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Zařízení na výměnu pneumatik 

 

Upozornění 

Tento provozní manuál je pro práci se zařízením velmi důležitý; před instalací a používáním zařízení si jej dobře 

prostudujte; manuál je také důležitý pro bezpečné používání a údržbu zařízení. Uchovejte jej v dobrém stavu, aby 

vám sloužil během celé doby pro údržbu zařízení. 

 

1. Úvod: 
 

Rozsah použití: Automatické zařízení na výměnu pneumatik je speciálně určeno na demontáž / montáž pneumatik 

z ráfků kol. 

Upozornění: ：Používejte stroj pouze pro účely, pro které je 

určen; nepoužívejte jej pro žádné jiné účely. 

Výrobce neponese odpovědnost za žádné poškození nebo zranění  

způsobené neplněním těchto předpisů. 06 
 

Bezpečnostní předpisy: Použití tohoto stroje je vyhrazeno 

zejména vyškoleným a kvalifikovaným odborníkům, kteří si 

pozorně prostudovali úvodní manuál, nebo osobám, které 

mají zkušenosti s provozováním podobného zařízení. 

Jakékoliv změny nad rámec používání stroje provedené bez 

svolení výrobce nebo v rozporu s tímto manuálem mohou 

vést k poruše a poškození zařízení, v důsledku čehož může 

výrobce zrušit záruku na výše uvedené zařízení. Pokud 

budou některé části z nějakého důvodu poškozeny, vyměňte 

je podle seznamu náhradních dílů. (Upozornění: záruka platí 

po dobu jednoho roku od data dodání výrobcem; záruka se 

nevztahuje na spotřební materiál). 

 

2. Bezpečnostní upozornění: 
 

01 Během provozu nevkládejte ruce pod montážní hlavu / demontážní hlavu;  

02 Během provozu nevkládejte ruce mezi čelisti; 

3 Při demontáži pneumatiky se ruce nesmí dostat do kontaktu s patkou pneumatiky; 

4 Zkontrolujte, zda je systém vybaven dobrým zemnícím okruhem;  

05 Dávejte pozor, aby se vám během provozu zařízení nedostaly nohy mezi lžíci a 

těleso odtlačovače;  

06 Upozornění 

 

Štítky s bezpečnostním upozorněním 

 

Varování: 

Pokud jsou štítky s bezpečnostním upozorněním rozmazané nebo zničené, včas je 

opravte! Pokud jsou štítky s bezpečnostním upozorněním poškozené nebo chybí, 

nemělo by se zařízení používat. Nepřipusťte, aby jakékoliv předměty bránily 

dobré viditelnosti bezpečnostních štítků. 

 

Zákazníci si mohou varovné štítky (viz obrázek vpravo) sami umístit do potřebné polohy. 

  



 

3. Technická data 
 

Vnější rozměry blokujícího ráfku 12~23＂ 

Vnitřní rozměry blokujícího ráfku 14~26＂ 

Max. průměr kola 1143mm（45＂) 

Max. šířka kola 406mm(16＂) 

Provozní tlak 8-10bar 

Napájení 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph) 

Volitelný výkon motoru 0.75/0.55/1.1 kw 

Max. točivý moment (otočný stůl) 1078 Nm 

Celkový rozměr 1130*900*1050mm 

Hlučnost <75dB 

 

Poznámka: 

Rozměry ráfku definované u výše uvedeného stolu platí pro železné ráfky kol. Hliníkové ráfky jsou silnější než 

železné ráfky, proto jsou zde výše uvedené rozměry ráfku uvedeny pouze pro informaci. 

Výše uvedené verze strojů mohou být vybaveny zařízením na rychlé huštění pneumatik (na objednávku klienta);  

údaje o příslušenství verze  s příponou  IT jsou uvedeny ve  schématu verze s příponou IT. 

 

 

4. Doprava: 
 

Během dopravy by zařízení mělo být v originálním obalu a musí být umístěno tak, jak je na obalu označeno. Pro 

vykládku a nakládku již zabaleného zařízení by se měl používat vysokozdvižný vozík s odpovídající nosností. Místo pro 

vložení vidlice vozíku je zobrazeno na Obrázku 1 

 

 

5. Rozbalení a kontrola: 
 

Vytáhněte hřebík, který je přibitý na desce s s konečkem čelisti; rozbalte karton a kryt z umělé hmoty. Zkontrolujte, 

zda v zásilce nechybí žádné díly uvedené na seznamu náhradních dílů. Pokud některé díly chybí nebo jsou rozbité, tak 

zařízení nepoužívejte a obraťte se co nejdříve na výrobce nebo prodejce. 

 

 

 

Obr. 1 Obr. 2 
 

 

6. Požadavky na pracoviště: 
 

Zvolte pracoviště v souladu s bezpečnostními předpisy. Připojte zdroj napájení a zdroj vzduchu v souladu 

s manuálem a na pracovišti musí být dobrá klimatizace; má-li zařízení fungovat dobře, musí být na pracovišti 

alespoň tak velká vzdálenost od zdi, jak je uvedeno na Obrázku 2. Je-li zařízení nainstalováno venku, musí být 

Obr. 3 



 

chráněno střechou proti dešti a slunečnímu svitu. 

 

Upozornění: stroj s motorem se nesmí provozovat v prostředí s rizikem exploze. 

7. Umístění a instalace: 
 

Nainstalujte sloupek (údaje o příslušenství naleznete v přiloženém výkresu) 

1) Příprava nástrojů 

2) Umístěte sklopné sedadlo (3, obrázek  3) na těleso (1, 

obrázek 3) – použijte k tomu čtyři šrouby (M12), protáhněte vzduchovou hadici (2, obrázek 3) 

otvorem ve sloupku. Utáhněte 4 pojistné matice (8, obrázek 3). 

3) Vložte šroub (9, obrázek 3) do otvorů sloupku a hřídele sklopného válce (11, obrázek 3), utáhněte jej s použitím 

pojistné matice (10, Obrázek 3). 

