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WERKPLAATS 2001
Trends en aanbod bandenwisselaars

Wielservice wordt steeds meer een
specialisme. Kostbare lichtmetalen
wielen met brede, platte banden
zijn erg gewild. Op een conventio-
nele bandenwisselaar met traditio-
nele montagekop en hieldrukker
ondergaan deze stugge banden een
ware marteling met veelal schade
aan band en velg als resultaat. Po-
pulair zijn daarom de machines
met hulparm, waarbij het montage-
proces op elegante wijze door
kunststof rollen wordt verzorgd.

Bij de aanschaf van een nieuwe
machine voor bandenmontage en
-demontage is het verstandig direct
zo’n (veelal pneumatisch bedien-
de) hulparm aan te schaffen. Het
zijn namelijk vooral de sportieve
banden en velgen die omzet ople-
veren. Vindt u de investering nu te
groot, verzekert u zich er dan van
dat deze uitbreiding in een later
stadium aangebracht kan worden.

Runflat is de toekomst
Maar er zijn meer ontwikkelingen
gaande dan alleen de trend naar
sportieve wielen. Dat zijn de run-
flat banden, waar de automobilist

in geval van een lekke band zorge-
loos een grote afstand met redelij-
ke snelheid mee af kan leggen.
Niks geen geklungel meer op de
vluchtstrook en het reservewiel is
passé. Dat laatste spaart ruimte en
gewicht en biedt de autofabrikan-
ten bovendien de mogelijkheid
vóór en achter verschillende wiel-
diameters toe te passen.

Actueel is bijvoorbeeld de
Goodyear EMT, die door collega-
fabrikanten geleverd wordt als

Bridgestone RFT en Dunlop
DSST. Ze zijn onder andere al te
vinden op de Lexus SC430 en de
BMW Z8. De band heeft een erg
stevige hiel en dikke wang om het
gewicht te kunnen dragen wanneer
de band spanningsloos is. Het
voordeel van deze runflat band is
dat conventionele montage moge-
lijk is, althans met behulp van een
hulparm met rollen. Houdt er wel
rekening mee dat alle runflat ban-
den (en zelfs sommige conventio-
nele banden) zijn uitgerust met een
sensor voor de bandenspanningbe-
waking. Die mag tijdens het mon-
tageproces niet beschadigen.

Runflat banden zijn geen mar-
ketingstunt, maar gaan binnen af-
zienbare tijd alle conventionele
banden vervangen. Uit betrouwba-
re bron hebben we vernomen dat
BMW in 2005 al haar nieuwe mo-

dellen met runflat banden uit gaat
rusten. Ook Mercedes maakt haast;
het wil nog voor 2005 50 procent
van haar auto’s op runflat zetten.

PAX verhaal apart
De door Michelin ontwikkelde
PAX-band zet inmiddels ook door
en kan op een warme belangstel-
ling van de auto-industrie rekenen.
Dat komt vooral door de geweldige
rij-eigenschappen, zowel met als
zonder spanning. Met een lege
PAX-band kan 200 km worden af-
gelegd met een maximum snelheid
van 80 km/h. Nadeel is wel dat
montage op conventionele velgen
niet mogelijk is. De PAX-velg
heeft een bijzondere vorm en de
buiten- en binnendiameter ver-
schilt. Tussen band en velg wordt
een kunststof steunring geplaatst
die bij het spanningsloos rijden de
band draagt.

Het monteren van een PAX-
band met een standaard banden-
wisselaar is ondoenlijk. Het wiel
moet namelijk in het middengat
worden opgespannen (voorschrift
Michelin). Voorts kan de hiel niet
met een conventionele hieldrukker
worden losgedrukt (o.a. vanwege
de kunststof steunring), maar moet
op elegante wijze met een platte
rol en bandenlichter (zie kader)
van de velgrand worden gewipt.
Dat loswerken van de hiel moet
overigens aan beide zijden van het
PAX-wiel gebeuren. Bij een con-
ventionele bandenwisselaar is
vooral het (de)monteren van de on-
derste hiel lastig (of men moet het
wiel omdraaien). Vandaar dat spe-
ciale PAX-machines het wiel in
verticale positie opspannen zodat
er optimaal zicht is op het monta-
geproces.

