
MS 630    - 650

• 24” och 28” Extern fastspänning
• G-Ram vridfasthet
• RevolutionerandeRevolutionary Ergo Control

klinchlossarsystem
• NG hjullyft

Däckomläggare
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MS 630    & MS 650

MS630 S och MS650 S modellerna är däckomläggare med pneumatiskt 
bakåttiltande torn för personbilshjul och MC hjul (med tillbehör).

MS630 är utrustad med ett 24"  externt roterande fastspänningsbord, medans 
MS650 är utrustad med ett 28" vridbord. Båda är designade för bil och 
däckverkstäder med ett högt flöde.

Den extremt stabila strukturen och det reducerade spelet i monteringsarmen, 
karaktäriserad av användandet av det omdesignade G-rams konceptet gör dem 
till marknadsreferensstandarden med avseende på hållfasthet och styvhet, även 
med UHP- och RFT-däck.

Båda modellerna är standard utrustade med Ergo Control-klinchlossarsystemet. 
Två-stegs "motor-inverter" -systemet ger den bästa kombinationen av kraft och 
hastighet som behövs för ett effektiv arbete.

MS 650 är utrustad med pneumatisk hjälparm. Tecnoroller NG och NG-hjullyften 
gör arbetet på UHP- och RFT-däck snabbare och enklare.

MODELLER:

• Med eller utan det integrerade däckpumpsystemet (IT)
• Med eller utan Ergo Control (patenterad)
• Med eller utan Tire Leverless system (TLL)
• Med eller utan Tecnoroller NG (endast modell 624)
• Två kontrollmotorer tillgängliga (1Ph / 3Ph)
• Med eller utan pneumatisk sänkning av hjälparmen

MODELLER Motor 1* Motor 2** Tecnoroller 
NG

Inflation  
Technology IT Ergo Control Leverless

MS 630 • •
MS 630 IT • • •
MS 630 V1 • • •
MS 630 IT V1 • • • •
MS 630 V5 • • •
MS 630 IT V5 • • • •
MS 630 V6 • • • •
MS 630 IT V6 • • • • •
MS 630 V8 • • • • •
MS 630 IT V8 • • • • • •
MS 650 V1 • • •
MS 650 IT V1 • • • •
MS 650 V6 • • • •
MS 650 IT V6 • • • • •
MS 650 V8 • • • • •
MS 650 IT V8 • • • • • •

** Standard 3-FAS motor  

** En-fas motor med inverter 
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Däckomläggare

ERGO CONTROL
(PATENTERAD)

REVOLUTIONERANDE KLINCHLOSSARSYSTEM

Ergo Control (patenterad) Är ett 
              klinchlossarsystem som gör att du kan klincha loss 
däcket i ett ergonomiskt arbetsläge, vilket minskar tid 
och ansträngning samtidigt som du alltid förblir i ett 
säkert läge.

Ergonomisk arbetsposition: Ergo Control-
systemet kan användas för att lossa klinchen 
istället för pedaler.       

Ökad säkerhet: Användningen av klinchspaken 
(patenterad) skyddar användarens arm.

Skydd av hjul / fälg och TPMS: Med hjälp av 
spaken som ger föraren maximal kontroll 
och känslighet.

Intuitivt, enkelt att använda: Bladets rörelse kan styras med 
bara ett finger.

TECNOROLLER NG

TECNOROLLER NG är en pneumatisk anordning för montering 
och demontering av alla typer av däck för personbilar. Det 
rekommenderas särskilt för UHP- och RTF-däck. Den är utformad 
för att vara enkel att använda; manöverpanelen är åtkomlig från 
alla arbetspositioner och den upphöjda positionen för den 
ledade armen underlättar alla däcktyper
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IT & TLL 
IT – PUMPTEKNOLOGI

• Pumpning med pedal och kontrollsystem för utsläppning
av luft.

•  Slanglös pumpanordning integrerad i låssystemet som
tack vare den nya banfunktionen garanterar bättre
pumpkraft

TLL – TIRE LEVERLESS SYSTEM

TTL: s rörelse gör det möjligt att följa fälgprofilen som
underlättar åtkomst för verktyget och gynnar en perfekt
utsugning av hälen och undviker alla ansträngningar från
operatörens sida.

