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CAMION
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
Συστήματα πέδησης & ανάρτησης βαρέων οχημάτων

Εταιρικό προφίλ:
Η Wallmek AB ιδρύθηκε το 1978 στην πόλη Kungälv, σχεδιάζοντας
και παράγοντας εξειδικευμένα εργαλεία για την επισκευή
του αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη εταιρία αντιπροσωπεύει την ιδέα
και το σχεδιασμό των εργαλείων από την παραγωγή του,
ως την παράδοση ενός ολοκληρωμένου προϊόντος στον πελάτη.
Τα προϊόντα μας ανηκούν στην τομέα των κλασσικών εργαλείων
και στα εργαλεία διαχείρισης υγρών.
Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Wallmek συνεργάζεται στενά με συνεργεία αυτοκινήτων
προκειμένου να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους τρομείς της εργονομίας,
της ασφάλειας και της παραγωγικότητας. Η εξειδίκευσή μας αφορά στο σχεδιασμό υδραυλικών
εργαλείων που επιτρέπουν τις απευθείας επισκευές, στη διαχείριση καυσίμων όταν απαιτούνται
επισκευές δεξαμενών και στην κατασκευή συστημάτων αποστράγγισης για αποσυναρμολογητές
αυτοκινήτων. Σήμερα η Wallmek δημιουργεί εργαλεία για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων,
τους μεταπωλητές και τα συνεργεία. Για τη βιομηχανία αποσυναρμολόγησης αυτοκινήτων,
αναπτύσσουμε εργαλεία αποστράγγισης όλων των υγρών ώστε η διαδικασία να είναι φιλική προς
το περιβάλλον.
Καθώς η εταιρία συνεχίζει να επεκτείνεται, απευθυνόμαστε πλέον και σε κατηγορίες οχημάτων
όπως τα φορτηγά, τα ρυμουλκούμενα και τα μηχανήματα κατασκευών. Με λίγα λόγια - σκοπός
της Wallmek είναι τα προϊόντα της να παρέχουν την μέγιστη δυνατή χρησιμότητα στους πελάτες της.
Η αποστολή μας:
Να αναπτύσσουμε, να παράγουμε και να διαθέτουμε τα αποδοτικότερα και οικονομικότερα εργαλεία
στους πελάτες μας.
Σημαντικό για εμάς:
Ποιότητα: Να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες του πελάτη.
Σχεδιασμός: Να παρουσιάζουμε εργονομικά, καλά σχεδιασμένα και λειτουργικά προϊόντα.
Εξυπηρέτηση πελατών: Να είμαστε παρόντες και πάντα διαθέσιμοι για υποστήριξη.
Σας καλωσορίζουμε στη Wallmek της Kungälv AB
Niklas Wallman
Managing Director

Με επιφύλαξη για πιθανές προσαρμογές εξαιτίας
τυπογραφικών σφαλμάτων και αλλαγών στο σχεδιασμό.

Υδραυλικοί κύλινδροι
01-00030 Σετ αντλία κύλινδρος 18 ton
Υδραυλικός συμπαγής κύλινδρος, “ελαφρού τύπου”, 18 τόνων
πίεσης και έλξης με αυτόματη επιστροφή του εμβόλου.
Ιδανικός για όλα τα εργαλεία των επιβατικών αυτοκινήτων
και τις προεκτάσεις Μ10-Μ22 με τoν κατάλληλο αντάπτορα.
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Η πίεση του υδραυλικού κυλίνδρου μπορεί να συνδυαστεί
με τη δύναμη του χτυπήματος με σφυρί στην κατεύθυνση πίεσης
του κυλίνδρου με τη χρήση του εξαρτήματος 1086-6.
Βάρος: 2,8kg.
Διαδρομή: 50mm.
Αυτόματη περιστροφή.
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσυτεχνίας εν αναμονή,
Αρ. Αίτησης EP15189415.1
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Εξαρτήματα του σετ:
1. 01-00030-001 - Υδραυλικός κύλινδρος 18 ton
2. Res 4306 - Υδραυλικός ταχυσύνδεσμος
3. Res 4026 - Προέκταση M18/M22, 250mm
4. Res 1090-01-09 - Πλάκα πίεσης M24x3
5. Res 4024 - Παξιμάδι φλάντζας M18
6. 1086-6 - Παξιμάδι κραδασμού M22x2,5
7. Res 1090-01-10 - Ρυθμιζόμενος άξονας πίεσης 100mm, M24
8. Res 1090-01-12 - Ρυθμιζόμενος άξονας πίεσης 132mm, M24
9. 9. 01-00030-005 - Άξονας πίεσης
10. 10. 09-1090-01-11 – Καπάκι οπίσθιου άκρου
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www.youtube.com/watch?v=DDu-LzrclOE