Gelukkig zijn de huidige ban-
denwisselaars vrijwel zonder uit-
zondering geschikt te maken voor
PAX-montage. Nodig is een hulp-
stuk voor middengat-opspanning,
dat tussen de opspanklauwen van
de montagetafel wordt vastge-
klemd. Daarnaast is een hulparm-
constructie nodig met rollen. Dat is
dezelfde arm die gebruikt wordt
voor sportieve banden, maar met
enkele PAX-aanpassingen zoals
een platte rol en een adapter om
ook onder het wiel met de rol te

Speciale banden sterk in opkomst

Allemaal aan de PAX!
Een ’maatje 13’ raakt hele-

maal uit. Grote wielen met

platte, brede banden zijn in

opkomst. Het schadevrij

monteren van dit sportieve

schoeisel vraagt om aan-

passingen aan de banden-

wisselaar. Gelukkig is

daarna de stap naar runflat

banden als de PAX snel ge-

maakt.

Bijzonder aan het (de)montageproces van een PAX-band is dat het wiel
met middencentrering wordt opgespannen.De montagekop en de hiel-
drukker worden niet gebruikt.Een of twee rollen zijn behulpzaam bij het
monteren en demonteren.
FOTO:JAN LIEFTINK
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PAX-montage stap voor stap
Demonteren Monteren

kunnen werken. Wie al een machi-
ne met hulparm heeft, is met enke-
le honderden guldens klaar. Wie
daarentegen nog niet beschikt over
een hulparm moet rekenen op een
investering van minimaal ƒ 1.000,-
tot ƒ 2.000,-. Vrijwel alle fabrikan-
ten van bandenwisselaars bieden al
een PAX-optie aan. De prijzen
daarvan verschillen enorm. Enkele
fabrikanten denken te kunnen vol-
staan met uiterst simpele hulpmid-
delen, anderen gaan voor de vol-
maakte oplossing. Pas op dat u hier
geen appels met peren vergelijkt
en vraag altijd om een demonstra-
tie. Dan begrijpt u meteen waar het
prijsverschil in zit.

Explora in Ede geeft (mede na-
mens Michelin) speciale PAX-cur-
sussen waarbij u in één dag de fij-
ne kneepjes leert van het PAX-
monteren. Wie daar eenmaal in be-
dreven is, monteert zo’n band snel-
ler dan een conventionele band.

Leidraad bij aanschaf
In het overzicht treft u een uitge-
breid aanbod aan van bandenwis-
selaars voor personenautowielen.
We hebben van elke machine de

belangrijkste eigenschappen ver-
meld. De prijs van de machine
wordt vooral bepaald door de mate
van automatisering. Bij de goed-
koopste uitvoeringen wordt de
montagekop handmatig vergren-
deld en moet men met handkracht
de werkarm opzij zwenken of naar
achteren kantelen. Bij de duurdere
machines vindt de vergrendeling
van de montagekop (inclusief au-
tomatische velgvrijstelling) pneu-
matisch plaats, evenals het zwen-
ken of kantelen van de werkarm.
Dat spaart kracht en werkt sneller.
Een opzij zwenkende werkarm
heeft overigens als voordeel dat de
machine dicht tegen de muur ge-
plaatst kan worden.

Topmodellen zijn bij uitstek ge-
schikt voor sportieve wielen met
stugge zijwand en stijve hiel. Ze
zijn vaak standaard uitgerust met
een hulparm, de draaitafel kan
twee snelheden draaien, het op-

Vervolgens wordt het wiel met
een kunststof conus in het mid-
dengat vastgezet.

Met een platte rol wordt de zij-
wand ter hoogte van de hiel iets
ingedrukt,waardoor de hiel vrij-
komt van de velg en een kunst-
stof velgbeschermstuk kan wor-
den geplaatst.

Het speciale hulpstuk voor middencentrering wordt tussen de op-
spanklauwen van de montagetafel geklemd.

Vervolgens kan de bovenste hiel
met behulp van een platte ban-
denlichter worden  ’overgehe-
veld’.Het kunststof bescherm-
stuk voorkomt daarbij
velgbeschadiging.

