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TyreON TSC700 Motorlift – Voor motoren en bromfietsen tot 700 kg
ALL ROUND – Professionele motorheftafel geschikt voor
o
o

Alle zware en lichte motoren en motorfietsen
Alle zware en lichte bromfietsen, scooters en brommers

De TyreON TSC700 is een mooie solide professionele motorheftafel speciaal voor grote motoren en motorfietsen zoals
choppers, toermotoren en grote bromfietsen met een gewicht tot 700 KG.
Een krachtige E-motor zorgt voor het comfortabel hydraulisch heffen van uw motorfiets.
U zet het voorwiel vast met een pneumatische wielklem waarna u direct kunt heffen.
De geringe oprijhoogte van 15 cm en tafel lengte van 222 cm waarborgt het gebruikersgemak en een breed
toepassingsgebied.
Ultra dun voor plaatsing op de werkvloer en een krik standaard meegeleverd
Deze solide 700 kg ultra dunne motorlift is bedoeld voor plaatsing op de werkvloer zonder echte bouwkundige ingrepen.
Een TSC700 kan eenvoudig worden gemonteerd. U kunt de heftafel op de betonvloer zetten, vastzetten met ankers,
aansluiten en hij is klaar voor gebruik.
U bespaart tijd met de eenvoudige installatie en elke gebruiker kan nu ook de keuze van de professional ervaren.
Een multifunctionele motorkrik wordt standaard meegeleverd, die mag natuurlijk niet ontbreken!
TyreON TSC700 - Vol Automatisch
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zware professionele versie met solide constructie en krachtige 1.5 kW elektromotor
Handige mobiele bedieningsunit met hoofdschakelaar en afstandsbediening voor het heffen en dalen
De daalsnelheid is instelbaar
Uitgevoerd met een krachtige hydraulische cilinder
Met de krachtige hydraulische cilinder werkt de brug stil en soepel
Met pneumatische wielklem
Antislipprofiel op de heftafel
Heftafel voorzien van inklapbaar of uitneembaar paneel voor het demonteren van het achterwiel
Antislipprofiel op de oprijplaat
Na het heffen van de heftafel is de oprijplaat afneembaar
Lange levensduur door de toegepaste techniek, hoogwaardige materialen en uitstekende afwerking
Behandeld met verf bestand tegen intensief gebruik en bijtende vloeistoffen
Voor 95% gemonteerd, eenvoudig te plaatsen en te bedienen, Plug-and-Go!

Veiligheid
Betrouwbare veilige motorlift, geproduceerd volgens ISO 9001 met CE certificaat
Hoogtebegrenzing op 120 cm
Mechanische veiligheidsvergrendeling op elke 10 cm
De motorheftafel is voorzien van 4 verstelbare ogen voor het vast haken van span- en sjorbanden
De motorlift wordt verankerd op de vloer
Extra veilig: om de lift te laten zakken moet eerst een voetpedaal worden ingetrapt voordat de neerknop functioneert.
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Technische gegevens
Hefcapaciteit

700

Kg

Maximale hefhoogte

120

Cm

Minimale oprijhoogte

15

Cm

Tijd heffen

20

Sec

Tijd dalen

instelbaar

Lengte heftafel

222

Cm

Breedte heftafel

73

Cm

Spanning (enkelfase)

230

Volt

Fase

1

Fase

Frequentie

50

Hz

Aandrijfvermogen

1.5

kW

Eigen gewicht (circa)

275

Kg

Benodigd vloeroppervlak

225 x 75

Cm

Overige informatie

TyreON

Lengte x Breedte

(excl. oprijplaat)
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Levering omvat
o
o
o
o
o
o

TyreON TSC700 motorheftafel met pneumatische wielklem
Mobiele bedieningsunit en oprijplaat met antislipprofiel
Krik inclusief verhogingsbussen en diverse opnamepads
Installatie- en bedieningshandleiding
CE certificaat
Verpakt op pallet à 285 Kg en 223 x 74 x 26 (LxBxH/cm)

Garantie, levertijd en bezorging
o
o
o
o
o
o

o

1 jaar garantie op onderdelen, in geval van een defect onderdeel ruilt TyreON deze kosteloos om voor een
nieuw onderdeel
Voor de Europese markt dragen wij een enorm grote voorraad, ook van de onderdelen en accessoires
Alles is altijd op voorraad. Wij garanderen directe levering, dus geen lange levertijden
Supersnelle bezorging in heel Europa tegen verrassend lage tarieven
Wij verzorgen ook de verscheping wereldwijd
Zelf afhalen kan ook, ook Cash & Carry. Ons distributie magazijn ligt 20 minuten van Amsterdam
Bezoek onze website voor meer informatie - www.bandenwisselaarshop.nl of www.tyreon.eu
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Contact gegevens en CE certificering

Contact gegevens
Adres
Molenlei 2 j+k
1921 CZ Akersloot
Nederland (EU)

Contact
Peter Smit - Sales
Mobiel
+ 31 (0)6 53701658

Post adres
Boekel 31 C
1921 CE Akersloot
Nederland (EU)

Sites
www.bandenwisselaarshop.nl
www.desmontadoradeneumaticos.es
www.lkw-reifenmontiermaschineshop.de
www.machinedemontepneushop.fr
www.trucktyrechangershop.com

Contact
Telefoon
Fax
E-mail

+31 (0)72 5401001
+31 (0)72 5401002
info@tyreon.eu

CE Certificaat
European Distributer:
Smit & Smit International BV
Molenlei 2 (j + k)
1921 CZ Akersloot
The Netherlands, EU

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Smit & Smit International BV declares that the machine:

* Trademark ................................................
* Model ........................................................
* Manufacture year .....................................

TyreON
Motorcycle Lift TSC700
2015

IS COMPLIANT
To the following directive:

-Machinery Directive 2006/42/EC

and is also compliant to the following applicable standards:
- Annex I of Machinery Directive
- EN1493:2010
- EN60204-1:2006+A1:2009

Surname ........................
Name .............................
Position .........................

Smit
Christian
Director

Akersloot, February 19th, 2015

Signature

TyreON

