
FALCO EVO 630

• 30 " stredový st�p vyzúva�ky 
• Pevný 'G - Rám 
• Jednoduché a spo�ahlivé 
• Bo�ný zdvihák NG 
• Pneumatický pákový systém 
• Ergo ovládanie 
• Pomocný prístroj Helper

Najlepší v triede pre špecialistov na pneumatiky



Produkt na prvý poh�ad:

Systém vyzúvania  
bez páky (TLL)

• Bez akejko�vek námahy 
• Jednoduchý prístup k nástroju 
• Perfektná extrakcia lemu

Bo�ný úložný priestor

Bezdušové hustenie

Stredové upínanie

Rameno Helpera

Funkcia dvojitých 
valcov

ERGO ovláda�  
(patent prebieha)

Bo�ný zdvihák

Oto�ný pedál

Obsah dodania:

• Samostatné pohyby 
nástrojov 
• Presné ovládanie 
• Stla�te a/alebo uvo�nite 
  kde potrebujete

• Možnos� práce  
  so všetkými rozmermi kolies 
• Rýchlejšie umiestnenie 
• Pamä�ový prste� pre  
  uloženie �asu a  
   rameno je vždy  
   pripravené v polohe

• Rýchla a jednoduchá obsluha 
• Bezpe�né 
• Ergonomické 
• Plné ovládanie 
• Ochrana pneumatiky/ráfika

• Ergonomické 
• Úspora �asu okamžitou 
   správnou polohou 
• Zdvih kolesa 
   do 80 kg 
• Integrovaná val�eková 
  doska• Stroj ponúkaný s 

kompletným rozsahom dodávky

• Ovládanie otá�ania  
 kolies 
• Proporcionálne riadenie 
 rýchlosti/sily otá�ania

• Maximálna ochrana 
 kolesa 
• Rýchlejšie a �ahšie 
zaistenie s menším úsilím

• Rýchlejšie osadenie  
lemu pneumatiky na ráfiku

• Skladovanie nástrojov, 
ventilov ...



 

  
 

FALCO EVO 630 
Vyzúva�ka so stredovým st�pom
FALCO EVO 630 je 30 "vyzúva�ka pre ve�koobjemové dielne ponúka všetky funkcie a výhody užívate�ov, 
maximálny komfort na vykonanie perfektnej výmeny pneumatík bez námahy . Vybavený stredovým upínacím  
systémom pre rýchlejší a jednoduchší systém zaistenia zvládne ve�ké rozmery kolies maximálne  
15 "a priemer kolies až do rozmeru 1200 mm pomocou Nového Tecnorollera NG 2 vybaveného dvojitými  
horizontálnymi ramenami. Štruktúra G-Rámu modelu FALCO EVO 630 poskytuje stabilný a funk�ný dizajn,  
ktorý zvyšuje stabilitu modelu a ru�ný systém brzdenia, Ergo ovládanie s bo�ným zdvihákom NG umož�uje  
užívate�ovi vždy pracova� v ergonomickej polohe a bezpe�nostnom stave. Integrované riešenie invertorov ponúka 
proporcionálne elektronické riadenie rýchlosti upínacej oto�nej platne. Okrem toho systém bez páky TLL ponúka  
perfektnú extrakciu lemu, �o vedie k rýchlejšiemu a jednoduchšiemu vyzúvaniu pnuematík.

G - Rám
G-Rám pre stabilitu, bezpe�ný, 
inovatívny a funk�ný dizajn
Montážna hlava zostáva vždy v bezpe�nej vzdialenosti od 
ráfika, aby nenastalo poškodenie pri výmene pneumatík. 
• Štandardná konštrukcia G-Rámu. 
• Zvyšujte pevnos� stroja tým, že skracuje úsilie 
  vnútri stroja. 
• Robí stroj �o najviac stabilný. 
• Montážny st�p s mimoriadne širokým priemerom 
(140 x 140 mm) a pneumatickým zais�ovacím systémom.

Stredový st�p
Stredový upínací systém:

• Pre zabránenie možného poškodenia ráfika a pneumatiky 

• Rýchlejšie a jednoduchšie zaistenie s menším úsilím 

• Systém zaistenia inteligentným ramenom



  

 

 

ERGO OVLÁDANIE
(Patent prebieha)

Revolu�ný systém vyzúvania:
Ergo ovládanie (patentované) je ru�ný systém vyzúvania, 
ktorý vám umožní spusti� prevádzku vždy 
v ergonomickej pracovnej polohe, �ím sa znižuje �as  
i úsilie a pritom vždy v bezpe�nej polohe. 
Ergonomická pracovná poloha: stojíte v prednej �asti 
kolesa, nie pred pedálmi. 
Zvýšenie bezpe�nosti: použitie páky (Patentované)  
chráni rameno operátora. 
Ochrana kolesa / ráfika a TPMS: kontrola zo strany 
pomocou páky poskytuje obsluhe maximálnu citlivos�. 
Intuitívne, �ahko použite�ný: pohyb �epele môže  
by� ovládaný iba prstom.