Als laatste demontagehandeling
wordt de onderste hiel losge-
drukt en kan de band met ring
van de velg verwijderd worden.

Eerst plaatsen we de band met
ring (nokken naar de buitenzijde)
om de velg.Dat kan maar op één
manier omdat de buiten- en bin-
nendiameter verschillen.

Met de rol wordt de bovenste hiel
op de velg gerold.Tijdens dit pro-
ces houden we met de hand de
hiel op zijn plaats.

Vervolgens wordt de onderste
hiel op z’n plaats gerold en klaar
is Kees.

Het monteren van een PAX-band
gaat nog eenvoudiger met een
speciale PAX-machine of een
Butler bandenwisselaar.Daar
kunnen met behulp van twee rol-
len beide hielen gelijktijdig wor-
den gemonteerd.Prettig is ook
dat er voldoende ruimte is onder
het wiel.

FOTO’S:JAN LIEFTINK, M.M.V.EXPLORA
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Op naar 24”

WERKPLAATS 2001
Trends en aanbod bandenwisselaars

Deze Facom UTM 400
SGT is voorzien van
een PAX-uitbreidings-
set.U ziet de midden-
gat-opspanning en de
vlakke rol aan de hulp-
arm.Deze PAX-set is
ook toepasbaar op en-
kele andere Facom ma-
chines.
FOTO:FACOM

Bij een volautomaat zoals deze
Ravaglioli G840 wordt de monta-
gekop pneumatisch vergrendeld
en klapt de werkarm na een druk
op het voetpedaal naar achteren.
FOTO:OVERLANDER

spanbereik is vergroot, de hoogte
van de werkarm is instelbaar en de
hieldrukker is in diverse standen
verstelbaar om bij smalle en brede
banden de maximale kracht uit te
kunnen oefenen. Het monteren van
brede, platte banden kan dan met
meer beleid worden uitgevoerd.

Voldoende lucht
De montage van tubelessbanden
levert nogal eens moeilijkheden
op, omdat de lucht tijdens het op
spanning brengen van de band
langs de velgrand ontsnapt. Een tu-
beless-vulring kan uitkomst bie-
den. Dit is een cirkelvormige buis
met uitstroomopeningen. Tijdens
het vullen van de band wordt de
ring tegen het wiel gedrukt, waar-
bij lucht onder hoge druk door de
uitstroomopeningen van buitenaf
tegen de band wordt geperst. De
lucht die via het ventiel in de band
stroomt, kan daardoor niet langs de
velgrand ontsnappen.

Handiger zijn machines met een
geïntegreerd tubeless-vulsysteem.
Hier wordt de lucht via uitstroom-
openingen in de opspanklauwen
toegevoerd. Ook nuttig is de vul-
automaat die tijdens een automa-
tisch proces de band eerst op over-
spanning brengt en vervolgens
ontlast tot de voorgeschreven span-
ning is bereikt. Dit spaart tijd en
voorkomt onnauwkeurigheden.

Spaar de rug
Bij monteurs die vrijwel nonstop
banden monteren heeft de rug het
nogal te verduren. Grote wielen
zijn zwaar en bandenwisselaars
munten bepaald niet uit in ergono-
mie. Slechts enkele machines heb-
ben een kantelbare opspantafel of
zijn voorzien van een bandenlift,
wat het plaatsen en afnemen van
het wiel verlicht. Zo’n bandenlift,
waarmee veel machines optioneel
zijn uit te rusten, is een aanrader.
De bandenspecialist kan ook een
complete montagestraat overwe-
gen, waar het wiel van demontage
tot balanceren slechts één keer op-
getild hoeft te worden. Een rollen-
baan verzorgt het transport naar
het volgende werkstation. Zeer
arbo-vriendelijk!

