right !

Van afdrukken gesproken… !

Zijn “drukram” met een lineaire beweging
zorgt voor een perfecte trajectcontrole.
Dankzij de verplaatsbare zelfblokkerende
tafel kan het wiel tijdens het demonteren
gemakkelijk worden gepositioneerd en
bevestigd.

Dankzij

de

hydraulische

schokdemper van DQN bent u zeker dat
de hiel zonder schokken wordt ingedrukt.

CAPACITEITEN
−

Voor ‘Run Flat’-banden, laagprofielbanden en alle andere banden voor
personenwagens, motorfietsen en
bestelwagens.

−

Maximum bandbreedte : 36cm

−

Velgbreedte : 2’’ à 13’’

KENMERKEN
−

Luchtdruk : 7 bar

−

Lengte : 93/113 cm

−

Breedte : 83 cm

−

Max hoogte : 148 cm

−

Gewicht : 96 kg

−

Standaard kleur : rood RAL 3020

OPTIES
−

Andere RAL kleuren

−

Speciale aanpassingen

−

Tweede omdraaipallet

ACCESSOIRES
−

Het rubber snoer is een accessoire die
voorkomt dat de hiel van de band
opnieuw op de velg klapt bij de
demontage en vereenvoudigt zo de grip
van de "Smooth-grip”-klauwen van de
opspantafel van onze bandenwisselaars
Opti-fit en Pro-fit.
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Ergo-press
De

Ergo-press

is

de

spil

in

het

nieuwe

assortiment ''Ergo-line”. Deze pneumatische
hielafdrukker op

tafel

staat

voor comfort,

efficiëntie en veiligheid.

De lineaire beweging van de Ergo-press heeft veel
voordelen: De volledige kracht ontwikkeld door de
cilinder wordt rechtstreeks uitgeoefend op de
drukram,

waardoor

het

de

hielafdrukker op de markt is.

meest

krachtige

Hierdoor kan het

traject beter worden gevolgd en contact worden
vermeden tussen velg en drukram.
Zijn zelfblokkerende tafel plaatst zich zodra er contact
is tussen de drukram en de band, waardoor
verplaatsing van de velg tijdens de hielafdrukoperatie wordt voorkomen.
Zijn unieke hydraulische schokdemper (Octrooi DQN)
verzekert u ervan dat de hiel zonder schokken en
dus zonder risico ingedrukt wordt.

Ergo-line

Zijn drukram, heeft een speciaal profiel dat uitstekend
functioneert

zowel

op

banden

met

velgboordbescherming, op "Run Flat"-banden als
op standaard banden
Zijn kolom is voorzien van een beugel voor de pot
monteerpasta

en

een

opslagruimte

binnen

handbereik voor kleine nuttige gereedschappen.

ZIE OOK

Ergo-roll

Ergo-lift

