Juste right !

Professionele handmatige bandenwisselaar

Niet langer sleutelen !

CAPACITEITEN
−

MFC

Voor wielen van personenwagens,
motorfietsen, quad, scooter, kart,
kruiwagen of grasmaaier van 4” tot
21’’ velgdiameter.

EIGENSCHAPPEN
Manu-fit C (MFC) :
− Lengte : 65 cm
− Breedte : 65 cm
− Hoogte : 75 cm
− Gewicht : 30 kg

Manu-fit A (MFA) :

De Manu-fit A is een accessoire voor
kleine wielen van onze automatische bandenwisselaars Opti-fit en
Pro-fit:
− Lengte : 65 cm
− Breedte : 65 cm
− Hoogte : 16 cm
− Gewicht : 18 kg

STANDAARD UITRUSTING
−
−

MFA

−

1 Montage- en demontagehendel
3 Steunassen voor naafgaten vanaf
12mm
Standaard kleur : rood RAL 3020

OPTIES
−
−

Andere RAL kleuren
Speciale aanpassingen

Accessoire
−

RB-wielaccessoire voor velg zonder
naafgat
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MFC- MFA gemeenschappelijke punten
De Manu-fit is uitgerust met een mechanische opspantafel
met vooraf gepositioneerde klauwen. Zodoende kan op een
comfortabele werkhoogte de band snel worden gegrepen.
Met een capaciteit van 4" tot 21" zijn er niet veel wielen van
personenwagens, motorfietsen, quad, kart, en zelfs van
vliegtuigen waarmee deze kleine mechanische machine
geen raad weet.
De verschillende centrale assen, die afgestemd zijn op alle
beschikbare naafgaten geven een stabiele ondersteuning.
Wanneer in uitzonderlijke gevallen er geen naafgat is, zal de
RB-accessoire bijzonder efficiënt zijn.
De montage- demontagehendel is een volledig nieuw concept
dat de spanning vermindert en handelingen zoveel
mogelijk vergemakkelijkt. De zijkant van de "montagekop"
is voorzien van een geprofileerd wieltje om de hiel boven
de velgboord te rollen, om te voorkomen dat de hielrand
niet wordt beschadigd. De zijkant van de “demontagekop”
is rechtstreeks overgenomen van de grote broers Opti-fit et
Pro-fit, die hun dienst op dit gebied ruimschoots hebben
bewezen.

MFC- MFA verschillen
De Manu-fit C is voorzien van een voet, uitgerust met een
handmatige hielafdrukker met drie inkepingen om over
voldoende bereik te beschikken om moeiteloos wielen tot
9’’ breed af te drukken. Deze voet is ook voorzien van
behuizingen voor de drie steunassen en de montage- en
demontagehendel. Praktisch om tijdens de volledige
operatie, alles binnen handbereik te hebben.

De Manu-fit A moet worden beschouwd als een accessoire
voor

onze

bandenwisselaars

Opti-fit

en

Pro-fit,

als

aanvulling om kleinere velgen te kunnen behandelen. Het
wordt rechtstreeks geplaatst op de opspantafel, waardoor
ruimte bespaard wordt.
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