1090-03 Σετ αντλία κύλινδρος 14 ton
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Υδραυλικός συμπαγής κύλινδρος 14 τόνων. Ειδικά σχεδιασμένος
για χρήση με συνεμπλόκ 1090-55-Β, 1090-60 και 1090-69.
Βάρος 2,5kg.
Διαδρομή: 55mm.
Αυτόματη περιστροφή
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Εξαρτήματα του σετ:
1. 1-1090-03 - Υδραυλικός κύλινδρος 14 ton
2. RES 1090-01-10 - Ρυθμιζόμενος άξονας πίεσης 100mm, M24
3. 3. RES4306 - Υδραυλικός ταχυσύνδεσμος, θηλ.
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www.youtube.com/watch?v=9A3TGJ85Y6k

03-00015 Σετ αντλία κύλινδρος 8,50 ton
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Συμπαγής κύλινδρος πίεσης και έλξης. Διατίθεται με ρυθμιζόμενη
ράβδο πίεσης και υποδοχέα κρούσης. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση
με 03-00014-001 και 03-00005-001.
Βάρος: 1,8kg.
Διαδρομή: 25mm.
Αυτόματη περιστροφή.
Εξαρτήματα του σετ:
1. 03-00015-001 - Υδραυλικός κύλινδρος 8,5 ton
2. 03-00015-006 - Υποδοχέας κρούσης με δακτύλιο
3. 03-00015-012 - Ρυθμιζόμενος άξονας πίεσης 100mm, M22
4. RES4305 - Υδραυλικός ταχυσύνδεσμος, αρσ. 1/8”
www.youtube.com/watch?v=MxCPh6-tuFI
1

03-00028 Σετ αντλία κύλινδρος 32 ton
Υδραυλικός κύλινδρος πίεσης και έλξης 32 τόνων. Κυρίως χρησιμοποιείται με τα εργαλεία
ρουλεμάν για ελαφριά επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά. Χρήση με προεκτάσεις Μ10-Μ22
και τον κατάλληλο αντάπτορα. Η πίεση του υδραυλικού κυλίνδρου μπορεί να συνδυαστεί
με τη δύναμη του χτυπήματος με σφυρί στην κατεύθυνση πίεσης του κυλίνδρου με την χρήση
του εξαρτήματος 1086-6 ή το παξιμάδι κρούσης 1091-17-M22.
Βάρος 8,3kg.
1
Διαδρομή: 113mm.
Αυτόματη περιστροφή.
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Εξαρτήματα του σετ:
1. 03-00028-001 - Υδραυλικός κύλινδρος 32 ton
2. RES 1090-05-02 - Ρυθμιζόμενος άξονας πίεσης 109mm, M24
3. RES 1090-05-04 - Δακτύλιος προστασίας σπειρώματος (2,5”)
4. RES4025 - Παξιμάδι φλάντζας M22
5. RES4027 - Προέκταση M22, 250mm
6. 1091-17 - Παξιμάδι κρούσης M22
7. 1086-6 - Υποδοχέας κρούσης M22
8. RES4306 - Υδραυλικός ταχυσύνδεσμος, αρσ.
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www.youtube.com/watch?v=SH3wIMp9WnA