A.N. Cupédo

Een 24”wiel ziet er wat apart uit op de bandenwisselaar.Het lijkt wel een
wiel voor grondverzet! Veel conventionele machines hebben moeite
met dergelijke maten omdat de werkarm in de weg zit.
FOTO:JAN LIEFTINK

Raakt u al opgewonden van een 17”
wiel onder een sportieve auto? Voor
de echte bandenfreaks stelt dit wei-
nig meer voor.Op dit moment zijn er
al 22”wielen in omloop (onder ande-
re voor BMW X5, Jeep Grand Chero-
kee en Mercedes M-klasse).Volgens
Rob Viset, trainer wielservice bij Ex-
plora, introduceert Pirelli zeer bin-
nenkort een 24”band.Er staat ons
dus nog het nodige te wachten.Bij de
meeste, zelfs moderne bandenwis-
selaars, passen deze extreme wielen
niet op de machine.Toch iets om re-
kening mee te houden als je als ban-
denspecialist investeert in een nieu-
we bandenwisselaar!

Om het monteren van extreme
banden te vergemakkelijken levert
Sice de PTX hulparm.Deze is uit te
breiden met de KPX set om ook
PAX wielen probleemloos te mon-
teren.
FOTO:SICE
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Overzicht aanbod bandenwisselaars

1=horizontale wielpositie, 2=verticale wielpositie, 3=kantelbare opspantafel, 4=handbediende montagekop, 5=pneumatische montagekop, 6=hydraulische montagekop, 7=handbediende bandenlift, 8=pneumatische bandenlift, 
9=hydraulische bandenlift, 10=handbediende hielafdrukker, 11=pneumatische hielafdrukker, 12=hydraulische hielafdrukker, 13=met tubelessvuller, 14=met bandenvuller, 15=met vulautomaat, 
16=met hydraulisch gestuurde aandrukrollen, 17=pneumatische montage- en demontagehulp voor moeilijke wielen, 18=handbediende montage- en demontagehulp voor moeilijke wielen

Merk Uitvoering* Opspanbereik Max. velgbreedte/ Werkarm Geschikt Bijzonderheden Prijs Importeur
en Type banddiameter voor Pax exclusief BTW

Beissbarth Saarloos Garage Uitrustingen
MS43 1/4/11 10-19” buiten 12”/1000 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 3.375,- Postbus 29

8/13=optie 12-22” binnen handbediend 5825 ZG Overloon
MS48 1/4/11 10-19” buiten 12”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 3.995,- ☎ (0478) 64 21 25

8/13=optie 12-22” binnen handbediend Fax: (0478) 64 21 05
MS50 1/5/11 10-20” buiten 12”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 4.495,-

8/13/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend
MS63 1/5/11/17 10-20” buiten 12”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden ƒ 6.850,-

8/13=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend
MS65 Rally 1/5/11/17 10-20” buiten 16”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie Verstelbare kolomhoogte en ƒ 8.395,-

8/13=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend hieldrukker, twee draaisn.
MS66 IT Rally 1/5/12/13/16 10-20” buiten 16”/1180 mm Achterover kantelbaar Optie Verstelbare kolomhoogte en ƒ 14.500,-

8=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend hieldrukker, twee draaisn.

Butler Rema Tip Top Nederland
Pneufriend EVO 1/4/10 10-22” buiten 15”/1020 mm Opzij wenkbaar Optie Luchtaangedreven, ƒ 5.000,- Postbus 387

13=optie 10-23” binnen handbediend NST stikstofvuller=optie 3900 AJ Veenendaal
Classic EVO 1/5/10 10-22” buiten 15”/1020 mm Naar boven zwenkbaar Optie Luchtaangedreven, ƒ 6.850,- ☎ (0318) 50 99 50

13=optie 10-23” binnen NST stikstofvuller=optie Fax: (0318) 52 14 68
Classic Plus EVO 1/5/10/17 10-22” buiten 15”/1020 mm Naar boven zwenkbaar Optie Luchtaangedreven, ƒ 8.700,-

13=optie 10-23” binnen NST stikstofvuller=optie Explora
Profi Airdraulic EVO 1/5/12/16 10-22” buiten 19”/1020 mm Naar boven zwenkbaar Optie Luchtaangedreven, ƒ 10.950,- Postbus 300

13=optie 10-23” binnen NST stikstofvuller=optie 6710 BH Ede
☎ (0318) 64 82 20
Fax: (0318) 64 82 45