PRÍSTROJ HELPER
Oddelený pohyb nástroja

• Presná kontrola 
• Ak je to potrebné, stla�te a/alebo uvo�nite 
Štandardné rameno 
Ovládanie: jednoducho a ergonomicky sa prepína, 
prístupné Dvojité horizontálne rameno: 
• Možnos� práce so všetkými rozmermi kolies 
• Rýchlejšie umiestnenie, bez potreby rozpery 
• Zatla�te a zdvihnite druhý lem 
• Pamä�ový prste� pre uchovanie ramena 
  vždy v polohe

BO�NÝ ZDVIHÁK NG 
Bo�ný zdvihák - jednoduché a rýchle 
použitie
Všetky nové vyzúva�ky môžu by� aktualizované  

bo�ným zdvihákom NG, ktorý umož�uje operátorovi vždy  

pracova� v ergonomickej polohe. Zdvihák NG je  

namontovaný na pravej strane prístroja ved�a  

vyzúvacieho ramena, �o umož�uje zvýšenie produktivity.  

Zdvihák je tiež vybavený integrovanou val�ekovou doskou, 

pre jednoduchšie a rýchlejšie operácie.



 

FALCO EVO

TLL bezpákový systém:

Pohyb TLL systému umož�uje dokonale sledova��

profil ráfika, u�ah�uje prístup nástroja a 

umož�uje dokonalé vyzutie lemu pneumatiky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY TECHNOLÓGIA HUSTENIA IT

ROZSAH APLIKÁCIE 630

Hlavné pripojenia                                     1 Ph - 230 V 50 Hz 

Priemer ráfika                                           13 "- 30" 

Šírka ráfika                                               Do 15 " 

Max. priemer kolesa                                1200 mm 

Pripojenie vzduchu                                   8 - 10 barov 

Po�et rýchlosti                                         2 rýchlosti 

Rýchlos� otá�ania                                    7 - 15 ot./min 

Rozsah vyzúvania                                   75 - 401 mm / Ergo ovládanie 

Výkon vyzúvania                                     11000 N

Obsah dodania: 
• 1x mazacia kefa 
• 1x ochranná sada TLL 
• 1x sada na ochranu pre TLL 
• 1x plastová ochrana na vyzúvanie 
• 1x nástroj na stlá�anie lemu 
• Pomocné zariadenie s dvojitým horizontálnym ramenom 
• Ergo ovládanie 
• Podporný systém hustenia 
• bo�ný zdvihák NG 
• 2 x centrálne zaistenie 
• 2 x zais�ovací systém nástroja 
• 2 x systém ochrany pinov 
• 1 x kuže� Ø70 mm 
• 2 x pamä�ový krúžok pre horizontálne ramená



PN: 1 695 102 584

PN: 1 695 000 289

PN: 1 695 108 140

PN: 1 695 103 302

PN: 1 695 108 138

PRÍSLUŠENSTVO

PN: 1 695 101 372 PN: 1 695 107 439 PN: 1 695 107 440

PN: 1 695 107 441 PN: 1 695 107 442 PN: 1 695 107 444

PN: 1 695 108 136 PN: 1 695 108 139

Na ukladanie náradia Externá IT sada Sada adaptérov na upínanie 
kolies pre opa�né kolesá

Kuže� pre �ahké trucky 
 Ø 75 – 145 mm

Kuže� Ø 75 - 120 mm 
pre oce�ové ráfiky

Kuže� pre �ahké trucky  
Ø 190 - 223 mm + 
dištan�ný krúžok

Blokvacie kliešte Ochrana pre stredové zaistenie

Kuže� Ø 70 mm Kuže� pre �ahké trucky 
Ø Ø 110 – 190 mm + 
dištan�ný krúžok

Kuže� Lamborghini Kuže� Porsche

Kuže� BMW

Dodávate�:  
R & J, spol.s r.o. 
919 23 Vl�kovce 114 
T.�.033/5503 777,5501 659 
www.randj.sk 
e-mail: blazek@randj.sk


