
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SCHIMBATOR DE PNEURI 

MANUAL INSTRUCTIUNI SI INTRETINERE 

007935017235, 007935017240, 007935017245, 007935017250 

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


Schimbator de pneuri 

Avertizare 

Acest manual de instrucțiuni este important pentru echipament; vă rugăm să il citiți cu atenție înainte de instalare și de 

utilizare; De asemenea, este important pentru o utilizare sigură si intretinerea echipamentului. Vă rugăm să păstrați acest 

manual în mod corespunzător, în scopul de a mentine întreținerea echipamentului. 

 

1. Introducere: 

Domeniu de utilizare: 

Schimbătorul automat de anvelope este special conceput pentru demontare / montare pneuri de pe jante. 

Atenție: Vă rugăm să folosiți echipamentul numai în scopul pentru care este conceput; nu-l folosiți în alte scopuri. 

Producatorul nu va fi responsabil pentru orice daune sau prejudicii cauzate de nerespectarea acestor reglementări. 

 

Regulament de siguranta: Utilizarea acestui echipament este special rezervata persoanelor profesioniste instruite și 

calificate, pentru cei care au citit deja manualul de introducere atent, sau cineva care are experienta de operare echipamente 

similare. Orice modificare dincolo de domeniul de utilizare al aceastui echipament fără permisiunea producătorului sau  în 

conformitate cu manualul, poate provoca defecțiunea și deteriorarea aparatului, producătorul putand anula garanția pentru 

cele mai sus mentionate. În cazul în care unele piese sunt deteriorate din diferite motive, vă rugăm să le înlocuiti în 

conformitate cu lista de piese de schimb. (Atenție: garanție este de un an dupa data de livrare din fabrica, garanția exclude 

componentele ușor de spart). 

 

2. Avertismente de siguranță: 

01 Nu puneți mâinile sub capul de montare / demontare în timpul funcționării; 

02 Nu puneți mâinile între fălcile echipamentului în timpul funcționării; 

03 Nu puneți mâinile în talonului anvelopei, atunci când se efectueaza demontarea anvelopei; 

04 Asigurați-vă si verificati ca sistemul este echipat cu un circuit corect de impamantare 

05 Nu puneti picioarele între concasor și suport în timpul funcționării; 

06 Instrucțiuni de avertizare 

Etichete avertismente de sigurnta 

 

  

 

 



 

 

Atenție: 

În cazul în care etichetele de avertizare de securitate sunt distruse sau lipsesc, vă rugăm să le 

recuperati din timp! Nu permiteți să funcționeze în cazul în care etichetele de avertizare de 

securitate sunt pierdute sau imperfecte. Nu permiteți asezarea obiectelor care produc obturarea 

etichetelor de avertizare de securitate. 

 

Clientii pot auto -pozitiona etichetele de avertizare (ca in imaginea din dreapta) in orice 

pozitie necesara. 

3 Date tehnice 

Observatie: 

Dimensiunile jantelor definite in tabelul de mai sus se bazează pe jante de fier. Jantele din aluminiu sunt mai groase decât 

jantele de fier, asa ca dimensiunile jantelor de mai sus sunt doar pentru referință. 

Versiunile echipamentului mai sus mentionat poate fi echipat cu un dispozitiv optional de umflare a pneului, aceste accesorii 

fiind disponibile in diagrama IT. 

 

 4. Transport: 

Când transportați echipamentul, acesta ar trebui să fie in ambalajul original și plasat în conformitate cu marcajul de pe ambalaj. 

Echipamentele deja ambalate trebuie manevrate cu un stivuitor de tonaj corespunzător pentru încărcare și descărcare. Locația 

pentru a introduce picioarele furcii sunt prezentate in Fig 1. 

 

5. Despachetare & Inspectie: 

Scoateți cuiul care este bătut în placa din vârful ambalajului; despachetați cutia și capacul de plastic. Verificați și asigurați-vă 

că toate piesele afișate pe lista de piese de schimb sunt incluse. În cazul în care aveti piese lipsă sau rupte, vă rugăm să nu 

folosiți echipamentul și sa contactați producătorul sau distribuitorul cat mai repede posibil. i , 

 
 

 

  

Dimensiuni de blocare janta externe 12~23 " 

Blocare interna dimensiuni janta 14~26 " 

Max. diametru roti 1143mm (45 " ) 

Max. latime roti 406mm(16 " ) 

Presiune lucru 8-10bar 

Sursa de alimentare 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph) 

Putere motor optional 0.75/0.55/1.1 kw 

Max. cuplu retur 1078 Nm 

Dimensiuni generale 1130*900*1050mm 

Nivel de zgomot <75dB 
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6. Cerințe la locul de muncă: 
Alegeti locul de muncă, în conformitate cu normele de securitate. Conectați sursa de alimentare și sursa de aer în funcție de 

manual si asigurati-va ca  locul de muncă are aer condiționat si ventilatie bună; în scopul de a functiona perfect, locul de 

instalare trebuie sa fie la o distanta de pereti ca in figura 2. Dacă instalați echipamentul în aer liber, trebuie să fie protejat prin 

acoperiș împotriva ploii și soarelui. 

