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Urządzenia do monta żu i demonta żu opon HUNTER TCR1 (Revolution™) jest najnowsz ą konstrukcj ą 
przygotowan ą do obsługi bardzo szerokiego spektrum dost ępnego ogumienia. S ą doskonale wyposa żone w 
moduły umo żliwiaj ące obsług ę wszelkiego typu dost ępnych opon. Charakteryzuje si ę niemal całkowit ą 
automatyzacj ą pracy – nie ma potrzeby ingerowania w prac ę maszyny. Ponadto procedura monta żu 
i demonta żu opony jest ujednolicona dla wszystkich rodzajów o pon i obr ęczy.  

 
 
 
 
 

Dane: TCR1 

 Wymiary 
Wysokość 
Szerokość 
Głębokość 

1994 mm 
1829 (1588*) mm 
1981 (1702**) mm 

Maksymalna średnica kompletnego koła 1270 mm 

Maksymalna szerokość koła 381 mm 

Zakres średnicy obręczy 305 mm – 762 mm 

Masa montażownicy 816 kg 

Zasilanie elektryczne 208240 V / 50/60 Hz / 24 A 

Zasilanie pneumatyczne 8,6 bar (±1,7 bar) 

Prędkośc obrotowa silnika do 15 obr./min 

Prędkośc obrotowa silnika 1186 Nm 

* Bez pojemnika na pastę 
** Dźwignik koła w pozycji roboczej (podniesiony)  

TCR1 (Revolution™) 

Monta żownica HUNTER TCR1 zwana tak że Revolution™  to 
najnowocze śniejsze urz ądzenie do monta żu kół.  

Mechanik obsługuj ący monta żownic ę jest tylko jej operatorem –
nie jest konieczne wielkie do świadczenie – wyma gana jest kontrola tylko 
4 zamiast, jak dot ąd, 17 krytycznych punktów. Szkolenie sprowadza si ę do 
przećwiczenia tylko jednej zmiany opony. Praca jest szybsza, 
wygodniejsza i bezpieczniejsza zarówno dla operator a, jak i opony oraz 
obręczy (ze szczególnym uwzgl ędnieniem czujników TPMS).  

Wyposa żona jest w samoczynne ramiona robocze, d źwignik koła 
zintegrowany z wrzecionem, wsze chstronne sto żki dociskowe oraz 
monitor dotykowy obrazuj ący kolejne kroki procedury.  

Obsługuje koła do 50” średnicy i 15” szeroko ści. 

Monta żownica HUNTER TCR1 przygotowana jest te ż do 
współpracy w wywa żarką HUNTER Road Force Touch ®.
Wprowadza w tym celu sekwencj ę masażu stopki opony.  

 


