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Deze grote toestellen hebben allemaal een volledig pneumatisch vergrendelbare kantelbare 
arm. Ze zijn geschikt voor velgen tot 22”. Bij de FS-versies zit de persluchttank in de kast. 
Alle versies zijn verkrijgbaar in monofase 230V, 3 x 230V of 3 x 400V. 
De monofase versies zijn verkrijgbaar met het IP (Increased Power) systeem met motor-inverter. 
Optioneel kan er een rechtse en een linkse hulparm verkregen worden. 
De bandenblazer wordt standaard meegeleverd. 
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Volautomatische bandenwisselaar voor velgen 
tot 22”. Volautomatisch toestel dat een totale 
bescherming biedt voor lichtmetalen velgen.



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met 22” draaitafel. De klemmen voor binnen- 
en buitenopspanning zijn standaard voorzien van kunststof beschermstukken 
om schade aan lichtmetalen velgen te vermijden.

De kantelende arm vermijdt schade aan de velg door z’n grote torsie-stijfheid 
in alle werkposities, bovenop de algemene versterkte structuur van de machi-
ne.

De arm en (de)montagekop - houder worden pneumatisch geblokkeerd.

Uitgerust met motor met 1 snelheid.

M 522 in combinatie met de optionele ALLY 80 hulparm is getest en goedge-
keurd door WDK Frankfurt voor (de)montage van UHP en Runflat banden.

Functionele eigenschappen

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

De krachtige hielafdrukker wordt bediend door een dubbel werkende inox 
cyclinder met een diameter van 186 mm. 

De kunststof beschermstukken (standaard) vermijden schade aan lichtmetalen 
velgen. 

M 522 (2V FS) + ALLY 80
Geschikt voor Runflat banden:



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Set van 4 kunststof beschermstukken voor de klauwen
- Kunststof bescherming voor hielafdrukker
- Kunststof bescherming voor bandenlepel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- ALLY 80 hulparm
- Wiellift
- EFS 70 electronische bandenblazer
- Kunststof (de)montagekop
- Hieldrukker
- Set klauwen voor motobanden

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

11” - 22” ( -> <- )
13” - 24” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1060 mm

3” - 12”

10 bar

≤ 70 dB 

0,75 kW

1200 Nm

225 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00048) (standaardversie)

230V / 1 Ph / 50 Hz (3-2-00049)

230V / 1 Ph / 60 Hz (3-2-00050)
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Volautomatische bandenwisselaar voor velgen 
tot 22”. Volautomatisch toestel dat een totale 
bescherming biedt voor lichtmetalen velgen.



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met 22” draaitafel. De klemmen voor binnen- 
en buitenopspanning zijn standaard voorzien van kunststof beschermstukken 
om schade aan lichtmetalen velgen te vermijden.

De kantelende arm vermijdt schade aan de velg door z’n grote torsie-stijfheid 
in alle werkposities, bovenop de algemene versterkte structuur van de machi-
ne.

De arm en (de)montagekop - houder worden pneumatisch geblokkeerd.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

De draaitafel draait in 2 snelheden in wijzerzin.

M 522 in combinatie met de optionele ALLY 80 hulparm is getest en goedge-
keurd door WDK Frankfurt voor (de)montage van UHP en Runflat banden.

Functionele eigenschappen

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

De krachtige hielafdrukker wordt bediend door een dubbel werkende inox 
cyclinder met een diameter van 186 mm. 

De kunststof beschermstukken (standaard) vermijden schade aan lichtmetalen 
velgen. 

M 522 (2V FS) + ALLY 80
Geschikt voor Runflat banden:



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Set van 4 kunststof beschermstukken voor de klauwen
- Kunststof bescherming voor hielafdrukker
- Kunststof bescherming voor bandenlepel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- ALLY 80 hulparm
- Wiellift
- EFS 70 electronische bandenblazer
- Kunststof (de)montagekop
- Hieldrukker
- Set klauwen voor motobanden

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Voltage

11” - 22” ( -> <- )
13” - 24” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1060 mm

3” - 12”

10 bar

≤ 70 dB 

0,9 - 1,2 kW

1200 Nm

225 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00046) 
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Volautomatische bandenwisselaar voor velgen 
tot 22”. Volautomatisch toestel dat een totale 
bescherming biedt voor lichtmetalen velgen.