 

Atenție: echipamentul cu motor nu trebuie să fie utilizat în atmosferă explozivă 

 

7. Poziția și instalarea: 
Montați coloana (accesoriile date se referă la desenul detaliat) 

1) Pregatirea uneltelor 

2) Se pune scaunul de basculare (3, fig 3) pe corp(1, fig 3) cu 4 șuruburi (M12), se împinge furtunul de aer (2, fig 3) prin 

orificiul coloanei. Strângeți 4 piulite auto-blocante (8, figura 3). 

3) Se introduce șurubul (9, fig 3) în ambele găuri ale coloanei și înclinati cilindrul  arborelui (11, figura 3),  apoi strângeti cu 

piulița cu autoblocare (10, fig 3). 

4) Deșurubați cele două șuruburi de pe capacul din stânga și scoateți capacul, conectati furtunul de aer (2, fig 3) menționat 

anterior la orificiile laterale care controlează supapa de înclinare de 5-moduri. Fixați capacul din stânga. 

5) Fixați capacul de plastic (7, fig 3), cu două șuruburi (4, fig 3). 

6) Montați capacul de plastic din spate (5, Fig 3) pe coloana, cu șurubul (6, Figura 3). 

 

8. Conexiunile la dispozitivele electrice si pneumaticae: 

 

AVERTISMENT: Înainte de instalare și conectare, verificați pentru a fi siguri că sursa de alimentare de energie 

electrică corespunde cu datele tehnice ale echipamentului. Toate procedurile de instalare ale dispozitivelor electrice si 

pneumaticae trebuie să fie realizate de un electrician profesionist. 

 
 
Conectați conectorul de aer comprimat care se află pe partea dreapta a echipamentului cu sistemul de aer comprimat. Rețeaua 

electrică la care se conectează  trebuie să aibă un dispozitiv de protecție cu siguranțe si o protectie corecta de impamantare. 

Curentul de scurgere este stabilit la 30A. 

 

 

Atenție: Nu exista cablu de alimentare pentru acest echipament, utilizatorul ar trebui să auto-conecteze la o priză de 

alimentare nu mai puțin de 16A, precum și în conformitate cu tensiunea Echipamantului. Se poate conecta si direct la 

sursa de alimentare în conformitate cu cerințele de mai sus. 

 

 

 



 

 

9. Operatiunea de reglare: 

 

Pedala de inclinare (H) 

 

Pedala rotatie masa turnanta 

(Z) 

 

   Falci inchidere-deschidere pedala (V) Pedala de franare masa 

(U) 

 

 

 

Vă rugăm să rețineți: operatiile de mai jos fac referire la  Fig 4 

Calcati pedala de rotatie (Z), masa turnantă (Y)  rotind-o in  sensul acelor de ceasornic; 

Ridicați pedala de rotație (Z), masa turnanta (Y) rotatind-o în sens antiorar. 

Calcati pedala de franare (U),  (F) comprimati; eliberati pedala de franare (U), (F) înapoi în poziția inițială. 

Actionati pentru a deschide falcile și închideti pedala (V), cele patru dispozitive de prindere (G) pe platan sunt deschise; calcati 

din nou si cele patru dispozitive de prindere se inchid (G). Atunci când pedala este în poziția de mijloc, cele patru dispozitive 

de prindere se opresc din mișcare. 

Apăsați butonul de blocare pneumatica (K) pentru a bloca brațul schimbatorului de directie (N) și brațul vertical (M). 

Calcati pedala (H), coloana (C) cu spatele în jos; apăsați din nou, coloana revine. 

Operațiunea de inlocuire a anvelopei este formata din trei părți: 

1) Demontare talon anvelopa 

2) Demontare anvelopa 

3) Montare anvelopei 

 

Atenție: Înainte de orice operațiuni, nu purtați haine largi și purtați pălărie de protecție, mănuși, pantofi protectie. Asigurați-vă 

ca ati scos  aerul din anvelopa complet, și scoateți toate greutățile de pe marginea jantei.

 

9.1. Franarea anvelopei: 

Asigurați-vă ca scoateti complet aerul din anvelopa, așezați anvelopa în fata 

tamponului din cauciuc( S ).  

