
، این دستگاه با باالترین کیفیت و میزان بهره وری و تحت LC588ضمن تشکراز انتخاب دستگاه 

طراحی شده است. لطفا جهت استفاده صحیح و رعایت نکات ایمنی محصول این راهنما  9000ایزو 

 را به دقت مطالعه کنید.

نگهداری دستگاه در این اطالعات زیادی از قبیل نوع، مشخصات و موارد مربوط به عملکرد و 

 راهنما گنجانده شده است.

این دستگاه جهت جدا کردن رینگ از تایر و نصب رینگ روی تایر طراحی شده و الزم به ذکر است 

هرگونه استفاده دیگر و یا ایجاد تغییرات در ساختار آن باعث آسیب دیدن دستگاه و افرادی که با آن 

 کار می کنند، می شود.

از دستگاه الزم است شخص متخصصی که دوره های مربوط به استفاده از دستگاه را  برای استفاده

 گذرانده باشد از آن استفاده کند.

 

 مشخصات

 اینچ 26تا  14 اندازه مناسب چرخ

 کیلوگرم 1500 بیشترین وزن چرخ

 میلی متر 780 بیشترین عرض چرخ

 میلی متر 1500 بیشترین قطر چرخ

 فاز 3 –ولت  380 –وات کیلو 1.1 توان موتور

 فاز 3 –ولت  380 –کیلووات  1.8 موتور گیربکس

 بار 150تا  0 فشار مورد نیاز کار

 کیلوگرم 1500 میزان نیروی لق کن

 دسیبل 70کمتر از  میزان صدا

 کیلوگرم 400 وزن خالص

 

 



 باز کردن صندوق

بودن دستگاه و نداشتن ایرادات ظاهری بعد از باز کردن و بیرون آوردن دستگاه از صندوق، از سالم 

 و نیز از وجود اکسسوری های مربوطه اطمینان حاصل کنید.

 محل قرار دادن دستگاه نباید در مجاورت مستقیم نور و یا بارش باد و باران باشد.

 نصب

 شبکه برق دارد.دستگاه الستیک درآر در وهله اول نیاز به اتصال به یک 

باید بدون هرگونه محدودیتی باشد و به اپراتور اجازه استفاده عالوه بر این فضای نصب دستگاه 

 راحت از دستگاه را بدهد.

دستگاه الستیک درآر می بایست در یک سطح صاف قرار گیرد. تمامی قسمت های دستگاه می 

یچ های تهیه بایست در سطح صاف جابجا شود. توسط سوراخ های موجود روی سطح دستگاه و پ

شده می توان دستگاه را روی سطح صاف ثابت کرد. سفت کردن و محکم کردن دستگاه روی زمین، 

 کیلوگرم کار می کنید اهمیت بیشتری دارد. 1000زمانی که با الستیک های باالی 

 اتصاالت الکتریکی

 تمامی اقدامات مربوط ه برق دستگاه می بایست توسط شخص متخصص انجام شود.

 آمپر تنظیم شده باشد در مسیر جریان برق استفاده نمایید.30از یک قطع کننده مدار که روی  حتما

دستگاه را به برق وصل کرده، توسط سوییچ مربوطه آن را روشن کنید و جهت گردش موتور را 

چک کنید. اگر جهت گردش موتور مطابق با آنچه که می باید نبود، الزم است که  5مطابق شکل 

 اتصال دو سیم را توسط شخص متخصص عوض کنید.محل 

اگر موتور دستگاه برای مدت زمان بیشتر از چند ثانیه به صورت برعکس بچرخد باعث صدمه دیدن 

 دستگاه خواهد شد.

 تست عملکرد

قبل از هرگونه استفاده از دستگاه، برای اطمینان از درستی نصب و صحیح  بودن عملکرد بخش 

 ، نیاز به برخی تست ها وجود دارد.های مختلف از دستگاه

( را از محیط کار و عملکردی دستگاه خارج کنید. 9قبل از شروع تست، می بایست بازوی ناخنی )

( را حرکت داده و با آزاد شدن بازو آن را به محیط خارج از 10برای انجام این کار اهرم قفل کن )

 محدوده کار ببرید.