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met 22” draaitafel. De klemmen voor binnen- 
en buitenopspanning zijn standaard voorzien van kunststof beschermstukken 
om schade aan lichtmetalen velgen te vermijden.

De kantelende arm vermijdt schade aan de velg door z’n grote torsie-stijfheid 
in alle werkposities, bovenop de algemene versterkte structuur van de machi-
ne.

Uitgerust met motor met 1 snelheid.

De blaasmondstukken zijn ingebouwd in de glijdende klauwen voor automati-
sche aanpassing aan de velgdiameter.

De arm en (de)montagekop - houder worden pneumatisch geblokkeerd.

M 522 in combinatie met de optionele ALLY 80 hulparm is getest en goedge-
keurd door WDK Frankfurt voor (de)montage van UHP en Runflat banden.

Functionele eigenschappen

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

De krachtige hielafdrukker wordt bediend door een dubbel werkende inox 
cyclinder met een diameter van 186 mm. 

De kunststof beschermstukken (standaard) vermijden schade aan lichtmetalen 
velgen. 

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

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

M 522 (2V FS) + ALLY 80
Geschikt voor Runflat banden:



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Set van 4 kunststof beschermstukken voor de klauwen
- Kunststof bescherming voor hielafdrukker
- Kunststof bescherming voor bandenlepel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- ALLY 80 hulparm
- Wiellift
- EFS 70 electronische bandenblazer
- Kunststof (de)montagekop
- Hieldrukker
- Set klauwen voor motobanden

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

11” - 22” ( -> <- )
13” - 24” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1060 mm

3” - 12”

10 bar

≤ 70 dB 

0,75 kW

1200 Nm

225 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00041) (standaardversie)

230V / 1 Ph / 50 Hz (3-2-00042)

200 - 230V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00043)

200 - 230V / 3 Ph / 60 Hz (3-2-00044)

200 - 230V / 1 Ph / 60 Hz (3-2-00045)
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Volautomatische bandenwisselaar voor velgen 
tot 22”. Volautomatisch toestel dat een totale 
bescherming biedt voor lichtmetalen velgen.



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met 22” draaitafel. De klemmen voor binnen- 
en buitenopspanning zijn standaard voorzien van kunststof beschermstukken 
om schade aan lichtmetalen velgen te vermijden.

De kantelende arm vermijdt schade aan de velg door z’n grote torsie-stijfheid 
in alle werkposities, bovenop de algemene versterkte structuur van de machi-
ne.

De arm en (de)montagekop - houder worden pneumatisch geblokkeerd.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

De draaitafel draait in 2 snelheden in wijzerzin.

De blaasmondstukken zijn ingebouwd in de glijdende klauwen voor automati-
sche aanpassing aan de velgdiameter.

M 522 in combinatie met de optionele ALLY 80 hulparm is getest en goedge-
keurd door WDK Frankfurt voor (de)montage van UHP en Runflat banden.

Functionele eigenschappen

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

De krachtige hielafdrukker wordt bediend door een dubbel werkende inox 
cyclinder met een diameter van 186 mm. 

De kunststof beschermstukken (standaard) vermijden schade aan lichtmetalen 
velgen. 

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

Het bedieningspedaal bevindt  
zich aan de zijkant van het toestel
om onbedoelde activatie te 
vermijden.

M 522 (2V FS) + ALLY 80
Geschikt voor Runflat banden:



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Set van 4 kunststof beschermstukken voor de klauwen
- Kunststof bescherming voor hielafdrukker
- Kunststof bescherming voor bandenlepel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- ALLY 80 hulparm
- Wiellift
- EFS 70 electronische bandenblazer
- Kunststof (de)montagekop
- Hieldrukker
- Set klauwen voor motobanden

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

11” - 22” ( -> <- )
13” - 24” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1060 mm

3” - 12”

10 bar

≤ 70 dB 

0,9 - 1,2 kW

1200 Nm

225 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00038) (standaardversie)

230V / 3 Ph / 50 - 60 Hz (3-2-00040)
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Volautomatische bandenwisselaar voor velgen 
tot 22”. Volautomatisch toestel dat een totale 
bescherming biedt voor lichtmetalen velgen.