Corghi Josam Richttechniek
Jolly 1/4/11 10-18” buiten 12”/960 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 4.170,- Lichterweg 21

13/17=optie 13-21” binnen handbediend 8042 PW Zwolle
A2000 1/4/11 10-20” buiten 11”/960 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 4.690,- ☎ (038) 426 22 22

13/15/17=optie 13-23” binnen handbediend Fax: (038) 426 22 20
A2001 S 1/4/11 10-20” buiten 11”/960 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 5.600,-

13/15/17=optie 13-23” binnen handbediend
A2010 1/5/11 10-20” buiten 12”/960 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 6.750,-

13/15/17=optie 13-23” binnen pneumatisch bediend
A2019 RC 2V 1/5/11 10-20” buiten 14”/960 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden, ƒ 8.750,-

13/15/17=optie 13-23” binnen pneumatisch bediend twee standen hieldrukker
Artiglio XXL TI 1/5/11/13 10-20” buiten 14”/1150 mm Opzij zwenkbaar Optie Twee draaisnelheden, ƒ 12.750,-

15/17=optie 13-23” binnen pneumatisch bediend panthograaf hieldrukker
Artiglio Basic 1/3/5/8/11 10-20” buiten 14”/1040 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden, ƒ 13.650,-

13/15/17=optie 13-23” binnen pneumatisch bediend twee standen hieldrukker
Artiglio Master 1/5/8/11/15/17 10-24” 14”/1020 mm n.v.t. Ja Automatische detectie v.a. ƒ 22.500,-

13=optie wieldiameter, twee draaisn

Facom Facom Gereedschappen
UTM.250S 1/4/11 10-19” buiten 310 mm/1000 mm Opzij zwenkbaar Nee ƒ 3.475,- Postbus 134

17=optie 12-22” binnen handbediend 4130 EC Vianen
UTM.300S 1/4/11 10-19” buiten 310 mm/1000 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 4.265,- ☎ (0347) 36 23 62

13/17=optie 12-22” binnen handbediend Fax: (0347) 37 60 20
UTM.400S 1/5/11 10-19” buiten 310 mm/1000 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden ƒ 5.650,-

13/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend
UTM.450S 1/5/11 10-19” buiten 406 mm/1000 mm Achterover kantelbaar Optie Twee snelh., verstelbare ƒ 7.295,-

13/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend kolomhoogte en hieldrukker

GS Explora
Boxer Swing R 1/4/11 10-18” buiten 13”/1000 mm Opzij zwenkbaar Nee ƒ 4.190,- Postbus 300

12-20” binnen handbediend 6710 BH Ede
Boxer A22 R 1/5/11 10-18” buiten 13”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 6.490,- ☎ (0318) 64 82 20

13/17=optie 12-20” binnen pneumatisch bediend Fax: (0318) 64 82 45
Boxer A22RV R 1/5/11 10-20” buiten 15”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie Variabele draaisnelheid ƒ 7.360,-

13/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend verstelbare hieldrukker
Boxer A22LX 1/5/11 10-20” buiten 15”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie Variabele draaisnelheid, ƒ 8.435,-

13/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend verstelbare hieldrukker,
extra zware bovenbouw

Hofmann Stokvis Equipment
Monty 1170 1/4/11 10-18” buiten 12”/1000 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 4.505,- Postbus 47

17=optie 12-20” binnen handbediend 7400 AA Deventer
Monty 1270 1/4/11 10-20” buiten 12”/1000 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 4.950,- ☎ (0570) 50 05 00

17=optie 12-23” binnen handbediend Fax: (0570) 62 46 44
Monty 2250 1/5/11 10-20” buiten 12”/990 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 5.710,-

17=optie 12-23” binnen handbediend
Monty 3300 1/5/11 10-20” buiten 12”/990 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 6.435,-

17=optie 12-23” binnen pneumatisch bediend
Monty 3200 2-speed 1/5/11 10-20” buiten 12”/990 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden, ƒ 7.120,-

13/17=optie 12-23” binnen pneumatisch verstelbare hieldrukker
Monty Super Plus 1/5/11/17 10-20” buiten 17,5”/990 mm Opzij zwenkbaar Optie Twee snelh., verstelbare ƒ 11.390,-

