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Klietka na hustenie
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JUMBO TCS 26 a TCS 52 NW/52 ANW Maxi

Jumbo TCS 26 – nákladná vyzúva�ka …
... môže pracova� s kolesami nákladných vozidiel až do  
priemeru 26 ". 
Hydraulické upínanie umož�uje upínanie 
rôznej ve�kosti kolies bez adaptérov a je plne nastavite�né. 
Starostlivo manipuluje s kolesami z �ahkej zliatiny. Má tiež  
dia�kové ovládanie pre ovládanie vozíka pre správne  
umiestnenie kolesa, lemu pneumatiky a montáže novej 
pneumatiky. JUMBO TCS 26 predstavuje najsilnejší segment 
v tejto zna�ke.

• Vozík, zdvíhacie rameno a upínanie sú riadené 
hydraulickým systémom. 
• 4 univerzálne upínacie �e�uste. 
• Nastavite�ný hydraulický tlak pre �ahké kolesá. 
• Upínanie s funkciou obojsmernej rotácie. 
• Univerzálny výkyvný nástroj s diskovým kotú�om a 
montážny / demontážny hák. 
• Rameno nástroja s rýchlym ru�ným uvo�nením. 
• Ovládate pomocou káblovej mobilnej jednotky  
dia�kového ovládania. 
• Malý pôdorys.

Benefity:

Jumbo TCS 52 NW/52 ANW Maxi – pre všetky 
trucky plus základné po�nohospodárske stoje a 
off roady …
... až do šírky kolesa 810 mm TCS 52 NW a 1300 mm 
TCS 52 ANW MAXI. Hydraulické upínanie umož�uje 
upínanie rôznych ve�kostí kolies a je plne nastavite�né. 
Starostlivo manipuluje s kolesami z �ahkej zliatiny. Má tiež 
dia�kové ovládanie pre vozík, pre správne  
umiestnenie kolesa, lemu pneumatiky a montáže novej 
pneumatiky. JUMBO TCS 52 NW / 52 ANW MAXI je 
to najlepšie vyváženie ceny a výkonnosti.

• Vozík, zdvíhacie rameno a upínanie sú riadené 
hydraulickým systémom. 
• Sila vyzúvania 3,7 tony. 
• Upínacia kapacita do 60 "s pred�žením (príslušenstvo). 
• Nastavite�ný hydraulický tlak pre �ahké kolesá. 
• Upínanie s funkciou obojsmernej rotácie. 
• Upínanie s dvojitou rýchlos�ou umož�uje bezpe�nú 
prevádzku rôznych rozmerov kolies. 
• Univerzálny výkyvný nástroj s diskovým kotú�om a 
Montážny / demontážny hák. 
• Rameno nástroja s rýchlym ru�ným uvo�nením. 
• K dispozícii je špeciálne príslušenstvo. 
• Ovládate pomocou káblovej mobilnej jednotky dia�kového 
ovládania. 
• Kapacita šírky kolies 1300 mm TCS 52 ANW MAXI

Benefity:

Jumbo TCS 52 
NWRýchle 

uvo�nenie 
nástroja



 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

JUMBO TCS 56 a TCS 60

JUMBO TCS 56 a TCS 56 R – trucky plus 
po�nohosppodárske stroje a off roady… 

... rýchle a jednoduché použitie. Hydraulické upínanie má 
6 �e�ustí (patentované), ktoré umož�uje upínanie rôznych  
ve�kostí kolies. Má nastavite�ný hydraulický systém, ktorý  
starostlivo manipuluje �ahké i �ažké kolesá. Má plne  
automatickú prevádzku s volite�ným bezdrôtovým  
ovláda�om. JUMBO TCS 56 - dokonalá zhoda medzi  
rýchlos�ou a flexibilitou.

• Pohyb ovládaný hydraulickým systémom. 
• Široký pracovný rozsah s max 1260 mm. 
• Upínacia kapacita do 60 "s pred�žením (príslušenstvo). 
• Presný a bezpe�ný upínací systém 6 �e�ustí (patentovaný). 
• Nastavite�ný hydraulický tlak pre �ahké kolesá. 
• Upínanie s funkciou obojsmernej rotácie. 
• Upínanie s dvojitou rýchlos�ou umož�uje bezpe�nú prevádzku 
s rôznymi rozmermi kolies. 
• Vysoko výkonný výkyvný nástroj s diskovým kotú�om 
a montážny / demontážny hák. 
• Rýchle nastavenie nástroja je plne ovládané prostredníctvom  
dia�kového ovládania. 
• K dispozícii je špeciálne príslušenstvo. 
• Obsluhované bezdrôtovým mobilným dia�kovým ovláda�om 
(volite�né).

