
 

Rehvimontaažipink 

SCT C-222  

 
Kasutusjuhend 

  



HOIATUS 

 

See kasutusjuhend on antud toote  oluline osa, lugege  seda hoolikalt ja  hoidke 

hooldus- ning  parandustööde  tarbeks  käeulatuses. 

Seda seadet  tohib  kasutada  ainult  ettenähtud  otstarbeks,  kõik  teised  

kasutusviisid  on keelatud. 

Tootja  ei  vastuta  seadme  väärkasutamisel  tekkinud  vigade  eest. 

 

 

MÄRKUS 

 Seda masinat tohib kasutada vastava väljaõppe ja kvalifikatsiooniga 

personal. Masina varuosade  vahetamine  või  toimimisulatuse  muutmine  

tootja  loa  ja  juhisteta  võib põhjustada  otseseid  või  kaudseid  kahjustusi. 

 Masin  tuleks  kinnitada  ühtlasele  ning  tugevale  pinnale.  

 Masina  ja  seina  vaheline  kaugus  peaks  hea  soojusvabastuse  

tagamiseks  olema vähemalt  0.5  m.  Rehvivahetaja  mõlemal  küljel  peaks  

olema  piisavalt  palju  vaba  ruumi,  et tagada  selle  tõrgeteta  toimimine. 

 Ärge paigutage masinat äärmuslike temperatuuridega  või niiskesse 

keskkonda. Hoidke seda  tolmu-,  ammoniaagi-  alkoholi-  ning  söövitavate  

või  kergestisüttivate  gaaside  vabas keskkonnas. 

 Töötava  masina  juures  tohib  viibida  ainult  operaator . 

 Järgige korrektseid tööseadmetele mõeldud ohutusnõudeid, kandke 

vormi, kaitseprille, kõrvatroppe,  turvakingi  jne. 

 Hoidke  käed  ja  teised  inimkeha  osad  masina  liikuvatest  osadest  meela.  

Kaelaehted, käevõrud  ja  kottis  riided  ei  sobi  kandmiseks  antud  masina  

kasutamisel. 

 Tutvuge  masinale  kleebitud  hoiatuskleebistega. 

 Kontrollige,  et  masin  töötaks  ettenähtud  toimimissurvel. 

 Selle masina jaoks  tuleb  kasutada nr .  2 liitiummääret,  õli on No.SAE30. 

Palun kasutage seda  turvalises  ulatuses. 

 Rehvivahetaja  liigutamine  peaks  toimuma  professionaalse  

remonditöölise  juhendusel. 
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1.1 Mudel: 

SCT C-222 

 

1.2 Otstarve 

SCT C-222 masin  suudab  rehvi  maha  võtta,  peale  panna  ja  täis  pumbata.   

 Selle  kasutamine  on lihtne,  mugav  ja  turvaline.   

 See  sobib  keskmise-väikese  auto  rehvidele,  tubeless  ja sisekummiga  

rehvidele.   

 Antud  masin  on  vajalik  garaažides  ja  rehvipoodides. 

 Masin  suudab  rehvi  peale  panna,  maha  võtta  ja  täis  pumbata. 

 Kvaliteetne paigaldamispea koos spetsiaalse ABS rullikukatte ja 

kaitsekattega aitab vältida rehvi  või  velje  kahjustamist,  spetsiaalse  

kujuga  ning  kestab  kaua.  

 Kaks  lukustuvat  silindrit  tagavad  täpse  positsioneerimise.  Hoiavad  

velge  tugevalt  kinni, samas  kui  kaitse  suudab  äärt  kahjustuste  eest  

hoida. 

 Pedaali   kujundus  muudab  kasutamise  mugavaks  ja  positsioneerimise  

täpseks. 

 Tigu  ja  tiguratas  on  suure  täpsusega,  tagavad  tõhusa  ülekande,  madala  

mürataseme, stabiilse  ülekande  ja  normaalse  kuluvuse. 

 Rehviserva  lahtisurumise  hooval  on  hea  ulatus,  sobib  erinevatele  

rehvidele. 

 

1.3  Tehnilised üksikasjad 

1.3.1 Pakendi suurus ja kaal 

 

 

 

 



1.3.2 Tehnilised üksikasjad 

 

Töösurve: 8-10bar 

Mootori andmed: 0.75/1.1KW 50/60HZ380V/220V/110V 

Pöördelaua kiirus: 6r/min  

Müratase töötamisel: <70dB (A) 

 

1.3.3 Tööulatus 

 

Mudel Max. ratta 
diameter 

Max. ratta Laius Velje diameter 
väljast 

Velje diameter 
seest  

C222 1100mm 359mm 11-21” 13-24” 

 

1.4 Töökeskkond 

Temperatuur: 0C—45C Suhteline niiskus: 30—95% 

Maksimaalne  kõrgus  ülalpool  merepinda:  1000M 

Valides  paigaldamise  kohta  kontrollige,  et  see  vastaks  ohutusjuhistele. 

Rehvivahetaja  peab  olema  ühendatud  vooluvõrku  ja  suruõhusüsteemiga  

vastavalt  kasutusjuhendis  antud  suunistele. Koht  peab  olema  hästi  

ventileeritud,  vahedega  nagu  on  näidatud  joonisel 1, sedasi  et  kõiki  masina  

osasid  oleks  võimalik  kasutada  tõkestusteta. Kui  masin on  paigaldatud  

väliskeskkonda,  peab  see  olema  päikese  ja  vihma eest  kaitstud. 

 

 

 



2. Üldine struktuur ja kasutatavad osad 

 

 

1.  Vedru  

2.  Lukustusklapp   

3.  Paigaldamispiilar   

4.  Montaaži-/demontaažipea   

5.  Klamber   

6.  Pöördlaud           

7. Esilaud  

8. Pedaal pöördlaua ümberpööramiseks  

9. Pedaal kinnitamiseks  

10. Pedaal rehviserva lahtisurumiseks   

11.  Pedaal samba kallutamiseks  

12. Liigutatav horisontaallaba  

13. Lukustussilinder             

14.  Pumpamismanomeeter   

15.  Piilar   

16.  Kinnitussilinder   

17.  Rehviserva  lahtisurumise  jalase käepide  

18. Õhupaagi koht  

19. Õhuregulaator  

20. Silinder  

21. Rehviserva lahtisurumiskinnitus   

22. Rehviserva  lahtisuruja   

23.  Hoob 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


