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الستیک درار اتوماتیک سواریالستیک درار اتوماتیک سواری
چهار پدالچهار پدال

RV1

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
کنترل حرکت خودکار توسط سنسور کنترل حرکت خودکار توسط سنسور 

غلتک های ضد خش باال و پایینغلتک های ضد خش باال و پایین

ابزار سه کاره بدون اهرمابزار سه کاره بدون اهرم

ابزار دو کاره پایینابزار دو کاره پایین

بازو گیره کمکیبازو گیره کمکی

گیج بادگیج باد

ستونستون

رابط کاربری ابزارهارابط کاربری ابزارها

تجهیزات تنظیم بادتجهیزات تنظیم باد

بازو ابزار پایینیبازو ابزار پایینی

چرخاندنچرخاندن

باد کردنباد کردن

پایین آوردنپایین آوردن
باال بردنباال بردن

باالبر چرخباالبر چرخ

مهره سریع مرکزیمهره سریع مرکزی

ابزار گیره کمکیابزار گیره کمکی

بازو ابزار باالییبازو ابزار باالیی

گیره کمکیگیره کمکی

دارای یک غلتک ضد خش و دو گیره جهت دارای یک غلتک ضد خش و دو گیره جهت 
درآوردن و جا زدن الستیک، تعویض دستی ابزارها درآوردن و جا زدن الستیک، تعویض دستی ابزارها 
امکان تغییر موقعیت کل مجموعه طبق ابعاد الستیکامکان تغییر موقعیت کل مجموعه طبق ابعاد الستیک

روی لبه ی دوم کار کرده و الستیک را از رینگ خارج روی لبه ی دوم کار کرده و الستیک را از رینگ خارج 
میسازد. ابزار دوم جهت جا انداختن الستیکمیسازد. ابزار دوم جهت جا انداختن الستیک

سیستم قفل رینگ مرکزیسیستم قفل رینگ مرکزی

باالبرباالبر

صفحه مرکزی توسط پین آسان باز شو، براحتی و صفحه مرکزی توسط پین آسان باز شو، براحتی و 
سریع چرخ را قفل میکند.سریع چرخ را قفل میکند.

بدون هیچ زحمتی چرخ را روی قفل مرکزی قرار بدون هیچ زحمتی چرخ را روی قفل مرکزی قرار 
میدهد و پیاده میکندمیدهد و پیاده میکند

بازو نگهدارندهبازو نگهدارنده
جهت در نرفتن الستیک روی رینگ هنگام جا جهت در نرفتن الستیک روی رینگ هنگام جا 

انداختن الستیکانداختن الستیک

تجهیزات بادتجهیزات باد
 تنظیم باد الستیک بعد از فرآیند تعویض الستیک تنظیم باد الستیک بعد از فرآیند تعویض الستیک

مشخصات فنی

نوع

تعداد پدال

محدوده قطر رینگ های تحت پوشش

حداکثر وزن چرخ

حداکثر عرض چرخ

حداکثر قطر الستیک

سرعت موتور مرکزی

حرکت غلتک

فشار هوای مورد نیاز

مشخصات موتور

وزن دستگاه

استداندارد/اتوماتیک

چهار پدال

۱۳”-۳۰”

۶۵ کیلوگرم

۳۸۱ میلی متر یا ۱۵ اینچ

۱۱۹۴ میلی متر یا ۴۷ اینچ

۷ الی ۱۴ دور بر دقیقه

خودکار کنترل توسط چشمی

۱۰ الی ۱۱ بار

240V / 1 Ph / 50/60Hz)-208) 3 اسب بخار

۵۲۲ کیلوگرم

RV1