13=optie 12-22” binnen pneumatisch kolomhoogte en hieldrukker
Monty PAX 2/5/8/11/17 320-560 mm 13”/900 mm n.v.t. Ja Speciale PAX-machine, ƒ 7.440,-

Omdraaien wiel niet nodig
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Trends en aanbod bandenwisselaars

Overzicht aanbod bandenwisselaars

1=horizontale wielpositie, 2=verticale wielpositie, 3=kantelbare opspantafel, 4=handbediende montagekop, 5=pneumatische montagekop, 6=hydraulische montagekop, 7=handbediende bandenlift, 8=pneumatische bandenlift, 
9=hydraulische bandenlift, 10=handbediende hielafdrukker, 11=pneumatische hielafdrukker, 12=hydraulische hielafdrukker, 13=met tubelessvuller, 14=met bandenvuller, 15=met vulautomaat, 
16=met hydraulisch gestuurde aandrukrollen, 17=pneumatische montage- en demontagehulp voor moeilijke wielen, 18=handbediende montage- en demontagehulp voor moeilijke wielen

Merk Uitvoering* Opspanbereik Max. velgbreedte/ Werkarm Geschikt Bijzonderheden Prijs Importeur
en Type banddiameter voor Pax exclusief BTW

Muller Bem TBA
3635-4 1/4/11 10-18” buiten 11”/1010 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 3.603,- Postbus 120

13/17=optie 13-20” binnen handbediend 1390 AC Abcoude
3643-3 1/5/11 10-18” buiten 12”/1030 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 6.385,- ☎ (0294) 28 44 28

13/17=optie 13-20” binnen pneumatisch bediend Fax: (0294) 28 18 57
3644-3T 1/5/11/13 10,5-20” buiten 12”/1055 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden ƒ 8.780,-

17=optie 13-22,5” binnen pneumatisch bediend
3646-3T 1/5/8/11/13 10,5-20” buiten 15”/1055 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden, ƒ 11.760,-

17=optie 13-22,5” binnen pneumatisch bediend verstelbare kolomhoogte

Odin Equipment Distributie Nederland
M200 1/4/11 10-18” buiten 12”/1000 mm Opzij zwenkbaar ƒ 3.848,- Postbus 279

12-20” binnen handbediend 3800 AG Amersfoort
M250 1/4/11 10-18” buiten 12”/1000 mm Opzij zwenkbaar ƒ 4.231,- ☎ (033) 454 59 09

12-20” binnen handbediend Fax: (033) 454 59 01
M300 1/4/11 10-20” buiten 13”/1010 mm Opzij zwenkbaar ƒ 4.846,-

13/17=optie 12-22” binnen handbediend
M350 1/5/11 10-20” buiten 13”/1010 mm Achterover kantelbaar Twee draaisnelheden en ƒ 5.643,-

13/17=optie 12-22” binnen handbediend wiellift zijn optie
M400 1/5/11 10-20” buiten 13”/1010 mm Opzij zwenkbaar Twee draaisnelheden en ƒ 6.891,-

13/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend wiellift zijn optie

Promont Rema Tip Top Nederland
B 800 E 1/4/11 10-17,5” buiten 12”/980 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 3.850,- Postbus 387

12-20” binnen handbediend 3900 AJ Veenendaal
B 800 1/4/11 10-20” buiten 15”/1000 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 4.650,- ☎ (0318) 50 99 50

13-22” binnen handbediend Fax: (0318) 52 14 68
B 801 1/5/11 10-20” buiten 15”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 5.625,-

13-22” binnen handbediend
B 819 1/5/11 10-20” buiten 15”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie v.a. ƒ 6.850,-

13/17=optie 13-22” binnen pneumatisch bediend
B 819-2 1/5/11 10-20” buiten 15”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden v.a. ƒ 7.125,-

13/17=optie 13-22” binnen pneumatisch bediend

Ravaglioli Overlander
G800 1/4/11 10-17” buiten 12”/990 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 3.054,- Morseweg 2