03-00026 Σετ αντλία κύλινδρος 45 ton
Υδραυλικός κύλινδρος 45 τόνων πίεσης και έλξης. Χρήση ως επί το πλείστον με τα εργαλεία αποσυρναμολόγησης
μουαγιέ 03-00016-45Τ, 03-00031-45Τ, 03-00022, 03-00027 κτλ. Η πίεση του υδραυλικού κυλίνδρου μπορεί
να συνδυαστεί με τη δύναμη του χτυπήματος με σφυρί στην κατεύθυνση πίεσης του κυλίνδρου με τη χρήση
του εξαρτήματος 03-00026-006.
Βάρος: 11,7kg.
Διαδρομή: 70mm.
6
Αυτόματη περιστροφή.
Εξαρτήματα του σετ:
1. 03-00026-001 - Υδραυλικός κύλινδρος 45 ton
2. 03-00026-012 - Ρυθμιζόμενος άξονας πίεσης M30.145 mm
3. RES1090-05-04 - Δακτυλίδι προστασίας σπειρώματος (2,5”)
4. RES4035 - Παξιμάδι φλάντζας M27
5. RES4036 - Προέκταση M27. 330 mm
6. RES4306 - Υδραυλικός ταχυσύνδεσμος, αρσ.
7. 03-00026-006 - Υποδοχέας κρούσης M27
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www.youtube.com/watch?v=yGz3rrD7P0c

RES4036

RES4039
Αντάπτορας Μ27 –> Μ22

Προέκταση Μ27, 330mm, 12.9 σκληρότητα.
RES4037

Προέκταση Μ27, 500mm, 10.9 σκληρότητα.
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1036 Αντλία εξολκέα δισκόπλακας
Υδραυλική αντλία πεπιεσμένου αέρα με μεταβαλλόμενη ταχύτητα
για καλύτερο έλεγχο. Μέγιστη πίεση 700bar για χρήση με όλους
τους υδραυλικούς κυλίνδρους. Η αντλία παραδίδεται με ένα μανόμετρο
δίπλα στο πεντάλ, ένα εύκαμπτο σωλήνα 2,2 m και ένα ταχυσύνδεσμο
στεγανοποίησης. Δεξαμενή καυσίμου 1.3 lt.
Εξαρτήματα του σετ:
1. 1-1036 - Πνευματική, μεταβαλλόμενη υδραυλική αντλία
2. RES 1030-02 - Υδραυλικό λάστιχο για 1030, 1035 & 1036
3. RES4304 - Υδραυλικός ταχυσύνδεσμος, θηλ.

04-00021 Χερούλι αντλίας Φ65-100mm
Xρήση με τους ακόλουθους κυλίνδρους: 1090-02-WAL, 1090-03
και 03-00028 / 01-00030. Η βάση είναι σχεδιασμένη για χειροκίνητη χρήση,
για χρήση σε πάγκο δαπέδου ή με υδραυλικό γρύλο. Εύκολο και ευέλικτο
κλείδωμα. Τοποθέτηση σε τύπους κυλίνδρων με διάμετρο 65mm -100mm.

Εξαρτήματα του σετ:
04-00021-001 - Βάση χωρίς σφιγκτήρες
04-00021-013 - Σφιγκτήρας Φ70 mm
04-00021-014 - Σφιγκτήρας Φ85 mm
04-00021-015 - Σφιγκτήρας Φ100 mm

Χειροκίνητα

Υδραυλικός γρύλος και πάγκος δαπέδου
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Σφαιρικοί σύνδεσμοι και σετ συνεμπλόκ
1090-55-B Εξάρτημα εξολκέα
μπουλονιών max 16 ton
Πλάκα πίεσης που επιτρέπει την επιτυχή αλλαγή των σφαιρικών
συνδέσμων και την ταλάντωση των βραχιόνων στη Mercedes-Benz
211 και 220. Δεν απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση, ακόμα και όταν
ασκείται πίεση 16 τόνων.
Η αντικατάσταση ενός σφαιρικού συνδέσμου ή ενός συνεμπλόκ
διαρκεί 5-10 λεπτά.