4) Odšroubujte dva šrouby na levém krytu a odstraňte kryt; připojte vzduchovou hadici (2, o b rá ze k  3), o níž 

jsme se již zmiňovali, k postranním otvorům, které ovládají sklopný pěticestný ventil. Připevněte levý kryt. 

5) Připevněte kryt z umělé hmoty (7, obrázek 3) pomocí dvou šroubů (4, Obr. 3). 

6) Přimontujte zadní kryt z umělé hmoty (5, obrázek  3) ke sloupku a použijte k tomu šroub (6, obrázek 3). 

 

 

 

 

  



 

8. Elektrická a pneumatická spojení: 

 

 

 

 

Fig 4 
 

 

Varování: Před instalací a spojením zkontrolujte, zda napájení elektrickým proudem odpovídá technické 

specifikaci stroje. Veškeré instalace elektrických a pneumatických zařízení musí provádět profesionální 

elektrikář. 

 

Spojte konektor stlačeného vzduchu, který je na pravé straně, se systémem stlačeného vzduchu. Elektrická síť, do 

níž je zařízení zapojeno, musí být chráněna pomocí pojistek a musí mít dobré vnější uzemnění krytu. Na hlavní přívod 

napájení nainstalujte automatický vzduchový spínač netěsnosti; svodový proud je nastaven na 30A 

 

Varování: K tomuto zařízení není dodávána žádná elektrická zástrčka; uživatel by si měl sám připojit 

jednu zástrčku minimálně 16A a v souladu s napětím stroje. Nebo jej přímo spojte se zdrojem napájení 

v souladu s výše uvedenými požadavky. 

 

 

 



 

 

9. Seřízení: 
 

 

Sklopný pedál (H) 
 

 

 

Pedál na otevírání a zavírání čelistí (V) 
 

 

 

  Otočný pedál pracovního stolu (Z) 
 

 

 

  Pedál odtlačovače (U) 
 

Poznámka: níže uvedená operace je znázorněna na obrázku Fig 4 

Sešlápněte otočný pedál pracovního stolu (Z), pracovní stůl (Y) po směru hodinových ručiček; 

Zdvihněte otočný pedál pracovního stolu (Z), pracovní stůl (Y) proti směru hodinových ručiček. 

Sešlápněte pedál odtlačovače (U), stlačte lžíci odtlačovače (F); uvolněte pedál odtlačovače (U), lžíci odtlačovače (F) 

vraťte zpět do původní polohy. 

Sešlápněte pedál pro otevírání a zavírání čelistí až na dno (V), čtyři svorky se (G) na pracovním stolu otevřou; po 

opakovaném sešlápnutí se čtyři svorky (G) zavřou. Když je pedál v prostřední pozici, přestanou se čtyři svorky 

pohybovat. Stisknutím pneumatického blokovacího tlačítka (K) uzamknete výkyvné rameno (N) a vertikální rameno 

(M). Sešlápněte pedál odltlačovače, (H), čímž stlačíte sloupek (C) směrem dolů; opakovaným stisknutím sloupek vrátíte. 

 



 

 

Operace výměny pneumatiky se skládá ze tří částí: 1）

Demontáž patky pneumatiky 

2）Demontáž pneumatiky 

3）Montáž pneumatiky 
 

 

Varování: Při žádné operaci nenoste volné oblečení a používejte ochrannou pokrývku hlavy, rukavice a protiskluznou 

obuv. Musíte z pneumatiky vypustit veškerý vzduch a vyjmout z ráfku celou 

pneumatiku. 
 

9.1. Vyjmutí patky pneumatiky： 

Vypusťte z pneumatiky veškerý vzduch a opřete pneumatiku o gumový nárazník 

(S). Pomocí lžíce (F) začněte páčit patku asi 10 mm od okraje ráfku zobrazeného 

na obrázku 5. Stisknutím pedálu odtlačovače (U) zatlačte lopatku do pneumatiky. 

Opakujte výše uvedené operace na různých pozicích podél celé pneumatiky a po 

obou stranách pneumatiky tak dlouho, až se pneumatika celá uvolní. 

 

9.2. Demontáž pneumatiky: 

 

Obr. 5 

 

 

 

Pneumatiku musíte vyjmou celou po celé délce ráfku kola a před touto operací vypusťte z pneumatiky veškerý 

vzduch. Na celou patku pneumatiky naneste lubrikační mazivo (nebo podobné mazivo). Bez použití maziva může dojít 

k vážnému poškození pneumatiky.Metody připínání pneumatiky uvedené níže jsou voleny podle naměřeného rozměru: 

a- upnutí kola zvenčí: 

Sešlápněte pedál pro otevírání a uzavírání čelistí (V) na půl - do střední polohy, tak, aby tam bylo možno umístit čtyři 

svěrky (G) podle referenčního měřítka na pracovním stole (Y); položte pneumatiku na pracovní stůl, přidržte ráfek a 

stiskněte pedál pro otevírání a zavírání čelistí (V) tak, aby kolo bylo zajištěno čelistmi. 

b- upnutí kola zevnitř: 

Polohování pro umístění čtyř svorek (G) a nechte je všechny zavřené. Položte pneumatiku na pracovní stůl a 

sešlápněte pedál pro otevírání a zavírání čelistí (V), čímž otevřete svěrky a upnete kolo na své místo. 

 

Varování: Před dalším krokem kolo důkladně připevněte pomocí čtyř 

svěrek. 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 



 

 

Spusťte vertikální rameno (M) tak, aby se montážní hlava / demontážní hlava (I) opírala o okraj ráfku, přepněte 

blokovací páku (K), čímž uzamknete vertikální rameno (M) a horizontální rameno v dané poloze a upravíte vzdálenost 

od montážní hlavy/demontážní hlavy k okraji ráfku kola asi na 2-3 mm. Vložte zdvižnou páku (T) mezi patku 

pneumatiky a přední část montážní hlavy/demontážní hlavy (I), a posuňte pneumatiku nad montážní hlavu/demontážní 

hlavu v souladu s Obrázkem 6. 
 

