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CAPACITEITEN	
− Voor	'Run	Flat'-banden,	laagprofiel-
banden	en	alle	andere	wielen	van	
personenwagens,	motorfietsen	en	
bestelwagens	van	10"	tot	23"	(tot	26)*	
velgdiameter	

− Maximumwieldiameter	:	96	cm	
− Maximale	bandbreedte	:	32,5	cm	
− Velgbreedte:	van	2	tot	12"(tot	13"	aan	
de	hieldrukker)	

− Luchtdruk	aan	de	hieldrukker	:	8	-	15	
bar	

KENMERKEN	
− Driefasige	motor	:	0.95kW	–230/400V
-50Hz	

− Lengte	:	104/133	cm		
− Breedte	:	77/105	cm		
− Hoogte	:	148/190	cm	
− Gewicht	:	237	kg	
− Werkoppervlakte	:	180	cm	x	150	cm	

STANDAARD	UITRUSTING	
− RF-arm	voor	ondersteuning	bij	
montage	en	demontage	van	'Run	
Flat'	-banden	en	laagprofiel-banden	

− Bandenblazer	met	geijkte	
manometer	

− Demonteerstaaf		
− Drietand	
− Velgboord	beschermer	
− Standaardkleur:	rood	RAL	3020	
− Rubber	snoeren	
− Monteerpasta	+	borstel	

Accessoires	
− Klauwbekledingen		
− Klauwen	+	3"	voor	velgen	tot	26"(*)	
− 'Manu-fit	A’	voor	kleine	wielen:	quad,	
Kart,	kruiwagen,	etc.	van	4“	tot	21"	

Just right! 

Onmogelijk bestaat niet ! 

+3”	 

OPTIES	
− Motor	met	andere	spanningen	of	
Monofase	motor	

− Andere	RAL	kleuren	
− Speciale	aanpassingen	
− Onderhoudservice	

Professionele	hoogwaardige	automatische	bandenwisselaar	
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Professionele	hoogwaardige	bandenwisselaar	

	

Victor	du	Quesne	vindt	in	1929	de	bandenwisselaar	uit.	Sindsdien	werden	de	machines	van	DU	QUESNE	voortdurend	
verbeterd	 totdat	 de	 bandenwisselaar	 werd	 wat	 het	 in	 essentie	 moet	 zijn:	 Een	 veelzijdig,	 snel,	 veilig,	
gebruiksvriendelijk	en	duurzaam	gereedschap!	

"Less	is	More"	De	bandenwisselaars	-	DQN	worden	ontworpen	om	de	aanwezige	krachten	te	gebruiken	en	deze	waar	
nodig	 te	 kanaliseren.	 Deze	 merkwaardige	 krachttoer	 maakt	 breekbare	 mechanische	 ondersteuning	 en	
storingsgevoelig	elektronica	volledig	overbodig.	Deze	geest	drijft	ons	oplossingen	zonder	toegevingen	te	bedenken.	
Zo	 ontwerpt	 DQN,	 bandenwisselaars	 die	 uitblinken	 in	 eenvoud	 en	 waarmee	 ze	 een	 honderdtal	 verschillende	
octrooien	op	haar	naam	heeft	staan.	"Dit	familiebedrijf	heeft	in	dit	gebied	bijna	alles	uitgevonden."	

	"Ongeëvenaarde	 betrouwbaarheid"	 Bovenop	 een	 geslaagd	 technisch	 concept	 en	 een	 compact	 ultra	 stugge	
constructie	wordt	elk	machine	bij	montage	aan	een	grondige	kwaliteitscontrole	onderworpen.	De	werelds	meest	
betrouwbare	 bandenwisselaars	 zijn	 ontworpen	 voor	 een	 eenvoudig	 onderhoud	 waarvoor	 geen	 specifiek	
gereedschap	 vereist	 is.	Dit	 is	waarom	wij	 al	 bijna	 een	 eeuw	 aan	 klanten	 leveren	 zowel	 in	 de	meest	 afgelegen	
plekken	op	de	aarde	als	in		de	drukst	bezochte	bandencentrales	van	grote	steden.	

"Een	onverslaanbare	productiviteit"	Laagprofiel-banden,	'Run	Flat'-banden,	gevoelige	velgen...	In	nog	geen	2	minuten	
kan	elke	band	vervangen	worden.	De	minimale	vervorming	van	de	band	en	de	afwezigheid	van	elk	contact	tussen	
de	montagekop	 en	de	 velg,	 gecombineerd	met	 een	doordachte	 ergonomie,	 stelt	u	 in	 staat	 snel	 een	werk	 van	
kwaliteit	uit	te	voeren.	

"Een	proactieve	service"	Een	dynamisch	en	deskundig	team	voldoet	zo	snel	mogelijk	aan	uw	verwachtingen.	