Pozitionati parghia ( F ) la aproximativ 10 mm de marginea jantei ca în Fig 5. Apasati 

întrerupătorul pedalei ( U ) pentru a împinge parghia în anvelopă . Repetați operațiunile 

de mai sus pe poziții diferite în jurul anvelopei și ambele părți ale anvelopei până 

talonul anvelopei este eliberat complet . 

Fig 5 

1.2  Demontare anvelopa : 

Asigurați-vă că eliminati toate greutățile de pe jantă și că scoateti aerul din anvelopa complet înainte de această operație. 

Aplicați unsoare de lubrifiere (sau lubrifiant similar) în jurul talonului anvelopei. Fără lubrifiant poate duce la uzura pneului. 

Fixați metodele de pneuri prezentate mai jos : 

 a- pentru a fixa roata din exterior : 

Apăsați fălcile menghinei pentru a se deschide și închideti parghia de picior ( V ) pe jumătate, pana la mijloc, poziționand 

cele patru dispozitive de prindere ( G) cu referință la masa turnanta ( Y ); pozitionati anvelopa pe masa turnanta, țineți janta 

și apăsați fălcile menghinei pentru a se deschide și se închideti parghia de picior( V ) până când roata este fixată de fălcile 

menghinei . 
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b- pentru a fixa roata din interior : 

Poziționati cele patru dispozitive de prindere (G) si lasati-le pe toate închise. Pozitionati anvelopa pe masa turnanta și 

apăsați sabotul de fixare pentru a se deschide și închideti parghia de picior ( V ) pentru a deschide dispozitivele de prindere 

astfel roata blocandu-se. 

 

Atenție : Verificați pentru a vă asigura că roata este ferm fixata de patru 

dispozitive de prindere inainte de a trece la pasul următor . 

 

Coborâți brațul vertical ( M ) până ce capul de montare / capul de demontare 

(I) se sprijină lângă marginea jantei, rasuciti mânerul de blocare ( K) pentru a 

bloca brațul vertical ( M ) și brațul orizontal în poziție  și controlati distanta de 

la capul de montare/ capul de demontare la marginea jantei roții aproximativ 

2-3 mm. Introduceti mânerul de ridicare ( T ) între bordura anvelopei și 

secțiunea frontală a capului de montare / capului de demontare (i) , și pentru a 

muta anvelopa desupra capului de montare / de demontare așa cum este 

prezentat in Fig 6 . 

Atenție: Lanturi , bratari , haine lejere și orice altceva în apropierea părților rotative reprezinta un pericol pentru 

operator . 

 

Cu pârghia de ridicare pe poziție , apăsați pedala de rotație (Z  , rotiți masa turnantă ( Y) în sensul acelor de ceasornic, până 

când anvelopa este complet separata de jantă . 

Pentru demontarea celeilalte parti a anvelopei, continuați să utilizați maneta de ridicare pentru a ridica anvelopa, separati 

cealaltă parte a anvelopei de jantă. Apăsați pedala de înclinare (H), coloana înapoi în jos, scoateti anvelopa. 
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9.3. Montarea anvelopei: 

Atenție: Verificați pentru a vă asigura că anvelopa și janta roții sunt de aceeași dimensiune înainte 

de montarea pneului. Pentru a evita orice deteriorare a anvelopei, lubrifiati talonul anvelopei și 

janta cu lubrifiant recomandat de producator. Puneti pe anvelopa și verificați situația. 

 

Atenție: Când puneti clema pe jantă, nu puneti mâinile pe jantă, pentru a evita ranirea 

în timpul acestei operațiuni. 

 

Blocati brațul vertical de montaj, puneti  anvelopa pe janta, lasati bratul culbutorului înapoi la 

locul initial ca si cum ati demonta anvelopa. Și lasati o parte a anvelopei sa se sprijine 

deasupara secțiunii din spate a capului de montare / demontare, iar cealaltă parte a secțiunii 

frontale a capului de montare / de demontare. Cuprindeti anvelopa cu mâinile sau ajutorul 

brațelor, iar apoi invartiti masa turnanta  pentru montarea anvelopei in jos. 

Repetați operațiunea de mai sus pentru montarea talonului anvelopelor in partea de sus. (Fig 

7)          

  Fig 7 

 

10. Umflarea cauciucului: 

Important: Este foarte periculoasa procedura din timpul operatiunii de umflare, respectati 

cu atentie instructiunile. Când se umfla, se poate transforma intr-o operatiune foarte 

periculoasa daca apar probleme cu anvelopa sau janta. Forta de explozie a anvelopei merge 

în sus și spre exterior, puterea mare a acesteia poate provoca rănirea sau moartea 

operatorului sau oamenilor din jur. 