Varování: řetízky, náramky, náhrdelníky, volné oblečení a cokoliv jiného, co se může dostat do 

blízkosti otočných dílů, představuje nebezpečí pro pracovníka, který zařízení obsluhuje. 

 

Nechte zdvižnou páku na místě, sešlápněte otočný pedál pracovního stolu (Z), otočte pracovní stůl (Y) ve směru 

hodinových ručiček, dokud se pneumatika zcela neoddělí od ráfku kola. 

Také pro demontáž pneumatiky na druhé straně používejte zdvižnou páku, s jejíž pomocí pneumatiku nadzdvihnete; 

oddělíte pneumatiku na druhé straně od ráfku kola. Sešlápnutím sklápěcího pedálu (H) zatlačíte sloupek dolů a 

vyjměte pneumatiku. 

 

9.3. Montáž pneumatiky : 

Varování: Před montáží pneumatiky zkontrolujte zda má pneumatika a ráfek kola stejnou velikost. 

Abyste se vyhnuli poškození kola, namažte patku pneumatiky a ráfek kola mazivem, které doporučuje výrobce. Nasaďte 

pneumatiku a vše znovu pečlivě zkontrolujte. 

Varování: Při upínání ráfku kola nedávejte ruce na ráfek kola – zabráníte tím případným zraněním 

během této operace. 

Uzamkněte šestihranné vertikální montážní rameno, vložte 

pneumatiku na ráfek a nechte vahadlo ventilu, aby se během 

demontáže vrátilo zpět na své místo. Nechte jednu stranu pneumatiky 

sklouznout dolů po patce nad zadní část montážní hlavy/demontážní hlavy, 

druhá strana se musí dostat pod přední část montážní 

hlavy/demontážní hlavy. Stlačte pneumatiku rukama nebo si pomožte pažemi 

a potom roztočte pracovní stůl, aby bylo možno smontovat 

pneumatiku na spodní části patky   

                Fig 7 

 

Opakujte výše uvedenou operaci pro montáž pneumatiky na horní části patky. (Obr 7) 

 

 
10. Nahuštění pneumatiky : 
 

Důležité: Huštění pneumatiky je velmi důležité, postupujte opatrně a dodržujte pokyny. Při huštění pneumatik 

hrozí velké nebezpečí, pokud se na pneumatice nebo na ráfku vyskytnou jakékoliv problémy. V případě 

prasknutí se kusy pneumatiky rozletí směrem nahoru a ven a velká síla, které přitom vznikne, může způsobit 

zranění nebo smrt pracovníka, který obsluhuje zařízení, i lidí okolo. 

Prasknutí pneumatiky může mít 

následující příčiny: 

1) Ráfek kola a pneumatika nemají stejnou velikost; 

2) Dojde k poškození ráfku kola nebo 

pneumatiky; 

3) Tlak při huštění pneumatiky překročí maximální tlak doporučený 

výrobcem; 

4) Pracovník obsluhující zařízení nedodrží bezpečnostní 

předpisy; 
 



 

 

 

Dodržujte následující postup: 

1) Sejměte čepičku ventilu z dříku ventilu;         

                Obr. 8 

2) Zkontrolujte, zda je vzduchová tryska stlačena úplně přes závity dříku ventilu. 

3) Zkontrolujte, zda mají pneumatika a ráfek kola stejnou velikost;                                               

4) Namažte mazivem patku pneumatiky a ráfek kola, v případě potřeby přidejte více maziva; 

5) Při huštění pneumatiky dělejte přestávky, zkontrolujte tlak uvedený na tlakoměru a také zkontrolujte, zda je patka 

připevněná nebo ne. Opakujte výše uvedenou operaci tak dlouho, až bude patka zajištěná; při huštění vypouklého 

ráfku nebo dvouvypouklého ráfku se musí uplatnit zvláštní postup; 

6) Pokračujte v huštění a tlak vzduchu často kontrolujte až do té doby, než dosáhnete 

požadovaného tlaku. 
 

Poznámka: Nikdy nepřekračujte maximální tlak huštění daný výrobcem 

pneumatik. Dejte si velký pozor na to, aby se vám do huštěných pneumatik 

nedostalo tělo ani ruce. 

Uvedené operace mohou provádět pouze speciálně vyškolení pracovníci; jiné osoby je provádět nesmí ani 

nesmí během těchto operací stát v blízkosti zařízení na výměnu pneumatik. 

11. Přesuny a manipulace se zařízením: 
 

Při posouvání stroje používejte vysokozdvižný vozík. Odpojte zařízení na výměnu pneumatik od přívodu vzduchu, 

zdvihněte základní desku a zasuňte vidlici vysokozdvižného vozíku. Potom zařízení na výměnu pneumatik nainstalujte 

na nové místo a dobře připevněte. 

Poznámka: místo vybrané pro připevnění zařízení na výměnu pneumatik musí 

splňovat bezpečnostní předpisy. 

 

  



 

 

11. Údržba: 
 

Varování: údržbu mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Budete-li údržbu 

provádět včas a podle pokynů uvedených v manuálu, prodloužíte tím životnost 

zařízení. Nedodržení těchto pravidel bude mít negativní dopad na spolehlivost stroje 

nebo může dokonce dojít ke zranění osoby obsluhující zařízení a osob, které se nachází 

v blízkosti. Varování: před prováděním jakékoliv údržby odpojte zařízení na výměnu 

pneumatik od zdroje elektrického napájení a přívodu vzduchu a sešlápněte pedál 

pro otevírání a zavírání čelistí a pedál pro otáčení pracovního stolu 3~4 krát, čímž 

odstraníte ze stroje veškerý stlačený vzduch. Poškozené díly musí vyměnit 

kvalifikovaní pracovníci s použitím náhradních dílů dodaných výrobcem.  

