AUTOIMPEX spol. s r. o.
PNEUSERVISNÍ TECHNIKA
Kpt. Jaroše 79
595 01 Velká Bíteš

Telefon 566 531 822, 6
Fax 566 531 883

Nabídka příslušenství k montážním strojům:
- rameno HELP (pravé) je určeno jako pomocné rameno ke strojům S 222, S 225, S 224 pro
usnadnění montáže a demontáže nízkoprofilových pneu.
Má dvě funkce:
- horní rolna stlačuje bok pneu při montáži na ráfek.
- dolní disk přizvedává spodní patku při demontáži pneu.
Ovládání je pomocí páčky na horním rameni.
Cena bez DPH....................................................... 21.060,-- Kč
Pro stroj S 231
Cena bez DPH....................................................... 22.030,-- Kč

- rameno PRESS ARM (levé) je určeno jako pomocné rameno ke strojům S 222, S 225, S 224,
S 231 pro usnadnění montáže a demontáže nízkoprofilových pneu.

Má dvě funkce:
- horní kostka stlačuje bok pneu a otáčí se s ráfkem.
- dolní disk pak zvedá spodní patku při demontáži pneu.
Ovládání je pomocí páčky na horním rameni.

Cena bez DPH ................................................... 22.790,-- Kč
Pro stroj MAXI
Cena bez DPH ................................................... 21.600,-- Kč

- rameno PRESS ARM PAX (levé) je určeno jako pomocné rameno ke strojům S 222, S 225,
S 224, S231 pro usnadnění montáže a demontáže nízkoprofilových a run-flat pneu, při použití sady
PAX i pneumatik systému PAX

Pracovní ramena je možné vyměňovat podle typu pneumatiky. Ovládání je pomocí páčky na otočném
rameni.
Pro stroje S 222, S225, S224
Cena bez DPH............................................................................................. 33.300,-- Kč
Pro stroj S 231
Cena bez DPH............................................................................................. 34.500,-- Kč
Kit PAX (ramena, středové upnutí, montpasta, montpáky…)
Cena bez DPH............................................................................................. 19.700,-- Kč

- zvedák kol LIFT 1 je určen jako doplněk ke strojům S222, S224, S225, S231. Ovládání zdvihu je
pomocí páčky na předním krytu. Vstupní tlak je 8 - 10 bar.

Cena bez DPH............................................................................................. 18.940,-- Kč

- sada hlav Art. 231/01 je určena jako doplněk ke všem strojům S xxx. Sada umožňuje rychlou
výměnu zouvácích hlav. Obsah: 1 ks plastová hlava pro ALU disky, 1 ks spec. kovová hlava pro ALU
a moto disky, 1 x přípravky pro montáž na hřídel, 1 x přípravek pro upevnění původní montážní hlavy.

Cena bez DPH............................................................................................... 9.100,-- Kč

- ruční press Art. 196/97 je určen jako doplněk ke všem strojům Sxxx. Usnadňuje montáž
nízkoprofilových pneu.

Cena bez DPH............................................................................................... 3.300,-- Kč

- moto adapter Art. 195/97 je určen jako doplněk ke všem strojům Sxxx. Umožňuje upnutí motokol o
průměru ráfku od 6" do 23"

Cena bez DPH............................................................................................... 6.100,-- Kč
- přídavná deska usnadňuje otáčení kola při srážení patky pneu. Jen pro S 224.

Cena bez DPH............................................................................................... 3.200,-- Kč

