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Montażownica do kół 

HUNTER TCR 
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� Jedna procedura dla wszystkich 
rodzajów opon i obr ęczy 

� Doświadczenie operatora 
nie jest bezwzgl ędnie konieczne  

Pełna automatyzacja 

� Demonta ż bez użycia ły żki 
monta żowej 

� Bezpieczna dla opony i obr ęczy 

Bezły żkowa głowica 

� Naciśnięcie pedału 
- uruchomienie procedury  

� Przytrzymanie pedału 
- automatyczn a kontynuacja 
 przebiegu procedury  

� Zwolnienie pedału 
- wstrzymanie procedury  

Pedał GO - steruj ący procedur ą  

� Koło podnoszone do pozycji 
roboczej przez samo wrzeciono  

� Wbudowanie d źwignika 
zmniejsza obszar pracy operatora 

Zintegrowany d źwignik koła 

� Zapewnia obsług ę niemal 
każdej opony 

� Gwarantuje automatyczne działanie  

Samoczynne ramiona robocze  

� Intuicyjny interfejs 
� Instrukta ż prowadzi przez 

kolejne kroki procedury  

Ekran dotykowy 

� Animacje szkol ące operatora 
w trakcie pracy 

� Filmy szkoleniowe dla 
pocz ątkuj ących 

� Biblioteka filmów 
przedstawiaj ących  
procedury specjalne 

 

Animacje i filmy instruktażowe 
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Automatyzacja minimalizuje zaanga żowanie i bł ędy operatora 
 
 Obsługa współczesnych kół tradycyjnymi metodami wy maga sporych i nieustannie 
podnoszonych umiej ętno ści obsługuj ącego. Monta żownica TCR te umiej ętno ści ma wbudowane, dzi ęki 
czemu praca technika sprowadza si ę do roli operatora nadzoruj ącego prac ę maszyny. 
 

Czynno ści obsługowe operatora monta żownicy 
  

 
Automatyzacja upraszcza szkolenie 

 
Automatyzacja powoduje, że obsługa ka żdego koła 

jest identyczna i nie wymaga znajomo ści rozmaitych 
manualnych technik zmiany opony – wystarczy wi ęc 
szkolenie na jednym kole, aby posi ąść umiej ętności zmiany 
każdego koła. 

 
Szkolenie mo żna odbywa ć w dóch trybach: 

� „Prowadzenie za r ękę”  – 13 animacji przedstawiaj ących  
szczegółowo ka żdy krok procedury 

� 15 filmów zawieraj ących pokaz operacji podstawowych, 
szczegółowych, specjalnych oraz akcesoriów 

 

Zbijanie i demonta ż opony  

1:20 
Monta ż opony 

0:40 

Zakładanie i zdejmowanie 
koła z maszyny 

Ustawianie parametrów koła:  
- średnicy  
- poło żenia czujników TPMS  
- poło żenia zaworu 

Obserwowanie przebiegu 
procedury 

Zabranie z maszyny zdjętej 
opony i dostarczenie nowej 
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Średni czas dla montażownicy HUNTER Revolution™ (TCR) 

Średni czas dla montażownicy konwencjonalnej 
 

Koła używane mogą zająć więcej czasu 

 

Czas montażu lub demontażu [min] 

C
zę

st
oś

ć 

15% 
zysku 

Montażownica Hunter Revolution™(TCR) obsługuje 
wszystkie opony w niemal takim samym czasie 

 

 

Automatyzacja eliminuje brak do świadczenia 
 

Automatyzacja HUNTER TCR sprawia, że każdy operator urz ądzenia staje si ę fachowcem w jej obsłudze. 
Podczas procesu monta żu i demonta żu koła zamiast 17 istotnych decyzji – obecnie opera tor podejmuje jedynie 4! 
 

OPERACJE WYKONYWANE PRZEZ TECHNIKA (OPERATORA) 
przy monta żownicy konwencjonalnej   przy monta żownicy HUNTER TCR

Zbijanie opony lemieszem 
1. Omiń na czujniki TPMS  
2. Ustaw k ąt i poło żenie lemiesza 
3. Chroń obręcz przed uszkodzeniem 
 

Zaciskanie/mocowanie opony 
4. Mocuj wewn ętrznie lub zewn ętrznie  
5. Użyj ochraniaczy szcz ęk 

jeśli potrzeba 
6. Ustaw szcz ęki do rozmiaru koła 
 

Demonta ż opony 
7. Ustaw głowic ę mocuj ącą 
8. Omiń czujniki TPMS 
9. Użyj ochraniaczy ły żki je śli potrzeba 
10. Poluzuj ponownie doln ą stopk ę opony 

Monta ż opony 
11. Ustaw głowic ę mocuj ącą 
12. Użyj dolnej/górnej głowicy mocuj ącej 
13. Omiń czujniki TPMS 
14. Użyj ramion je śli potrzeba 
15. Obró ć opon ę z obręczą 
 