   Fig 9 

- Stroj každý den po práci jednou čistěte. Nečistoty na pracovní stole vyčistěte 

jednou za týden motorovou naftou a posuvné a upínací části namažte mazivem. 

- Nejméně jednou za měsíc provádějte následující údržbu: 

Zkontrolujte hladinu olejovou  měrkou a v případě potřeby doplňte olej 

SAE30#. Odšroubujte šroub se šestihrannou hlavou (E). Na základě spojení 

stlačeného vzduchu nejdříve pětkrát až šestkrát stiskněte pedál pro otevírání 

a zavírání čelistí nebo pedál otáčení stolu a potom zkontrolujte jestli olej 

v olejové měrce stekl dolů. Pro trvalý provoz sešlápněte pedál vždycky 

dvakrát, kápněte olej, jinak plochým šroubovákem seřiďte šroub (D), který 

reguluje přívod oleje. Obr 10 (Obr. 9) 

 

Pozn.: Po prvních dvaceti dnech používání znovu utáhněte čelisti pomocí utahovacích šroubů (B) na pracovním stolu 

(Obr. 10) Pozn.: v případě, že bude pracovní stůl odpojen od zdroje napájení, zkontrolujte, jestli je pás 

napnutý – postupujte přitom v souladu s následujícími kroky: 

Odstraňte levý boční kryt tím, že odšroubujete šrouby; seřiďte dva šrouby umístěné na podpěře motoru, 

udržujte vhodnou vzdálenost mezi podpěrou motoru a základnou motoru; utáhněte šrouby, aby byl pás 

neustále napnutý.(Obr. 11) 

 

Varování: odpojte stroj od zdroje elektrického napájení a přívodu vzduchu. 

 

 

Poznámka: Pokud vertikální rameno není uzamčeno nebo nesplňuje požadavek na vzdálenost 2-3mm od 

spodku montážní hlavy / demontážní hlavy k ráfku, seřiďte šestihrannou pojistnou příložku, viz obrázek 

12 a seřiďte (X). 

 

Poznámka: Pro dosažení spolehlivosti čelistí a lžíce odtlačovače dodržujte následující postup pro udržení 

čistoty ventilů: 

1. Odšroubováním dvou šroubů odstraňte levý kryt stroje; 



 

 

2. Uvolněte tlumiče ventilů (A) které patří k pedálu pro otevírání a zavírání čelistí a pedálu odtlačovače; (Obr. 13) 

3. Očistěte tlumiče pomocí stlačeného vzduchu; pokud jsou poškozené, tak je v souladu se seznamem náhradních dílů 

vyměňte. (Obr. 13) 

 

 

Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 

13. Řešení problémů: 
 

Problém Důvod Řešení 

 

 
 
Pracovní stůl se otáčí pouze 

jedním směrem nebo se 

nemůže otáčet. 

Zpětný spínač je poškozen Vyměňte zpětný spínač 

Prasklý řemen Vyměňte řemen 

 
Porucha motoru 

Zkontrolujte kabel motoru nebo 

blokovací drát koncovky; 

Vyměňte motor, pokud byl poškozen. 

 
Při demontáži nebo 

připevnění kola pracovní stůl 

nelze uzamknout (otočit 

kolem); 

Opožděné otevírání/uzavírání 
čelisti; 

Pracovní stůl nesprávně 

blokuje ráfek. 

 

Netěsnost vzduchové sítě 
Zkontrolujte všechny díly 

vzduchové sítě. 

Upínací válec nefunguje. Vyměňte píst válce. 

Opotřebované čelisti Vyměňte čelisti 

Prasklé podložky válce 

čelisti 

 

Vyměňte ji. 

 

 
Montážní hlava/demontážní 

hlava se při provozu vždy dotýká 

ráfku. 

 

Pojistná příložka je nesprávně 

seřízena nebo nebyla seřízena 

kvalifikovaným pracovníkem 

 
Vyměňte ji nebo ji seřiďte. 

Volné šrouby na sklíčidle; 

vertikální rameno nelze 

zablokovat pomocí pojistné 

příložky. 

 

Utáhněte šrouby, vyměňte 

pojistnou příložku. 

Pedál odtlačovače a pedál pro 

otevírání a zavírání čelistí nelze 

vrátit do původní pozice. 

 

 
Prasklá pružina pedálu 

 

 
Vyměňte ji. 

 
Lžíce odtlačovače pracuje 

s problémy. 

Zablokovaný tlumič Vyčistěte tlumič nebo jej vyměňte. 

Prasklá podložka válce 

odtlačovače. 

 

Proveďte výměnu. 

 

  



 

 

14. Podrobný výkres: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231A-1 CX-231-010000-0 Kostra stroje 

231-2 CZ-231-080000-0 Přední kryt pedálu 

231-3 CX-231-020000-0 Levý kryt 

4 B-010-060101-0 Šroub se šestihrannou hlavou 
M6×10 

5 B-040-061412-1 Plochá podložka Ø6*14*1.2 

6 B-014-080251-0 Vnější šestihranný šroub M8x25 

7 B-010-060201-0 Šroub se šestihrannou hlavou 
M6×20 

8 B-040-082220-1 Plochá podložka   Ø 8*22*2 

9 C-000-001020-0 Gumový nožní nárazník 

221-10 C-221-500000-0 Nárazník odtlačovače 

11 B-027-060401-0 Zemnící šroub M6x40 

12 C-200-580000-0 Zdvižná páka 

200-14 C-200-510000-0 Pryž ramene odtlačovače 

200-15 C-200-470000-0 Olejo-vodní skříň 

16 B-010-080201-0 Šroub se šestihrannou hlavou 
M8x20 

17 B-040-081715-0 Plochá podložka Ø8*17*1.5 

221-20 CX-221-010106-0 Sklápěcí sedadlo 

221-21 C-221-820000-0 Sklápěcí ochranný kryt 

22 B-001-100001-0 Pojistná matice M10 

23 B-014-100251-0 Vnější šestihranný šroub M10*25 



 