 

 

Anvelopa poate exploda din urmatoarele cauze: 

1) Dimensiunile  jantei și pneul nu sunt de aceeași mărime; 

2) Anvelopa sau  janta este deteriorata; 

3) Presiunea din anvelopa este mai mare decat  presiune recomandată de către producător; 

4) Operatorul nu respectă reglementarile de siguranța; 

 

 

Vă rugăm să se opereze după cum urmează: 

1) Scoateți capacul supapei de pe tija supapei; 

2) Verificați pentru a vă asigura ca duza de aer este apăsata complet peste tija valvei. 

3) Verificați pentru a vă asigura că anvelopa și janta  sunt de aceeași dimensiune;  

 Fig 8 

4) Ungeți atât marginea anvelopei și janta, daca este necesar lubrifiati suplimentar; 

5) Umflați anvelopa cu pauză, în timp ce se umfla, verificați presiunea aratata pe manometru, de 

asemenea, verificați dacă talonul este fix sau nu. Repetați operațiune de mai sus, până ce talonul 

este securizat; aveți nevoie să luati măsuri speciale, atunci când umflati jante convexe sau dublu 

convexe; 

6) Continuati umflarea și verificați frecvent presiunea aerului până cand se ajunge la presiunea 

necesară. 

 

Notă: Nu depășiți niciodată presiunea maxima de umflare dată de producătorul pneului. 

Țineți mâinile și corpul dvs.  departe de anvelopele ce se umfla. 

Doar persoanele special instruit li se permite sa efectueze aceste operațiuni, nu se permite 

altor personae sa faca operatiuni sau sa stationeze  în apropierea echipamentului de 

schimbare a anvelopelor. 
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11. Mutare echipament: 

Va rugam sa folositi un stivuitor pentru a muta echipamentul. Deconectați schimbătorul de 

anvelope de la sursa de energie electrică și sursa de alimentare pneumatica, ridicați placa de bază 

și introduceți furca stivuitor. Apoi montați aparatul la noua poziție și fixați-l bine. 

Notă: locul ales pentru fixarea echipamentului  trebuie să respecte regulamentul de siguranță. 

 

12. Intretinere: 

Atenție: doar persoanele abilitate pot face întreținerea. Pentru a prelungi durata de viață a 

echipamentului, trebuie să il mențineti  în conformitate cu manualul. În caz contrar, va avea 

impact asupra fiabilitatii acestuia sau chiar poate provoca rănirea operatorului și altor 

personae din apropiere.  

Atenție: înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere, deconectați schimbătorul de 

anvelope de la sursa de energie electrică și sursa de alimentare pneumaticaa, și apăsați 

fălcile pedalei pentru deschidere  și  închidere sau pedala de rotatie  de 3 ~ 4 ori pentru a 

evacua tot aerul comprimat din echipament. Piese deteriorate trebuie înlocuite de către 

persoane autorizate,  cu piese de schimb furnizate de producător. 

 

- Curățați echipamentul in fiecare zi la locul de muncă. Curățați murdăria de pe platan cu 

motorina o dată pe săptămână și lubrifiati slide-urile și clemele. 

- Aceasta  întreținere trebuie să se facă cel puțin o dată pe lună: Verificați nivelul de ulei ,  

dacă este nevoie vă rugăm să fie umplut cu ulei SAE30. Deșurubati cu pistolul cu aer 

comprimat hex (E).  Bazandu-ne pe conexiunea de aer comprimat, deschideti falcile 

pedalei si inchideti sau apasati pedala de rotatie  de 5-6 ori, iar apoi verificați dacă exista 

vreo scurgere de ulei pe semnul de ulei. Pentru o funcționare continuă, apăsați de două 

ori de fiecare dată, asteptati sa curga o picatura de ulei, în caz contrar reglați șurubul (D), 

care controleaza intrarea uleiului cu ajutorul unei surubelnite minus. 

(Fig 9)

 

Notă: După primele 20 de zile de utilizare, strângeți din nou șuruburile (B) de la fălcile de strângere de pe platan 

(Fig 10) 

Notă: în cazul în care placa turnantă pierde puterea, verificați pentru a vedea dacă centura este bine stransa si ca 

urmați pașii: 

Scoateți capacul lateral stânga prin desfacerea șuruburilor; reglati cele două șuruburi situate pe suportul motorului, 

să păstreze o distanță corespunzătoare între suportul motorului si  bază; strângeti șuruburile de tensiune a curelei. 

(Fig 11) 

Atenție: Vă rugăm să deconectați echipamentul de la alimentare cu energie electrică și alimentarea cu energie 

pneumaticaă. 

 

Notă: Dacă bratul vertical nu poate fi blocat sau nu îndeplineste cerința ca sa existe 2-3mm in partea de jos a capului 

de montare / demontare a jentii,  vă rugăm să ajustați surubul hexagonal (X), figura 12 . 

