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MONTAŻOWNICA DO KÓŁ 

Urządzenie do montażu i demontażu opon samochodów ciężarowych 

i autobusów na felgach o średnicy 14-26” przy średnicy kompletnego koła 
do 1200 mm i jego szerokości do 780 mm. 

 

Wyposażone w system montażu koła oparty na otworze centralnym za pomocą 
stożków montażowych i tarcz. 

Głowica montażowo-demontująca wyposażona w dwa narzędzia: pazur (demontaż 
opony) i talerz (zbijanie stopy opony i demontaż opony) obracane ręcznie. 

Urządzenie przeznaczone do kół dętkowych i bezdętkowych z felgami całymi. 

Głowica chwytna z jedną prędkością obrotową,  panel sterujący na obrotowym 
ramieniu. 

Napęd głowicy chwytnej to silnik o mocy 1,5 kW, zaś napęd pompy hydraulicznej 
realizuje silnik o mocy 0,75 kW. 

http://www.wimad.com.pl/
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 
 

 

Dane: Megamount 362 

Wymiary 
Wysokość 
Szerokość 
Głębokość 

1160 mm  
1500 mm 

1330-1570 mm 

Zakres średnic obsługiwanych obręczy 14"-26" 

Maksymalna waga obsługiwanego koła 1500 kg 

Maksymalne wymiary obsługiwanego koła   
średnica 

szerokość 
1200 mm 
780 mm 

Parametry silnika napędzającego pompę hydrauliczną 0,75 kW / 400 V / 3 fazy 

Parametry silnika napędowego głowicy montażowej 1,5 kW / 400 V / 3 fazy 

Ciśnienie w układzie hydraulicznym 0÷130 bar 

Siła przy zbijaniu opony z obręczy 1865 kg 

Hałas emitowany przez urządzenie < 70 dB 

Waga netto 400 kg 
  

Klamra do montażu opon na felgach 
aluminiowych 

Para klamer wspomagających zbijanie 
opony z rantu lub zbijanie pierścienia 

Rolka do kół bezdętkowych, bez uchwytu 
 
(tylko dla MEGAMOUNT 362) 

http://www.wimad.com.pl/