 (.7برای چرخیدن موتور، پدال سمت چپ را فشار دهید )( و 4سوییچ را روشن کنید )تصویر

 در این لحظه فک ها می بایست برخالف جهت عقربه های ساعت بچرخد.



(. فک های گیرنده رینگ می بایست در جهت 7در مرحله بعد پدال سمت راست را فشار دهید )

 عقربه های ساعت بچرخد.

به سمت باال و  (2بازوی نگهدارنده فک ها ) (،5حرکت دهید ) bتا  aبین مسیر سوییچ کنترل را 

 پایین حرکت می کند.

 بازوی نگهدارنده فک ها به سمت چپ و راست حرکت می کند. dو  cبا حرکت دادن سوییچ بین 

( را به سمت باال حرکت دهید. این کار باعث باز شدن فک ها می شود. حال سوییچ را به 6سوییچ )

 لحظه فک ها بسته می شوند.سمت پایین حرکت دهید، در این 

 استفاده و عملکرد

 تمامی موارد ایمنی را قبل از استفاده رعایت کنید.

 از لباس مخصوص استفاده کنید.

 قفل کردن رینگ

 میلی متر طراحی شده است. 700تا  120اینچ با حلقه داخلی  26تا  14دستگاه برای رینگ های بین 

 رینگ را از داخل یا ازبیرون توسط فک ها قفل نمود. بسته به نوع رینگ و اندازه آن می توان

 

تایر را به صورت عمودی و کامال صاف و ایستاده روی نگهدارنده الستیک قرار دهید. الستیک را 

توسط سوییچ، رینگ توسط سوییچ مربوطه به سمت فک ها حرکت دهید و سپس با باز کردن فک ها 

 را قفل کنید.

 الستیک های بدون تیوپ

 صفحه دیسکی بازوی لق کن جهت فشار وارد کردن به لبه تایر استفاده کنید.از 

 مطمئن شوید که تایر کامال قفل شده است. (1



و ناخنی را در محل عملیات قرار داده و مطمئن شوید که در محل ( بازوی بشقابک لق کن 2

 قرارگیری خود قفل شده است. همیشه این مورد را چک کنید.

 (.8( به لبه تایر نزدیک شود )تصویر12( اجازه دهید که ضفحه دیسکی )5)( توسط سوییچ 3

 

 ( اجازه دهید الستیک بچرخد و همزمان دیسک را به تایر نزدیک کنید.4

 ( آنقدر ادامه دهید تا الستیک به صورت کامل از رینگ جدا شود.5

 ننده آغشته کنید.در تمامی این مراحل لبه های اتصال رینگ و الستیک را به مواد روان ک

 در هنگام چرخش الستیک مراقب دست ها و انگشت های خود باشید.

اده و آن را ( را باز کرده و بازو را حرکت د10( دیسک را از تایر دور کنید. اهرم قفل کن بازو )6

 به سمت داخلی رینگ ببرید.

ایر از رینگ به ( تمامی مراحل را برای سمت داخلی رینگ هم تکرار کنید تا هر دو طرف ت7

 صورت موقت جدا شود.

 لق کن

( بازو را در حالت بدون کار و در محیط بیرون قرار دهید و مطمئن شوید این بار به جای دیسک 1

( را باال 14ناخنی سوار شده روی بازو به سمت تایر قرار گرفته باشد. اگر اینگونه نیست اهرم )

درجه ای عوض کنید و اهرم را به محل قبلی  180بکشید، محل دیسک و ناخنی را با چرخاندن 

 برگردانید.

 ( موقعیت ناخنی را روی تایر تنظیم کنید. نوک ناخنی را بین تایر و رینگ قرار دهید.2

 ( تایلیور را داخل تایر ببرید و مراقب باشید لبه تایر از روی ناخنی کنار نرود.3

 بیرون از رینگ قرار بگیرد.( ناخنی را کمی بیرون بکشید تا لبه تایر کمی 4

 و رینگ، زیر ناخنی قرار دهید.( تایلیور را بین الستیک 5

میلی  5( تایلیور را به سمت پایین فشار دهید و نگهدارید، به صورتی که تایر از رینگ به اندازه 6

 متر فاصله داشته باشد.