 

Notă: Pentru a realiza fiabilitatea componentelor trebuie sa mentineti supapele acestora curate dupa cum urmeaza: 

 

Fig 9 

Fig 10 



 

 

1. 1. Scoateți capacul din partea stanga a echipamentului prin deșurubarea celor două șuruburi; 

2. 2. Slăbiți piulitele supapelor (A); 

3.  (Fig 13)Curatati aceste supape cu aer comprimat, daca e nevoie sa inlocuiti ceva va rugam sa consultati lista cu piese de 

schimb. (Fig 13) 

 
 Fig
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Fig
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 Fig 13 



 

 

 

 

Problema Motiv Solutie 

Placa turnanta nu se roteste sau se 

roteste doar intr-o pozitie 

Buton marsarier defect Inlocuire buton 

Curea rupta Inlocuire curea 

Motorul nu functioneaza corect Verificati motorul si cablurile de 

alimentare ale acestuia. Inlocuiti 

motorul daca este defect. 

Demontarea sau montarea nu se 

efectueaza corect, prinderea pe janta 

nu se face correct sau cu intarziere. 

Scurgeri de aer Verificati toate partile ce tin de 

alimentarea cu aer. 

Cilindrul de prindere nu functionaeaza Inlocuiti pistonul cilindrului. 

Garnitura sau cilindru rupt. Se inlocuieste. 

Capul de montare /demontare atinge 

janta 

Placa de prindere nereglata 

corespunzator 

Se inlocuieste sau se regleaza din nou. 

Suruburi slabite pe bratul vertical si 

acesta nu se poate bloca 

Strangeti suruburile, inlocuiti placa de 

blocare daca e cazul. 

 

13. Ghid reparatie: 



 

 

 

231A-1 CX-231-010000-0 Corp echipament 

231-2 CZ-231-080000-0 Capac pedala fata 

231-3 CX-231-020000-0 Capac stanga 

4 B-010-060101-0 Surub  M6*10 

5 B-040-061412-1 Saiba plata06*14*1.2 

6 B-014-080251-0 surub exterior M8x25 

7 B-010-060201-0 surub M6*20 

8 B-040-082220-1 Saiba plata 0 8*22*2 

9 C-000-001020-0 Cauciuc pedala picior 

221-10 C-221-500000-0 Limitator 

11 B-027-060401-0   Surub impamantare  M6x40 

12 C-200-580000-0 Levier ridicare 

200-14 C-200-510000-0 Cauciuc brat ridicare 

200-15 C-200-470000-0 Cutie apa-ulei 

16 B-010-080201-0  Surub M8x20 

17 B-040-081715-0 Saiba plata 08*17*1.5 

221-20 CX-221-010106-0 Set inclinare 

221-21 C-221-820000-0  Capac protectie inclinare 

22 B-001-100001-0 Piulita autoblocare  M10 

23 B-014-100251-0   Surub extern  M10*25 

14. Schita detaliata: 

200-15 

200-14 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

194  195 196   iL, 



 

 

79 S-012-010806-0 Cupla rapida 1/8-06 221-146 C-221-350900-0 Cilindru Inclinare 

80 C-221-250600-0 Blocare cilindru placuta 221-147 C-221-350200-0 piston cilindru Inclinare  

81 CX-231-190000-0 Brat orizontal blocare placuta 148 B-001-080001-0 Piulita autoblocare  M8 

82 B-040-081715-1 Saiba plata 08*17*1.5 221-149 C-221-350100-0 capac cilindru Inclinare  

83 C-221-410000-0 Brat orizontal blocare arc 150 S-005-020075-0 sigiliu 020*28*7.5 

231-84 CX-231-240000-0 Blocare brat orizontal 221-151 C-221-550000-0 piston cilindru Inclinare   

85 B-014-080201-0 Surub exterior M8*20 152 B-004-120071-0 Piulita ( argint )   M12*1.5*7 

86 B-001-080001-0 Piulita autoblocare M8 221-153 C-221-350500-0 Corp cilindru Inclinare   

87 B-001-120001-0 Piulita autoblocare M12 154 S-010-010806-0 Cupla dreapta   1/8-06 

88 B-040-122520-1 Saiba plataO 12*25*2 221-155 C-221-350300-0 capac cilindru Inclinare cu 

maner 

89 B-040-122520-1 Saiba plataO 12*25*2 221-156 CX-221-351000-0 capac pistion cilindru Inclinare  

90 C-221-230000-0 Distantier blocare   221-157 C-221-350700-0 Inclinare cilindru garnitura 1 

231-91 C-231-780000-0 Capac protective brat orizontal 159 B-040-104030-1 Saiba plata10*40*3 