SIDE LIFT NG
STYRKAN, SÄKERHETEN OCH INNOVATIONEN

AV G-RAM-DESIGNEN

Monterings- / demonteringshuvudet förblir alltid på ett 
säkert avstånd från fälgen, vilket ger ett riskfritt däckbyte.

• G-Ram designstandard
• Monterings- / demonteringshuvud med automatisk
frigöringsfunktion
• Vertikal monteringsarm med stel sexkantprofil
• Monteringsstolpe med stor diameter (140 x 140 mm) Med
pneumatiskt låssystem.

NG HJULLYFT- ENKEL ATT ANVÄNDA

Alla nya däckomläggare kan uppgraderas med den nya NG-
hjullyften som gör att användaren kan arbeta i ett 
ergonomiskt läge. NG-hjullyften är monterad på maskinens 
högra sida bredvid klinchlossaren, vilket avsevärt förbättrar 
produktiviteten. Hjullyften är också utrustad med en 
inbyggd rullbräda som gör att klincharmen rör sig snabbare 
och enklare.
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Däckomläggare

FÖRDELAR

BEKVÄM DÄCKOMLÄGGARE

• Vridbord med 4 fastspänningsklor
• Spara tid. Tack vare den nya designen behövs inte längre

plastskydden tas bort vid montering / demontering av
stålfälgar med intern låsning.

• Det nya låssystemet och den solida basen säkerställer
maximal stabilitet på pelaren och monteringshuvudet

• Universal smörjmedelstativ som kan justeras för att passa
behållare av olika storlekar.

MINDRE ANSTRÄNGNING AV ANVÄNDAREN - ÖKAD 

HASTIGHET OCH SÄKERHET!

• Större flexibilitet och upp till 40% snabbare än traditionella
enheter

• Däckpumpningsanordning upp till 25% snabbare än
traditionella system

• Snabbare hjullås tack vare den mer robusta designen och
mätningsskalan graverad på vridbordet

• Ljusgula säkerhetsstötfångare på låsplåtcylindrarna (”gul fen”)
som visuell indikation och knäskydd

• Bara en enkel rörelse behövs för att förlänga vridbordet helt
• Specialbehandling som skyddar mot damm och rost

(patenterad)
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MS 630

• Lämplig för hjul upp till 1200 mm
• Extern åtdragning av fälgar upp till 24 "
• Hjulbredd upp till 12,5 "

MS 650

• Lämplig för hjul upp till 1200 mm
• Extern åtdragning av fälgar upp till 28 "
• Hjulbredd upp till 15 "

PRODUCT DETAILS

* Endast tillgänglig för vissa modeller

Enkel att använda
Manöverpanelen kan 
nås från alla 
arbetspositioner

Extrem presition
Den horisontella 
armen och 
hjälparmen tillåter 
arbetet att utföras 
med exakt kontroll

Enkel
Däckpositionering och 
låsning av 
monterings- / 
demonteringshuvudet

Snabbare låsning
Tack vare den nya, mer 
robusta designen på 
vridbordet

Snabb
Tvåfarts 
vridbordet är 
pedalstyrdt

Ergonomisk, lätt att 
använda
bladets rörelse kan 
styras med bara ett 
finger

NY och revolutionerande 
Ergo Control * (patenterad):
 enkel att använda, maximal 
precision och säkerhet
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Däckomläggare

PRODUCT DETAILS TEKNISK  DATA
OMRÅDE FALCO MS 630 FALCO MS 650

Max. hjul diameter upp till 1200 mm upp till 1200 mm

Extern fastspänning 10” – 24” 12” – 28”

Intern klämning 12” – 28” 13” – 32”

Fälgdiameter 3” – 12,5”
4” – 15” (V8)

3” – 15”
4” – 15” (V8)

