
CORGHI MASTER CODE 32"
•32'' Jant çapı

•47" Lastik çapı
•Kameralı

•Lazer ile tarama
•Dokunmatik ekranlı

•Otomatik sıvı montaj kremi püskürtme
•Elektrikli göbekten jant bağlamalı

•Lastik kaldırma asansörlü
•Otomatik lastik damak düşürme

•Otomatik hava basınç dolumu
•Araç modeline göre sibop sensör algılama

•Lastik yüzeyinin sıcaklığını ölçme
•Dijital lastik diş derinlik ölçüleri

•Tam otomatik insansız sökme takma
•Her türlü otomobil ve 4x4 arazi taşıtlarına uygun

•Lastiği sadece makinaya monre edin,
•Dokunmatik ekrandan başlatın ve

•Sadece artiglio master code yi seyredin.
•Hava basıncı 8-10 bar

•Maksimum 85 kg lastik ağırlığı
•95 kg makina ağırlı

•Ebatlar: 1760x2187x1840mm

Bu ürün, bu markalar tarafından akredite edilmiştir.

MADE IN

ITALY

CORGHI TYRE CHANGER
CORGHI LASTİK SÖKME-TAKMA

www.atekmakina.com   0090 444 21 3148

CORGHI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ ATEK MAKİNA A.Ş.
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•Master Code dört farklı metod ile lastik özelliğine bağlı olarak sökme takma işlemini tam otomatik olarak gerçekleştirir.
•Master Code bu metodlar ile sökme takma işlemi sırasında Run-Flat, UHP ve Balon tipi lastikler de dahil olmak üzere bütün lastik
tiplerine ve jantlara asla hasar vermemeden görevini başarıyla yapar.
•SMART CORGHI SYSTEM teknolojisi ile otomatik levye ve damak düşürme silindirleri asla janta temas etmez.
•Master Code lazer teknolojisi ile jant ve lastik ölçülerini otomatik algılar.
•Otomatik sökme takma işlemi sırasında sıvı lastik montaj kremini kendisi püskürterek işlemini gerçekleştirir.
•TFT-LCD dokunmatik ekranı ile bütün otomatik işlemler ve menüler tek noktadan hızlıca gerçekleştirilir.
•Otomatik hava basınç sistemiyle lastiği şişirme işlemini basit bir şekilde tamamlar.
•TPMS algılama ve tüm teknik verilerini gösterir.
•Yeni nesil tork kontrollü elektrik motoru ile saat yönü ve tersi yönünde hız kontrollü sağlanabilir.
• Dijital diş derinlik ölçümü
•Lastik yüzey sıcaklık kontrolü ile RUN-FLAT ve UHP lastiklerde tavsiye edilen güvenli sökme sıcaklığını tespit edebilir.
•Lastik damak düşürme disklerinin her biri çift yönlü kırma hareketiyle en sert lastikler bile üstün performans sağlar.
•Her tip tekerlek için hassas merkezleme yapabilen özel bağlantı tasarımı.




