
Гумомонтажни 
машини

MS 75 – 
  Монтажна техника за товарни 

автомобили, селскостопански  
и строителни машини 

	 	Tyre	Fitting	for	all	commercial	and	agricultural	
vehicles		

• До 910 mm ширина на джантата

• Регулируемо хидравлично налягане 

• Две скорости на въртене 

•	Up	to	a	width	of	910	mm	

•	Adjustable	hydraulic	pressure	

•	Two	rotational	speeds		
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Стендове за геометрия Спирачни стендове и линии Балaнсмашини Гумомонтажни машини

Wheel	Aligner Brake	Testers	and	Lines Wheel	Balancers Tyre	Changers

Солидна техника за най-големите колела  
	 Sturdy	technology	for	big	wheels

MS 75 – първокласен избор за 

товарни автомобили, автобуси и 

селскостопанска техника с ширина на 

колелото до 910 mm. Регулируемото 

хидравлично налягане осигурява щадящ 

монтаж/демонтаж на алуминиеви 

джанти. Подвижната монтажна шейна 

и максималното отлепващо налягане 

от  3,7 t позволяват обработката на 

най-тежките гуми за селскостопанската 

техника и на суперсинглите. 

Затягащият блок с 4 челюсти се върти 

в две посоки с две скорости. Всичко 

това превръща MS 75 в универсална 

демонтажна машина за вашия сервиз. 

MS	75	–	first	choice	for	tyres	on	trucks,	buses	

and	agricultural	vehicles	up	to	a	wheel	width	

of	910	mm.	The	adjustable	hydraulic	pressure	

ensures	safe	fitting/dismantling	of	alloy	wheel	

assemblies.	The	large	fitting	carriage	and	the	

maximum	pressure	force	of	3.7	t	enable	work	

on	super-singles	and	heavy	commercial	vehicle	

wheels.	The	4-jaw	clamping	unit	can	be	ro-

tated	in	either	direction	with	a	choice	of	two	

speeds.	All	of	these	factors	make	the	MS	75	the	

ideal	universal		fitting	device	for	your	company.	
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Солидно затягане с 
челюсти 

Всяко колело се захваща 
сигурно от четири челюсти. 
Въртенето на затягащия 
блок в две посоки с две 
скорости прави монтажа и 
демонтажа още по-лесни.  

Sturdy jaw clamp 

Each	wheel	is	firmly	held	by	four	
clamping	jaws.	The	twin	speed	
rotation	of	the	clamping	device	
makes	fitting	and	dismantling	
much	easier.	

Предпазни подложки за 
алуминиеви джанти, 4 бр.

Protective	jaws	for	aluminium	
rims,	set	of	four	

Мобилен команден пулт

Мобилният команден пулт с ниско 
напрежение позволява обслужването 
на апарата само с една ръка. Така че 
можете да контролирате операциите в 
пълна безопасност. 

Portable control unit 

The	mobile	low-voltage	control	panel	enables	
single-handed	operation	of	the	tyre	changer.	
Your	ability	to	observe	the	operation	is	not	
compromised	where	safety	is	concerned.	

Детайлна информация

•  Хидравлично задвижване на монтажната шейна, 
повдигащото рамо и затягащия блок 

•  Стъпков реглаж на хидравличното налягане 

•  Въртене ляво/дясно на затягащия блок с две 
скорости 

•  Универсално монтажно рамо с въртяща се 
отлепваща ролка и сгъваема монтажна кука 

•  Хидравлична монтажна шейна с ръчно бързо 
позициониране 

•  Обслужване чрез мобилен команден пулт с ниско 
напрежение 

Detailed Information

•		Hydraulic	drive	for	the	fitting	carriage,	lifting	arm	and	
clamping	device	

•	Variable	hydraulic	pressure	

•		Bi-directional	use	the	clamping	device	at	either	low	or	high	
speed	

•		Universa	fitting	arm	with	swivelling	pressure	roller	and	
folding	fitting	hook	

•		Hydraulic	fitting	carriage	plus	manual	quick-action	posi-
tioning	

•	Operation	via	mobile	low-voltage	control	panel	

Удължител за челюстите за 
затягане, 4 бр, bis 56“ 

Clamping	jaw	extension,	set	of	
four,	up	to	56“	

Удължител за челюстите за 
затягане, 4 бр., до 60“ 

Clamping	jaw	extension,	set	of	
four,	up	to	60“	



Технически данни

Обхват на приложение
Размер на джантата  14‘‘ – 52‘‘ 
(с удължители на челюстите до 60“) 
Макс. диаметър на колелото  2.300 mm 
Макс. ширина на колелото  910 mm 
Макс. тегло на колелото  1.200 kg 

Хидравлика 
Макс. сила на отлепване  3,7 t 

Ел. захранване
Ел. захранване  3~ 400 V, 50-60 Hz 
(други напрежения по заявка) 

Размери
Височина  1.750 mm 
Ширина  1.750 mm 
Дължина  2.000 mm 
Тегло  882 kg 
Запазено право за промени в техниката и оборудването.  

Technical data 

Scope 
Rim	size		 14‘‘	–	52‘‘	
(with	clamp	extension	until	60“)	
Max.	tyre	diameter		 2,300	mm	
Max.	tyre	width		 910	mm	
Max.	tyre	weight		 1,200	kg	

Hydraulic unit	
Max.	bead	breaker	force		 3.7	t	

Power supply 
Power	supply		 3~	400	V,	50-60	Hz	
(other	voltages	available	on	request)	

Dimensions 
Height		 1,750	mm	
Depth		 1,750	mm	
Width		 2,000	mm	
Weight		 882	kg	
We	reserve	the	right	to	modify	technical	speci.cations	and	equipment.

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 

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


