
FINAR F-700 / F-700-A
VULKANIZERSKI STROJ

na tekalni plasti nove, rabljene  
in obnovljene pnevmatike  

ki so posledica:
• blokiranega kolesa
• napak na geometriji podvozja
• neizpravnih blažilcev
• nenatančno odlitega profila PRI  
 OBNOVLJENIH PNEVMATIKAH
• stopničaste obrabe …

ODPRAVLJA POŠKODBE

jeklena in aluminjasta

OBNAVLJA PLATIŠČA

• odstrani umazanijo
• odstrani korodirano površino
• izboljša tesnjenje platišč
• izboljša centričnost platišč
• fina obdelava po reparaciji

NOVO

Made in Slovenia / EU



• dodatna ponudba storitev, ki premami stranke

• sodobna in tehnološka nadgradnja vaše delavnice

• hitra storitev, ki ne vzame dragocenega časa

• učinkovita in hitra podpora strokovnjakov

STORITEV PRIHODNOSTI >>>>>

 zmanjša glasnost pnevmatike

 zniža vibracije in kotalni upor pnevmatike

 poveča oprijem plašča na maksimum

 izboljša varnost in udobje

 zmanjša obremenitev podvozja

 podaljša življensko dobo pnevmatike

 omogoča montažo s kalibracijo



Stroj je novost na tržišču. Je popoln slovenski proizvod, 
plod večletnih izpopolnjevanj in testiranj. Spada v linijo 
vulkanizerskih strojev in se vključuje pri premontaži 
pnevmatik pri postopku menjave plaščev med stroj za 
montiranje in stroj za centriranje, z vlogo, da postopek 
montaže s centriranjem dobi najvišjo možno kakovost 
in točnost izvedene usluge. S tem strojem odpravimo še 
najmanjša, komaj vidna odstopanja tekalne plasti plašča, 
ki so značilna kot poskakovanje in opletanje. Odstopanja 
so lahko vsled ohlapne končne kontrole nove pnevmatike 
ali pri proizvodnji obnovljenih (nalitih) pnevmatikah, kakor 
tudi manjše poškodbe platišč.

Stroj tudi odpravlja poškodbe nastale pri vožnji z 
neizpravnimi blažilci, blokiranja koles ali nepravilne 
geometrije podvozja.

Specialni vulkanizerski stroj 
za kalibriranje (poravnavo) 
tekalne plasti - profila novih, 
obnovljenih ali poškodovanih 
pnevmatik ter platišč za vozila 
(osebna, terenska, dostavna, 
kombinirana).

F-700 / F-700A

V doglednem času zato pričakujemo, 
da se bo stroj uvrstil med nujno potreb-
ne stroje za centriranje in montiranje 
pnevmatik, saj gre za nadstandard 
montaže s kalibracijo (plašč/platišče).

S strojem vulkanizer pridobi, razširi in 
modernizira svojo storitev ter delavnico 
in kar je najpomembnejše zaupanje ter 
varnost svoje stranke. Vulkanizerski 
stroj FINAR F-700A je plod 90-letne 
tradicije ter izkušenj strojegradnje, po-
pravil, vzdrževanja in servisiranja strojne 
mehanizacije in motornih vozil.

Kaj pridobimo pri postopku montaže 
pnevmatik s pomočjo Finalizatorja? 

  Dobimo 100% radialno, okroglo pnevmatiko

  Zmanjšamo hrup pnevmatike na minimum

  Zmanjšamo vibracije in kotalni upor

  Zmanjšamo obremenitve podvozja in  
 krmilnega mehanizma

  Povečamo oprijem pnevmatike na maksimum

  Izboljšamo varnost in udobje v vožnji

  Podaljšamo življenjsko dobo pnevmatike

Razvili so ga strokovnjaki, preizkušali vulkanizerji.



Prijazno ste vabljeni, da nas kontaktirate  
za podrobnejše informacije:
BARTOG d.o.o. Trebnje 
Obrtniška 18, 8210 Trebnje, Slovenija, EU 
07 34 62 400  |  info@bartog.si  |  www.bartog.si 

TEHNIČNI PODATKI

Priključna napetost:  
• 400 V - 10 A

Pogon stroja:  
• 3-fazni elektro motor 400 V

Pogon obdelovalne enote:  
• 1-fazni elektro motor 230 V

Velikost koles: 
•  Širina plašča: 100 - 280 mm 
• Premer plašča: 500 - 760 mm

DIMENZIJA STROJA

Dolžina: 1090 mm

Širina: 1120 mm

Višina: 1400 mm

Masa: 187 kg

POPRAVILO NETESNOSTI PLATIŠČ
Stroj z nadgradnjo za popravilo/obnovo platišč (Fe/Al).

Odprava netesnosti platišč (korodirana, poškodovana) s postopki:

• krtačenja  • brušenja  • struženja  • poliranja

MODELI

 FINAR F-700 - osnovni model

 FINAR F-700-A - nadgradnja z opcijo brušenja platišč