 

79 S-012-010806-0 Rychlospojka 1/8-Ø6 221-146 C-221-350900-0 Závitový sklopný válec 

80 C-221-250600-0 Pojistná válcová příložka 221-147 C-221-350200-0 Pístnice sklopného válce 
 

81 
 

CX-231-190000-0 
Pojistná příložka 
horizontálního 
ramene 

 

148 
 

B-001-080001-0 
 

Pojistná matice   M8 

 

82 
 

B-040-081715-1 
 

Plochá podložka Φ8*17*1.5 
 

221-149 
 

C-221-350100-0 
Kryt sklopného válce bez 
rukojeti 

 

83 
 

C-221-410000-0 
Pojistná pružina 
horizontálního ramene 

 

150 
 

S-005-020075-0 
 

V těsnění Ø20*28*7.5 

231-84 CX-231-240000-0 Hlava horizontálního 
ramene 

221-151 C-221-550000-0 Píst sklopného válce 

85 B-014-080201-0 Vnější šestihranný šroub 
M8*20 

152 B-004-120071-0 Matice (stříbrná )   
M12*1.5*7 

86 B-001-080001-0 Pojistná matice M8 221-153 C-221-350500-0 Vložka sklopného válce 

87 B-001-120001-0 Pojistná matice M12 154 S-010-010806-0 Přímá spojka   1/8-Ø6 
 

88 
 

B-040-122520-1 
 

Plochá podložka Φ 12*25*2 
 

221-155 
 

C-221-350300-0 
Kryt sklopného válce 
s rukojetí 

 

89 
 

B-040-122520-1 
 

Plochá podložka Φ 12*25*2 
 

221-156 
 

CX-221-351000-0 
Kryt pístnice sklopného 
válce 

 

90 
 

C-221-230000-0 
 

Pojistná vložka 
 

221-157 
 

C-221-350700-0 
Gumový obal sklopného 
válce 1 

 

231-91 
 

C-231-780000-0 
Zadní kryt ochrany 
horizontálního ramene 

 

159 
 

B-040-104030-1 
 

Plochá podložka 10*40*3 

 

231-92 
 

B-007-100161-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavou M10*16 

 

161 
 

B-001-120001-0 
 

Pojistná matice M12 

   163 B-014-120651-0 Vnější šestihranný šroub 
tM12×65 

 

231-93 
 

B-007-080161-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavou M8*16 

 

221-169 
 

CX-221-220000-0 
 

Šestihranná pojistná 
příložka 221 

231-94 CX-231-251300-0 Postranní řemenice sloupku 231-171 C-231-790000-0 Vodič hadice 

231-95 C-231-251400-0 Čep postranní řemenice 
sloupku 

221-172 CW-105-021102-0 Kompletní sklopný válec 

 

231-116 
 

C-231-480000-0 
Ochranný přední kryt 
horizontálního ramene 

 

231-173 
 

CX-231-250000-A 
 

Sloupek 

 

119 
 

B-010-100501-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavou 

M10×50 

 

231-175 
 

C-231-460000-0 
 

Zadní kryt sklopného 
sloupku 

228-120 C-228-490000-0 Kryt vertikálního ramene 
228 

231-174 C-231-450000-0 Ochranný kryt sloupku 

228-121 C-228-390000-0 Pružina vertikálního ramene 176 B-024-050161-1 Šroub s křížovou hlavou 
5*16 

128 C-221-200000-0 Tlumič 177 CX-221-260000-0 Hřídel sloupku 
 

129 
 

B-010-060351-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavouM6×35 

 

221-180  
 

Kompletní blokující válec 

 

221-130 
 

P-120-260000-0 
 

Vodící kladka 
 

221-182 
 

CZ-221-090100-0 
Píst kompletního 
blokujícího válce 

 

131 
 

B-010-060161-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavou 

M6×16 

 

221-183 
 

S-005-050065-0 
 

V těsnění Ø60*50*6.5 

132 S-017-010806-2 T-union 1/8-2*O6 221-184 S-000-005200-0 O těsnění Ø5.6X2 
 

221-133 
 

CX-221-160000-0 
 

Vertikální rameno 
 

185 
 

B-010-060551-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavou M6×55 

221-134 C-228-520000-0 Podložka vertikálního 
ramene 

221-186 CX-221-090200-0 Kryt blokujícího válce Ø60 



 

 

 

135-3# 
 

CW-113-020003-0 
Kompletní 
montážní/demontážní 
hlava 3# 

 

221-187 
 

S-000-052200-0 
 

O těsnění Ø52X2 

 

136 
 

CX-200-170000-0 
3# Ochranná podložka 
montážní/demontážní 
hlavy 

 

190 
 

C-221-210100-0 
Deska se spínačem 
pneumatické rukojeti 

 

137 
 

B-014-100251-0 
 

Vnější šestihranný šroub  
M10×25 

 

191 
 

C-221-210200-0 
Dřík pneumatické rukojeti 

 

200-138 
 

CX-200-150200-0 
Řemenice montážní/ 
demontážní hlavy 

 

192 
 

C-221-210500-0 
 

Čepička dříku pneumatické 
rukojeti 

200-139 C-200-150100-3 Montážní/demontážní 
hlava3# 

193 C-221-210300-0 Kryt pneumatické rukojeti 

200-140 C-200-150400-0 Šestihranný oblý čep 194 C-221-210400-0 Rozpěrná vložka 
pneumatické rukojeti 

 

141 
 

B-007-120161-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavouM12X16 

 

195 
 

S-000-007265-0 
 

„O“ těsnění 7.5*2.65 

 

142 
 

CW-119-021100-0 
Kompletní 
pneumatický spínač 
na zámek 

 

196 
 

B-055-080001-0 
 

Přídržný kroužek Ø8 

 

