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EL-MAX 1.5 elektromos csavarozó
Teherautó kerékanya le- és felcsavarozó gép

Magassága: 1045 mm Szélessége: 620 mm Hossza: 1380 mm, Munkamagasság maximum: 885 mm, Munkamagasság minimum: 325 mm Súlya: 59 kg Motorteljesítmény:
1,1 kW (1,5 LE) Elektromos mű-ködés: 400V 50 Hz, szerszámbefogás: 1” négyszögű
lyuk, meghúzáshoz ütőerő: 360 Nm, ütőerő 1. ütés: 510 Nm ütőerő, 2. ütés: 630 Nm
ütőerő, 3. ütés: 700 Nm az ütőerő középértéke a kerékanyán SP szerint, a Svéd Vizsgáló és Kutatóintézet.
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Hat jó indok az EL-MAX 1.5 sikeréhez
1. Könnyű használhatóság
Az EL-MAX roppant nagy teljesítményű és ennek ellenére egyike a legjobban kiegyensúlyozott működtetésű, és a legkönnyebben működtethető kerékcsavar szerelő gépeknek.
Egyszerűen mentesít a nehéz munkától és könnyen kezelhető.

2. Ergonomikus
Az EL-MAX erőkifejtés szempontjából ésszerű építésű és teljes mértékben rezgésmentes
működésű. A zajszintje kedvezően alacsony. Valamennyi kiszolgálóelemét könnyű elérni, és a gyors effektív munkavégzés lehetséges. Egy kézzel beállítható a munka magassága, a másik kézzel szabályozható a lendítőkerék. Ez szavatolja a legnagyobb teljesítményt a legminimálisabb testi igénybevételt.

3. Gazdaságos
Természetesen egy gépnek könnyen kezelhetőnek kell lennie, és gondmentesen kell
működnie. Továbbá nem szabad a karbantartásnak és a javításoknak magas költségűnek lenni. Egyszerűen maga minőséget kell felmutatnia. Ezek összességükben egymaga
jövedel-mezőséget jelent több évre.

4. Nagy teljesítményű
Egy rafinált vagy mechanikus lendítőkerékkel ellátva viszi át a teljes erőt egy pillanatban
a berendezés meghajtott tengelyére. Rögzített értékű ütőerő egy emelkedő teljesítményt eredményez, ahol az embermindig tudja, mennyi erőt használ fel ütésenként. A
kísérlet az EL-MAX maximális teljesítményét teszteli, egy magasabb forgatónyomaték
értéket ad, mint a berendezés rögzíteni tudna.

5. Flexibilis (kulcsfej cserélhetőség)
Az univerzális kuplung és a cserélhető dugókulcs fejek (egy darabból kovácsoltak) alkalmasak – függetlenül az adott anyatípustól – valamennyi nehéz tehergépkocsihoz való
használatra. Az alap dugókulcs készlet 17-46-os méret között található. Különleges felhasználásra adott a speciális kulcsok széles választéka áll rendelkezésre.

6. Nagy üzembiztonság
Az EL-MAX nagy teljesítményű, megbízható és szinte teljesen karbantartásmentes. A
elektromos meghajtás valamennyi funkció esetében igen csendesen fut. A legkevesebb
szerviz igény is hozzájárul a magas használhatósághoz.
Az EL-MAX kerékcsavar leszedő története a távoli múltba nyúlik vissza. Mint gyakran, az
ő történetük is egy kis műhelyben kezdődött.
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Nagy gyártási hagyománnyal rendelkező gyártó

A cég alapítója akkoriban egy olyan forradalmi gépet fejlesztett ki – amelyet a mai napig
gyárt a cég – a tehergépkocsik megszorult, berohadt kerékcsavarjai oldására.
EL-MAX Nutrunner AB 50 éve gyártja a kerékcsavar leszedő gépet, hogy világszerte a
javítóműhelyek munkáját megkönnyítse. Ez a tradíció a jövőben is folytatódik.

Minőség valamennyi részletében

A gyártmányunk mindig is ismert volt a jó minőségéről és a „Know-how”-ról. Azért,
hogy az EL-MAX gyártmány kifogástalan működését biztosítsuk, a gyártás valamennyi
folyamata kontrollálva van. Mert a legfontosabb az évek hosszú során kifogástalan és
megbízható működése. Először is a nagy gyártási tapasztalat igazolja, hogy egy gyártmány tartós-e és mit ígér.
Ezért örülünk az ügyfelek pozitív magyarázatának, megnyilatkozásainak. Ez igazolja nekünk, hogy a gyártmányunk minősége jó.
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Az ergonomikus kerékcsavar leszedő gép
Igen egyszerű megérteni, miért lett a kerékcsavar leszedő gép az európai gumiszerelő
műhelyek számára egy igen szeretett segédeszköz.
A berendezés használatával a tehergépkocsik kerekei cseréjének megerőltető munkáját
nagymértékben könnyebbé, csendesebbé és ergonomikusabbá teszi. Valamennyien,
akiknek még nincs gyakorlatuk milyen könnyen lehet a megszorult kerékcsavarokat oldani, próbáljanak ki a gyakorlatban egy EL-MAX kerékcsavar leszedőt.
A csendes és biztonságos elektromos meghajtás és a jól átgondolt szerkezet meggyőz
az optimális működtetésről és felhasználó barátságáról.
Nincs olyan kerékanya, melyet az ember az EL-MAX-al ne tudna lecsavarni, és nincs
olyan szerelő, aki más gépre akarná cserélni.

Védi a hátat, térdet és a kezet

Az EL-MAX kerékcsavar leszedő használatával egy ember szempontjából gazdaságos
testtartást, és kiküszöbölhető minden nehéz fizikai munka. Összehasonlításul a sűrített
levegős gépekkel az EL-MAX csendesebb, rezgésmentes és ez által jobb munkakörülményekről gondoskodik.

Minden felhasználó álma?
Az EL-MAX egy kényelmes testtartást és magas teljesítményt nyújt. Valamennyi fogantyú megfelelő munkamagasságban van, zavaró vibrációtól mentes. Ezáltal az EL-MAX
lényegesen jobb munkakörülményekhez járul hozzá.
Az EL-MAX kerékcsavar leszerelő gép meggyőzi az embert a gyakorlatban jól bevált
technikáról. Ma is az 1950-es években az első modellen kifejlesztett – hatásmechanizmus alapján készül a gyárban. A berendezés a nagy ütőerejével és célirányos használhatóságával tűnik ki. Gazdasági szempontból is jó befektetés az EL-MAX vásárlása, mivel a kerékcsavar leszedő gép élettartama felülmúlhatatlan. Továbbá a környezetünkben
megelégedett felhasználók.
Ezek azok az indokok, miért kell, hogy szinte valamennyi műhely EL-MAX-al rendelkezzen.
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