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De M 422 toestellen hebben allemaal een kantelende arm die mechanisch geblokkeerd wordt. 
Ze zijn geschikt voor velgen tot 22”. 
Alle versies zijn verkrijgbaar in monofase 230 V, 3 x 230 V of 3 x 400 V. 
De monofase versies zijn verkrijgbaar met het IP (Increased Power) systeem motor-inverter.



HPA-Faip bandenwisselaar 
M 422 ref 3-2-00001

Automatische bandenwisselaar voor velgen tot 
22”. Een sterk en betrouwbaar toestel om snel, 
makkelijk en veilig banden te (de)monteren 
aan een scherpe prijs.
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Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met kantelende arm. 

Geschikt voor personenwagen- , SUV- en motobanden.

Uitgerust met motor met 1 snelheid.

Door een simpele druk op de knop wordt de arm zowel horizontaal als  
verticaal mechanisch geblokkeerd. 

Een glijdende rol onder de horizontale arm beperkt de inspanning tot het 
minimum.

De draaitafel kan alle lichtmetalen velgen klemmen, zowel van binnen als van 
buiten. 

De optionele kunststof beschermstukken voor de klauwen vermijden schade 
aan de velgen.

Functionele eigenschappen

Demontagekop met nieuw profiel, passend op banden en velgen van de 
nieuwste generatie.

De verwisselbare kunstof beschermstukjes beschermen de velg tijden de 
(de)montage.

De krachtige wieldrukker wordt bediend door een inox cyclinder met een dia-
meter van 186 mm.

De optionele kunststof beschermstukken beschermen de lichtmetalen velgen 
tijdens het afdrukken.

De aluminium pedalen zijn ergonomisch geplaatst en voorzien van duidelijke 
functiesymbolen.



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Bandenblazer
- Bandenborstel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- Set klemmen voor motowielen
- Set van 12 beschermstukken voor de klauwen
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de hielafdrukker
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de bandenlepel
- Kunststof (de)montagekop

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Mogelijke voltages

10” - 22” ( -> <- )
13” - 25” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1000 mm

3” - 12.5”

8 - 10 bar

≤ 70 dB

0,75 kW 

1200 Nm

224 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00001) (standaardversie)

200 - 230V / 1 Ph / 50 Hz (3-2-00076)

200 - 230V / 1 Ph / 60 Hz (3-2-00077)

200 - 230V / 3 Ph / 60 Hz (3-2-00078)



HPA-Faip bandenwisselaar 
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Automatische bandenwisselaar voor velgen tot 
22”. Een sterk en betrouwbaar toestel om snel, 
makkelijk en veilig banden te (de)monteren 
aan een scherpe prijs.



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met kantelende arm. 

Geschikt voor personenwagen- , SUV- en motobanden.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

Door een simpele druk op de knop wordt de arm zowel horizontaal als  
verticaal mechanisch geblokkeerd. 

Een glijdende rol onder de horizontale arm beperkt de inspanning tot het 
minimum.

De draaitafel kan alle lichtmetalen velgen klemmen, zowel van binnen als van 
buiten. 

De optionele kunststof beschermstukken voor de klauwen vermijden schade 
aan de velgen.

Functionele eigenschappen

Demontagekop met nieuw profiel, passend op banden en velgen van de 
nieuwste generatie.

De verwisselbare kunstof beschermstukjes beschermen de velg tijden de 
(de)montage.

De krachtige wieldrukker wordt bediend door een inox cyclinder met een dia-
meter van 186 mm.

De optionele kunststof beschermstukken beschermen de lichtmetalen velgen 
tijdens het afdrukken.

De aluminium pedalen zijn ergonomisch geplaatst en voorzien van duidelijke 
functiesymbolen.



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Bandenblazer
- Bandenborstel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- Set klemmen voor motowielen
- Set van 12 beschermstukken voor de klauwen
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de hielafdrukker
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de bandenlepel
- Kunststof (de)montagekop

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Mogelijke voltages

10” - 22” ( -> <- )
13” - 25” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1000 mm

3” - 12.5”

8 - 10 bar

≤ 70 dB

0,9 / 0,12 kW 

1200 Nm

224 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00002) (standaardversie)

200 - 230V / 3 Ph / 60 Hz (3-2-00075)



HPA-Faip bandenwisselaar 
M 422 FS ref 3-2-00004

Automatische bandenwisselaar voor velgen tot 
22”. Een sterk en betrouwbaar toestel om snel, 
makkelijk en veilig banden te (de)monteren 
aan een scherpe prijs.
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Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met kantelende arm. 

