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Urządzenia do monta żu i demonta żu opon HUNTER serii TC s ą najnowsz ą grup ą konstrukcji 

przygotowanych do obsługi bardzo szerokiego spektru m dost ępnego ogumienia. S ą doskonale 
wyposa żone w moduły umo żliwiaj ące obsług ę wszelkiego typu dost ępnych opon. 

Do wyboru s ą urządzenia:  
� HUNTER TCA28, HUNTER TCA34 
� HUNTER TCX525, HUNTER TCX550, HUNTER TCX575, HUNTER TCX578, HUNTER TCX3000. 

Monta żownice TC stanowi ą znakomite uzupełnienie wywa żarek HUNTER. 

TCA28 / TCA28W (Auto28) 
Monta żownica HUNTER TCA28 / TCA28W  zwana tak że Auto28 to 

jedno z najnowocze śniejszych urz ądzeń do monta żu kół. TCA28 
wyposa żona jest w specjalny stół monta żowy (o regulowanej wysoko ści) 
pozbawiony szcz ęk, a składaj ący si ę z otworu centralnego i specjalnego 
zamka. Zbijanie opony z felgi odbywa si ę przy pomocy tradycyjnego 
bocznego zbijaka o du żej sile. Monta ż i demonta ż opony r ealizowany jest 
przy pomocy specjalnej konstrukcji głowicy roboczej , pracuj ącej w cyklu 
ręcznym lub automatycznym (bez u życia ły żki monta żowej). W monta żu 
i demonta żu pomocne s ą dwie rolki sterowane pneumatycznie. Podczas 
monta żu kontrol ę uło żenia stopki o pony zapewnia pomocniczy przyrz ąd 
Bead Press Arm. 

W wyposa żeniu opcjonalnym znajduje si ę równie ż system 
„dodmuchu” ułatwiaj ący zamkni ęcie si ę stopki opony na obr ęczy.  
TCA28W wyposa żona jest w pneumatyczny d źwignik umo żliwiaj ący 
bezpieczne i łatwe unoszeni e kół w celu zamocowania ich na stole 
monta żowym. 

Auto28 predysponowana jest do obsługi ekstremalnych  kół 
zarówno w zakresie ich rozmiarów jak i konstrukcji, a tak że świetnie radzi 
sobie z typowym ogumieniem. 

 

Monta żownica HUNTER TCA34 / TCA34W zwana tak że Auto34 to 
najnowocze śniejsze urz ądzenie do monta żu kół, konstrukcyjnie niewiele 
mające wspólnego z dotychczas dost ępnymi monta żownicami. 
Do nowych rozwi ązań należą: monta ż koła bazuj ący na otworze 
centralnym z wykorzystaniem specjalnego zamka, real izacja całej obsługi 
koła (zepchni ęcie stopki w obu płaszczyznach, monta ż i demonta ż opony) 
w trakcie jednego mocowania, zbij anie stopki realizowane przez dwie rolki 
z napędem hydraulicznym (pomocnymi tak że w trakcie monta żu 
i demonta żu opony). Górna rolka wyposa żona jest w czujnik dotykowy. 
Specjalnej konstrukcji głowica robocza pracuj ąca w cyklu r ęcznym lub 
automatycznym elimi nuje całkowicie ły żkę monta żową. Pozycjonowanie 
elementów roboczych (głowica, rolki) jest półautoma tyczne, ustalenie 
pozycji górnej rolki jest odniesieniem dla poło żenia pozostałych. 

Na wyposa żeniu znajduje si ę równie ż system „dodmuchu” 
ułatwiaj ący zamkni ęcie si ę stopki opony na obr ęczy. Podstawa, na której 
opiera si ę koło, ma regulowan ą wysoko ść, obudowa urz ądzenia jest 
rozsuwana umo żliwiaj ąc tym samym obsług ę kół o średnicy obr ęczy do 
34”. TCA34W wyposa żona jest w pneumatyczny d źwignik koła. 

Urządzenie to   przeznaczone jest zarówno do obsługi 
ekstremalnych kół w zakresie ich rozmiarów jak i konstrukcji jak 
i tradycyjnego ogumienia. 
 

TCA34 / TCA34W (Auto34) 
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TCX575 
Monta żownica HUNTER TCX575 jest urz ądzeniem stanowi ącym 

wersj ę rozwojow ą TCX550. Innowacja polega na zastosowaniu specjalnej  
głowicy monta żowej wykorzystuj ącej sił ownik pneumatyczny, zast ępuj ący 
tradycyjn ą łyżkę monta żową. Dzięki temu głowica optymalnie „naci ąga” 
stopk ę opony ograniczaj ąc do minimum napr ężenia, wspomagana przez 
nowego typu rolki zgniataj ące doskonale radzi sobie z obsług ą ogumienia 
o niskich profilach i specjalnych konstrukcjach (Ru nFlat, BSR). 

TCX575 wyposa żony jest w rami ę BPS ułatwiaj ące monta ż 
i demonta ż opony z felgi.  Opcjonalny d źwignik pneumatyczny pozwala na 
łatwe i szybkie podniesienie koła w celu zamocowania na sto le 
monta żowym. Po zmontowaniu koła ułatwia jego opuszczenie. 