Σετ εργαλείων πίεσης
01-00004 Μυτoτσίμπιδο 2,5mm, 3mm, 3,5mm
Νέος τύπος εργαλείου για εύκολη αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση δακτυλίων ασφάλισης των ρουλεμάν. Κατάλληλο
για επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αλλά και φορτηγά. Η βίδα ρύθμισης έχει λαβή καστάνιας 1/4
η οποία παρέχει αρκετή δύναμη για την εύκολη απομάκρυνση των κολλημένων και σκουριασμένων δακτυλίων ασφάλισης.
Η γωνία λαβής είναι σταθερή ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη θέση του δακτυλίου για αποτελεσματικότερη, ασφαλέστερη
και ευκολότερη χρήση.

03-00014-001 Εξάρτημα εξολκέα ακρόμπαρων
Σφιγκτήρας αποσυναρμολόγησης συνδέσμων διεύθυνσης
για φορτηγά / λεωφορεία και σφαιρικών συνδέσμων
για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.
Ειδικά σχεδιασμένος για τους περισσότερους
άξονες διεύθυνσης και τους σφαιρικούς
συνδέσμους των ελαφρών και βαρέων
επαγγελματικών οχημάτων αλλά και των λεωφορείων.
Από ειδικό χάλυβα.
Χρήση με κύλινδρο 8,5 τόνων 03-00015.
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03-00030 Υδραυλικός εξολκέας
σφαιρικού συνδέσμου
Σφιγκτήρας αποσυναρμολόγησης συνδέσμων οδήγησης
για φορτηγά / λεωφορεία και σφαιρικών συνδέσμων
για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.
Ειδικά σχεδιασμένος για τους περισσότερους
άξονες διεύθυνσης και τους σφαιρικούς συνδέσμους
των ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
αλλά και των λεωφορείων. Από ειδικό χάλυβα.
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Εξαρτήματα του σετ:
1. 03-00014-001 – Εξολκέας συνδέσμων οδήγησης
2. 03-00015 – Υδραυλικός σύνδεσμος 8,5 ton

40

4

Υδραυλικά εργαλεία φορτηγών
03-00025 Εξάρτημα εξολκέα δισκόπλακας
Ένα ολοκαίνουργιο εργαλείο κατάλληλο για την αποσυναρμολόγηση
των δισκόφρενων της Volvo.
Η εξώθηση του δισκόφρενου πραγματοποιείται από έναν κύλινδρο κάθε φορά.
Το εργαλείο αποτελείται από δύο ειδικούς κυλίνδρους και μια βαλβίδα ελέγχου
για εγκάρσια πίεση. Η διαδικασία είναι ολιγόλεπτη.
Χρησιμοποιείται με 1030, 1035 και 1036.
www.youtube.com/watch?v=2s2TY3Gg8Jo