11,5-19,5” binnen handbediend actie 3899 BP Zeewolde
G820 1/4/11 10-18” buiten 12”/990 mm Opzij zwenkbaar Optie v.a. ƒ 3.314,- ☎ (036) 521 92 00

13=optie 12-20,5” binnen handbediend actie Fax: (036) 523 44 30
G820 S20 1/4/11 10-20” buiten 12”/990 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 4.579,-

13=optie 12-22,5” binnen handbediend
G840 1/5/11 9,5”-18” buiten 12”/990 mm Achterover kantelbaar Optie v.a. ƒ 4.110,-

13/17=optie 11,5”-20,5” binnen pneumatisch bediend actie
G840 S20 1/5/11 9,5-20” buiten 12”/990 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 5.860,-

13/17=optie 11,5-22,5” binnen pneumatisch bediend
G840 LS20 1/5/11 9,5-20” buiten 14”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 6.329,-

13/17=optie 11,5-22,5” binnen pneumatisch bediend
G860 SR 1/4/11 9,5-20” buiten 14”/1010 mm Opzij zwenkbaar Optie Twee draaisnelheden ƒ 5.470,-

13/17=optie 11,5-22,5” binnen handbediend
G870 SR 1/5/11 9,5-20” buiten 14”/1010 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden ƒ 7.400,-

13/17=optie 11,5-22,5” binnen pneumatisch bediend
G880 SR 1/5/11 9,5-20” buiten 15,5”/1500 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisn., verstelbare ƒ 9.509,-

13/17=optie 11,5-22,5” binnen pneumatisch bediend hieldrukker en kolomhoogte

Sicam Lasaulec-Aleq Equipment
Colibri BL502 1/4/11 10-19” buiten 12”/1000 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 2.995,- Bestevaerstraat 61

8/13=optie 12-22” binnen handbediend actie 1812 PC Alkmaar
Grifone SL506 1/4/11 10-19” buiten 12”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 3.250,- ☎ (072) 541 26 26

8/13/17=optie 12-22” binnen handbediend actie Fax: (072) 540 10 14
Falco AL510 1/5/11 10-19” buiten 12”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden ƒ 5.441,-

8/13/15/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend
Falco AL510 Racing 1/5/11 10-19” buiten 16”/1000 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisn., verstelbare ƒ 6.916,-

8/13/15/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend hieldrukker en kolomhoogte
Falco AF 1200 ITE 1/5/11/13/15/16 10-20” buiten 16”/1180 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisn., verstelbare ƒ 15.750,-
Combined Racing 8=optie 12-23” binnen pneumatisch bediend hieldrukker en kolomhoogte actie

Sice Oskamp Equipment
S390 1/4/11 10-18” buiten 12”/1000 mm Opzij zwenkbaar Optie ƒ 3.650,- Postbus 279

12-20” binnen handbediend 3800 AG Amersfoort
S415 1/5/11 10-20” buiten 13”/1010 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden optie ƒ 5.356 ☎ (033) 454 59 00

8/13/15/17=optie 12-22” binnen handbediend Fax: (033) 454 59 01
S419 1/5/11 10-20” buiten 13”/1010 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden ƒ 6.127,-

8/13/15/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend
S425 1/5/11 10-20” buiten 13”/990 mm Opzij zwenkbaar Optie Twee draaisnelheden ƒ 6.812,-

8/13/15/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend
S432 1/5/11 10-20” buiten 17,5”/990 mm Opzij zwenkbaar Optie Twee draaisn., verstelbare ƒ 9.105,-

8/13/15/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend hieldrukker en kolomhoogte
S435 1/5/11 10-20” buiten 15”/990 mm Achterover kantelbaar Optie Twee draaisn., verstelbare ƒ 9.587,-

8/13/15/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend hieldrukker en tafelhoogte
S436 1/5/11 10-20” buiten 15”/990 mm Opzij zwenkbaar Optie Twee draaisn., verstelbare ƒ 9.961,-

8/13/15/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend hieldrukker en tafelhoogte
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Overzicht aanbod bandenwisselaars
Merk Uitvoering* Opspanbereik Max. velgbreedte/ Werkarm Geschikt Bijzonderheden Prijs Importeur
en Type banddiameter voor Pax exclusief BTW