143 
 

B-010-060161-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavou M6×16 

 

197 
 

S-010-010806-0 
 

Rovná spojka 

145 S-000-068353-0 „O“ těsnění Ø68.26*3.53 221-198 C-221-400000-0 Pružina šestihranné pojistné 
příložky 

 

  



 

 

 

Pracovní stůl 650 

Posuvná deska čelisti (na objednávku) 

Sada s čepičkou čelisti 

Čelist 

Velká podložka 

Pružná podložka, průměr 16 

Vnější šestihranný šroub M16x40x1,5 

Kryt pracovního stolu 

Sada se spojovací tyčí 65 

Čtvercový pracovní stůl 615 

Podložka čtvercového pracovního stolu 

Pojistný kroužek průměr 65 (hřídel) 

Šroub se šestihrannou hlavou 

Vodící destička čelisti s dvěma otvory 
s čepem 

Plochá podložka, průměr 12x25x2 

Pojistný kroužek, průměr 12 (hřídel) 

Šroub se šestihrannou hlavou M12x40 

Podložka blokování zubů, průměr 
12x20,5x1 

Plochá podložka průměr 12x30x3 

Matice spojovací tyče 

Vodící destička čelisti bez dvou otvorů 
s čepem 

Závitová spojovací tyč 393 

Pístnice upínacího válce 400 

Kryt upínacího válce bez rukojeti 

Přímá spojka 1/8´´ - průměr 8 

„V“ těsnění 20x28x7,5 

„O“ těsnění 63x2,65 

Píst upínacího válce průměr 70 

Plochá podložka průměr 12x25x2 

Matice M12x7x1,75 

Buben upínacího válce 360 

„O“ těsnění, průměr 19,6x2,62 

Kryt upínacího válce s rukojetí 

Spojka 1/8- průměr 8 

Pojistná matice M8 

Kompletní upínací válec 

Kompletní čtvercový pracovní stůl 650 
 



 

 

231-201 CX-231-130000-0 Turntable 650 

202 CX-221-120300-0 Jaw sliding plate(optional) 

200-203 CX-200-120000-0 Jaw cap assembly 

200-204 C-200-570000-0 Jaw 

205 CX-200-140000-0 Big washer 

206 B-050-160000-0 Pružná podložka Ø16 

207 B-014-160401-0 Outer hex bolt M16×40x1.5 

208 C-200-440000-0 Turntable cap 

221-209 CX-221-310000-0 Connection rod assembly 615 

221-210 CX-221-280000-0 Square turntable 615 

211 CX-200-290000-0 Square turntable washer 

212 B-055-650001-0 Snap ring Ø65(shaft) 

213 B-012-120631-0 Hex socket head bolt 
 

203-214 
 

CX-203-110000-0 
Jaw slide guide with pin 
double holes 

215 B-040-122520-1 Plochá podložka Ø12X25X2 

216 B-055-120001-0 Snap ring Ø12(shaft) 

217 B-014-120801-0 Šroub se šestihrannou 
hlavouM12×40  

218 
 

B-046-122050-1 
Teeth locking washer 
Ø12×20.5×1 

219 B-040-123030-1 Plochá podložka   Ø12X30X3 

200-220 CX-200-300000-0 Connection rod nut 
 

203-221 
 

CX-203-110100-0 
Jaw slide guide without pin 
double holes 

221-222 C-221-100400-0 Threaded connection rod 393 
 

221-223 
 

C-221-100200-0 
Clamping cylinder piston rod 
400 

 

200-224 
 

C-200-100100-0 
Clamping cylinder cover 
without handle 

225 S-011-010808-0 Straight union   1/8"-Ø8 

226 S-005-020075-0 V- seal 20*28*7.5 

227 S-000-063265-0 O- seal 63*2.65 

200-228 C-200-540000-0 Clamping cylinder piston Ø70 

229 B-040-122520-1 Plochá podložka Ø12X25X2 

230 B-004-120071-1 Nut M12X7X1.75 

221-231 C-221-100500-0 Clamping cylinder barrel 360 

232 S-000-019262-0 O- seal Ø19.6X2.62 
 

200-233 
 

C-200-100300-0 
Clamping cylinder cover with 
handle 

234 S-018-010808-0 Union 1/8-Ø8 

235 B-001-080001-0 Pojistná matice M8 

221-236 CW-105-021100-0 Complete clamping cylinder 
 

231-237 
 

CW-104-023100-0 
Complete square turntable 

650 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231-13 
 

C-231-360000-0 
 

Pružina ramene 
odtlačovače 

 

231-322 
 

CX-231-030000-0 
Zvětšit rameno odtlačovače 

231 

 

200-301 
 

B-010-140301-0 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavou M14×30 

 

200-323 
 

CX-200-040000-0 
 

Čep odtlačovače 

 

302 
 

B-001-060001-0 
 

Pojistná matice M6 
 

200-324 
 

CX-200-050600-0 
Otáčející se kolík válce 
odtlačovače 

303 S-018-010408-0 Spojka (90°) 1/4-Ø8 325 B-040-122520-1 Plochá podložka Ø12*24*2 

304 B-004-160001-1 Matice M16*1.5 326 B-001-120001-0 Pojistná M12 

305 B-040-162820-1 Plochá podložka   
Ø16*28*2 

327 B-040-083030-1 Plochá podložka Ø8*30*3 

306 S-000-016265-0 „O“ těsnění Ø 16*2.65 328 B-050-080000-0 Pružná podložka Ø8 

307 S-000-020265-0 „O“ těsnění Ø 20*2.65 329 B-014-080201-0 Vnější šestihranný šroub 
M8×20 

200-308 S-000-180500-0 „O“ těsnění 180x5 330 S-011-010808-0 Přímá spojka1/8-Ø8 
 

200-309 
 

CX-200-050500-0 
Kryt válce odtlačovače 

 

331 
 

B-001-160001-0 
 

Pojistná matice M16*1.75 

 

