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Montażownica do kół automatyczna REDATS M-221F 230V - REDATS

Co sprawia, że produkty REDATS są tak popularne w całej Polsce i
Europie?
Dlaczego powinieneś wybrać właśnie naszą ofertę?
Poznaj wartości naszej marki i przekonaj się dlaczego warto postawić na
REDATS!

Montażownica do kół automatyczna
REDATS M-221F 230V
Ta montażownica posiada jednofazowe zasilanie (230V)
Już teraz możesz podłączyć ją do zwykłego gniazdka - nie musisz już mieć
trzech faz w swoim warsztacie!

Nowy model - nowa jakość!
REDATS M-221F to następca niezwykle popularnej na polskim rynku
montażownicy REDATS M-220. Doskonała jakość wykonania, w połączeniu z
wysokiej klasy materiałami sprawiają, że ta montażownica bezawaryjnie
pracować będzie przez wiele sezonów! Wysokiej jakości stop stali zapewni
trwałość przez długi czas.

Pełna szczelność
Każdy przewód został zamontowany za pomocą złączki wtykowej. To
doskonała szczelność i pewność połączenia wszystkich elementów - nie ma
tu ryzyka poluzowania się przewodów czy wycieków powietrza!

Urządzenie automatyczne - wygoda pracy
To montażownica w pełni automatyczna - Twoja praca z nią będzie znacznie
łatwiejsza! Ustawienia montażownicy pozwalają na operowanie kolumną w
przód i w tył, bez użycia siły! Dodatkowo, montażownica pozwala na
blokowanie stopki montażowej, w ustawionym wcześniej położeniu, podczas
ruchu całej kolumny, dzięki czemu przeprowadzisz wymianę opon całego
zestawu kół bez każdorazowego ingerowania w ustawienia.

Zastosowanie
Montażownica jest przeznaczona do pracy z oponami w samochodach
osobowych. Samocentrujący stół pozwala na obsługę kół o rozmiarach od 10
do 24".

Doskonała wytrzymałość
Każdy element budowy montażownicy został wdrożony po przeprowadzeniu
szeregu testów wytrzymałościowych na naprężenia, ścieranie i
odkształcenia. Wysoka jakość wykonania stołu montażowego i szczęk
gwarantuje długą i bezawaryjną pracę, wystarczy jedynie przeprowadzać
rutynową konserwację.
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Strony

Kategorie

Polub nas

P.H.U. SZCZEPAN
Jabłonna-Majątek 12

Home

Podnośniki

 Facebook

O nas

Montażownice

 Instagram

Kontakt

Wyważarki

 YouTube

Sklep

Kompresory i pneumatyka

Opinie o Redats

Urządzenia warsztatowe

Regulamin

Akcesoria

23-114 Jabłonna k/Lublina
NIP: 712-254-67-61
REGON: 060124860
TEL: 81 565 71 71 || +48 519
638 654

Polityka prywatności

https://redats.pl/produkt/3831/montazownica-do-kol-automatyczna-redats-m-221f-230v

1/2

13.03.2021

Montażownica do kół automatyczna REDATS M-221F 230V - REDATS

©2021 Redats.pl Wszelkie prawa zastrzeżone przez P.H.U. Szczepan. Zakaz kopiowania i używania materiałów bez zgody właściciela.

https://redats.pl/produkt/3831/montazownica-do-kol-automatyczna-redats-m-221f-230v

2/2

