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Desmontadora de pneus 
Automática para rodas 
de carro com poste de 
basculamento pneumático

Grande versatilidade graças a uma capacidade de 
bloqueio das rodas até 24”
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TPA-W TPA-W (OPTIONAL)(OPTIONAL)

TAM-W TAM-W (PADRÃO)(PADRÃO)

S 43S 43

S 43AS 43A

CARACTERÍSTICAS COMUNSS 43 - Versão com elevação da haste 
vertical facilitada por uma mola robusta

S 43A - Versão automática com elevação 
pneumática da haste vertical

Desmontadora de pneus automática com 
poste vertical de basculamento pneumático
Bloqueio pneumático simultâneo do braço 
horizontal e da haste vertical

Autocentrante de quatro garras com dois 
cilindros de bloqueio pneumáticos para 
assegurar a centragem perfeita do aro

Rotação do prato autocentrante através de 
moto-inversor potente de 2 velocidades

Cilindro destalonador de dupla ação em aço 
inoxidável de elevado desempenho (31kN)

Válvula de segurança pneumática 
incorporada (conforme norma CE)

Regulador de pressão com filtro de 
condensação e lubrificador

Pedal removível para uma manutenção fácil 
e rápida

Disponível na versão GP com inflagem 
tubeless das garras

Torre de metal TAM-W (patenteada).
Lo design inovador da torre permite melhorar o seu 
desempenho, facilitando de modo significativo as 
operações de montagem e desmontagem do pneu.

1. Maior robustez
2. Junta mais 

pronunciada para 
manter o talão na 
melhor posição 
tanto durante a 
desmontagem quanto 
durante a montagem

3. Melhoramento da 
fase de montagem

Torre de plástico
1. Maior estabilidade: 

graças à sobreposição 
estendida com o aro, a 
torre TPA-W apresenta 
maior desempenho 
também com aros de 
raios salientes.



PT 150EPT 150E PT 250PT 250 PT 50PT 50 PT 230PT 230

VERSÃO GP COM:

ELEVADOR/PRESSIONADOR DE TALÃO

>dispositivo de inflagem rápida com comando de pedal

>reservatório de ar traseiro, 
conforme as normas CE, para 
o entalonamento rápido das 
rodas tubeless através de jato 
de ar pelas garras

>unidade de leitura da pressão 
com botão de desinflagem

SIM NÃO

CARACTERÍSTICAS PT

Modelo Funções Bloqueio no centro Braço rotativo  
com elevação automática

Braço inferior  
com disco elevador de talão WDK ready

PT150E 4 Manual 

PT250 4 Automático

PT50 3

PT230 3



S 43 - S 43AS 43 - S 43AS 43 - S 43AS 43 - S 43A

NEXION SPA - ITALY 

www.sice.it - sice@sice.it

MPK5 CPK REP 

LPK 

BPG x10

x10

x3

x4

x4x4

ULM

x4

19
6 

cm
.

134 cm.

20
0 

cm
.

ACESSÓRIOS DE SÉRIE

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

8-11400307 PO-ULGS
Porta-objetos com 
manômetro integrado e 
pedal de inflagem

8-11400240 GT40
Dispositivo de inflagem 
rápida de pneus tubeless

8-11400170 SR80
Elevador pneumático. 
Capacidade de elevação 
80 kg.

8-11400254 WRK
kit upgrade WDK per ruote 
UHP e Run-flat

8-11400276 AR46
Série de adaptadores para 
aumentar a capacidade de 
bloqueio externo de 4”/6”

8-11400342 PGA/CE Asturo
Pistola de inflagem de 10 bar

Per gli altri accessori consultare l’apposito catalogo

Cod. DPSC000549_12_2022

As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculativos, podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

DIMENSÕES

Alimentação 230V - 1Ph - 50/60Hz
Moto-inversor 2V

Capacidade de bloqueio interno 14” ÷ 27”

Capacidade de bloqueio externo 12” ÷ 24”

Diâmetro máx. da roda 1100 mm (43”)

Largura máx. da roda 350 mm (14”)

Abertura do destalonador 45 ÷ 390 mm

Força do destalonador 31 kN

Peso 258 kg (GP 275 kg)

DADOS TÉCNICOS


