
HELAUTOMATISK DÄCKOMLÄGGARE 
M1032 

 

Lidköpings Carpart AB  

Råda Mossevägen 4 

531 59  LIDKÖPING 

Växel    0510-30 16 00  E-post: info@carpart.se 

Service 0510-30 16 10                service@carpart.se 

Mått och tekniska data 

Fälgdiameter:    13”-32” 
Max självcentreringsmoment:  1200Nm 
Bordets hastighet:    7—18 rpm 
Max. hjuldiameter:   1200mm 
Max. hjulbredd:    16” 
Arbetstryck (hydrauliskt):  120 bar 
Ljudnivå vid drift:    < 70dB 
Motor (IP system):   0,98kW 
Motor (hydraulsystem):   0,80kW 
Strömförsörjning:    220V 1-fas 
Max hjulvikt:    80kg 



Frontmonterad hjullyft:  

För enkel och ergonomisk placering av hjul 
på Klinchlossar hjul för skonsam klinch-
lossning även av lågprofil .  

Klinchpressarm:  

Klinchpressarm säkerställer att däckets klinch 
inte skadas 

Nedre klinchlossning:  

Dubbelfunktion med dubbla verktyg.  

Tre postioners monteringsverktyg   

Inga onödiga skaderisker tack vare intergrerat 
däckjärn. Press verktyg och övre klinchpressrulle 

Mobil manöverenhet 

Manöverenheten kan förflyttas för den mest ergonomiska positionen.  
Kontrollerna är enkla, intuitiva och mycket användarvänliga.  

Interaktiv Touchscreen.  
Mikroprocessor styrd TFT-LCD display.  
 

  

HPA M1032 däckomläggare kan man säkert lägga om alla typer av däck för personbilar och 

lätta lastbilar med dimensioner 13″ – 32″, utan direktkontakt med fälgen. Den synkroniserade 
förflyttningen av verktygen och hjulet minskar anspänningen på däck-et avsevärt. Den evigt 
ökande användningen av aluminium-, förkromade och lackerade fälgar kräver att däckomläg-
garens verktyg aldrig får komma i kontakt med fälgen. Inte ens med monterade plastskydd. 
Den förvalda fälgdimensionen, tillsammans med automatisk positionering av hjulet och de ro-
terande verktygen gör jobbet smidigt och precist.  

Finns i fyra versioner 

M1032 STD  Basversion med hjullyft och klinchpressarm  

M1032  SILVER Som STD + videokamera   

M1032  GOLD Som STD + videokamera + elektronisk pumpklocka  

M1032 DIAMOND Som STD + videokamera + elektronisk pumpklocka + TPM-02 läsare, + 
mönsterdjupsmätare samt temperatursond + Automatisk däckdemontering 

Axial fälgmontering.  

Monteringsbordet är elektromekaniskt med 
hydraulisk axial förflyttning (patenterad).  

M1032 har som första maskin en koordinerad, 
samtidig rörelse mellan hjulet och verktygen 
för enkelhet, precision och effektivitet.  

 

Automatisk demonteringscykel   

På toppmodellen Diamond finns även  automatiskt 
demontering av däcket. Detta väljer man enkelt på 
touchskärmen 

Frontmonterad hjullyft:  

För enkel och ergonomisk lyft och positionering 
av hjul på omläggaren. Enkel manövrering på 
manöverenheten 


