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edelläkävijä vuodesta 1963
HPAfaipin ensimmäinen renkaanasennuskone F68 tuli markkinoille 1963. Nyky-
standardit ovat niistä ajoista muuttuneet ja Faipin koneet ovat aina olleet kehityk-
sen kärjessä. Merkki on edelleen tunnettu koneiden kestävyydestä ja toimivista 
ratkaisuista.

... ja 
autokorjaamoon

Faip M522 on hyvä valinta myös autokorjaa-
moille, jotka haluavat suoriutua nykyisistä 
rengastöistä hiukan nopeammin ja näin lisä-
tä kapasiteettiaan. Kone tarjoaa mahdollisuu-
den tehdä isompia ja jäykkäreunaisempia 
renkaita - varsinkin Ally 30-apuvarrella varus-
tettuna - jolloin voidaan vastata paremmin 
asiakkaiden tarpeisiin ja tarjota kokonaisval-
taisempaa palvelua.

 Luotettava konerengasliikkeeseen...

Rengasliikkeen perusasennuskoneen pitää pystyä vastaamaan nykyaikaisiin tarpeisiin ollen 
samalla luotettava ja pitkäikäinen. Faip M522 2V (FS) on suunniteltu juuri näihin tarpeisiin. 
Laitteen pöytään mahtuu suurin osa renkaista, joita tänä päivänä tehdään ja 2-nopeuspöytä 
sekä paineilmatoiminen työkalupuomi tarjoavat työhön lisää nopeutta. Ilmaisku FS-mallissa 
pitää huolen, etteivät työt pysähdy silloinkaan, kun rengas ei tahdo nousta vanteelle.
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Asennuskone

ammattikäyttöön

M522 on varustettu 2-nopeuspöydällä. Ulko-
puolisella kiinnityksellä työt onnistuvat aina 22” 
vannekokoon saakka. Kynsien muovisuojat 
kuuluvat vakiovarustelistalle.

Faipin jykevä työkalu on varustettu 
muovisuojilla ja työkalupuomi kääntyy 
ja nousee paineilmatoimisesti, kun 
pedaalia painetaan. Ilmanpainemittari 
ja täyttöletku kuuluvat toimitukseen.

Rengas täytetään pedaalia painaen ja samalla 
pedaalilla käytetään myös tarvittaessa koneen 
ilmaiskua.

Vakiovarusteet:
• Asennuspöydässä ilmaisku (FS-malli)
• 2-nopeuspöytä
• Paineilmatoiminen työkalupuomin kääntö ja 

nosto
• Muovisuojasarja asennuspöytään
• Muovisuojat asennustyökaluun
• Muovisuoja palteenirroittajaan
• Rengasrauta muovisuojalla

Tekniset tiedot:
• Vannekoot, ulkopuolinen kiinnitys: 11”-22”
• Vannekoot, sisäpuolinen kiinnitys: 13”-24”
• Palteenirroittajan voima @ 10bar: 15000 Nm
• Pöydän pyöritysnopeus: 6-12 rpm
• Paino: 225kg
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Lisävarusteet:
• Rengasnostin
• Täyttöautomaatti
• Ally 30-apuvarsi (52107)
• Laajennuspalasarja, 4 kpl +4”, 36230
• Kavennuspalasarja, 4 kpl -6”, 9157
• MP-sarja, 4 kpl, 23432
• Palteenirroittajan lapa MP, 22494
• Muovityökalu, 22425
• Työkalu 6” - 10” vanteille, 1666
• Työkalu vanteille, joissa ulkonevat puolat, 

36231
• Työkalun pikavaihtosarja, 36232
• Työkalun pikavaihtoadapteri, 36233
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