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Automatische bandenwisselaar voor velgen tot 
24”. De machine biedt een breed klembereik 
en totale bescherming om schade aan lichtme-
talen velgen te vermijden. Dit toestel is uiter-
mate geschikt voor racebanden.



Hoofdeigenschappen

Automatische banden(de)monteerder met kantelende arm, geschikt voor alle 
auto-, SUV- en motobanden.

De (de)montagekop - houder wordt geactiveerd door een pneumatisch aange-
dreven servomotor met met een automatische blokkage van de (de)montage-
kop in de ideale positie.

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

De draaitafel draait in 2 snelheden in wijzerzin.

De draaitafel is uitgerust met een gepatenteerd systeem en het werkbereik uit 
te breiden van 10” - 20” naar 14” - 24” (buitenzijde) door een simpele manuele 
handeling. 

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

M 624 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

De draaitafel kan lichtmetalen velgen van de nieuwste generatie klemmen, 
zowel van buiten als van binnen zonder schade dankzij de standaard meegele-
verde kunststof beschermstukken voor de klauwen.

De hielafdrukarm kan in 2 posities geplaatst worden: “Standaard” en “Racing”. 
In de “Racing”-positie is de opening 430 mm.

De afdrukker is scharnierend voor een betere penetratie tussen velg en band. 

De standaard meegeleverde plastiek 
beschermstukken beschermen de 
lichtmetalen velgen.

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

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

“IP” systeem: de draaisnelheid van de draaitafel wordt automatisch aange-
past zodat het maximale koppel kan gebruikt worden, zelfs aan de maximale 
snelheid.

M 624 (2V FS) + ALLY 80
Geschikt voor Runflat banden:

Standaard Racing



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

10” - 24” ( -> <- )
13” - 26” ( <- -> )

15 000 N

430 mm

1060 mm

3” - 14”

10 bar

≤ 70 dB 

0,75 kW

1200 Nm

265 kg

230V / 1 Ph / 50 - 60 Hz (3-2-00015)