03-00031-45T Σετ εργαλείων εξολκέα πειροδακτυλίων
Σετ κατάλληλο για τους περισσότερους βασιλικούς πείρους,
αλλά και τους κωνικούς.
Η πίεση του υδραυλικού κυλίνδρου μπορεί να συνδυαστεί
με τη δύναμη του χτυπήματος με σφυρί στην κατεύθυνση πίεσης
του κυλίνδρου με την χρήση του εξαρτήματος 1086-6.
Δεν είναι απαραίτητη η θέρμανση ή η μεταφορά στην πρέσα.
Ο σχεδιασμός καθιστά δυνατή την εκτέλεση της εργασίας
και σε λεωφορεία όπου η πρόσβαση είναι συνήθως περιορισμένη.
Το σετ χρησιμοποιείται με τα πρόσθετα εξαρτήματα του εργοστασίου,
το οποία είναι επίσης διαθέσιμα.
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Εξαρτήματα του σετ 03-00031-45T:
1. 03-00031-001 Πλάκα πίεσης
2. 03-00006-027 Σωλήνας πίεσης
3. 03-00006-028 Πλάκα αντάπτορα
4. 03-00006-030 Υποδοχή πρέσας
5. 03-00006-006 Σωλήνας πίεσης 130 mm
6. 03-00006-029 Σωλήνας πίεσης 85 mm
7. 03-00006-007 Σωλήνας πίεσης 42 mm
8. 03-00032-001 Άξονας πίεσης M30, L=30, Φ=38 mm
9. 03-00032-002 Άξονας πίεσης M30, L=140, Φ=38 mm
10. 03-00032-003 Άξονας πίεσης L=50, Φ=38 mm
11. 03-00032-004 Άξονας πίεσης L=70, Φ=38 mm
12. 03-00032-005 Άξονας πίεσης L=100, Φ=38 mm
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www.youtube.com/watch?v=9dwdgV_X3J8
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03-00031-200 Εργαλεία εξολκέα
πειροδακτυλίων
Χρήση του σετ με 03-00031-32T ή 45T.
Σετ αποσυναρμολόγησης και τοποθέτησης του βασιλικού
πείρου απευθείας στον άξονα του ρυμουλκούμενου.
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Εξαρτήματα του σετ:
1. 2 τμχ 03-00031-201 - Ράβδος στήριξης
2. 03-00031-202 - Επέκταση
3. 03-00031-203 - Επέκταση
4. 3 pcs 03-00031-204 - Επέκταση
5. 03-00031-205 - Πλάκα πίεσης
6. 03-00031-2060 - Πλάκα πίεσης
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03-00022 Εξολκέας μουαγιέ για τρέιλερ χαμηλής φόρτωσης
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Σετ επέκτασης που χρησιμοποιείται με το 03-00016 για την αφαίρεση μουαγιέ 225 mm
και 10 βιδών, τον υδραυλικό κύλινδρο 03-00028 (32 τόνων) και 03-00026 (45 τόνων).
Κατάλληλο για πίεση 45 τόνων και χτυπήματα με σφυρί στην κατεύθυνση πίεσης
του κυλίνδρου κατά την αφαίρεση του μουαγιέ.
Είναι δυνατή η αφαίρεση μουαγιέ με ρουλεμάν σε ευθύγραμμους άξονες.
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Εξαρτήματα του σετ:
1. 2 x 03-00022-001 - Πλάκα
2. 4 x 03-00022-002 - Βραχίονας
3. 03-00022-003 - Τσιμουχοθήκη SAF Φ73 mm
4. 8 x 03-00003-005 - Βίδες M22x60 12.9.
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03-00031-002 Πλάκα με σπείρωμα
για πιεστήριο
Περιλαμβάνεται στο γενικό σετ 03-00031-32T/45T.
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03-00027-45T Εξολκέας ρουλεμάν

1

Εξολκέας που επιτρέπει την αποτελεσματική αφαίρεση
των σκουριασμένων ρουλεμάν με εξωτερικά μουαγιέ
από ευθύγραμμους άξονες. Ταιριάζει σε Volvo FL, MAN
TGA, TGS, TGX, Mercedes, Atego, Actros, Renault Kerax,
Magnum, Midlum & Premium και σε πολλά άλλα
με την ίδια διάμετρο.
Χρήση με υδραυλικούς κυλίνδρους 03-00028 (32
τόνων) ή 03-00026 (45 τόνων).
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03-00027-45T
1. 03-00027-010 - Πλάκα
2. 03-00027-012 - Σωλήνας με σπείρωμα
4. 03-00027-003 (M30) - Άξονας πίεσης
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03-00013 Εξολκέας συνεμπλόκ SAF