Geschikt voor personenwagen- , SUV- en motobanden.

Uitgerust met motor met 1 snelheid.

Voorzien van luchtbooster voor tubeless banden.

Door een simpele druk op de knop wordt de arm zowel horizontaal als  
verticaal mechanisch geblokkeerd. 

Een glijdende rol onder de horizontale arm beperkt de inspanning tot het 
minimum.

De draaitafel kan alle lichtmetalen velgen klemmen, zowel van binnen als van 
buiten. 

De optionele kunststof beschermstukken voor de klauwen vermijden schade 
aan de velgen.

De glijdende blaasmondstukken zijn ingebouwd in de glijdende klauwen voor 
automatische aanpassing aan de velgdiameter.

Functionele eigenschappen

Demontagekop met nieuw profiel, passend op banden en velgen van de 
nieuwste generatie.

De verwisselbare kunstof beschermstukjes beschermen de velg tijden de 
(de)montage.

De krachtige wieldrukker wordt bediend door een inox cyclinder met een dia-
meter van 186 mm.

De optionele kunststof beschermstukken beschermen de lichtmetalen velgen 
tijdens het afdrukken.

De aluminium pedalen zijn ergonomisch geplaatst en voorzien van duidelijke 
functiesymbolen.

De tank met grote capaciteit (16l), geplaatst aan de buitenkant van de machi-
ne voldoet aan alle EU normering.

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de zijkant van het toestel om onbe-
doelde activatie te vermijden.



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Bandenborstel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- Set klemmen voor motowielen
- Set van 12 beschermstukken voor de klauwen
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de hielafdrukker
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de bandenlepel
- Kunststof (de)montagekop

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Mogelijke voltages

10” - 22” ( -> <- )
13” - 25” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1000 mm

3” - 12.5”

8 - 10 bar

≤ 70 dB

0,75 kW 

1200 Nm

224 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00004) (standaardversie)

200 - 230V / 3 Ph / 60 Hz (3-2-00073)

230V / 1 Ph / 50 Hz (3-2-00071)

230V / 1 Ph / 60 Hz (3-2-00072)



HPA-Faip bandenwisselaar 
M 422 2V FS ref 3-2-00005

Automatische bandenwisselaar voor velgen tot 
22”. Een sterk en betrouwbaar toestel om snel, 
makkelijk en veilig banden te (de)monteren 
aan een scherpe prijs.

Servo
Paalstraat 3

9700 Oudenaarde

Service Hub
Meren 15

2250 Olen 

055 38 91 00
www.servo-tools.be



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met kantelende arm. 

Geschikt voor personenwagen- , SUV- en motobanden.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

Voorzien van luchtbooster voor tubeless banden.

Door een simpele druk op de knop wordt de arm zowel horizontaal als  
verticaal mechanisch geblokkeerd. 

Een glijdende rol onder de horizontale arm beperkt de inspanning tot het 
minimum.

De draaitafel kan alle lichtmetalen velgen klemmen, zowel van binnen als van 
buiten. 

De optionele kunststof beschermstukken voor de klauwen vermijden schade 
aan de velgen.

De glijdende blaasmondstukken zijn ingebouwd in de glijdende klauwen voor 
automatische aanpassing aan de velgdiameter.

Functionele eigenschappen

Demontagekop met nieuw profiel, passend op banden en velgen van de 
nieuwste generatie.

De verwisselbare kunstof beschermstukjes beschermen de velg tijden de 
(de)montage.

De krachtige wieldrukker wordt bediend door een inox cyclinder met een dia-
meter van 186 mm.

De optionele kunststof beschermstukken beschermen de lichtmetalen velgen 
tijdens het afdrukken.

De aluminium pedalen zijn ergonomisch geplaatst en voorzien van duidelijke 
functiesymbolen.

De tank met grote capaciteit (16l), geplaatst aan de buitenkant van de machi-
ne voldoet aan alle EU normering.

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de zijkant van het toestel om onbe-
doelde activatie te vermijden.



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Bandenborstel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- Set klemmen voor motowielen
- Set van 12 beschermstukken voor de klauwen
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de hielafdrukker
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de bandenlepel
- Kunststof (de)montagekop

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Mogelijke voltages

10” - 22” ( -> <- )
13” - 25” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1000 mm

3” - 12.5”

8 - 10 bar

≤ 70 dB

0,9 / 1,2 kW 

1200 Nm

224 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00005) (standaardversie)

200 - 230V / 3 Ph / 60 Hz (3-2-00069)



HPA-Faip bandenwisselaar 
M 422 FS BAR ref 3-2-00074

Automatische bandenwisselaar voor velgen tot 
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aan een scherpe prijs.

