
PNEUMATISCHE VEERSPANNER "MAXIMUS 3000", 
EXTRA ZWARE UITVOERING VOOR PERSONENAUTO'S TOT BESTELWAGENS
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van 20 mm tot 486 mm

Leveringsomvang
• Basisapparaat 3.000 kg/30.000 N

• Klembek klein Ø 78 - 130 mm

• Klembek groot Ø 105 - 185 mm

• Spiegel met magneetvoet, fl exibel

• Transportmodule met wielen

• Bankschroefklem voor schokdemperbuis Ø40 - 60 mm
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3.000 KG

Technische gegevens
• Werkdruk  max. 8 bar
• Werkslag  486 mm
• Capaciteit  3.000 kg/30.000 N
• Gewicht  93 kg + 11 kg
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Art.nr. 1952 003 630
6-delig

  Universeel

channel

• Stationaire veerspanner voor spiraalveren van personenauto's en bestelwagens
• Uitgebreid beschermingsconcept met pneumatische cilinder, voetpedaal, veiligheidskooi, schokdemper-
 valbeveiliging en statief voor maximale gebruiksveiligheid
• Het station       omvat een kleine       en een grote klembek       en een bankschroefbek    

Hiermee kan meer dan 90% van alle spiraalveren op voertuigen worden gespannen
• Aanvullend speciaal toebehoren optioneel leverbaar
• 2 klembek-opnames op de basiseenheid zorgen voor een openingsbreedte tot max. 486 mm,

wat vooral belangrijk is voor veel gangbare modellen met extra lange voertuigveren
• Een spiegel voor zicht van bovenaf vergemakkelijkt het positioneren van de zuigerstang

bij de montage 
• Een veiligheidskooi met stevige polycarbonaat panelen biedt een hoge mate aan bescherming

bij bedieningsfouten en tegen materiaalsplinters 
• De twee bovenste opnamebekken kunnen traploos worden ingesteld op de gewenste

spiraaldiameter. Ze kunnen naar boven en naar onderen worden bewogen en zijn
kantelbaar en vastzetbaar, zodat ze zich optimaal aanpassen aan elke veervorm

• De praktische schokdemper-valbeveiliging houdt de demper in positie tijdens de montage
• Met behulp van de handgrepen en de wielen kan het apparaat comfortabel gemanoeuvreerd

worden
• De CE-goedkeuring van het apparaat bewijst dat het voldoet aan de eisen van

2006/42/CE (Machinerichtlijn)
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Renault Koleos, Laguna
Nissan Qashqai

+ UITBREIDINGSOPTIE
KLEMBEK VOOR 
LINKS GEDRAAIDE VEREN 

+ UITBREIDINGSOPTIE
DOMLAGER-DRUKPLAAT

+ UITBREIDINGSOPTIE
DOMLAGER-DRUKPLAAT

Toepassing
C-klasse vanaf 2010

Toepassing
A-, B-, E-klasse

+ UITBREIDINGSOPTIE
KLEMBEK GROOT
Ø 120 mm - 205 mm

  Mercedes

  Mercedes
  Renault, Nissan

  Universeel
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