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met 22” draaitafel. De klemmen voor binnen- 
en buitenopspanning zijn standaard voorzien van kunststof beschermstukken 
om schade aan lichtmetalen velgen te vermijden.

De kantelende arm vermijdt schade aan de velg door z’n grote torsie-stijfheid 
in alle werkposities, bovenop de algemene versterkte structuur van de machi-
ne.

De arm en (de)montagekop - houder worden pneumatisch geblokkeerd.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

De draaitafel draait in 2 snelheden in wijzerzin.

M 522 in combinatie met de optionele ALLY 80 hulparm is getest en goedge-
keurd door WDK Frankfurt voor (de)montage van UHP en Runflat banden.

Functionele eigenschappen

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

De krachtige hielafdrukker wordt bediend door een dubbel werkende inox 
cyclinder met een diameter van 186 mm. 

De kunststof beschermstukken (standaard) vermijden schade aan lichtmetalen 
velgen. 

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

M 522 (2V FS) + ALLY 80
Geschikt voor Runflat banden:



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Set van 4 kunststof beschermstukken voor de klauwen
- Kunststof bescherming voor hielafdrukker
- Kunststof bescherming voor bandenlepel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- ALLY 80 hulparm
- Wiellift
- EFS 70 electronische bandenblazer
- Kunststof (de)montagekop
- Hieldrukker
- Set klauwen voor motobanden

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Voltage

11” - 22” ( -> <- )
13” - 24” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1060 mm

3” - 12”

10 bar

≤ 70 dB 

0,9 - 1,2 kW

1200 Nm

225 kg

230V / 1 Ph / 50 - 60 Hz (3-2-00047)
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Volautomatische bandenwisselaar voor velgen 
tot 22”. Volautomatisch toestel dat een totale 
bescherming biedt voor lichtmetalen velgen.



Hoofdeigenschappen

Automatische bandenwisselaar met 22” draaitafel. De klemmen voor binnen- 
en buitenopspanning zijn standaard voorzien van kunststof beschermstukken 
om schade aan lichtmetalen velgen te vermijden.

De kantelende arm vermijdt schade aan de velg door z’n grote torsie-stijfheid 
in alle werkposities, bovenop de algemene versterkte structuur van de machi-
ne.

De arm en (de)montagekop - houder worden pneumatisch geblokkeerd.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

De draaitafel draait in 2 snelheden in wijzerzin.

De blaasmondstukken zijn ingebouwd in de glijdende klauwen voor automati-
sche aanpassing aan de velgdiameter.

M 522 in combinatie met de optionele ALLY 80 hulparm is getest en goedge-
keurd door WDK Frankfurt voor (de)montage van UHP en Runflat banden.

Functionele eigenschappen

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

De krachtige hielafdrukker wordt bediend door een dubbel werkende inox 
cyclinder met een diameter van 186 mm. 

De kunststof beschermstukken (standaard) vermijden schade aan lichtmetalen 
velgen. 

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

Het bedieningspedaal bevindt zich aan 
de zijkant van het toestel om 
onbedoelde activatie te vermijden.

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

M 522 (2V FS) + ALLY 80
Geschikt voor Runflat banden:



Standaard accessoires

- Bandenlepel
- Set van 4 kunststof beschermstukken voor de klauwen
- Kunststof bescherming voor hielafdrukker
- Kunststof bescherming voor bandenlepel
- Kunststof inzetstukken voor (de)montagekop

Optionele accessoires (selectie)

- ALLY 80 hulparm
- Wiellift
- EFS 70 electronische bandenblazer
- Kunststof (de)montagekop
- Hieldrukker
- Set klauwen voor motobanden

Afmetingen



Technische gegevens

- Zelfcentrerende opening

- Kracht wieldrukker (10 bar)

- Opening wieldrukker

- Max. wieldiameter

- Max. velgbreedte

- Werkdruk

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Gewicht

- Voltage

11” - 22” ( -> <- )
13” - 24” ( <- -> )

15 500 N

320 mm

1060 mm

3” - 12”

10 bar

≤ 70 dB 

0,9 - 1,2 kW

1200 Nm

225 kg

230V / 1 Ph / 50 - 60 Hz (3-2-00039)