2

5

Σετ για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του μεγάλου
συνεμπλόκ 150 mm σε άξονες της SAF.
Χρήση με υδραυλικό κύλινδρο 32 τόνων 03-00028
(δεν περιλαμβάνεται).
Εξαρτήματα του σετ:
1. 03-00013-001 – Δακτύλιος εγκατάστασης 45mm
2. 03-00013-002 – Δακτύλιος από/εγκατάστασης 20mm
3. 3. 03-00013-003 – Πλάκα από/εγκατάστασης
4. 4. 1091-17-02 – Πλάκα πίεσης
5. 5. 1091-17-03 – Πλάκα πίεσης
6. 6. RES4034 – Προέκταση M22, 500 mm
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03-00009 Εξολκέας συνεμπλόκ
Εργαλείο για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του ελατηρίoυ
και του συνεμπλόκ. Με αυτό το σετ δεν είναι απαραίτητη η θέρμανση
ή η μεταφορά στην πρέσα. Χρήση με κύλινδρο 32 τόνων 03-00028
(δεν περιλαμβάνεται).
5
Εξαρτήματα του σετ:
1. 03-00006-006 – Σωλήνας πίεσης 130 mm
2. 03-00006-007 – Σωλήνας πίεσης 42 mm
3. 03-00006-014 – Πλάκα πίεσης Φ63 mm
4. 03-00006-015 – Πλάκα πίεσης Φ50 mm
5. 03-00006-016 – Πλάκα πίεσης Φ44 mm
6. 03-00006-017 – Πλάκα πίεσης Φ63 mm
7. 03-00006-018 – Πλάκα πίεσης Φ57 mm
8. RES4024 – Παξιμάδι φλάντζας M18
9. RES4026 – Προέκταση M18/M22, 250 mm
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www.youtube.com/watch?v=0fec_vIo-FE

2

1091-24-001 Σετ εξαρτημάτων εξολκέα μπουλονιών
Σετ αντικατάστασης μπουλονιών τροχού για επαγγελματικά
οχήματα χωρίς τη χρήση σφυριού ή οποιασδήποτε
φυσικής δύναμης. Κατάλληλο για φορτηγά Volvo, Scania,
DAF και Renault και το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών
φορτηγών και των ρυμουλκούμενων , BPW, ROR,
SAF, SMB/Fruehauf. Χρήση με κύλινδρο 1090-03 ή 03-00015
και πλάκα πίεσης 1090-55-B (δεν περιλαμβάνονται στο σετ).
Εκτιμώμενος χρόνος: <30’’ ανά μπουλόνι

1

5

Εξαρτήματα του σετ:
1. 1091-24-001-01 - Υποδοχή τοποθέτησης
2. 1091-24-001-02 - Βάση
3. 1091-24-001-03 - Σωλήνας αποσυναρμολόγησης Volvo μεγάλος, SMB
4. 1091-24-001-04 - Σωλήνας αποσυναρμολόγησης Volvo μικρός
5. 1091-24-001-05 - Υποδοχέας αποσυναρμολόγησης Scania
6. 1091-24-001-06 - Ρυθμιζόμενη ράβδος πίεσης 76 mm, M24
7. 1091-24-001-07 - Σωλήνας αποσυναρμολόγησης SAF
8. 1091-24-001-08 - Σωλήνας αποσυναρμολόγησης BPW, ROR
www.youtube.com/watch?v=z7RnZnnI56M
7
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03-00021-010 Σετ εργαλείων 32T
03-00021-011 Σετ εργαλείων 45T
Σετ για ευθείς και κωνικούς βασιλικούς πείρους, συνεμπλόκ αναρτήσεων και ράβδων έλξης
αλλά και μεγάλους δακτυλίους ασφάλισης.
Διαθέτει εργαλεία αποσυναρμολόγησης για συνδέσμους διεύθυνσης, μουαγιέ τροχών
και αυτόματους ρυθμιστές.
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Εξαρτήματα του σετ:

03-00021-010, 32T
1. 2 τμχ 03-00016-001 - Πρέσα ποδιού για εξολκέα μουαγιέ
2. 2 τμχ 03-00003-005 - Βίδες M22x60 12.9 εξάγωνες
3. 01-00004 - Εργαλείο δακτυλίου ασφάλισης
4. 03-00030 - Υδραυλικός εξολκέας σφαιρικών συνδέσμων
5. 03-00005-001 - Αυτόματος εξολκέας ρυθμιστή φρένων
6. 03-00028 - Υδραυλικός κύλινδρος 32 ton
7. 03-00006-013 - Πλάκα πίεσης Φ 59 mm
8. 03-00006-014 - Πλάκα πίεσης Φ 63 mm
9. 03-00006-015 - Πλάκα πίεσης Φ 50 mm
10. 03-00006-016 - Πλάκα πίεσης Φ 44 mm
11. 03-00006-017 -Πλάκα πίεσης Φ 63 mm
12. 03-00006-018 - Πλάκα πίεσης Φ 57 mm
13. 03-00006-021 - Πλάκα πίεσης
14. RES4026 - Προέκταση M18/M22, 250mm
15. RES4024 - Παξιμάδι φλάντζας M18
16. 03-00031-32T - Γενικό σετ βασιλικών πείρων
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Εξαρτήματα του σετ:
03-00021-011, 45T