TCX575 przeznaczona jest do obsługi ka żdego rodzaju kół, w tym 
niskoprofilowych, RunFlat, EMX, PAX, CSR.  

TCX550 
Monta żownica HUNTER TCX550 jest to urz ądzenie przeznaczone do 

obsługi ogumienia wszelkiego dost ępnego typu o bardzo du żych rozmiarach 
– średnica obr ęczy do 28”. Dysponuje bardzo silnym zbijakiem –  3,2 t, 
systemem podnoszenia i opuszczania stołu, dwoma jeg o prędkościami, 
kolumn ą odsuwan ą pneumatycznie na bok –  oszczędzamy miejsca na 
serwisie, modułem wymiennych głowic roboczych oraz doskonałym, 
trzyfunkcyjnym ramieniem pomocniczym BPS (wersja TC X550BPS) 
wspomagaj ącym obsług ę. 

TCX550 przeznaczona jest do obsł ugi ka żdego rodzaju kół w tym 
niskoprofilowych, Run Flat, EMX, PAX, CSR.  

TCX525 

Monta żownica HUNTER TCX5 25 jest urz ądzeniem do monta żu 
i demonta żu op on typu "automat", przeznaczonym do obsługi kół 
motocyklowych i samochodów osobowych oraz dostawczych z felgami 
o średnicy od 11- 24". Głowica monta żowa blokowana jest pneumatycznie 
w pionie podwójnym ryglem i w poziomie oraz jest odsu wana automatycznie 
w obu płaszczyznach od powierzchni obr ęczy. TCX posiada kolumn ę 
odsuwan ą do tyłu przy wykorzystaniu siłownika pneumatyczneg o oraz 
zbijak o du żej sile i pr ędko ści sterowany pedałem. 

Opcjonalnie TCX525 mo że być wyposa żona w trzyfunkcyjne rami ę 
pomocnicze BPS. 
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Dane techniczne: TCA28 TCA34 TCX525 TCX550 TCX575 T CX578 TCX3000 

zewnętrznych 11-22” 12-24” 12-24” 
Zakres mocowania uchwytów 

wewnętrznych 
10-34” 10-34” 

13-24” 14-28” 14-28” 
12-30” 12-34” 

Maksymalna szerokość kompletnego koła 381 mm 482 mm 330 mm 365 mm 365 mm 420 mm 420 mm 

Maksymalna średnica kompletnego koła 1143 mm 1372 mm 1010 mm 1100 mm 1100 mm 1120 mm 1250 mm 

Maksymalna średnica obręczy dla ramienia BPS   24” 28” 28” 30” 34” 

Maksymalna siła zbijaka 1227 kg 1891 kg 3140 kg 3200 kg 3200 kg - - 

Masa montażownicy 200 kg 370 kg 452 kg 431 kg 431 kg 431 kg 461 kg 

Zasilanie elektryczne 208-230 V / 50 Hz / 15 A 

Zasilanie pneumatyczne 8-10 bar 

Prędkości stołu 7 i 14 obr./min 7 i 17 obr./min 

TCX3000 
Monta żownica TCX3000 jest urz ądzeniem przeznaczonym do 

obsługi kół samochodów osobowych i dostawczych o średnicach do 34” 
(szeroko ść do 420 mm).  

TCX3000 wyposa żona jest w dwie rolki słu żące do zbijania opony 
z felgi. Jedna z nich – górna, umieszczona jest w specjalnej obrotowej 
i opatentowanej głowicy wyposa żonej tak że w bezdotykowy przyrz ąd 
zastępuj ący zwy kłą łyżkę monta żową. Wymienione wyposa żenie oraz 
pomocnicze rami ę dociskowe pozwalaj ą na monta ż i demonta ż opon 
niskoprofilowych oraz typu RunFlat. 

W obsłudze du żych i ci ężkich kół przydatny jest pneumatyczny 
dźwignik (opcja). Koło po uniesieniu d źwignikie m umieszczane jest na stole 
monta żowym wyposa żonym w centralny system mocowania.  

TCX578 
Monta żownica do kół HUNTER TCX578 jest to bezły żkowy automat 

słu żący do monta żu i demonta żu opon na felgach stalowych i aluminiowych. 
W głowicy montuj ącej umieszczony został specjalny trzpie ń zastępujący 
tradycyjn ą łyżkę monta żową. Dzięki dodatkow emu standardowemu ramieniu 
BPT/BPS mo żliwa jest tak że obsługa opon niskoprofilowych oraz typu Run Flat.   

TCX578 wyposa żony jest w system rolek pomocnych w monta żu 
i demonta żu, a także słu żących do zbijania opony z felgi. Dodatkowo z boku 
maszyny umieszczon y jest tradycyjny zbijak dwustronnego działania. 
Szczękowy stół został zast ąpiony stołem z centralnym monta żem koła. 

TCX578 można doposa żyć między innymi w pneumatyczny 
dźwignik koła o ud źwigu 80 kg oraz system inflacji.  