Servo
Paalstraat 3

9700 Oudenaarde

Service Hub
Meren 15

2250 Olen 

055 38 91 00
www.servo-tools.be



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met kantelende arm. 

Geschikt voor personenwagen- , SUV- en motobanden.

Uitgerust met motor met 1 snelheid.

Voorzien van luchtbooster voor tubeless banden.

Door een simpele druk op de knop wordt de arm zowel horizontaal als  
verticaal mechanisch geblokkeerd. 

Een glijdende rol onder de horizontale arm beperkt de inspanning tot het 
minimum.

De draaitafel kan alle lichtmetalen velgen klemmen, zowel van binnen als van 
buiten. 

De optionele kunststof beschermstukken voor de klauwen vermijden schade 
aan de velgen.

De glijdende blaasmondstukken zijn ingebouwd in de glijdende klauwen voor 
automatische aanpassing aan de velgdiameter.

Functionele eigenschappen

Demontagekop met nieuw profiel, passend op banden en velgen van de 
nieuwste generatie.

De verwisselbare kunstof beschermstukjes beschermen de velg tijden de 
(de)montage.

De krachtige wieldrukker wordt bediend door een inox cyclinder met een dia-
meter van 186 mm.

De optionele kunststof beschermstukken beschermen de lichtmetalen velgen 
tijdens het afdrukken.

De aluminium pedalen zijn ergonomisch geplaatst en voorzien van duidelijke 
functiesymbolen.

De tank met grote capaciteit (16l), geplaatst aan de buitenkant van de machi-
ne voldoet aan alle EU normering.

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de zijkant van het toestel om onbe-
doelde activatie te vermijden.



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Bandenblazer
- Bandenborstel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- Set klemmen voor motowielen
- Set van 12 beschermstukken voor de klauwen
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de hielafdrukker
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de bandenlepel
- Kunststof (de)montagekop

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Voltage

10” - 22” ( -> <- )
13” - 25” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1000 mm

3” - 12.5”

8 - 10 bar

≤ 70 dB

0,75 kW 

1200 Nm

224 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00074)



HPA-Faip bandenwisselaar 
M 422 2V FS BAR ref 3-2-00070

Automatische bandenwisselaar voor velgen tot 
22”. Een sterk en betrouwbaar toestel om snel, 
makkelijk en veilig banden te (de)monteren 
aan een scherpe prijs.
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Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met kantelende arm. 

Geschikt voor personenwagen- , SUV- en motobanden.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

Voorzien van luchtbooster voor tubeless banden.

Door een simpele druk op de knop wordt de arm zowel horizontaal als  
verticaal mechanisch geblokkeerd. 

Een glijdende rol onder de horizontale arm beperkt de inspanning tot het 
minimum.

De draaitafel kan alle lichtmetalen velgen klemmen, zowel van binnen als van 
buiten. 

De optionele kunststof beschermstukken voor de klauwen vermijden schade 
aan de velgen.

De glijdende blaasmondstukken zijn ingebouwd in de glijdende klauwen voor 
automatische aanpassing aan de velgdiameter.

Functionele eigenschappen

Demontagekop met nieuw profiel, passend op banden en velgen van de 
nieuwste generatie.

De verwisselbare kunstof beschermstukjes beschermen de velg tijden de 
(de)montage.

De krachtige wieldrukker wordt bediend door een inox cyclinder met een dia-
meter van 186 mm.

De optionele kunststof beschermstukken beschermen de lichtmetalen velgen 
tijdens het afdrukken.

De aluminium pedalen zijn ergonomisch geplaatst en voorzien van duidelijke 
functiesymbolen.

De tank met grote capaciteit (16l), geplaatst aan de buitenkant van de machi-
ne voldoet aan alle EU normering.

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de zijkant van het toestel om onbe-
doelde activatie te vermijden.