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2 τμχ 03-00016-001 - Πρέσα ποδιού για εξολκέα μουαγιέ
2 τμχ 03-00003-005 - Βίδες M22x60 12.9 εξάγωνες
01-00004 - Εργαλείο δακτυλίου ασφάλισης
03-00030 - Υδραυλικός εξολκέας σφαιρικών συνδέσμων
03-00005-001 - Αυτόματος εξολκέας ρυθμιστή φρένων
03-00026 - Υδραυλικός κύλινδρος 45 ton
03-00031-45T - Γενικό σετ για βασιλικό πείρο
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Αποθήκευση
04-00022 Εργαλειοθήκη με 9 συρτάρια
Διπλή τροχήλατη εργαλειοθήκη 9 συρταριών για τα σετ εργαλείων
Wallmek και τις θήκες αφρού. Το πρώτο συρτάρι είναι αρκετά
μεγάλο, ιδανικό για κυλίνδρους και αξεσουάρ. Όλα τα συρτάρια
έχουν ξεχωριστό κλείδωμα αλλά και ένα κεντρικό σύστημα
κλειδώματος για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά, την
αποθήκευση και τη χρήση.
Επίσης διαθέτουν βαρέως τύπου ρουλεμάν για πλήρες άνοιγμα
και είναι κατάλληλα για βάρη έως 90 κιλά.
Δεν περιλαμβάνονται τα εργαλεία.
Εσωτερικές διαστάσεις για κάθε συρτάρι:
4 τμχ H100×W585×D418 mm
3 τμχ H150×W585×D418 mm
1 τμχ H250×W585×D418 mm
1 τμχ H100×W1243×D418 mm (επάνω συρτάρι)
Ένα επιπλέον μεγάλο συρτάρι μπορεί να παραγγελθεί ξεχωριστά
αντί των δύο κάτω δεξιά συρταριών με διαστάσεις
H250xW585xD418mm.
Εξωτερικές διαστάσεις: H1060xW1350xD460 mm.

Εύκολη μεταφορά ακόμα κι όταν είναι πλήρως φορτωμένο
εξαιτίας των μεγάλων και περιστρεφόμενων τροχών

Μεγάλη επιφάνεια εργασίας.

Συρτάρι με ρουλεμάν
για φορτίο 90 kg
στο καθένα!

Κλειδαριά ασφαλείας
σε όλα τα συρτάρια
για μέγιστη ασφάλεια!
Κεντρική κλειδαριά για ασφαλή αποθήκευση!
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Επίσημος διανομέας

CAMION
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
Συστήματα πέδησης & ανάρτησης βαρέων οχημάτων
www.camion.gr
Αθήνα
Λ. Αθηνών 72
104 41 Αθήνα
Τηλ: (0030) 210 5150941
Τηλ: (0030) 210 5150942
Φαξ: (0030) 210 5149741
E-mail: tsolakidis@camion.gr

Θεσσαλονίκη
Πόντου 58
546 28 Θεσσαλονίκη
Τηλ: (0030) 231 0752755
Τηλ: (0030) 231 0753855
Φαξ: (0030) 231 0755667
E-mail: th.tsolakidis@camion.gr

Μάνδρα
23,5 Χλμ. N.E.O.A.K.
196 00 Μάνδρα
Τηλ: (0030) 210 5565278
Τηλ: (0030) 210 5157338
Φαξ: (0030) 210 5565287
E-mail: elefsina@camion.gr
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Σχηματάρι
Θέση Πάτημα
320 09 Σχηματάρι
Τηλ: (0030) 226 2057104
Τηλ: (0030) 226 2059155
Φαξ: (0030) 226 2057103
E-mail: schimatari@camion.gr