Benefity:

6 upínacích �e�ustí (patentované)

Jumbo TCS 60 a TCS 60 R – po�nohospodárske 
stroje plus off roady a nákladné vyzúva�ky … 

... s ešte širším rozsahom aplikácií. Môžete vyzúva� 
pneumatiky do výšky 2,9 metra a až 2,8 tony; môžu by�  
tiež používané pre �ahké nákladné vozidlá, �ažké nákladné 
vozidlá, po�nohospodárske vozidlá, valníky a prívesy. 
Pracovné nástroje sú riadené hydraulickým systémom a 
šiestimi upínacími �e�us�ami (patentované) ovládanými 
elektromotorom. Dostupné vo variante káblovom alebo 
rádiovom prenose.

• Pohyb ovládaný hydraulickým systémom. 
• Viac ako 4 tony sila vyzúvania. 
• Široký pracovný rozsah s max 1490 mm. 
• Zo strany na stranu s rýchlou funkciou pre nastavenie nástroja. 
• Upínacia kapacita do 60 "s pred�žením (príslušenstvo) 
• Presný a bezpe�ný upínací systém 6 �e�ustí (patentovaný). 
• Nastavite�ný hydraulický tlak pre �ahké kolesá. 
• Upínanie s funkciou obojsmernej rotácie. 
• Upínanie s dvojitou rýchlos�ou umož�uje bezpe�nú prevádzku 
s rôznymi rozmermi kolies. 
• Vysoko výkonný výkyvný nástroj s diskovým kotú�om 
a montážny / demontážny hák. 
• Rýchle nastavenie nástroja je plne ovládané prostredníctvom 
dia�kového ovládania s tangenciálnou polohou (patentovaná). 
• K dispozícii je špeciálne príslušenstvo kolies. 
• Ovládate pomocou káblovej mobilnej jednotky dia�kového 
ovládania (za príplatok).

Benefity:

Umiestnenie nástroja do 
stredu kolesa (patentované).



  

 
 

 
 

 

PN: 1 695 652 870
PN: 1 695 654 377
PN: 1 695 606 500

PN: 1 695 636 500

SBM V855/V955 a klietka na hustenie

SBM V855/V955 – univerzálna vyvažova�ka
Elektronické vyvažova�ky kolies ur�ené na prevádzku  
na nákladných vozidlách, autobusoch, osobných 
vozidlách a motocykloch s dvojitou rýchlos�ou otá�ania. 
Systém sa automaticky volí pod�a typu kolesa. Obsahuje 
zdvihák na kolesá na u�ah�enie centrovania a 
má zdvihový objem 200 kg. Široká škála programov 
a plný rozsah dodávky robí vyvažova�ky 
najkomplexnejšie vo svojej kategórii.

• Efektívne: Široká škála programov vrátane ALU: 
4 ur�ené na nákladné vozidlá, 9 na osobné a 2 na kolesá  
motocyklov. 
• Režim vyvažovania vozidiel, automobilov a motocyklov. 
• Funk�né tla�idlá s riadením ponuky pre zadávanie údajov  
a nastavenie programu. 
• Automatický cyklus merania. 
• Manuálne hliníkové meradlo pre nastavenie polohy 
lepiaceho závažia. 

• Program delenia. 
• Vybavené adaptérmi pre �ahké nákladné, vozidlá,  
a pre osobné automobily. 

• Pneumatický zdvihák pre u�ah�enie upnutia �ažkých kolies. 
• Objem zdvihu až do 200 kg. 
• Dostupné s digitálnym displejom (SBM V855)

Benefity:

Klietka na hustenie pre bezpe�ný proces 
hustenia.

Klietka na hustenie je zariadenie, ktoré poskytuje efektívne 
riešenie pre problém bezpe�nosti po�as hustenia 
pneumatík. Umož�uje prevádzku na všetkých typoch 
nákladných kolies, ale môže by� tiež použitý pre osobné 
vozidlá a vany. Špeciálny typ perforovanej sie�oviny v 
štruktúre minimalizuje nárazovú vlnu, ktorá by mohla 
vzniknú� v dôsledku prasknutia pneumatiky.

Systém elektronického hustenia:
Na požiadanie môže by� hustiaca klietka vybavená 
elektronickým systémom, ktorý umož�uje samostatný  
proces hustenia. 
Hlavným rysom je, že akonáhle sa dosiahne potrebný  
nastavený tlak, manometer ukon�í operáciu bez pomoci a 
ponechá prevádzkovate�ovi vo�ný priestor 
vykonáva� �alšie úlohy.