231-92 B-007-100161-0 Surub M10*16 161 B-001-120001-0 Piulita autoblocare M12 

   163 B-014-120651-0 Bolt exterior tM12*65 

231-93 B-007-080161-0   Surub M8*16 221-169 CX-221-220000-0 Bolt  blocare  221 

231-94 CX-231-251300-0 Curea latarala 231-171 C-231-790000-0 Gaura de ghidaj 

231-95 C-231-251400-0  Pin curea laterala 221-172 CW-105-021102-0 Cilindru inclinare   

231-116 C-231-480000-0 Capac protective fata brat 

orizontal 

231-173 CX-231-250000-A Coloana 

119 B-010-100501-0 surub M10*50 231-175 C-231-460000-0 capac spate coloana Inclinare  

228-120 C-228-490000-0 Capac brat Vertical 228 231-174 C-231-450000-0 capac protective coloana  

228-121 C-228-390000-0 Arc brat vertical 176 B-024-050161-1 surub 5*16 

128 C-221-200000-0 Absorbant soc 177 CX-221-260000-0 Ax coloana 

129 B-010-060351-0  surub M6*35 221-180  Cilindru blocare  

221-130 P-120-260000-0 Ghidaj curea 221-182 CZ-221-090100-0 Piston cilindru blocare  

131 B-010-060161-0 surub M6*16 221-183 S-005-050065-0 Sigiliu tip V 060*50*6.5 

132 S-017-010806-2 T-union 1/8-2*O6 221-184 S-000-005200-0 Sigiliu tip O 05.6X2 

221-133 CX-221-160000-0 Brat Vertical  185 B-010-060551-0 Surub M6*55 

221-134 C-228-520000-0 saiba brat Vertical  221-186 CX-221-090200-0 Capac cilindru Blocare 060 

135-3# CW-113-020003-0 Cap cupla montare/demontare 

3# 

221-187 S-000-052200-0 Sigiliu tip O 052X2 

136 CX-200-170000-0 3 #saiba cupla 

montare/demontare 

190 C-221-210100-0 Maner actionare pneumatic 

137 B-014-100251-0 Surub exterior  M10*25 191 C-221-210200-0 Valva pneumatica 

200-138 CX-200-150200-0 Curea Cap montare/demontare 192 C-221-210500-0 Capac valva pneumatica 

200-139 C-200-150100-3 Cap montare/demontare3# 193 C-221-210300-0 Capac maner pneumatic 

200-140 C-200-150400-0 Pin rotund 194 C-221-210400-0 Distantier maner pneumatic 

141 B-007-120161-0 Surub M12X16 195 S-000-007265-0 Sigiliu tip O 7.5*2.65 

142 CW-119-021100-0 Blocare parghie pneumatica  196 B-055-080001-0 Inel 08 

143 B-010-060161-0 Surub M6*16 197 S-010-010806-0 Cupla dreapta 

145 S-000-068353-0 Sigiliu 068.26*3.53 221-198 C-221-400000-0  Arc blocare 
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200-224 

 

231-201 CX-231-130000-0 Masa turnanta 650 

202 CX-221-120300-0 Placuta falci (optional) 

200-203 CX-200-120000-0 Ansamblu falci 

200-204 C-200-570000-0 Falca 

205 CX-200-140000-0 Saiba mare 

206 B-050-160000-0 Arc saiba 016 

207 B-014-160401-0 Surub M16*40x1.5 

208 C-200-440000-0 Capac masa turnanta 

221-209 CX-221-310000-0 Ansamblu conexiune 615 

221-210 CX-221-280000-0 Masa turnanta patrata 615 

211 CX-200-290000-0 Saiba 

212 B-055-650001-0 Inel elastic 065(shaft) 

213 B-012-120631-0 Surub 

203-214 CX-203-110000-0 Ghidaj falci cu 2 randuri de gauri 

215 B-040-122520-1 Saiba plata012X25X2 

216 B-055-120001-0 Inel elastic 012(shaft) 

217 B-014-120801-0 Surub M12*40 

218 B-046-122050-1 Saiba blocare dinti 012x20.5x1 

219 B-040-123030-1 Saiba plata 012X30X3 

200-220 CX-200-300000-0 Piulita conexiune 

203-221 CX-203-110100-0 Ghidaj falci fara gauri 

221-222 C-221-100400-0 Conexiune filetata 393 

221-223 C-221-100200-0 Piston cilindru 400 

200-224 C-200-100100-0 cilindru capac fara maner 

225 S-011-010808-0 Cupla dreapta   1/8"-08 

226 S-005-020075-0 Sigiliu tip V 20*28*7.5 

227 S-000-063265-0 Sigiliu tip O 63*2.65 

200-228 C-200-540000-0 Piston cilindru 070  

229 B-040-122520-1 Saiba plata012X25X2 

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

221-231 C-221-100500-0 Cilindru   360 

232 S-000-019262-0 Sigiliu tip O 019.6X2.62 

200-233 C-200-100300-0 Capac cilindru prindere fara maner 

234 S-018-010808-0 1/8-08 

235 B-001-080001-0 Piulita autoblocare M8 

221-236 CW-105-021100-0 Cilindru prindere 

231-237 CW-104-023100-0 Masa turnanta 650 

 