"Een	 evolutief	 gereedschap"	Omdat	wij	 naar	 onze	 klanten	 luisteren,	 verbeteren	wij	 onze	 producten	 voortdurend.	
Deze	nauwe	band	garandeert	een	optimale	reactie	op	nieuwe	uitdagingen.	De	nieuw	ontworpen	gereedschappen	
zijn	altijd	compatibel	met	oudere	modellen,	zodat	u	uw	bandenwisselaar	kunt	updaten	zonder	deze	te	vervangen.	

"Een	compromisloze	ethiek"	Onze	producten	worden	 100%	geproduceerd	 in	Europa	en	 in	België	gemonteerd!	Dit	
biedt	 u	 de	 garantie	 dat	 het	 arbeidsrecht	 en	 de	 kwaliteit	 van	 onze	 producten	 worden	 nageleefd.	 De	 DQN	
bandenwisselaars	verbruiken	weinig	energie	en	zijn	volledig	recycleerbaar.	Ze	behouden	zo	een	klein	footprint	op	
het	milieu.	De	 lange	 levensduur	 is	een	ander	ecologisch	voordeel.	In	onze	filosofie	staat	de	mens	centraal,	en	niet	
de	winst.	Daarom	is	DQN	de	enige	ecologisch	en	maatschappelijk	verantwoorde	keuze.	

"De	 master-aankoop"	 Zijn	 betrouwbaarheid,	 lange	 levensduur,	 beperkte	 onderhoudskosten,	 productiviteit	 en	
ontwikkelingspotentieel	 verklaren	 waarom	 de	 bandenwisselaars	 DU	 QUESNE	 met	 voorsprong	 de	 meest	
winstgevende	op	de	markt	zijn.	

"Kies	 het	 origineel"	 Onze	 specialisatie	 op	 dit	 unieke	 gebied	maakt	 dat	 wij	 altijd	 gebruikmaken	 van	 de	meest	
geavanceerde	 technische	 ontwikkelingen.	 Onze	 talrijke	 internationale	 octrooien	 zijn	 hiervan	 het	 bewijs	 en	
garanderen	onze	voorsprong.	Neem	het	advies	over	van	een	groot	aantal	klanten:	 "Eens	u	met	een	DU	QUESNE	
hebt	gewerkt,	wenst	u	geen	ander	toestel	meer"	

De	Opti-fit	kolom	met	zijn	uniek	ontwerp	maakt	gebruik	van	

de	 aanwezige	 kracht	 om	 de	montagekop	 op	 afstand	 te	

houden	 van	 de	 velg.	 Dit	 verzekert	 u	 dat	 het	 werk	

schadeloos	word	uitgevoerd.	

De	kolominstelling	met	automatisch	afstandsneming	 van	de	

montagekop	 ten	opzichte	 van	de	 velg,	komt	 tot	 stand	 in	

één	beweging.	Bovendien	wordt	de	 instelling	van	het	ene	

wiel	naar	het	andere	bewaard.	

De	 vorm	 van	 het	 gereedschap	 van	 de	montagekop	 is	 het	

resultaat	 van	 een	 jarenlange	 ervaring.	 Hij	 beperkt	 zoveel	

mogelijk	de	spanningen		in	de	band	!	

Kantelkolom	(DQN	octrooi)	



De	 Opti-fit	 is	 uitgerust	met	 een	 elektromechanische	 (en	 geen	 pneumatische)	
opspantafel.	 Het	 grote	 voordeel	 is	 dat	 de	 bevestiging	 niet	 elastisch	 is	 in	
tegenstelling	tot	het	pneumatische	systeem	(Omdat	de	lucht	immers	geperst	
is	en	uiteindelijk	altijd	ontsnapt	op	de	draaiende	verbinding).	

Zijn	unieke	bediening	zorgt	ervoor	dat	de	velg	automatisch	wordt	opgespannen	
wanneer	de	tafel	draait.	Hoe	groter	de	weerstand	ten	opzichte	van	de	rotatie,	
hoe	groter	de	opspanning.	De	tafel	spant	nooit	meer	dan	nodig	is,	maar	toch	
altijd	voldoende	(speciale	eigenschap	van	DQN).	

Doordat	op	de	buitenkant	van	de	velg	geklemd	wordt,	bent	u	verzekerd	van	een	
perfecte	centrering	en	horizontale	positie	(in	tegenstelling	tot	een	velg	die	van	
binnenuit	wordt	geklemd)	

De	nieuwe	 "Smooth	Grip"-klauwen	verdelen	de	druk	over	de	velg	nog	beter	en	
voorkomen	de	 vervorming	daarvan.	Ook	wordt	 rekening	 gehouden	met	de	
velgboord	dankzij	een	perfect	glad	contactoppervlak.	

Zijn	capaciteit	 van	 10	 "tot	23"	 laat	u	 toe	alle	wielen	 van	auto’s,	motorfietsen	en	
lichte	 voertuigen	 op	 de	 markt	 te	 bewerken.	 (Tot	 26“	 voor	 de	 meest	
uitzonderlijke	velgen	met	+3"	klauwen)	

Zijn	aandrijfkracht	heeft	 	een	 	rotatiesnelheid	van	11	tpm	bij	volle	belasting	 (NB:	
nog	geen	5	rotaties	van	de	machine	zijn	nodig	voor	een	complete	demontage	
en	montage).	