200-310 
 

C-200-050100-0 
Pístnice válce 
odtlačovače 

 

231-332 
 

CX-231-030900-0 
Zvětšit otočnou podložku 
ramene odtlačovače 

 

311 
 

S-005-168115-0 
 

V-seal 185X168X11.5 
 

231-333 
 

CX-231-030800-0 
Zvětšit otočnou podložku 
ramene odtlačovače 

 

200-312 
 

C-200-050200-0 
Píst válce odtlačovače 

 

200-334 
 

CW-108-020000-0 
Celý válec odtlačovače 

 

200-313 
 

CX-200-050300-0 
Povrch válce odtlačovače 

 

350 
 

CW-112-209800-0 
Výfukový ventil válce 
odtlačovače 

 

314 
 

B-010-060161-0 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavouM6×16 

 

351 
 

S-012-010808-0 
 

Union (90°)1/8-Ø8 

 

200-315 
 

CX-200-070000-0 
Lžíce odtlačovače 

 

352 
 

C-098-600200-0 
Kryt výfukového ventilu válce 
odtlačovače 

 

316 
 

B-010-120901-0 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavouM12×90 

 

353 
 

C-098-600400-0 
 

Podložka těsnění 



 

 

317 B-004-160001-1 Pojistná matice M16*1.5 354 C-098-600300-0 Dvousměrné těsnění 
 

318 
 

U-006-000001-2 
 

Vodící pás 
 

355 
 

C-098-600100-0 
Válec výfukového ventilu 
odtlačovače 

319 B-050-140000-0 Pružná podložka Ø14 356 S-023-010401-6 Tlumič 

320 B-055-160001-0 Pojistný kroužek Ø16 357 S-010-010408-0 Přímá spojka 1/4- Ø8 
 

321 
B-040-162820-1  

Plochá podložka 
 

200-370 
 

C-200-070600-0 
Ochranný kryt lžíce 
odtlačovače (na 
objednávku) 

200-321 S-000-175500-0 „O“ těsnění Ø173.4x5.3    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

228-401 CX-228-060400-0 Pedál se zpětným 
spínačem 

429 B-040-040000-1 Plochá podložka Ø 4 

228-402 CX-228-060300-0 Pedál s pěticestným 
ventilem (pravý) 

430 B-024-040161-0 Šroub s křížovou hlavou 
M4*16 

228-404 CX-228-060200-0 Pedál s pěticestným 
ventilem (levý) 

200-431 C-200-530000-0 Rukojeť se zpětným 
spínačem 

405 B-055-120001-0 Pojistný kroužek Ø12 432 B-001-060001-0 Pojistná matice M6 

406 B-040-122520-1 Plochá podložka 
Ø12*24*2 

433 B-040-030000-1 Plochá podložka Ø3 
 

407 
 

B-024-040301-0 
Šroub s křížovou 
hlavou M4X30 

 

434 
 

B-017-030161-0 
 

Šroub s křížovou hlavou 
M3X18 

408 B-040-040000-1 Plochá podložka Ø 4 200-435 CX-200-060600-0 Spojovací tyč pedálu 

409 B-001-040001-0 Pojistná matice M4 436 B-001-080001-0 Pojistná matice M8 

410 B-001-080001-0 Pojistná matice M8 437 CX-200-060700-0 Přední hřídel pedálu 

411 B-040-081715-1 Plochá podložka 
Ø8*17*1.5 

438 B-004-080001-0 Matice M8 

200-412 C-200-061300-0 Spojovací tyč vačky 439 C-200-370000-0 Šroubovitá pružina pedálu 
 

221-413 
 

C-221-060100-0 
 

Pomocná deska pedálu 
 

440 
 

B-010-080501-0 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavouM8×50  

200-414 
 

C-200-380000-0 
 

Pružina pedálu 
 

441 
 

B-010-080201-0 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavouM8×20 200-415 C-200-061500-0 Vačka 442 S-012-010808-0 Rychlospojka1/8- Ø 8 

200-416 C-200-810000-0 Podložka vačky 443 S-012-010806-0 Rychlospojka1/8- Ø 6 
 

417 
 

B-010-060201-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavouM6×20 

 

445 
 

S-016-010808-2 
 

Rychlospojka ve tvaru T-
union1/8-2* Ø 8 

418 B-040-061210-1 Plochá podložka   Ø6 200-449 C-200-060901-0 Válec pěticestného ventilu 
(pravý)  

420 
 

B-019-290121-0 
Závitořezný šroub 
s křížovou hlavou 2.9*12 

 

200-451 
 

C-200-061100-0 
 

Kryt pěticestného ventilu 

200-421 CX-200-060500-0 Kryt vačky 452 B-024-290-121-0 Křížová hlava ST2.9*14 
 

423 
 

CW-110-020001-0 
Kompletní pěticestný 
ventil pro válec 
odtlačovače 

 

453 
 

S-023-010801-0 
 

Tlumič 1/8" 

   200-455 CX-200-061200-0 Pěticestné vřeteno ventilu 

200-424 C-200-061400-0 Reverse switch cover 200-456 C-200-061000-0 Rozpěrná vložka tyče 
pěticestného válce 

425 B-004-040001-0 Matice M4 457 S-000-012400-0 Těsnění ve tvaru O 12*20*4 

200-426 S-060-016000-1 Zpětný spínač 462 S-030-010806-0 Škrtící ventil 
 

427 
 

B-010-060201-0 
Šroub se šestihrannou 
hlavouM6×20 

 

470 
 

CW-110-021102-0 
Kompletně sklápěcí 
pěticestný ventil 

428 B-040-061210-1 Plochá podložka Ø 
6X12X1 

465 CZ-000-103150-0 Napájecí kabel 
 

231-480 
 

CW-109-023100-0 
Kompletní sada se 
čtyřmi pedály 231 

 

