
EIGENSCHAPPEN: 
Lengte: 104/133 cm  
Breedte: 77/105 cm  
Hoogte: 148/190 cm 
Gewicht: 237 kg 
Werkoppervlakte: 180 cm x 150 cm 
Draaistroommotor: 0,95kW - 230/400V-50Hz 
Luchtdruk voor de hieldrukker: 8 à 15 bar. 
Standaard kleur: rood RAL 3020 
 
BEREIK: 
Personenwagen-, bestelwagen- en 
motorfietsbanden van 10” tot 23” 
Maximum diameter: 96 cm  
maximum breedte: 36 cm  
Velgbreedte van 2” tot 12”. 
 
STANDAARD UITRUSTING: 
Demonteerstaaf 
Bandenblazer met geijkte manometer 
RF arm voor laagprofiel- en Runflat-banden 
Velgboord beschermer 
Monteerpasta + borstel 
Drietand 
 
OPTIES: 
Kunstof klauwenbekleding 
Klauwen +3” 
Andere RAL kleuren 
Andere spanningen 
Monofase motor 
Speciale aanpassingen 
Airgun: luchtkanon om tubeless banden te vullen. 
 
De lineaire hieldrukker, de elektromechanische draaitafel, de par-
allel kantelende onbuigzame kolom, de runflat hulparm en de 
drietand zijn de belangrijkste gepatenteerde kenmerken van de 
Opti-fit. 

voor banden van  
10” tot 23” - 26” 6” 
- personenwagens 
- bestelwagens 
- motorfietsen 
 
- Runflat 
- Laagprofiel-banden 

 80 1929  2009  



1. Dankzij de LINEAIRE HIELDRUKKER met telescopische voorinstelling 
van de drukplaat wordt elke eschadiging van velg en band vermeden. Zijn 
kracht laat toe kleine tubeless banden los te drukken zonder ze eerst te 
laten leeglopen. 
 
2. De ELEKTROMECHANISCHE OPSPANTAFEL met tandlatten zorgt 
voor een perfecte, niet pneumatische klemming aan de buitenkant van de 
velg. Dit mechanisme centreert het wiel automatisch op de draaitafel. 
 
3. De parallel KANTELENDE ONBUIGZAME KOLOM laat een onmiddel-
lijke verticale en horizontale afstandsregeling toe van de demonteer-
schoen en de geleidingschoen. Bij de de-montage raken ze het wiel dus 
niet. Het gereedschap is tevens geprofileerd voor het monteren van vel-
gen met uitstekende bolling. 
 
4. EENVOUDIG DEMONTEREN van laagprofiel- of runflatbanden, dankzij 
het gezamenlijk gebruik van de RF hulparm en het rubber snoer. De hiel 
wordt met behulp van de RF hulparm tot in de velgholte neergedrukt en 
het snoer wordt bij het ronddraaien van de draaitafel tussen band en velg 
geschoven. De hiel kan dan met behulp van de demonteerstaaf zonder 
inspanning worden opgetild. 
 
5. De onderste hiel van de band laat zich eveneens snel en zonder weer-
stand met de RF hulparm optillen. Met de demonteerstaaf haalt men hem 
eenvoudig bovenop het werktuig vóór het draaien van de spantafel. 
 
6. SOEPEL MONTEREN gebeurt door het gezamenlijke gebruik van de 
RF hulparm en de DRIETAND. De bovenste hiel wordt met de RF hul-
parm neergedrukt en de DRIETAND wordt onder de velgboord gescho-
ven. Bij het ronddraaien van de opspantafel zet de DRIETAND zich auto-
matisch vast zodat de hiel in de velgholte begeleid wordt, wat de weer-
stand van de band ook mag zijn. Tegelijkertijd blijft de hulparm zonder 
meer in positie. Bij laagprofiel-en/of runflatbanden is het resultaat ver-
bazend. 
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