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 Montówka do kół HUNTER TCX550 
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Dodatkowe ramię pomocnicze 
(BPS) – system dwóch rolek, stałej 
i „wędrującej”, ułatwiający montaż 
opony i zapewniający dokładne 
centrowanie obręczy (TCX550BPS). 

Stół montażowy w kształcie 
gwiazdy o dużych rozmiarach do 
obręczy o średnicy do 28”, 
z dwiema prędkościami 
obtotowymi (7 i 17 obr./min). 

Regulowana wysokość stołu (dwie 
pozycje) niezależnie od wzrostu 
operatora ułatwia obsługę wąskich 
i szerokich kół. 

   

System wymiennych głowic: do 
obręczy stalowych i aluminiowych 
(standard) oraz głowica do obręczy 
aluminiowych specjalnej konstrukcji. 

Zespół pompowania wraz 
z manometrami wraz z szafką na 
podręczne narzędzia.. 

Konstrukcja ramienia ogranicza 
przestrzeń pracy montówki 
i pozwala na łatwe mocowanie koła 
na stole montażowym. 

 

Dane: TCX550 

Zakres mocowania uchwytów zewnętrznych 14-28” 

Zakres mocowania uchwytów wewnętrznych 12-24” 

Maksymalne rozchylenie zbijaka 17” 

Maksymalna średnica kompletnego koła 1100 mm 

Maksymalna średnica obręczy dla ramienia BPS 28” 

Maksymalna siła zbijaka 3200 kg 

Masa montówki 431 kg 

Zasilanie elektryczne 240 V 

Zasilanie pneumatyczne 8-10 bar 

Prędkości stołu 7 i 17 obr./ min 

Poziom hałasu 74 dB 

Montówki HUNTER TCX550 s ą to bardzo 
nowoczesne urz ądzenia, przeznaczone do obsługi 
ogumienia wszelkiego dost ępnego typu o bardzo 
dużych rozmiarach średnica obr ęczy do 28”. 
Dysponuj ą bardzo silnym zbijakiem –  3,2 t, 
systemem podnoszenia i opuszczania stołu, dwoma 
jego pr ędko ściami, kolumn ą odsuwan ą 
pneumatycznie na bok –  oszcz ędzamy miejsca na 
serwisie, modułem wymiennych głowic roboczych 
oraz doskonały m trzyfunkcyjnym ramieniem 
pomocniczym BPS (wersja TCX550BPS) 
wspomagaj ącym obsług ę. TCX550 przeznaczona jest 
do obsługi ka żdego rodzaju kół w tym 
niskoprofilowych, Run Flat, EMX, PAX, CSR.  


