
• Exact 

• Strong 

• Rapid 

• Точност 

• Сила 

• Бързина 

MS 67 – 

 

променя дори и най – трудните за работа гуми 

 Гумо-демонтажна 
машина 



any pneumatic system. 

response, precise control and faster than

pressure. Further advantages: sensitive

can be simultaneously pushed off at a high

is hydraulics. These mean that both beads

diameter and 22” width. The key word

are RFTs, PAX or BSR – up to 30” rim

with run-flat properties, whether they

for the MS 67. It easily changes all tyres

Hard tyres, hard demands – no problem

пневматична система по-бърза от всяка 

друга. 

преимущества: точен отговор и контрол,

на високо налягане. Допълнителни 

едновременно и двете отлепващи лапи

Това означава, че можете да поставите

джантата. Бутоните са с хидравлика.

 – над 30“ диаметър и 22“ ширина на

независимо дали са RFT, PAX или BSR

всеки тип гума с възможностите на MS 67, 

проблем за  MS 67. Лесно е да промените

Твърди гуми, неудобни размери – няма 

Гумо-демонтажна машина беше вчера –  
Днес е Beissbarth  

Tyre Changers

Reifenmontiergeräte

Vehicle Testing 
Prüfstraßen 

Brake Testers

Bremsenprüfung

Wheel Alignment 
Fahrwerkvermessung



Nylon distance ring for height

adaption of flange. 
rims.

for offroad and light truck

Centering cone Ø 89-132mm

swivelling bolt for rims with

or without center hole, 
adjustable. 

Car universal flange withBSR-Kit. 

Наелонов подложен пръстен за

фланеца. 
Центриращ конус с диаметър  

Ø 89-132 mm за джанти на 
джипове и микробуси.регулаж за джанти с или без 

централна дупка. 

за автомобили със стъпков  

PKW универсален фланецBSR-Kit. 

BB-Nr: 766 104 
256

BB-Nr: 766 104 
055

BB-Nr: 766 104 
053 BB-Nr: 931-145 

213

Аксесоари 
Accessories 

central control unit

• Pneumatic wheel lift for SUVs up to 80 kg 

thumb trigger

• Effortlessly simple operation through a 

factor through two handles and

Detailed information 

•  Пневматично повдигане на колела SUV над 80 kg

• Лесна употреба чрез централния контролен уред

Чрез двете ръкохватки и спусъка за напомпване

не позволява завъртане извън работната среда

• Лесно, бтрзо и безопасно помпене на гума 

• Оптимално позициониране на лопатклата за отлепване• Optimally positioned bead breaker roller, 
can be swivelled away from the work area 

• Standard quick tyre filling with safety 

Детайлна информация 

hardest RFTs without any problems.

pressure arm, you can change even the

Intelligent help 
With the built-in pneumatic bead 

wheels.

flange can be changed – e.g. for French

fix it with the mid-centering flange. The

cally into position so that the user can

wheels. The lift levers the tyre automati-

rectly position even SUV and light truck

The pneumatic lift makes it easy to cor-

Aiming high

 RFT без проблем.

можете да промените дори силата на 

Чрез пневматичното рамо за отлепване

постави в средата на центриращия 
фланец. Фланецът може да бъде 
промен н – например за френски колелае
Помощ 

позиционират, така че операторът да ги

демонтажната машина автоматично се 

Лостовете за повдигане на гумо-

леко товарните автомобили.

дори позицията на SUV и колелата на 

Лесно можете да коригирате

Височина 

 

 Гумо-демонтажна 
машина 
 

Networking

Vernetzung

Vehicle Hoists

Hebebühnen

AC Service Units 
Klimaservicegeräte 

Wheel Balancers 
Radwuchtmaschinen 



 

Технически данни Technical data 

Обхват 
Maкс. диаметър на джантата 
Maкс. ширина на джантата 

Clamping range
Max. rim diameter 
Max. rim width

30‘‘ 
22‘‘ 

30‘‘ 
22‘‘ 

Хидравличен уред 
Maкс. Налягане на системата
Maкс. натиск при отлепване 

Hydraulic unit
Max. system pressure 
Max. bead breaker force

150 bar 
~14,000 N (~1.4 t)

150 bar 
~14.000 N (~1,4 t) 

Пневматична система 
Работно налягане 

Pneumatics
Working pressure8 -12 bar 8 -12 bar 

Мотор 
Ел. захранване 3 x 400 V, 50 Hz 
(нестандартно захранване о желание) п
Консумация мотор 1,25 kW 

Motor
electric power supply3 x 400 V, 50 Hz 
(non-standard voltages on request) 
Drive power1,25 kW

Повдигане на колело 
Maкс. натоварване 

Wheel lift
Max. load80 kg 80 kg 

Размери 
Височина 
Дълбочина 
Ширина 

Dimensions
Heigh  t
Depth 
Width

1,700 mm 
1,850 mm 
1,800 mm 

1.700 mm 
1.850 mm 
1.800 mm 

Размери на раб. среда  
Дълбочина 
Ширина 

Operating space reqirement
depth2,500 mm 
width2,500 mm

2.500 mm 
2.500 mm 

Тегло 420 kg 420 kg Weight

We reserve the right to modify technical specifications and
equipment.

Запазваме правото си за промени в техническите 
характеристики и оборудване.
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Beissbarth GmbH
Предприятие от грипа  Bosch 
A Bosch Group Company 
Hanauer Straße 101 
80993 München (Munich, Bavaria) 
Germany

Ihr Händler vor Ort: 
Local distributor: 

Tel. +49-89-149 01-0 
Fax +49-89-149 01-285/-240 

www.beissbarth.com 
sales@beissbarth.com 


