
thuis in uw werkplaats

MS 630-24 V1: € 4.195

MS 630-24 V6: € 4.395
€ 2.275

€ 3.650
€ 3.750

Beissbarth MS 630-24 serie
Compleet nieuwe, zeer robuuste demonteer-
machine. Zeer geschikt voor Runflat banden. 

•	 Velgbreedte:	3	-12,5	inch
•	 Velgdiameter:	10	-	24	inch
•	Max.	wieldiameter:	1.200	mm
•	 Voetbediende	dubbele		
draaisnelheid

•	 Voetbediende	bandenpomp
•	 Kunststof	beschermset	t.b.v.		
klauwen,	hieldrukker,		
demontagekop

•	 Levering	inclusief	roltafel

De MS630-24 V6 is extra  
uitgerust met:
•	 Hand-pneumatisch		
bediende	hieldrukker

Beissbarth MS 500
Bandendemonteermachine met 
een 4-klauws, pneumatische 
opspanning. Pneumatische  
demontagearm is achter- en 
voorover kantelbaar. 

•	 Velgbreedte:		
3	-	11	inch

•	 Velgdiameter:		
10	/	20	inch

•	Max.	wieldiameter:		
1.000	mm

OMCN 554
Poets/Banden/Carrosserie schaarhefbrug.

•	 Hefvermogen:	3.0	ton
•	 Verstelbaar	opname	platform		
1.500	mm	-	2.140	mm

•	 Laagste	-	hoogste	stand:		
100	mm	-	1.000	mm

OMCN 552
Poets/Banden/Carrosserie schaarhefbrug.

•	 Hefvermogen:	3.0	ton
•	 Verstelbaar	opname	platform		
1.400	mm	-	1.900	mm	

•	 Laagste	-	hoogste	stand:		
100	mm	-	1.000	mm
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MT 826: € 1.950

MT 826 D: € 2.250

Beissbarth MT 826 / 826 D
Elektrisch aangedreven, elektronisch bestuurde, 
stationaire balanceermachine voor personenwagen-, 
bestelwagen-, en motorfietswielen.  
Voorzien van twee digitale displays voor uitlezing.  
Bij de MT 826 worden de afstand, diameter en 
breedte van de velg handmatig ingebracht.
De MT 826 D is standaard voorzien van een 
elektronische data-arm.
Standaard voorzien van wielkap.

•	 Velgbreedte:	tot	20	inch
•	Max.	wieldiameter:	820	mm
•	 Velgdiameter:	8	-	26,5	inch
•	Max.	wielgewicht:	65	kg

€ 2.975

Beissbarth MT 837 D 
Supersnelle balanceermachine welke in slechts 
8 seconden een volledige balanceercyclus voor 
personenwagens, lichte bedrijfswagen en 
motorfietsen uitvoert. Voorzien van digitale  
uitlezing d.m.v. displays. Standaard voorzien  
van elektronische data-arm en automatische 
keuze van het juiste plakgewicht.  

•	 Velgbreedte:	tot	24	inch
•	 Max.	wieldiameter:	1.200	mm
•	 Velgdiameter:	6	-	40	inch
•	Max.	wielgewicht:	70	kg

OPTIE: 

externe data-arm � 235,-

€ 3.495

Beissbarth MT 857 DT
Supersnelle balanceermachine welke in slechts 
8 seconden een volledige balanceercyclus voor 
personenwagens, lichte bedrijfswagen en 
motorfietsen uitvoert. Voorzien van  
19" TFT-beeldscherm. Standaard voorzien  
van elektronische data-arm en automatische 
keuze van het juiste plakgewicht.  

•	 Velgbreedte:	tot	24	inch
•	 Max.	wieldiameter:	1.200	mm
•	 Velgdiameter:	6	-	40	inch
•	Max.	wielgewicht:	70	kg

OPTIE: 

externe data-arm � 235,-

incl. DrieTanD 

€ 5.695
Du Quesne Opti-Fit 
incl. Drietand
Elektromechanische banden de- en 
monteermachine voor personenwagens en 
motorfietswielen. De Du Quesne Opti-Fit 
beschikt over een zeer speciale 
de- en montage kolom. Door 
de bij het montageproces 
ontstane krachten op een zeer 
inventieve manier te benutten 
wordt het nagenoeg onmogelijk 
gemaakt om nog velgen te 
beschadigen. Hierdoor is deze 
machine zeer geschikt voor  
gebruik met de grootste en  
duurste velgen in de markt.  

•	 Velgbreedte:	2	-	12	inch
•	Max.	wieldiameter:	960	mm
•	 Velgdiameter:	10	-	23	inch		
(optioneel	tot	26	inch)

•	 Kunststof	beschermset		
t.b.v.	opspanklauwen

•	 Schrader	bandenpomp	(gecertificeerd)

Du Quesne Drietand
Eenvoudig	hulpmiddel	bij	de	montage	
van	stugge	en/of	platte	banden.
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