
MS 670
Bäst i klassen för däckspecialister

• 30" däckomläggare med centrumlås
• G-Ram vridfasthet
• Enkel och tillförlitlig
• Hjullyft
• Integrerat däckjärn
• Ergo kontroll
• Monteringshjälparm

Däckomläggare
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Centrumlåsning
•  Maximalt skydd

för hjulet
•  Enklare och

snabbare låsning

Flerfunktuionspedal
•  Hjulrotations manöver
• Manöver av hastighet/

kraft

Integread luftpåfyllning
•  Snabbare fixering av

clinchen på fälgen

Sidoförvaring
•  Fack för verktyg,

ventiler mm.

Integrerat 
däckjärns 
system (TLL)

•  Utan ansträngning
• Enkel tillgänglighet
•  Perfekt för demontering

Hjälparm
•  Separat

manövrering av
verktygsrörelser

•  Precisions kontroll
•  Tryck och frigöring

vid behov

Dubbla rullar

•  Möjligt att arbeta med 
alla hjulstorlekar

• Snabbare positionering
•  Positionsringar sparar 

tid och håller alltid 
armen i vald position

Klinchlossare: 
Ergo control 
(patenterad)
•  Snabb & enkel
•  Säker
• Ergonomisk        

Full  kontroll
• Skyddar däck 

och fälgar

Hjullyft 
•  Ergonomisk 
• Tidsbesparande
• Alltid i rätt position
•  80 kg  maxlast 
• Integrerat rullbord

Produkt i sitt esse



MS 670
Centrum däckomläggare

MS 670 är en 30 ”däckomläggare för verkstäder med hög volym som erbjuder alla funktioner och 
användarfördelar med maximal komfort för att utföra ett perfekt och smidigt däcksbyte. Utrustad med 
centrumspännsystem för snabbare och enklare låsning, kan hantera breda hjul max 15 ” och hjuldiametrar 
upp till 1.200 mm utan att använda någon form av distanser tack vare nya Tecnoroller NG 2 utrustad med 
dubbla horisontella armar.
G-Ram-strukturen på MS 670 ger en stabil och funktionell design som ökar styvheten på däckomläggaren
och Ergo Control-clinchlossarsysteme samt NG hjullyften gör att användaren alltid kan arbeta i rätt
ergonomiskt läge. Inverter motor ger en proportionell elektronisk styrning av monteringshastigheten.
Dessutom erbjuder inbyggda däckjärnet TLL-systemet den perfekta demonteringen, vilket ger en snabbare,
enklare och skadesäkrare demonteringsprocess.

Centrumlåsning
Centrumlåssystem:

•  Förebygger och undviker fälg/däck skador
•  Enklare och snabbare uppsättning
•  Smart låssystem

• G-Frame designstandard
• Ökar maskinens styvhet och förkortar

krafterna inuti maskinen
• Ger maximal styvhet
• Monteringstorn för extra bred diameter
• (140 x 140 mm) och pneumatiskt låssystem

G-Frame
G-Frame för stabilitet, säker och innovativ, funktionell design
Monteringshuvudet stannar alltid på ett säkert avstånd från
fälgen för att förhindra skador på däcket.



•  Precis kontroll
•  Trycker och släpper vid behov. Följarm som standard
Enkel och ergonomisk åtkomst av manövrer
knappar lätttillgängliga dubbla horisontala armar:

•  För alla hjulstorlekar
•  Snabbare positionering, inget spacer behov
•  Tycker och lyfter undre klinchen
•  Minnesring, sparar tid då armen alltid är i rätt position

Ergo Control 
(patenterat)
Revolutionerande clinchlossar system 
Ergokontroll är ett system som möjliggör 
eronomiskt klinchlossande, tidsbesparande och 
alltid i rätt arbetsposition.
Ergonomisk arbetsposition: 

Alltid framför hjulet, inte pedalerna. 
Ökar säkerheten: användning av klinchlossaren 
säkerställer användarens arm (patenterat).

Skyddar fälg/däck och TPMS: ger operatören 
överlägsen uppsikt över förloppet vilket ger 
maximal skadesäkerhet.
Intuitive, enkel att använda: Bladets rörelser kan 
enkelt fingerstyras

Monteringshjälparm
 Separata verktygsförflyttningar

Sidohjullyft NG
Enkel att använda
Alla nya däckomläggare kan uppgraderas med 
Sidohjullyft NG som gör att användaren alltid kan 
arbeta ergonomiskt. NG lyften är monterad på 
maskinens högra sida bredvid klinchlossaren 
vilket möjliggör högre produktivitet. Lyften är 
också utrustad med ett integrerat rullbräda som 
leder till en enklare och snabbare klinchlossning.



Däckomläggare

Integrerat däckjärns 
system (”TLL”)
 TLL systemets rörelser följer exakt fälgens rörelser och 
profil för klinchdemontering (WDK godkänd).

Leveransomfattning
• 1x Pensel
• 1x TLL skyddskit
• 1x Sidoskyddkit för TLL
• 1x Plastskydd klinchlossare
• 1x Klincklossar verktyg
•  Hjälparm med två horisontala

armar
• Ergo Kontroll
• Luftchock (MS670 IT)
• Hjullyft NG
• 2 x centerlåsskydd
• 2 x konskydd lårsystem
• 2 x Styrpinsskydd

1x Kona Ø70 mm

• 2 x Minnesringar för horisonetta
armar

MS 670 – Tekniska Data

Appliceringsomfattning MS 670

Ström 1 Ph – 230 V 50 Hz

Fälgdiameter 13” – 30”

Fälgbredd Up to 15”

Max hjuldiameter 1200 mm

Luftanslutning 8 – 10 bar

Antal hastigheter 2 speed

Roteringshastighet 7 – 15 rpm

Klinchlossar område 75 – 401 mm / Ergo Control

Klinchlossar kraft 11000 N

Tekniska Data

Modeller Sidoförvaring      Luftchock (IT) WDK

MS 670 IT OEM • • •

MS 670 OEM • •



Kona Ø 75 – 120 mm för stålfälg

BE-1 695 107 441

Kona LLV Ø 190 – 223 mm + 
spacer

Kona LLV Ø 110 – 190 mm + 
spacer

BE-1 695 107 442

BE-1 695 108 136

Kona Ø 70 mm

BE-1 695 000 289 

Kona LLV Ø 75 – 145 mm

BE-1 695 107 440

Klinchlås verktyg

BE-1 695 103 302

Lamborghini kona

BE-1 695 108 138

Kit för omvända fälgar 

BE-1 695 107 439

Skydd centrumlås

Porsche kona

BMW kona

BE-1 695 107 444

BE-1 695 108 139

BE-1 695 108 140

Förvaringskit

BE-1 695 102 584

Extern luftchockskit IT

BE-1 695 101 372

Tillbehör
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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