Pompowanie 
16. Napompuj opon ę i sprawd ź ciśnienie  
17. Powtórz czynno ść jeśli potrzeba  
  
  
  
  
  

 

 

 1. Wybierz rozmiar sto żka 
dociskowego 

 2. Podaj dane o poło żeniu 
czujników TPMS 
i średnicy opony  

 3. Użyj ramion je śli potrzeba 
 4. Podaj ci śnienie docelowe 

napompowania opony 
 
 
 
 
 
 

 
Automatyzacja oszcz ędza czas 

` 

Użytkownik zwykle ocenia 
przydatno ść urządzenia przez czas 
zużyty na wykonanie pojedynczej 
czynno ści (zmiany opony), niemniej 
zmiana opon to zaj ęcie na cały dzie ń 
(w skrajnych przypadkach). 

 
Automatyczna monta żownica mo że 

być nieco wolniejsza od tradycyjnej 
z wykwalifikowanym personelem dla 
pojedynczej, zwykłej opony. Jednak 
dla wi ększej liczby opon (np. 100) 
i dla współczesnych, zró żnicowanych 
kontrukcji kół i opon – jest znacz ąco 
szybsza. 

  

Czas pracy monta żownicy  
Grupa kół Udział 

konwencjonalnej  TCR 

 

niskoprofilowe 
(o profilu do 45%) 51% 

  

 

tradycyjne 
(o profilu pow. 45%) 22% 

  

 

o du żej średnicy zewn. 
(pow. 30”) 14% 

  

 

Run Flat 10% 
  

 

o du żej średnicy obr ęczy 
(pow. 20”) 3% 

  

 
100% 
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Automatyzacja oznacza bezpiecze ństwo 

 

Bezpiecze ństwo pozycji operatora 

☺ Operator nadzoruje prac ę maszyny z bezpiecznej odległo ści  

Bezpiecze ństwo obsługi bezły żkowej 
☺ Łyżka jest zast ąpiona samoczynnymi ramionami roboczymi  

☺ Łyżka nie zagra ża operatorowi w trakcie pracy  

Bezpiecze ństwo mocowania/docisku koła 

☺ Brak kontaktu r ąk operatora z kołem podczas procedury  
☺ Brak  ryzyka przytrza śnięcia palców  
☺ Brak ryzyka ze ślizgni ęcia obr ęczy z maszyny  

Bezpiecze ństwo d źwignika koła 

☺ Komfortowe warunki pracy (nie m ęczące kręgosłupa)  
☺ Nie ma potrzeby d źwigania du żych ci ężarów  

Bezpiecze ństwo czujników TPMS 

☺ Maszyna stale monitoruje poło żenie czujników TPMS  
☺ Chroni czujniki TPMS przed uszkodzeniem podczas mon tażu i demonta żu opony  

Bezpiecze ństwo pompowania 

☺ Algorytm pompowania automatycznie reguluje ci śnienie w oponie – nie ma potrzeby naciskania 
pedału w trakcie pompowania  

☺ Operator mo że stać w bezpiecznej odległo ści od maszyny podczas pompowania  

Bezpiecze ństwo opony i koła 
☺ Procedura wykonywana samoczynnie chroni obr ęcz i opon ę 

☺ Wszystkie pracuj ące elementy maszyny stykaj ące się z obręczą wykonane s ą z bezpiecznego tworzywa  

 
 
 

Zalety bezły żkowej głowicy  
 
� Pazur automatycznie ustawia si ę w pozycji gotowej do złapania i wyci ągni ęcia (stopki) opony. 
� Nie ma ryzyka uszkodzenia obr ęczy lub zranienia operatora. 
� Pazur zawsze omija czujniki TPMS chroni ąc je przed uszkodzeniem. 
� Głowica mocuj ąca zaprojektowana jest do pracy z ka żdym, nawet bardzo rzadkim rodzajem koła. 

 
 

Ramiona robocze słu żą pomoc ą na każde żądanie 
 
� Ramiona mo żna wykorzystywa ć tylko wtedy, gdy to konieczne lub ustawi ć tak, aby zawsze były u żywane. 
� Ramiona ustawiaj ą się do pracy automatycznie po wybraniu średnicy koła. 
� Ramiona obracaj ą się w prawo dla unikni ęcia po ślizgu opony. 
� Monta ż i demonta ż dokonuje si ę w trakcie jednego obrotu, co chroni czujniki TPMS! 

 
 
 

Wszechstronne sto żki dociskowe 
 

Pneumatycznie zaciskane sto żki mocuj ące są bezpieczne 
dla koła ka żdego rodzaju (bez ryzyka uszkodze ń). 
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Intuicyjny ekran dotykowy 
  
 Na ekranie przedstawiane s ą kolejne kroki przeprowadzanej procedury. Interakcj a właściwie nie jest 
konieczna. Je śli jest to potrzebne wysuwa si ę menu prowadz ące operatora przez procedur ę. 

