FULD-AUTOMATISK HD DÆKSKIFTER

CORGHI AGTT 1600A
Fuld-automatisk dækskifter til bus, lastbil og agro-hjul
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 58”
- Justerbar vinkel på fritrykkertallerken
- 3 hastigheder i kløernes rotation
- Håndterer hjul op til 1700 kg
- Mulighed for trådløs betjening
Beskrivelse
Corghi AGTT 1600A er en fuld-automatisk og fuldhydraulisk dækskifter til
brug på lastbil, bus, agro og EM-hjul. Dæksifteren håndterer hjul i størrelsen
14” – 58” med en total diameter på op til 2.500 mm, en maks hjulbredde på
1.600 mm og en vægt på 1700 Kg.
AGTT 1600A er designet med en base uden rampe hvilket gør det let for
operatøren at få placeret især store hjul i dækskifteren. Derudover er AGTT
1600A designet med justerbar vinkel på fritrykkertallerkenen hvilket
muliggør altid at have den mest optimale vinkel til fritrykning uanset hvilket
type dæk der arbejdes på.
Maskinen har tre hastigheder i kløernes rotation i begge retninger og
rotationen er drevet af hydraulikenheden hvilket sikrer størst mulig kraft.

SPECIFIKATIONER

Slæden for værktøjsarmen og opspændingsenheden kan forskydes
uafhængigt af hinanden hvilket sikrer let og ubesværet opspænd af hjulet
og hurtig placering af værktøjet under brug. Rotation og tilt af
værktøjsarmen sker hydraulisk hvilket sikrer størst mulig komfort og
ergonomi for operatøren.

Fælgdiameter

Styreenheden til skifteren er lavet som en stand-alone enhed og kan leveres
i en trådet eller trådløs version hvilket sikre fuld mobilitet og sikrer at
operatøren altid kan finde den bedste arbejdsposition uden at skulle tænke
på om han kan nå kontrolenheden, ligesom rotationen i opspændet styres
ved hjælp af pedaler der gør at operatøren kan have begge hænder fri.

2.500 mm

Maks hjulbredde

1.600 mm

Maks hjulvægt

1.700 kg

Fritrykkerkraft

30.000 N

Hydraulikmotor

4,0 kW

Rotationsmotor

Hydraulisk 3-speed

Drejningsmoment
Tilslutning

AGTT 1600A leveres inkl. Stort og lille dækjern samt kantrådsholder.

14” – 58”

Maks hjuldiameter

Dimensioner (HxBxD)

5.000 N
-Bar / 400V 3PH
2.150 mm x 3.065 mm x 2.600 mm

https://stenhoj.dk/corghi-agtt-1600a
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