 

 تیک از تایر جدا شود.( چرخ را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که الس7

( بازو را به سمت داخل حرکت داده و آن را به تایر نزدیک کنید. فک ها را در خالف جهت عقربه 8

 های ساعت بچرخانید تا الستیک کامال از رینگ جدا شود.

 

 مشاهده می کنید، تایر کامال از رینگ جدا شده است. 12همان طور که در شکل 

 سوار کردن تایر

 شوید که رینگ توسط فک ها کامال قفل شده است.( مطمئن 1

 ( هر دو طرف رینگ و الستیک را به مواد روان کننده آغشته کنید.2

 (.13( گیره را در باالترین نقطه قسمت بیرونی رینگ ببندید )تصویر3

موقعیت بین حمل کننده الستیک و  ( تایر را روی صفحه قرار دهید و فک ها را پایین بیاورید.4

وی فک ها را تنظیم کنید. سمت داخلی تایر را روی رینگ قرار دهید که توسط گیره قفل می باز

 شود. توجه کنید که گیره باید در باالترین نقطه باشد.



 

میلیمتر  20-15( رینگ و تایر را باال ببرید، و فک ها را در جهت عقربه های ساعت به اندازه 5

 نگ قرار خواهد گرفت.بچرخانید. قسمت خاصی از تایر داخل ری

 ناخنی به سمت تایر قرار داشته باشد. در غیر این صورت ...( توجه کنید که 6

 میلی متری تایر جلو ببرید. 5( بشقابی را توسط سوییچ تا 7

( فک ها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که گیره در پایین ترین نقطه قرار 8

 بگیرد.

 و بازوی لق کن را از محیط کار بیرون ببرید. ( گیره را باز کنید9

 ( بازو را از محیط بیرون ببرید و آن را قفل کنید.10

گیره را به قسمت بیرونی رینگ بسته، چرخ را می چرخانیم تا زمانی که گیره کمی باالتر از  (11

 ناخنی قرار بگیرد.

 

انی که گیره در پایین ترین ( فک ها را در جهت خالف عقربه های ساعت می چرخانیم تا زم12

 نقطه قرار بگیرد.

 ( گیره را باز کنید.13

( صفحه حمل کننده الستیک را به زیر الستیک برده و بازوی فک ها را پایین می آوریم تا 14

 الستیک به صورت عمودی روی صفحه قرار بگیرد.



 ده قرار بگیرد.( توسط سوییچ مربوطه فک ها را باز کرده تا الستیک روی صفحه حمل کنن15

 نکات ایمنی را در تمامی مراحل رعایت کنید.

از باد زدن یا خالی کردن باد تایر، زمانی که روی فک ها قفل شده است اجتناب کنید. این کار باعث 

 صدمه دیدن پرسنل می شود

 نگهداری

 یکی از مهمترین موارد تاثیرگذار در طول عمر دستگاه و افزایش بهره وری از آن موضوع

 نگهداری می باشد که شامل موارد بسیاری است که در ادامه به آن می پردازیم.

 برای تعویض قطعات دستگاه حتما از شخص مجرب و متخصص استفاده شود.

 روانکاری قسمت های مختلف دستگاه بایستی به صورت دوره ای انجام گیرد.

 روانکاری قرار بگیرد: بخش های مختلفی که می بایست به صورت دوره ای مورد بازدید و

 قسمت های حمل کننده (1

 ( مفصل های بازوها2

( بازویی باال برنده فک ها که در تابستان از روان کننده های رقیق و در زمستان از گریس استفاده 3

 می شود.

در  320( بررسی دوره ای میزان روغن موجود در سیستم هیدرولیک و گیربکس. از روان کننده 4

 برای گیربکس استفاده می شود.همه فصول 

 دقت کنید که سطح روغن می بایست به اندازه نصف درپوش باال امده باشد.

( پیچ های موتور برق را چک کنید و در صورت لزوم با برداشتن درپوش آن اقدام به سفت کردن 5

 پیچ ها بکنید.

 