 
 

Rolki zbijaka nie powoduj ące uszkodze ń 
 

� Rolki doskonale sprawdzaj ą się dla ka żdego rodzaju opon. 
� Urządzenie radzi sobie z nawet najbardziej zakleszczony mi oponami na obr ęczy. 
� Bezpieczne dla czujników TPMS i obr ęczy. 
 

Szybkie pompowanie 
 

Stanowisko pompowania reguluje ci śnienie automatycznie  
� wg zadanej wczesniej warto ści wy świetlanej na ekranie monitora, 
� 33% szybciej ni ż tradycyjn ą metod ą z użyciem pedału inflatora , 
� bez udziału operatora. 

 
System „dodmuchu” koła ułatwia prawidłowe zamkni ęcie 

się stopki opony na obr ęczy. 
 

Sterowanie hydrauliczne  
 

Sterowanie hydrauliczne jest mocne i precyzyjne. 

� Sterowanie hydrauliczne zapewnia du żą trwało ść urządzenia, 
podobnie jak w urz ądzeniach przemysłowych. 

� Sterowanie hydrauliczne oznacza moc i dokładn ą kontrol ę. 
� Każde narz ędzie mo że być szybko lub powoli przesuwane 

do wła ściwego poło żenia i utrzymywane w nim w miar ę 
potrzeby. 

 

Wirnik kroków procedury  
Wysuwaj ące si ę menu 

wyboru dalszego post ępowania  
Menu nawigacyjne 

innych ekranów i funkcji  

Ikona etapu 
procedury 

Bieżąca instrukcja dla 
operatora 

Grafika przedstawiaj ąca 
wykonanie bie żącej procedury  

Graficzna prezentacja  
obręczy z jej wymiarami  
i danymi pompowania 
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Automatyczna ochrona czujników TPMS 
 
Po ustawieniu przez operatora parametrów koła ( średnicy i poło żenia czujników TPMS) monta żownica TCR 

w trakcie wykonywania procedury śledzi poło żenie tych czujników unikaj ąc kosztownych uszkodze ń. Eliminuje tym 
samym konieczno ść demontowania czujników przed wykonaniem procedury.  

Demonta ż górnej stopki Demonta ż dolnej stopki Monta ż dolnej stopki Monta ż górnej stopki 
 
 

Współpraca z Road Force Touch ® 
 
Matching (dopasowanie) wyważonego koła 

 
W przypadku korzystania z wywa żarki HUNTER Road Force Touch ®, 

monta żownica HUNTER Revolution™ (TCR) pomaga szybko wyelim inowa ć 
problemy drga ń, które wskazała sama wywa żarka HUNTER RFT®. 

 
Talerze zbijaków monta żownicy TCR 

obracaj ą opon ę na obr ęczy w celu ustawienia 
najsztywniejszego punktu opony wzgl ędem 
najni ższego punktu obr ęczy (low spot) . 

 
 

 

 
 

 

Masaż stopki opony 

 
Monta żownica TCR wprowadza sekwencj ę automatycznego masa żu stopki opony. 
 
Podczas masa żu stopki opony rolki naciskaj ą bok opony poprawiaj ąc osadzenie 

stopki na obr ęczy i uwalniaj ąc zalegaj ące w tym obszarze powietrze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
W poł ączeniu z testem drogowym wywa żarki 
HUNTER Road Force Touch ®, 
wyeliminowane mog ą być praktycznie wszystkie drgania 
(jeśli opona i obr ęcz nie s ą trwale uszkodzone).

Masaż stopki opony  znacząco zmniejsza 
możliwo ść wyst ąpienia drga ń 

ponad 50% kół  
  

Stopka jest osadzona, 
ale niecałkowicie 

dopasowana 

Stopka jest osadzona 
i dopasowana 

prawidłowo 

W tej przestrzeni jest 
zalegające powietrze

PRZED PO 
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Wyposa żenie standardowe Wyposa żenie opcjonalne 
 
A. Pasta monta żowa  
B. Pędzel do pasty monta żowej  
C. Osłona sworznia (2) 
D. Przyrz ąd do monta żu zaworków  
E. Łyżka pomocnicza  
F. Przeci ągacz do zaworów  
G. Stożek z tworzywa mały (2) 
H. Stożek dwustronny z tworzywa (2) 
I. Osłona gumowa (2) 
J. Stopka monta żowa z tworzywa (2) 
K. Okulary  

 
 
 

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 montażową 
** Dźwignik koła w pozycji roboczej (podniesiony)  

Tarcza montazowa z bolcami  
Służy do montażu kół w pozycji 
odwróconej (garnkiem do góry) 

Adapter koła 19.5"  
Pozwala montować koła 
o większym otworze centralnym 
(koła 19,5” i większe) 

Stożek po średni  
Służy do montażu koła 
o mniejszym otworze centralnym. 

Zestaw kamer  
Kamery zapisują proces 
zmiany opony. Mogą być użyte 
do weryfikacji poprawności 
funkcjonowania oraz szkolenia. 
Już wkrótce! 


