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Super-automatische bandenwisselaar voor 
velgen tot 24”. Door de “lever-less” - tecnolo-
gie (zonder bandenlepel) wordt de inspanning 
tot een minimum herleid. Het toestel levert 
een groot klembereik, topprestaties en een 
totale bescherming voor lichtmetalen velgen. 
Een zeer solide toestel gemaakt voor intensief 
gebruik! Standaard voorzien van ALLY 90 - 
hulparm met hieldrukker/heffer.

“Lever-less” technologie



Hoofdeigenschappen

Super-automatische bandenwisselaar, geschikt voor alle soorten banden.

Uitgerust met motor met 1 snelheid.

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

De (de)montagekophouder wordt gebalanceerd en geactiveerd door een 
luchtaangedreven servomotor met automatische blokkering van de kop in de 
ideale werkpositie.

Een rol onder de horizontale arm beperkt de inspanning tot een minimum.

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. 

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 arm van de hielafdrukker staat een opening van 410 mm toe en is uitgerust 
met een slagregulator om het risico op het breken van de band te elimineren. 
De hielafdrukker wordt geactiveerd door een dubbelwerkende cylinder in 
inox en geeft een kracht van 15 500 N. Kunststof beschermingen (standaard) 
beschermen de lichtmetalen velgen.

De ergonomisch geplaatste pedalen in aluminium zijn voorzien van duidelijke 
functiesymbolen.



Functionele eigenschappen

Dankzij de “lever-less” - technologie, verwerkt in de (de)montagekop, wordt 
dezelfde werkvolgorde aangehouden en kost het (de)monteren geen fysieke 
inspanning voor de gebruiker.

De (de)montagekop heeft een nieuw profiel om op alle velgen en banden te 
passen. Verwisselbare kunststof inzetstukken beschermen de velg tijdens het 
(de)monteren.



Functionele eigenschappen

De ALLY 90 hulparm met hieldrukker/heffer geschikt voor alle autowielen, 
stelt de gebruiker in staat om elk type band te (de)monteren, van standaard-
banden tot sportbanden, van laagprofielbanden tot speciale runflatbanden. 
Zoals: Good-Year RunOnFlat, Pirelli P ZERO, Bridgestone RFT, Michelin ZP, 
Continental SSR, Dunlop DSST.

De hieldrukker stelt de gebruiker in staat om de bovenste hiel van de moeilijk-
ste banden te (de)monteren.



Standaard accessoires

Optionele accessoires (selectie)

- Wiellift
- EFS 70 electronische bandenblazer

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” - 24” ( -> <- )
13” - 27” ( <- -> )

15 500 N

410 mm

1040 mm

14”

10 bar

≤ 70 dB 

0,75 kW

1200 Nm

288 kg

400V / 3 Ph / 50 Hz (3-2-00019) (standaardversie)

230V / 1 Ph / 60 Hz (3-2-00036) 


