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Deze toestellen die werken zonder bandenijzer (“lever-less”) zijn geschikt voor velgen tot 28”. 
De toestellen zijn uitgerust met een axiale draaitafel met centrale opspanning.
Het “lever-less”-systeem - geïntegreerd in de arm - maakt hem uitermate geschikt voor laagprofiel- en run-flat 
banden.
Alle versies hebben 2 motorsnelheden en zijn voorzien van het IP (Increased Power) systeem met motor-inverter. 
Deze reeks werkt met een pneumatisch vergrendelbare kantelbare arm.
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“Lever-less” technologie

Universele super-automatische bandenwisse-
laar voor velgen tot 28”. Zeer geschikt voor 
laagprofiel- en “Runflat”-banden. Door z’n 
technologie en gebruiksgemak is hij uitermate 
geschikt voor professioneel gebruik. De ergo-
nomische layout en “lever-less”-technologie 
elimineren de fysieke inspanning van de 
gebruiker.



Hoofdeigenschappen

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

Bandenwisselaar geschikt voor alle autowielen, stelt de gebruiker in staat om 
elk type band te (de)monteren, van standaardbanden tot sportbanden, van 
laagprofielbanden tot speciale runflatbanden. Zoals: Good-Year RunOnFlat, 
Pirelli P ZERO, Bridgestone RFT, Michelin, ZP, Continental SSR, Dunlop DSST.

De zelfcentrerende axiale draaischijf zorgt voor een snelle en veilige wielklem-
ming en maakt het afdrukken van de hiel aan beide zijden mogelijk zonder het 
wiel te moeten draaien.

“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 (6 - 15 t/min).

Praktische multifunctionele console die alle bedieningselementen bevat, om 
makkelijker dynamisch hielen af te drukken, apart of simultaan dankzij het 
telescopisch systeem met 2 schijven.

Functionele eigenschappen

Dynamisch hielafdruksysteem met dubbele gespiegelde hielafdrukwielen. De 
radiale positionering van de schijven wordt vergemakkelijkt door een automa-
tisme.

Het gecontroleerd penetratiesysteem maakt het afdrukken van de hiel op de 
moeilijkste velgen mogelijk.

Simultaan gebruik van de hielafdrukschijf (als extra hieldrukker) en de hieldru-
karm (optioneel), maakt het monteren van de band makkelijker. 



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 montageprocedure is exact dezelfde als vroeger, even snel en handig. 

(de)montage - handelingen profiteren van de simpele traditionele procedure, 
aangevuld door innovatieve oplossingen zoals de hielafdrukschijf en wielklem-
ming door middel van een spindel.



Optionele accessoires (selectie)

- De optionele “PH 28” hieldrukarm maakt het monteren van de moeilijkste 
velgen mogelijk
- “Autolock II”: Elektrische wielklemming (optioneel)
- KFS 28: Volledige opblaaskit voor tubeless banden
- FCR 28: Flens voor omgekeerde wielen
- KCF 28: Kit voor bestelwagenwielen
- FU 28: Universele flens voor gesloten velgen



Standaard accessoires

Afmetingen



Technische gegevens

- Velgdiameter

- Max. wieldiameter

- Max. wielbreedte

- Werkdruk

- Slag opening hielafdrukker

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Max. wiel gewicht

- Gewicht

- Voltage

12” - 28”

1080 mm

15”

10 bar

540 mm

≤ 70 dB 

0,75 kW

1200 Nm

85 kg

400 kg

230V / 1 Ph / 50 - 60 Hz (3-2-00026) 
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“Lever-less” technologie

Universele super-automatische bandenwisse-
laar voor velgen tot 28”. Zeer geschikt voor 
laagprofiel- en “Runflat”-banden. Door z’n 
technologie en gebruiksgemak is hij uitermate 
geschikt voor professioneel gebruik. De ergo-
nomische layout en “lever-less”-technologie 
elimineren de fysieke inspanning van de 
gebruiker.



Hoofdeigenschappen

Uitgerust met motor met 2 snelheden.

Bandenwisselaar geschikt voor alle autowielen, stelt de gebruiker in staat om 
elk type band te (de)monteren, van standaardbanden tot sportbanden, van 
laagprofielbanden tot speciale runflatbanden. Zoals: Good-Year RunOnFlat, 
Pirelli P ZERO, Bridgestone RFT, Michelin, ZP, Continental SSR, Dunlop DSST.

De zelfcentrerende axiale draaischijf zorgt voor een snelle en veilige wielklem-
ming en maakt het afdrukken van de hiel aan beide zijden mogelijk zonder het 
wiel te moeten draaien.

“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 (6 - 15 t/min).

Praktische multifunctionele console die alle bedieningselementen bevat, om 
makkelijker dynamisch hielen af te drukken, apart of simultaan dankzij het 
telescopisch systeem met 2 schijven.

Functionele eigenschappen

Dynamisch hielafdruksysteem met dubbele gespiegelde hielafdrukwielen. De 
radiale positionering van de schijven wordt vergemakkelijkt door een automa-
tisme.

Het gecontroleerd penetratiesysteem maakt het afdrukken van de hiel op de 
moeilijkste velgen mogelijk.

Simultaan gebruik van de hielafdrukschijf (als extra hieldrukker) en de hieldru-
karm (optioneel), maakt het monteren van de band makkelijker. 



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 montageprocedure is exact dezelfde als vroeger, even snel en handig. 

(de)montage - handelingen profiteren van de simpele traditionele procedure, 
aangevuld door innovatieve oplossingen zoals de hielafdrukschijf en wielklem-
ming door middel van een spindel.

“KWL 28” ergonomische wiellift laat een makkelijke plaatsing van alle wielen 
op de draaitafel toe. De pedaal laat de gebruiker toe om altijd in dezelfde posi-
tie te werken. De werkhoogte van de machine is ontworpen voor een perfecte 
ergonomie bij alle soorten wielen.



Optionele accessoires (selectie)

- De optionele “PH 28” hieldrukarm maakt het monteren van de moeilijkste 
velgen mogelijk
- “Autolock II”: Elektrische wielklemming (optioneel)
- KFS 28: Volledige opblaaskit voor tubeless banden
- FCR 28: Flens voor omgekeerde wielen
- KCF 28: Kit voor bestelwagenwielen
- FU 28: Universele flens voor gesloten velgen



Standaard accessoires

Afmetingen



Technische gegevens

- Velgdiameter

- Max. wieldiameter

- Max. wielbreedte

- Werkdruk

- Slag opening hielafdrukker

- Geluidsniveau

- Motor vermogen

- Max. zelfcentrerend koppel

- Max. wiel gewicht

- Gewicht

- Voltage

12” - 28”

1080 mm

15”

10 bar

540 mm

≤ 70 dB 

0,75 kW

1200 Nm

85 kg

400 kg

230V / 1 Ph / 50 - 60 Hz (3-2-00016) 


