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Columbus SP75-PV är mycket lätt och smidig att arbeta med.   
Start, stopp och ändring av spinnarhjulets rotationsriktning sker enkelt 
med ett vridhandtag. 
Uppspinning av fordonshjulet sker genom att man lägger an spinnarhju-
let mot däcksidan, för skakeln framåt och vrider på handtaget. Hjulspinn-
aren arbetar upp hastigheten på fordonshjulet i stort sett utan slirning 
mellan spinnarhjulet och däcket vilket minimerar lukt och ljud. När öns-
kad hastighet har uppnåtts backas hjulspinnaren undan och man lyssnar 
efter ljud från hjullagret eller andra eventuella fel. Önskar man broms 
fordonshjulet lägger man åter an spinnarhjulet mot fordonshjulet och vri-
der på handtaget så att spinnarhjulet roterar i motsatt riktning. 

Hjulspinnare PV 
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Med Columbus SP75-PV arbetar man från sidan av fordonet - vinkelrätt 
mot hjulet. Detta underlättar åtkomsten och är ett krav med dagens låg-
byggda fordon.  
Tack vare el-motorns väl tilltagna effekt blir uppspinningstiden av for-
donshjulet mycket låg. 
En stor fördel med Columbus hjulspinnare är att man kan spinna upp for-
donshjulet till hastigheter runt 80 km/tim, vilket gör att man upptäcker 
lagerfel och eventuella andra fel som endast uppstår vid högre hastighet-
er. Hög spinningshastigheten gör också att lagerfettet i navet kommer 
upp i högre temperatur 
och mjuknar så att även ljud från lager med mindre skador framträder 
tydligare.  
Hjullager med mindre skador missas nämligen ofta när man använder 
hjulspinnare som ger en maximal spinningshastighet av 50 - 60 km/tim. 
Med den höga spinningshastigheten som Columbus hjulspinnare erbjuder 
har man också god tid på sig att konstatera om ett hjullager är skadat 
eller inte. 

Vikt   38 kg 
Längd  630 mm 
Bredd  440 mm 
Höjd  1040 mm 

Motor: 1,5 kW - 400 V, 3-fas, 50/60 Hz - 
med överströmsskydd och termiskt överbe-
lastningsskydd. 
Max. spinningshastighet: ca 80 km/tim, 
beroende på fordonshjulets storlek. 
Uppspinningstid: från 0 - 80 km/tim ca 5 - 
10 sekunder, beroende på fordonshjulets 
storlek. 
Bromstid: ca 5 - 10 sekunder, beroende på 
hjulets storlek. 


