Zouvačka – nabídka
Dovolujeme si Vám nabídnout novou zouvačku právě představenou výstavě
AUTOMECHANIKA ve Frankfurtu s vnějším rozsahem upnutí do 24“, která nahrazuje
zouvačku SICAM Falco EVO 622, a to:
SICAM Falco EVO 624 – zouvačka pneumatik osobních a dodávkových vozů nové
tužší konstrukce – nová modulární rodina FÉNIX
• G-frame = nová konstrukce základny stroje zvyšující celkovou tuhost nejvíce
namáhaných částí a omezující síly působící uvnitř stroje
• odklápěcí sloup se zesíleným profilem (140 x 140 mm) pro zvýšení tuhosti
• čep sklápění posunutý před rameno, významně zkracuje páku působící na
rameno a zajišťuje tak jeho vyšší tuhost a logicky i delší životnost
• symetrické rozmístění upínacích čelistí zvyšující rychlost a sílu upnutí,
• odražeč pneumatik RACING nastavitelný do 4 velikostí rozevření,
• 2-rychlostní motor otáčení
• huštění kola ovládané pedálem
• regulátor tlaku s odkalovačem a přimazávačem
• GET 4 GET – prodloužená záruka 2 + 2 roky
technická data:
vnitřní upnutí ◄ ►
vnější upnutí ► ◄
napájení
rychlost otáčení
hlučnost
síla odražeče
pracovní tlak
šířka přezouvaného kola
max. průměr přez. kola
vnější rozměry (d x š x v)
hmotnost

12" – 28"
10" – 24"
400 V / 3 f / 50 Hz
7 / 15 ot/min
70 dB(A)
11 500 N (1 150 kg)
8 – 10 bar
305 mm (12")
1 200 mm
1 840 x 1 380 x 2 110
mm
317 kg

Součást dodávky stroje tvoří:
• 1x montážní páka
• 5x plastový chránič zouvacího palce
• 1x plastový chránič zouvací hlavy
• 1x plastový chránič odražeče
• 1x štětec na mazivo
• 1x návod k použití
Zaváděcí cena 86.900,- Kč bez DPH
Zvýhodněná cena 79.900,- Kč bez DPH
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Příslušenství k zouvačkám SICAM
Tecnoroller NG - nový typ pomocných ramen
vyvinutých zejména pro práci s UHP a RFT
pneumatikami. Zařízení je nově vybaveno dvěma
samostatnými pneumatickými válci, které umožňují
nastavit nejoptimálnější přítlak v obou kontaktních
bodech.
Hlavní výhody:
- universální použitelnost pro všechny typy zouvaček
Sicam
- samostatné pohyby nástrojů (síla ramene
umístěného na hlavním sloupu 5500N, síla vysutého
ramene 2500N)
- malé zástavbové rozměry
- velmi dobře ergonomicky vyřešené ovládání
- možnost rozšíření o 3 přítlačný bod (příplatková
výbava na přání)
- schváleno WDK
Běžná cena 36.700,- Kč bez DPH
Zvýhodněná cena 32.100,- Kč bez DPH

1 695 106 190 – rolny usnadňující otáčení kolem
u odražeče

1.890,- Kč bez DPH

Ceny jsou včetně instalace, předvedení, zaškolení.
Záruční doba: 24 + 24 měsíců
Servisní střediska máme také v Praze a v Brně.
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