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الستیک درار استاندارد سواریالستیک درار استاندارد سواری
سه پدالسه پدال

R980XR

ابزار (مرغک) فوالدی با چندین عملکرد دارای آلیاژ مقاوم ابزار (مرغک) فوالدی با چندین عملکرد دارای آلیاژ مقاوم 
و تفلونی های ضد خش جهت جلوگیری از آسیب رینگو تفلونی های ضد خش جهت جلوگیری از آسیب رینگ

ابزار چند کاره ابزار چند کاره 

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

سه پدال

۱۰”-۳۰”

۹”-۲۸”

۴۵۷ میلی متر یا ۱۸ اینچ

۱۲۷۰ میلی متر یا ۵۰ اینچ

۱۰ الی ۱۱ بار

VAC 50-60 HZ) 220) ۳ اسب بخار

۳۶۳ کیلوگرم

R980XR

کنترل توسط پدال مخصوص جهت خارج کردن آسان الستیک از رینگکنترل توسط پدال مخصوص جهت خارج کردن آسان الستیک از رینگ
شفت ابزار با کمک فنر ۴۵ میلی متریشفت ابزار با کمک فنر ۴۵ میلی متری

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

تجهیزات تنظیم بادتجهیزات تنظیم باد

تزریق باد و ایجاد انفجار بین رینگ و الستیک جهت پرشدن سریع بادتزریق باد و ایجاد انفجار بین رینگ و الستیک جهت پرشدن سریع باد
باد انفجاریباد انفجاری

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

جهت جلوگیری از آسیب و خط و خش به رینگجهت جلوگیری از آسیب و خط و خش به رینگ
تفلونی گیرهتفلونی گیره

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

کنترل گیره ها، چرخش موتور مرکزی و لق کنکنترل گیره ها، چرخش موتور مرکزی و لق کن
پدال های کنترلیپدال های کنترلی


