
• Техноролер за прецизен монтаж

•  Конструирана за натоварени 
сервизи за гуми

•  За всички RFT и нископрофилни 
гуми до 20“диаметър и 11“ 
ширина

•  Tecnoroller for precise fitting 

•  Built for high volume tyre shops 
and garages 

•  For all RFTs and UHPs up to 20“ 
and 11“ width

MS 63 – 
бърза, мощна, прецизна 
rapid, powerful, precise 

Гумомонтажни 
машини



Техника с голям капацитет 
    The technology for high tyre capacities
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Tyre Changers
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Tyre Changers

Използвайте мощността и 

прецизната технология на MS 63 за 

монтаж на всички рън флет гуми. 

Използвайте скоростта й за супер 

производителност. Възможностите 

й са невероятни!  

Use the power and precise technology of 

the MS 63 for fitting of any type of run 

flat tyres. Or use the machine’s speed for 

extremely high performance. The 

possibilities will excite you! 

1.  Опция: Комплект за надграждане на Техноролер SL в 
Техноролер SL-PAX за обработка на всички  PAX-гуми. 
(766 102 666)

2.  Серийно: Пластмасова вложка за алуминиеви джанти, 
която се поставя върху отлепващия инструмент.

    (766 102 090)
3.  Опция: пластина за борда на гумата, помощ при 

монтаж (дебела 766 103 216 - тънка 766 103 261)
 4.  Опция: мотоциклетен комплект за джанти с  

диаметър до 23”. (766 101 607)
5.  Серийно: пластмасови предпазители за алуминиеви 

джанти. (766 101 402)
6.  Серийно: пластмасови вложки за демонтажната глава, 

5 броя. (766 101 608)
7.  Опция: Устройство за взривно помпане на гуми. 
    (766 103 858)

1.  Optional: SL Tecnoroller retrofit set on SL-PAX Tecnoroller for 
handling all PAX wheels. (766 102 666)

2.  Also standard equipment: Plastic rim cover with metal fixing 
hook for attachment to the bead breaker plate. (766 102 090)

3.  Also standard equipment: Bead retainer for safe tyre fitting 
of the RFT‘s. (spacing wedge high 766 103 216 - spacing 
wedge low 766 103 261) 

4.  Optional: Motorcycle set for wheels up to 23” diameter. 
    (766 101 607)
5.  Also standard equipment: Plastic jaw covers to protect alloy 

wheels. (766 101 402)
6.  Also standard equipment: Plastic mounting head cover,5 

pieces. (766 101 608)
7. Optional: Rapid inflation tank. (766 103 858)

Детайлна информация

•  Комфортна и сигурна обработка на 
изключително твърди гуми благодарение 
на Техноролера и мощния мотор

•  Гъвкавост с 2-те посоки и 2-те скорости 
на въртене на затягащия плот

•  Бърза подготовка с пневматично 
падащата монтажна колона и 
пневматичното фиксиране на 
демонтажната глава

•  Щадящ джантата монтаж чрез 
пневматично освобождаване на 
джантата

•  Безпроблемно отлепване на големи гуми 
чрез мощната пневматика и ролковото 
легло за лесно позициониране на колелото

•  Серийно вграден център за поддръжка с 
водоотделител, въздушен лубрикатор и 
редукционен клапан

Detailed information

•  Convenient and secure operation of extremely 
hard tyres thanks to Tecnoroller and high- per-
formance motor

•  Bi-directional turntable with twin speed for 
differing wheel assemblies

•  Short setup times by pneumatically tilted 
fitting arm with pneumatic locking of the 
mounting head

•  Pneumatic rim release ensures protection of 
the rim

•  New designed square turn table together 
with roller bed allows easy movement of the 
wheel while breaking beads

•  Maintenance unit as standard, supplied with 
water trap, air lubricator, and pressure re-
ducer for easy maintenance and long life
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Вашият партньор в 
България:

Роберт Бош ЕООД
1407 София
Бул. Черни връх 51-Б,
FPI Бизнес център
Тел. 02/960 10 58

Байсбарт ГмбХ 
Предприятие от Група Бош 
A Bosch Group Company 
Ханауер Щрасе 101 
80993 Мюнхен (Бавария) 
Германия 
Tel. +49-89-149 01-0 
Fax +49-89-149 01-285/-240 
www.beissbarth.com 
sales@beissbarth.com 

Технически данни

Обхват на приложение
При външно затягане                 10‘‘ - 20‘‘ 
При вътрешно затягане            12‘‘ - 22‘‘ 
Колела на мотоциклети, 
велосипеди, скутери                   8‘‘ - 24‘‘ 
Ширина на джантата                3‘‘ - 11‘‘ 
Макс. диаметър на джантата  1.000 mm
 
Хидравлика 
Макс. сила на отлепване            2.500 kp
 
Пневматика 
Работно налягане                        8 -12 bar
     
Двигател 
Ел. захранване                              3 x 400 V, 50 Hz 
(други напрежения по заявка) 
Мощност на двигателя              0,9/1,25 kW
 
Затягащ плот
Скорост на въртене                   5/11 об/min
 
Размери 
Височина                                      1.900 mm 
Дължина (MS 63 / PAX / IT)          1.130 mm 
Ширина                                         1.100 mm 

Работно пространство 
Дължина                                        2.500 mm 
Ширина                                         2.500 mm 

Тегло                                             263 kg
 
Запазено право за промени в техниката и 
оборудването.

Technical data

 
Scope 
Outside rim clamping                     10‘‘ - 20‘‘ 
Inside rim clamping                        12‘‘ - 22‘‘ 
Motorcycles, quad bikes and 
scooters with accessories                 8‘‘ - 24‘‘ 
Rim width                                      3‘‘ - 11‘‘ 
Max. wheel diameter                     1,000 mm
 
Hydraulic unit 
Bead breaking force                       2,500 kp
 
Pneumatics 
Working pressure                           8 -12 bar
 
Motor 
electric power supply                     3 x 400 V, 50 Hz 
(non-standard voltages on request) 
Drive power                                   0,9/1,25 kW
 
Clamping table 
rotation speed                                5/11 rpm
  
Dimensions 
height                                             1,900 mm 
depth (MS 63 / PAX / IT)                1,130 mm 
width                                              1,100 mm
 
Operating space requirement 
depth                                             2,500 mm 
width                                             2,500 mm 
 
Weight                                           263 kg
 
We reserve the right to modify technical specif.cations 
and equipment.