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Bandenborstel
- Bandenblazer
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- Set klemmen voor motowielen
- Set van 12 beschermstukken voor de klauwen
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de hielafdrukker
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de bandenlepel
- Kunststof (de)montagekop

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Voltage

10” - 22” ( -> <- )
13” - 25” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1000 mm

3” - 12.5”

8 - 10 bar

≤ 70 dB

0,9 / 1,2 kW 

1200 Nm

224 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00070)



HPA-Faip bandenwisselaar 
M 422 2V - “IP” system ref 3-2-00003
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Automatische bandenwisselaar voor velgen tot 
22”. Een sterk en betrouwbaar toestel om snel, 
makkelijk en veilig banden te (de)monteren 
aan een scherpe prijs.



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met kantelende arm. 

Geschikt voor personenwagen- , SUV- en motobanden.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

Door een simpele druk op de knop wordt de arm zowel horizontaal als  
verticaal mechanisch geblokkeerd. 

Een glijdende rol onder de horizontale arm beperkt de inspanning tot het 
minimum.

De draaitafel kan alle lichtmetalen velgen klemmen, zowel van binnen als van 
buiten. 

De optionele kunststof beschermstukken voor de klauwen vermijden schade 
aan de velgen.

Functionele eigenschappen

Demontagekop met nieuw profiel, passend op banden en velgen van de 
nieuwste generatie.

De verwisselbare kunstof beschermstukjes beschermen de velg tijden de 
(de)montage.

De krachtige wieldrukker wordt bediend door een inox cyclinder met een dia-
meter van 186 mm.

De optionele kunststof beschermstukken beschermen de lichtmetalen velgen 
tijdens het afdrukken.

De aluminium pedalen zijn ergonomisch geplaatst en voorzien van duidelijke 
functiesymbolen.

Het “IP” systeem (Increased Power) is voorzien van een motor inverter voor 
optimale kracht verdeling.



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Bandenblazer
- Bandenborstel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- Set klemmen voor motowielen
- Set van 12 beschermstukken voor de klauwen
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de hielafdrukker
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de bandenlepel
- Kunststof (de)montagekop

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Voltage

10” - 22” ( -> <- )
13” - 25” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1000 mm

3” - 12.5”

8 - 10 bar

≤ 70 dB

0,9 / 0,12 kW 

1200 Nm

224 kg

230V / 1 Ph / 50 - 60 Hz (3-2-00003)



HPA-Faip bandenwisselaar 
M 422 2V FS “IP” system ref 3-2-00006

Automatische bandenwisselaar voor velgen tot 
22”. Een sterk en betrouwbaar toestel om snel, 
makkelijk en veilig banden te (de)monteren 
aan een scherpe prijs.
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Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met kantelende arm. 

Geschikt voor personenwagen- , SUV- en motobanden.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

Voorzien van luchtbooster voor tubeless banden.

Door een simpele druk op de knop wordt de arm zowel horizontaal als  
verticaal mechanisch geblokkeerd. 

Een glijdende rol onder de horizontale arm beperkt de inspanning tot het 
minimum.

De draaitafel kan alle lichtmetalen velgen klemmen, zowel van binnen als van 
buiten. 

De optionele kunststof beschermstukken voor de klauwen vermijden schade 
aan de velgen.

De glijdende blaasmondstukken zijn ingebouwd in de glijdende klauwen voor 
automatische aanpassing aan de velgdiameter.

Functionele eigenschappen

Demontagekop met nieuw profiel, passend op banden en velgen van de 
nieuwste generatie.

De verwisselbare kunstof beschermstukjes beschermen de velg tijden de 
(de)montage.

De krachtige wieldrukker wordt bediend door een inox cyclinder met een dia-
meter van 186 mm.

De optionele kunststof beschermstukken beschermen de lichtmetalen velgen 
tijdens het afdrukken.

De aluminium pedalen zijn ergonomisch geplaatst en voorzien van duidelijke 
functiesymbolen.

De tank met grote capaciteit (16l), geplaatst aan de buitenkant van de machi-
ne voldoet aan alle EU normering.

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de zijkant van het toestel om onbe-
doelde activatie te vermijden.

Het “IP” systeem (Increased Power) is voorzien van een motor inverter voor 
optimale kracht verdeling.



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Bandenborstel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- Set klemmen voor motowielen
- Set van 12 beschermstukken voor de klauwen
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de hielafdrukker
- Set van 6 kunststof beschermstukken voor de bandenlepel
- Kunststof (de)montagekop

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Voltage

10” - 22” ( -> <- )
13” - 25” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1000 mm

3” - 12.5”

8 - 10 bar

≤ 70 dB

0,9 / 1,2 kW 

1200 Nm

224 kg

230V / 1 Ph / 50 - 60 Hz (3-2-00006)