Klinchlossarområde 70 – 397 mm 70 – 397 mm

Luftanslutning 8 – 10 bar 8 – 10 bar

Max. mått (L x H x B)
1380 x 2110 x 1840 mm
1450 x 2295 x 2010 mm (V8)

1450 x 2350 x 2010 mm
1450 x 2295 x 2060 mm (V8)

Nettovikt 317 kg; 385 kg (V8) 360 kg; 385 kg (V8)

Pärlbrytande kraft 11500 N 11500 N

MOTOR 1 VARIANT

Trefas nätanslutning 3 Ph – 400 V 50 Hz 3 Ph – 400 V 50 Hz 

Kraftdragning 8 – 10,5 A 8 – 10,5 A

(vridmomentreglering) 7/15 varv / min (2 farts) 7/15 RPM (2 farts) 7/15 RPM

MOTOR 2 VARIANT MED FREKVENSOMVANDLARE

Trefas nätanslutning 1 Ph – 230 V (50 – 60 Hz) 1 Ph – 230 V (50 – 60 Hz)

Kraftdragning 23 – 24 A 23 – 24 A

Rotationshastighet (vridmomentreglering) 7/15 varv / min (vridmomentreglering) 7/15 varv / min

STANDARD UTRUSTNING

Däckpump (pedal-styrd) • •

Plastskydd för klor • •

5 monteringshuvudskydd • •

Plastskydd för däck- / fälgskydd • •

Skyddsvinge för monterings- / demonteringshuvud • •

Smörjmedelborste och klinchverktyg • •

Rullbord valfritt valfritt

Ergo Control • (V5, V6, V8) • (V6, V8)

Tecnoroller NG • (V1, V6, V8) •

TECNOROLLER NG

Klinchbrytande kraft 5500 N (horisontell arm) 2500 N (extra arm)

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

/ HJULSTORLEKAR

• Alla fälgtyper
• Alla typer av personbilar och lätta nyttofordon
• Motorcyklar (med specialtillbehörssats)
• Du behöver inte placera om klämbackarna eller
monteringsstolpen

2 FARTS VRIDBORD

• 3 Ph - 400 V (50 Hz): två hastigheter, medurs och moturs

• • 1 Ph - 230 V (50 - 60 Hz): MOTO-INVERTER SYSTEM rätt balans

mellan effekt och hastighet



Tillbehör

BE1695108055

BE1695102766

BE1695101575 BE1695101518BE1695105191

BE1695103261

BE1695102148

BE1695108913

BE1695103216

BE1695102725

BE1695106152

BE169510160

BE1695903403 BE1695105190 BE1695102584

BE1695106190BE1695103210

BE1695107466

Pressarkona

Plastskydd för fälg

Monteringshuvud plast för MC

Avståndskil STD

Plastskydd klor MS630

Luftchock för ”S” däckomläggare

Hög avståndskil

Plastskydd monteringshuvud

Adapterkit för MCPlastskydd clinchsked Distans klinchlossare för MC hjul

Plastskyddskit för monteringshuvud

Tecnoroller NG Däckjärn WDK Förvaringshylla

Rullbord för klinchlossareMonteringshuvud plast för MC + 
adapter

NG hjullyft
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Lidköpings Carpart AB
Råda Mossevägen 4 
531 59 LIDKÖPING 
Växel      0510-30 16 00  info@carpart.se 
Service   0510-30 16 10  service@carpart.se 
www.carpart.se
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https://www.carpart.se/produkter2/dackomlaggare/omlaggare-beissbarth-dackomlaggare/tillbehor-dackomlaggare-beissbarth/be1695103210/
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https://www.carpart.se/produkter2/dackomlaggare/omlaggare-beissbarth-dackomlaggare/tillbehor-dackomlaggare-beissbarth/be1695103261/
https://www.carpart.se/produkter2/dackomlaggare/omlaggare-beissbarth-dackomlaggare/tillbehor-dackomlaggare-beissbarth/be1695103216/
https://www.carpart.se/produkter2/dackomlaggare/omlaggare-beissbarth-dackomlaggare/tillbehor-dackomlaggare-beissbarth/be1695107466/



