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الستیک درار نیمه اتوماتیک سواریالستیک درار نیمه اتوماتیک سواری
چهار پدالچهار پدال

R80EX
گیج فشارگیج فشار

ستون ابزار راستستون ابزار راست

کنترلر ستون کنترلر ستون 
ابزار راستابزار راست

کنترلر ستون کنترلر ستون 
ابزار راستابزار راست

صفحه کمکیصفحه کمکی

دسته لق کندسته لق کن

تیغه لق کنتیغه لق کن

تایر لیورتایر لیور

پدال لق کنپدال لق کنپدال صفحه چرخانپدال صفحه چرخان
پدال فک نگه دارندهپدال فک نگه دارنده

پدال کمر شکنپدال کمر شکن

پدال تنظیم بادپدال تنظیم باد

ستون ستون 
کمر شکنکمر شکن

صفحه چرخانصفحه چرخان

فک نگه دارندهفک نگه دارنده

ستون ابزار چپستون ابزار چپ

مخروطی مهار کنندهمخروطی مهار کننده

قفسه نگه دارندهقفسه نگه دارنده

کنترلر ستون ابزار چپکنترلر ستون ابزار چپ مرغکمرغک
فک درارفک درار

دسته تنظیمدسته تنظیم

ابزار (مرغک) فوالدی با چندین عملکرد دارای ابزار (مرغک) فوالدی با چندین عملکرد دارای 
آلیاژ مقاوم و تفلونی های ضد خش جهت آلیاژ مقاوم و تفلونی های ضد خش جهت 

جلوگیری از آسیب رینگجلوگیری از آسیب رینگ

ابزار چند کاره ابزار چند کاره 

کنترل توسط پدال مخصوص جهت خارج کردن کنترل توسط پدال مخصوص جهت خارج کردن 
آسان الستیک از رینگآسان الستیک از رینگ

بدنه کمر شکنبدنه کمر شکن

جهت جلوگیری از در رفتن الستیک روی رینگجهت جلوگیری از در رفتن الستیک روی رینگ
هنگام جا انداختن الستیکهنگام جا انداختن الستیک

بازو نگهدارندهبازو نگهدارنده

جهت خارج کردن الستیک های سنگین از رینگجهت خارج کردن الستیک های سنگین از رینگ
ابزار کمکی دوبل ابزار کمکی دوبل 

جهت آزادسازی الستیک از رینگ بدون جهت آزادسازی الستیک از رینگ بدون 
آسیب رساندن به رینگ آسیب رساندن به رینگ 

ساخته شده از مواد ضد خشساخته شده از مواد ضد خش

 های دوبل ضد خش  های دوبل ضد خش 

جهت آزادسازی الستیک های آفرود و سنگین جهت آزادسازی الستیک های آفرود و سنگین 
از رینگ بدون آسیب رساندن به رینگ از رینگ بدون آسیب رساندن به رینگ 

ساخته شده از مواد ضد خشساخته شده از مواد ضد خش

غلتک کمکی سنگین غلتک کمکی سنگین 

نگه داری چرخ در مرکز دستگاه جهت سهولت نگه داری چرخ در مرکز دستگاه جهت سهولت 
تنظیم فک های نگه دارنده تنظیم فک های نگه دارنده 

شابلون گیرهشابلون گیره

تنظیم در سه سایز مختلفتنظیم در سه سایز مختلف
نگه دارنده داخلی و خارجی رینگنگه دارنده داخلی و خارجی رینگ

فک نگه دارندهفک نگه دارنده

لق کن فوالدی ضد زنگ با کنترل برقیلق کن فوالدی ضد زنگ با کنترل برقی
لق کنلق کن

جهت تنظیم باد الستیک بعد از فرآیند جهت تنظیم باد الستیک بعد از فرآیند 
تعویض الستیک، پدال پایی، گیج مخصوصتعویض الستیک، پدال پایی، گیج مخصوص

تجهیزات تنظیم بادتجهیزات تنظیم باد

تزریق باد بین رینگ و الستیک جهت تثبیت تزریق باد بین رینگ و الستیک جهت تثبیت 
موقعیت الستیکموقعیت الستیک

باد انفجاریباد انفجاری

مشخصات فنی

نوع

تعداد پدال

ظرفیت بستن رینگ داخلی

ظرفیت بستن رینگ خارجی

حداکثر عرض چرخ

حداکثر قطر الستیک

فشار هوای مورد نیاز

مشخصات موتور

وزن دستگاه

استداندارد/اتوماتیک

چهار پدال

۱۳”-۳۴”

۳۰”-۱۰”

۴۵۷ میلی متر یا ۱۸ اینچ

۱۱۹۴ میلی متر یا ۴۷ اینچ

۸ الی ۱۲ بار

220V / 1 Ph / 50/60Hz)-208) ۳ اسب بخار

۵۷۰ کیلوگرم

R80EX


