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Zeer innovatieve super-automatische 
bandenwisselaar voor velgen tot 32”. 
Hydraulisch aangedreven en beschikbaar 
met volautomatische demontagecyclus.
Door z’n kracht en precisie is deze machine 
uitermate geschikt voor de professionele 
gebruiker. 
De “lever-less”-technologie elimineert elke 
fysieke inspanning. 
De “contact-less”-technologie garandeert 
geen contact tussen machine en velg om 
schade aan de velg uit te sluiten.



Hoofdeigenschappen

De M 1032 bandenwisselaar kan elk type band behandelen van 13” - 32” zonder in contact te komen met de velg.

Het steeds toenemende gebruik van lichtmetaal, chroom of gelakte velgen vereist dat de machine nooit in contact 
komt met de velg, zelfs niet met kunststof beschermingen.

De voorselectie van de velgdiameter, de automatische positionering van het wiel ten opzichte van de gereedschaps-
revolver en de gecoördineerde beweging tussen de wielas en de revolver garanderen een groot gebruiksgemak en 
een excellente precisie.

“IP” systeem: de draaisnelheid van de draaitafel wordt automatisch aangepast met een motor inverter zodat het 
maximale koppel altijd kan gebruikt worden, zelfs aan maximale snelheid (7 - 18 t/min).



Functionele eigenschappen

1. Axiale montagetafel
Elektromechanische intelligent axiale draaitafel met hydraulisch axiale   
beweging. De eerste machine waarbij de wielas tegelijkertijd beweegt met de 
gereedschapsrevolver om de handelingen te vergemakkelijken en precisie en 
effectiviteit te garanderen. 

2. Mobiele bedieningsconsole
De console kan in de meest ergonomische positie geplaatst worden. De bedie-
ningsknoppen zijn eenvoudig, intuitief en zeer gebruiksvriendelijk.

3. Interactief touch-screen

4. Multifunctionele gereedschapsrevolver met 4 innovatieve gereedschappen 
- Automatische rotatie
- 3 werkposities
- Mobiele bandenhaak met een veer (5)



Functionele eigenschappen

6. Onderste verstelbare hendel
Altijd in de beste radiale positie geplaatst om de montage van de eerste hiel 
te vergemakkelijken.

7. Onderste hielafdrukschijf
Autonoom, zodat hij gebruikt kan worden als “helper” om de tweede hiel te 
demonteren.

8. Ergonomische pedalen met 4 functies
- Draaitafel rotatie 
- Wielklemmen
- Wiel los maken
- Banden blazen

9. Premium frontale wiellift (85 kg)

10. Hieldrukker met regelbare hoogte 
- De vorm vann de hieldrukker is ideaal voor runflat banden
- De hieldrukker wordt geholpen door drukrol “A”, een onderdeel van de 
revolver, die de band altijd in de correcte positie houdt.

11. Electronische bandenblazer 
- Geïntegreerd systeem met automatische blaas- en leegloopprocedures
- Touch-screen interface
- Blaasprocedure met boostfunctie voor wielplaatsing



Werkprocedures

1. Wielmaat instellen

2. Wiel plaatsen
De draaitafel positioneert zich simultaan met de 
wiellift om het plaatsen te vergemakkelijken.

3. Wiel klemmen
A. Plaats de klem met de klemkegel
B. Positioneer de klem en de kegel op de velg
C. Klem het wiel door de pedaal los te laten

4. Hielafdrukken en demontage van de band
De revolver hielafdrukschijf duwt hydraulisch op de band en het simultaan 
draaien van het wiel vergemakkelijkt het afdrukken van de bovenste hiel.
Hierna drukt de onderste hielafdrukschijf langs onder en de simultane rota-
tie vergemakkelijkt het afdrukken van de onderste hiel.



5. Montage van de band
A. De revolver duwt de band naar de binnenkant van de velg met behulp van de geïntegreerde kunststof rol.
B. De onderste hielafdrukarm helpt bij deze handeling (B1)
C. Het montagegereedschap op de revolver, die al in de juiste positie staat, zet zichzelf tussen de rand van de velg en de 
band (C1) 
Door de hulp van de kunststof rol en de hieldrukker, wordt de band eenvoudig en efficiënt gemonteerd.

Werkprocedures



Standaard accessoires

Afmetingen



Technische gegevens

- Velgdiameter

- Max. wieldiameter

- Max. wielbreedte

- Werkdruk

- Kracht van de onderste en bovenste hielafdrukker

- Draaisnelheid 

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Motor vermogen hydraulische groep

- Max. zelfcentrerend koppel

- Max. wiel gewicht

- Gewicht

- Voltage

13” - 32”

1200 mm

16”

120 bar

900 kg

7 - 18 t/min

≤ 70 dB 

0,98 kW

0,80 kW

1200 Nm

 85 kg

 550 kg

200 - 230V / 1 Ph / 50 Hz (3-2-00018) 