 

 

  

200-301 B-010-140301-0 SurubM14*30 200-323 CX-200-040000-0 Bead breaker pin 

302 B-001-060001-0 Piulita autoblocare M6 200-324 CX-200-050600-0 Bead breaker cilindru rotating pin 

303 S-018-010408-0 cupla (90°) 1/4-08 325 B-040-122520-1 Saiba plata012*24*2 

304 B-004-160001-1 Piulita M16*1.5 326 B-001-120001-0 Self-blocare M12 

305 B-040-162820-1 Saiba plata 016*28*2 327 B-040-083030-1 Saiba plata08*30*3 

306 S-000-016265-0 Sigiliu tip O0 16*2.65 328 B-050-080000-0 Arc saiba 08 

307 S-000-020265-0 Sigiliu tip O0 20*2.65 329 B-014-080201-0 Surub M8*20 

200-308 S-000-180500-0 Sigiliu tip O180x5 330 S-011-010808-0 Cupla rapida/8-08 

314 B-010-060161-0 surub M6*16 331 B-001-160001-0 Piulita autoblocare M16*1.75 

316 B-010-120901-0 surub M12*90 231-332 S-012-010808-0 Cupla (90°)1/8-08 

317 B-004-160001-1 Piulita autoblocare M16*1.5 231-333 C-098-600200-0 Capac valva evacuare 

318 U-006-000001-2 Guide belt 200-334 C-098-600400-0 Sigiliu saiba 

319 B-050-140000-0 Arc saiba 014 350 C-098-600300-0 Sigiliu bidirectional 

321 B-040-162820-1 Saiba 351 C-098-600100-0 Cilindru valva evacuare 

200-321 S-000-175500-0 Sigiliu tip O0173.4x5.3 353 S-010-010408-0 Cupla rapida 1/4- 08 

   353 S-010-010408-0 Cupla rapida 1/4- 08 

 



 

 

 

228-401 CX-228-060400-0 Pedala marsarier 429 B-040-040000-1 Saiba plata 4 

228-402 CX-228-060300-0 Valva pedala 5 cai dreapta 430 B-024-040161-0 Surub cap cruce M4*16 

228-404 CX-228-060200-0 Valva pedala 5 cai stanga 200-431 C-200-530000-0 Maner buton marsarier 

405 B-055-120001-0 Inel siguranta Ø12 432 B-001-060001-0 Piulita autoblocare M6 

406 B-040-122520-1 Saiba plata012*24*2 433 B-040-030000-1 Saiba plata 3 

407 B-024-040301-0 surub cap cruce M4X30 434 B-017-030161-0 surub cap cruce M3X18 

408 B-040-040000-1 Saiba plata0 4 200-435 CX-200-060600-0 Tija conexiune pedala 

409 B-001-040001-0 Piulita autoblocare M4 436 B-001-080001-0 Piulita autoblocare M8 

410 B-001-080001-0 Piulita autoblocare M8 437 CX-200-060700-0 Pedal ax pedala fata 

411 B-040-081715-1 Saiba plata08*17*1.5 438 B-004-080001-0 Piulita M8 

200-412 C-200-061300-0 Tija conexiune cama 439 C-200-370000-0 Arc rasucit pedala 

221-413 C-221-060100-0 Placa support pedala 440 B-010-080501-0 Surub M8*50 

200-414 C-200-380000-0 Arc pedala 441 B-010-080201-0 Surub M8*20 

200-415 C-200-061500-0 cama 442 S-012-010808-0 Cupla rapida/8- 0 8 

200-416 C-200-810000-0 Saiba cama 443 S-012-010806-0 Cupla rapida/8- 0 6 

417 B-010-060201-0 surub M6*20 445 S-016-010808-2 Cupla rapida tip T 1/8-2* 0 8 

418 B-040-061210-1 Saiba plata 06 200-449 C-200-060901-0 Cilindru valva 5 cai (dreapta) 

420 B-019-290121-0 Surub autofiletare 2.9*12 200-451 C-200-061100-0 Capac valva 5 cai 

200-421 CX-200-060500-0 Capac cama 452 B-024-290-121-0 Surub capac ST2.9*14 

423 CW-110-020001-0 Cilindru valva 5 cai 453 S-023-010801-0 Amortizor evacuare 1/8" 

      200-455 CX-200-061200-0 Ax valva cu 5 cai 

200-424 C-200-061400-0 Capac buton marsarier 200-456 C-200-061000-0 Distantiere ax valva cu 5 cai 