Space Mubrau
GA 210 1/5/11 9,5-18” buiten 12”/1020 mm Achterover kantelbaar Optie ƒ 4.060,- Postbus 37

13/17=optie 11,5-20,5” binnen pneumatisch bediend 6120 AA Born
☎ (046) 485 20 78
Fax: (046) 485 22 02

Sun Sun Electric Nederland
STC-1000-9 1/4/11 10-18” buiten 12”/39” Opzij zwenkbaar Optie ƒ 3.380,- Postbus 94041

13=optie 12-20” binnen handbediend 1090 GA Amsterdam
STC-2000-9 1/4/11 10-18” buiten 12”/39” Opzij zwenkbaar Optie ƒ 3.760,- ☎ (020) 568 26 11

13=optie 12-20” binnen handbediend Fax: (020) 694 79 62
STC-3000-9 1/5/11 10-18” buiten 12”/39” Achterover kantelbaar Optie ƒ 5.488,-

13=optie 12-20” binnen pneumatisch bediend
STC-4000-9 1/5/11 10-20” buiten 15”/39” Achterover kantelbaar Optie Twee draaisnelheden ƒ 6.780,-

13/17=optie 12-22” binnen pneumatisch bediend

Teco Leen van den Berg
22 1/4/11 10-18” buiten 320 mm/1000 mm Opzij zwenkbaar ƒ 3.750,- Postbus 20

17=optie 12-20” binnen handbediend 3465 ZG Driebruggen
24 1/4/11 10-18” buiten 320 mm/1000 mm Opzij zwenkbaar ƒ 4.050,- ☎ (0348) 50 15 78

13/17=optie 12-20” binnen handbediend Fax: (0348) 50 12 42
26 1/4/11 10-18” buiten 320 mm/1000 mm Opzij zwenkbaar ƒ 4.275,-

13/17=optie 12-20” binnen handbediend
35 1/5/11 10-18” buiten 320 mm/1000 mm Achterover kantelbaar ƒ 4.960,-

13/17=optie 12-20” binnen pneumatisch bediend
45 1/5/11 10-18” buiten 320 mm/1000 mm Opzij zwenkbaar ƒ 5.225,-

13/17=optie 12-20” binnen pneumatisch bediend

1=horizontale wielpositie, 2=verticale wielpositie, 3=kantelbare opspantafel, 4=handbediende montagekop, 5=pneumatische montagekop, 6=hydraulische montagekop, 7=handbediende bandenlift, 8=pneumatische bandenlift, 
9=hydraulische bandenlift, 10=handbediende hielafdrukker, 11=pneumatische hielafdrukker, 12=hydraulische hielafdrukker, 13=met tubelessvuller, 14=met bandenvuller, 15=met vulautomaat, 
16=met hydraulisch gestuurde aandrukrollen, 17=pneumatische montage- en demontagehulp voor moeilijke wielen, 18=handbediende montage- en demontagehulp voor moeilijke wielen

Nieuw van Hofmann is
de Monty 3300 Racing.
Die kan wielen aan tot
24”.Dat lijkt absurd,
maar is binnenkort wer-
kelijk realiteit.
FOTO:HOFMANN

De meeste volauto-
maten zijn uit te rus-
ten met een pneu-
matische hulparm
waarmee het monte-
ren van platte,brede
banden veel eenvou-
diger is.Zo’n hulp-
arm is met kleine
aanpassingen ook
geschikt voor PAX-
wielen.
FOTO:GS

De Corghi Arti-
glio Master
breekt met alle
tradities.De con-
ventionele mon-
tagekop en hiel-
drukker ontbre-
ken.Monteren en
demonteren ver-
loopt groten-
deels automa-
tisch.De machi-
ne heeft ook een
pneumatische
bandenlift.
FOTO:CORGHI

De Monty PAX is een voor-
beeld van een speciale PAX-
machine.Het wiel wordt verti-
kaal opgespannen zodat
beide hielen optimaal toegan-
kelijk zijn.Beide zijden van
het wiel worden in één keer
bewerkt.
FOTO:HOFMANN
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