Is	een	multifunctionele	arm,	die	geen	instelling	vereist.	Het	duwt	de	hiel	in	
de	 velgholte	 en	 laat	 toe	 het	 rubber	 snoer	 te	 plaatsen	 bij	 het	
demonteren.	

Hierdoor	 kunt	 u	 ook	de	band	 gemakkelijker	 optillen	 om	de	 tweede	 hiel	
tijdens	de	demontage	te	zoeken.	

	In	 combinatie	 met	 de	 drietand	 is	 hij	 buitengewoon	 efficiënt	 voor	 de	
montage	van	alle	laagprofiel-banden	en	"Run	Flat-banden.	

Dit	montage-accessoire	gekoppeld	aan	de	RF-hulparm	plaatst	zich	 in	een	

seconde	 en	 kunnen	 de	 meest	 weerspannige	 banden	 moeiteloos	

monteren		

	De	"drietand”	gebruikt	de	weerstandskracht	van	de	band	aan	de	ene	kant	

om	 	 deze	 aan	 de	 andere	 kant	 op	 zijn	 plaats	 te	 dwingen.	 Deze	

verrassende	 krachtoverbrenging	 heeft	 het	 voordeel	 onnodige	

spanningen	te	beperken	en	is	tegelijk	altijd	krachtig	genoeg.	

Deze	drie	geniale	onderdelen	qua	eenvoud	vervangen	absoluut	alle		aangedreven	ondersteuningsapparatuur.	De	
drijfveer		hier	,	is	de	weerstand	van	de	band	zelf.	Geen	van	deze	elementen	vereist	een	afstelling	noch	een	

onderhoud.	Dit	illustreert	perfect	de	DQN	filosofie	“Less	is	more”	

Het	rubber	snoer	houdt	de	hiel	in	de	velgholte	tegenover	de	montagekop	

zodat	 de	 hiel	moeiteloos	 boven	 de	 demonteerschoen	 kan	 worden	

opgetild.	Het	houdt	de	band	 in	 zijn	positie	 zonder	 overspanning	 en	

kan	pijlsnel	worden	geplaatst.	

	

Opspantafel	(Octrooi	DQN)	

Het	trio	«	Stress-Less	»	

Het	rubber	snoer	voor	de	demontage	(Exclusiviteit	DQN)	

“Run	Flat”	Hulparm	(Octrooi	DQN)	

Drietand	(Octrooi	DQN)	



Wij	zorgen	voor	alles!		

U	 bent	 een	 professional.	 U	 houdt	 van	 hoogwaardig	materiaal.	 U	 bent	 van	

mening	dat	zorg	dragen	van	uw	apparatuur	ook	betekent	dat	u	zorg	draagt	

van	uw	team	en	klanten.	U	houdt	niet	van	onaangename	verrassingen.	

Dan	is	deze	onderhoudsservice	voor	u.	Het	geeft	u	de	garantie	dat	uw	

machines	perfect	functioneren.	Het	verhoogt	de	productiviteit	en	de	

levensduur	van	de	machines.	

Deze	 praktische	 en	 goedkope	 onderhoudsdienst	 voorziet	 een	 jaarlijks	

compleet	onderhoudsbeurt	over	3	jaar.	

We	nemen	contact		met	u	op	voor	de	planning	van	het	onderhoud.	

De	 nieuwe	 drukram	met	 een	 voorinstelling	 is	 voorzien	 van	 een	 verbeterd	

profiel	 om	 de	 gewenste	 positie	 op	 de	 band	 te	 behouden,	 zowel	 op	

banden	met	een	velgboordbescherming,	"run	flat"	-banden	of	standaard	

banden.	

De	 lineaire	beweging	biedt	veel	voordelen:	de	kracht	van	de	cylinder	wordt	

rechtstreeks	uitgeoefend	op	de	drukram	en	is	zo	het	de	meest	krachtige	

hielafdrukker	 op	 de	markt.	 U	 hoeft	 de	 hoek	 van	 het	 wiel	 niet	 aan	 te	

passen	 aan	de	breedte	 van	de	 velg.	Het	 traject	 kan	 ook	beter	 gevolgd	

worden	 en	 hierdoor	 kan	 elk	 contact	 tussen	 de	 velg	 en	 de	 drukram	

vermeden	worden.	

Het	dunne	 rubber	snoer	 is	een	accessoire,	dat	voorkomt	dat	de	band	weer	

inklapt	en	vergemakkelijkt	zo	de	grip	van	de	 “smooth-grip”-klauwen	van	

de	opspantafel.	

Op	al	deze	elementen	is	een	octrooirecht	van	toepassing	

van	de	onderneming	DU	QUESNE’	

Een	krachtige	lineaire	hielafdrukker	(DQN	eigenschap)	

Ergo-line	

ZIE OOK 

Degressieve	prijs,	
afhankelijk	van	het	
aantal	machines	