425 B-004-040001-0 Piulita M4 457 S-000-012400-0 Garnituri 12*20*4 

200-426 S-060-016000-1 Buton marsarier 462 S-030-010806-0 Valva admisie 

427 B-010-060201-0 surub M6*20 470 CW-110-021102-0 Valva inclinare  

428 B-040-061210-1 Saiba plata 6X12X1 465 CZ-000-103150-0 Cablu alimentare 

231-480 CW-109-023100-0 Ansamblu complet 4 pedale 231 616 CZ-000-205150-0 Cablu Motor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-501 C-300-320302-0  capac jos cutie angrenaj roti 

502 S-040-030204-0 Rulment  30204 

503 S-005-020080-1 Sigiliu cutie roti 9 20*35*8 

200-504 C-200-320500-0 Curea roata scripete  

505 B-014-080251-0 Surub exterior M8X25 

506 B-065-006020-0 Saiba 6X20 

200-507 C-200-320400-0 Tija 

508 S-040-006010-0 Rulment 6010 

200-509 C-200-320200-0 Ax angrenaj cu melc 

200-510 C-200-320100-0 Angrenaj melc 

200-511 CZ-200-320600-0 Distantier angrenaj cu melc 

512 B-014-100551-0 surub exterior M10X55 

513 B-050-100000-0 Arc saiba 010 

200-514 B-060-006020-0 Pin 6X20 

515 B-040-102020-1 Saiba plata010*20*2 

516 B-010-060201-0 surub M6X20 

517 B-040-061412-1 Saiba plata0 6*14*1.2 

200-518 C-300-320301-0 Capac desupra cutie angrenaj roti 

519 B-065-010040-0  Saiba 10X40 

520 B-065-014040-0  Saiba 14X40 

521 S-000-027310-0 Sigiliu tip O0 27.8*3.1 

200-522 C-200-320700-0 Sigiliu rezistent la ulei 

523 B-001-060001-0 Piulita autoblocare M6 

524 B-050-080000-0 Arc saiba 0 8 

525 B-040-083030-1 Saiba plata0 8*30*3 

200-526 CW-107-020001-0 Angrenaj roti complet 



 

 

 

 

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

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

200-602 CX-200-330000-0 Curea Motor scripete  

603 B-007-080121-0 Surub M8*12 

604 S-042-000686-0 Curea schimbator anvelope  A-28 

605 B-014-080651-0 Surub exterior M8X65 

606 B-040-083030-1 Saiba plata08X30X3 

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

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

608 B-040-102020-1 Saiba plata010X20X2 

609 B-050-100000-0 Arc saiba 010 

610 B-014-100251-0  Surub exterior M10X25 

611 B-014-080351-0 Surub exterior  M8X35 

612 B-004-080001-0 Piulita M8 

613 B-040-082220-1 Saiba plata 98X22X2 

614 C-200-560000-0 Saiba cauciuc motor 

200-615 CX-200-340000-2 Suport Motor  

616 CZ-000-205150-0 Cablu Motor 5^1.0 

617 B-050-080000-0 Arc saiba 98 

200-618 C-200-560000-0 Cauciuc motor 



 

 

 

701 S-038-000100-0 Indicator presiune umflare 

702 S-035-014150-1 Cauciuc orificiu conexiune 

703 S-025-104008-0  piulita 

704 S-011-010414-1 Cupla rapida  1/4-1/4 

705 B-040-132420-1 Saiba plata013 

706 S-030-010400-2 Valva ajustare presiune 

707 S-012-010408-0 Cupla rapida 1/4-08 

708 CW-090-000201-0 Pistol umflat complet 

 
 
 
 
 
 

814 C-200-011200-0   Suport gresor aer comprimat 

820  CW-114-035000-0  Gresor aer comprimat complet  3500 

 

A04 S-015-000008-3 Cupla tip T 3* 0 8 

A44 B-010-060161-0 surub M6 X16 

A48 S-017-010808-2 Cupla rapida tip T 

200-531 CZ-200-430100-0 Carcasa valva rotatie 

200-532 S-000-059262-0 Sigiliu tip O59.9X2.62 

200-535 CZ-200-430200-0 Maner valva rotatie 

537 S-035-055080-0 Orificiu  5.5* 0 8 

A41 S-011-010808-0 Cupla rapida 1/8-08 

548 B-007-040061-0 surub M4X6 

200-540 CW-016-020000-2 Valva rotatie  

 

200-535 548    / /  



 

 

15. Diagrama circuit electric: 
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