616 
 

CZ-000-205150-0 
 

Kabel motoru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

200-501 C-300-320302-0 Spodní kryt převodovky 

502 S-040-030204-0 Ložisko 30204 

503 S-005-020080-1 Těsnění převodovky φ 20*35*8 

200-504 C-200-320500-0 Řemenice řemenového převodu 

505 B-014-080251-0 Vnější šestihranný šroub M8×25 

506 B-065-006020-0 Ozubená podložka 6×20 

200-507 C-200-320400-0 Šneková tyč 

508 S-040-006010-0 Ložisko 6010 

200-509 C-200-320200-0 Hřídel šnekového kola 

200-510 C-200-320100-0 Šnekové kolo 

200-511 CZ-200-320600-0 Rozpěrná vložka hřídele 
šnekového kola 

512 B-014-100551-0 Vnější šestihranný šroub M10×55 

513 B-050-100000-0 Pružná podložka Ø10 

200-514 B-060-006020-0 Čep 6X20 

515 B-040-102020-1 Plochá podložka Ø10*20*2 

516 B-010-060201-0 Šroub se šestihrannou 

hlavouM6×20 517 B-040-061412-1 Plochá podložka Ø 6*14*1.2 

200-518 C-300-320301-0 Horní kryt převodovky 

519 B-065-010040-0 Ozubená podložka 10×40 

520 B-065-014040-0 Ozubená podložka 14×40 

521 S-000-027310-0 „O“ těsnění   Ø 27.8*3.1 

200-522 C-200-320700-0 Těsnění odolné proti oleji 

523 B-001-060001-0 Pojistná matice M6 

524 B-050-080000-0 Pružná podložka   Ø 8 

525 B-040-083030-1 Plochá podložka Ø 8*30*3 

200-526 CW-107-020001-0 Kompletní převodovka 

 
200-504 C-200-320500-0 Gear Belt pulley 

601-MC S-050-220110-5 Motor 220V/50HZ 

601-MY S-050-230075-0 Motor 220v 

200-602 CX-200-330000-0 Motor Belt pulley 

603 B-007-080121-0 Šroub se šestihrannou 
hlavouM8×12 604 S-042-000686-0 Tyre changer belt A-28 

605 B-014-080651-0 Outer hex bolt M8X65 

606 B-040-083030-1 Plochá podložka Ø8X30X3 

607-80 S-063-008000-0 Capacitor 80μf,110V 

607-50 S-063-005000-0 Capacitor 50μf,220V 

608 B-040-102020-1 Plochá podložka Ø10X20X2 

609 B-050-100000-0 Pružná podložka Ø10 

610 B-014-100251-0 Outer hex bolt M10X25 

611 B-014-080351-0 Outer hex bolt M8X35 

612 B-004-080001-0 Nut M8 

613 B-040-082220-1 Plochá podložka   φ8X22X2 

614 C-200-560000-0 Motor rubber washer 

200-615 CX-200-340000-2 Motor support 

616 CZ-000-205150-0 Motor cable 5×1.0 

617 B-050-080000-0 Pružná podložka φ8 

200-618 C-200-560000-0 Motor rubber buffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převodová řemenice 

Motor 220V/50Hz 

Motor 220V 

Řemenice motoru 

Šroub se šestihrannou hlavou 
M8x12 

Pás zařízení na výměnu 
pneumatiky A-28 

Vnější šroub se šestihrannou 
hlavou  

Plochá podložka průměr 8x30x3 

Kondenzátor 80 μf, 110V 

Kondenzátor 50 μf, 220V 

Plochá podložka průměr 
10x20x2 

Pružná podložka průměr 10 

Vnější šroub se šestihrannou 
hlavou M10x25 

Vnější šroub se šestihrannou 
hlavou M8x35 

Matice M8 

Plochá podložka ψ8x22x2 

Gumová podložka motoru 

Držák motoru 

Kabel motoru 5x1,0 

Pružná podložka ψ8 

Gumový nárazník motoru 



 

 

701 S-038-000100-0 Indikátor hustící pistole 

702 S-035-014150-1 Gumová spojovací hadice 

703 S-025-104008-0 Drážkovaná matice 

704 S-011-010414-1 Přímá spojka 1/4-1/4 

705 B-040-132420-1 Plochá podložka Ø13 

706 S-030-010400-2 Ventil na seřízení tlaku 

707 S-012-010408-0 Rychlá spojka 1/4-Ø8 

708 CW-090-000201-0 Kompletní hustící pistole 

 

814 C-200-011200-0 Stojan zařízení na výrobu olejové 
mlhy 

820 CW-114-035000-0 Kompletní zařízení na výrobu mlhy 
3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A04 S-015-000008-3 Spojka ve tvaru T 3* Ø 8 

A44 B-010-060161-0 Šroub se šestihrannou hlavou 

M6×16 

A48 S-017-010808-2 Rychlovýměnná T spojka 

200-531 CZ-200-430100-0 Otáčející se těleso ventilu 

200-532 S-000-059262-0 Těsnění ve tvaru O 59.9X2.62 

200-535 CZ-200-430200-0 Otáčející se trn ventilu 

537 S-035-055080-0 Hadice  5.5* Ø 8 

A41 S-011-010808-0 Rovná spojka 1/8-Ø8 

548 B-007-040061-0 Šroub se šestihrannou hlavou 
M4X6 

200-540 CW-016-020000-2 Kompletní otáčející se ventil 



 

 

 

15. Diagram elektrického okruhu: 
 

 

 

16. Pneumatický výkres: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 FÁZE                        1 FÁZE 

 

Funkční tabulka 

Č. kontaktů 

Pozice 

Blokovací válec    Válec odtlačovače Upínací válec 

                                                                         Huštění pneumatiky 

                                                                         Tlakoměr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

 

Ruční ventil                           Pedálový ventil                 Pedálový ventil 

 

 

Zdroj vzduchu         Filtr vzduchu     Únikový ventil   Generátor olejové mlhy 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