Na požiadanie i v kombinácii s elektronickým systémom 
hustenia alebo so samostatným systémom hustenia.  
Klietka môže obsahova� systém hustenia výbuchom.  
Bo�ný otvor umož�uje túto operáciua vykona� jednoducho v 
boxe bez zníženia bezpe�nosti obsluhy.

Bezdušové hustenie: 

Obsah dodávky – SBM V855/V955:

Univerzálna príruba pre osobné a nákladné automobily. 

Kliešte – vzorka závažia 60 g– meradlo



JUMBO TCS 26 JUMBO TCS 52 NW JUMBO TCS 52 
ANW Maxi

TCS 56 /  
TCS 56 R

TCS 60 /  
TCS 60 R

810 mm 1,300 mm 1,260 mm

3~ 230 V, 50-60 Hz
1~ 230 V, 50-60 Hz

3~ 230 V, 50-60 Hz 3~ 230 V, 50-60 Hz
1~ 230 V, 60 Hz

3~ 230 V, 50-60 Hz
3~ 230 V, 50-60 Hz

B

882 kg 1020 kg

SBM V855/V955

V, 50-60 Hz

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer ráfika 

Min.priemer upínania        125 mm             105 mm                      105 mm                      115 mm                    115 mm 

Max.priemer pneum.        1,600 mm           2,290 mm                   2,290 mm                   2, 280 mm                2,900 mm
Max.šírka pneum.         795

Max.výkon vyzúvania       3,1t                      3,7

Napájanie

Pripojenie vzduchu                -                              -                            -                                                                          -

Rozmery

Hmotnos�                  575

*s nadstavcami

Klietka na hustenie
Šírka ráfika až do                                      20“ 
Max. šírka kolesa                                    650 mm 
Priemer ráfika                                        10 – 26,5“ 
Max. priemer kolesa až do                     1,200
Max.hmotnos� kolesa
Napájanie                                     1 – 230

Rýchlos� vyvažovania
nákladné100 

167 (osobné 
(osobné

Napájanie stla�eného vzduchu                8 – 12 bar 
Nosnos�                                                    160 kg 
Max. výška                                                1,950 mm 
Max. h�bka                                                 1,350 mm 
Šírka                                                           2,000 mm 
Hmotnos�                                                   183 kg

Hmotnos�                                                   166kg

Externé rozmery 1600
 mm

Vnútorné rozmery
1500



UMBO TCS 52 NW

UMBO TCS 56/TCS 60

UMBO TCS 26

PN: 1 695 400 139

PN: 1 695 301 710

PN: 1 695 300 098

PN: 1 695 301711

PN: 1 695 301 575

PN: 1 695 301 748

PN: 1 695 301 782

PN: 1 695 300 102

PN: 1 695 301 781

PN: 1 695 301 747

PN: 1 695 103 526

PN: 1 695 301 712

PN: 1 695 301 681 PN: 1 695 301 606

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo pre nákladné vozidlá

Pre J

OTR- rozpínacia klema Valec pre bezdušové 
hustenie

Pneumatický stlá�a� lemu Ochrana �ahkých hliník. 
kolies pre 26" (4ks)

Ochrana �ahkých hliník. 
kolies pre 52" (4ks)

Adaptéry 80mm pre 
strediacu dieru (4ks)

Kapilárne adaptéry 
(4ks)

Nadstavce 56” sada 4 ks

Adaptéry pre tenké ráfiky (4ks)

Pre J

Ochrana �ahkých hliník. 
kolies pre 56" (6ks)

Adaptéry 80mm pre 
strediacu dieru (6ks)

Kapilárne adaptéry 
(6ks)

Sada nadstavcov (6ks)

Adaptéry pre tenké ráfiky (6ks)



 

SMB V855/V955

PNPN: 1 695 653 778

PN: 1 695 700 051

PN: 1 695 300 094

PN: 1 695 656 569

PN: 1 695 700 052

PN

PN: 1 695 653 420

PRÍSLUŠENSTVO
Pre

Pre hustiacu klietku

V dodávke pri vyzúva�kách

1 695 300 099

:1 695 655 757

Adaptér Fisher/Dayton Sada demo box pre trucky Trojramenná príruba 
pre �ahké trucky

Strediaci kuže�  
(168.5 – 194.5 mm)

Prístroj pre bezdušové 
hustenie

Systém na elektronické 
hustenie

Páka na vyzúvanie Kliešte

Dodávate�:         R & J, spol.s r.o. 
  919 23 Vl�kovce �.114 
  T.�. 033/5503777,5501659 
  www.randj.sk 
                          e-mail: blazek@randj.sk


