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MONTAŻOWNICA DO KÓŁ 

Urządzenie do montażu i demontażu opon dętkowych i bezdętkowych 
samochodów ciężarowych i autobusów na felgach o średnicy 13-27” przy 

maksymalnej średnicy koła 1600 mm i szerokości 780 mm. 
 

 
Wyposażone w głowice chwytną z dwoma prędkościami obrotowymi, których wybór 

jest zależny od łatwości demontażu koła oraz możliwością blokowania dla 
5 rozmiarów obręczy. 

Sterowanie odbywa się za pomocą przenośnego panelu kontrolnego połączonego 
z maszyną przewodem. 

W swojej kategorii jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, nie zajmującym dużej 
przestrzeni warsztatowej dzięki czemu może być używane jako wyposażenie 

wyjazdowego serwisu ogumienia. 

Moduł montażowo-demontujący obsługiwany ręcznie – zmiana narzędzia 
(talerz-pazur) oraz blokowanie w pozycji roboczej. 

Napęd układu hydraulicznego to silnik elektryczny trójfazowy o mocy 1,1 kW. 

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

 

Dane: Megamount 551 

Wymiary 
Wysokość 
Szerokość 
Głębokość 

860-1270 mm 
1550-1740 mm 
1430-1750 mm 

Zakres średnic obsługiwanych obręczy 13"-27" 

Maksymalna waga obsługiwanego koła 1500 kg 

Maksymalne wymiary obsługiwanego koła   
średnica 

szerokość 
1600 mm 
780 mm 

Zakres średnic otworu centralnego obsługiwanych obręczy 105-700 mm 

Parametry silnika napędzającego pompę hydrauliczną 1,1 kW / 400 V / 3 fazy 

Parametry silnika napędowego głowicy chwytnej 1,3-1,8 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 560 kg 
  

Rolka do opon bezdętkowych 

Klamra do montażu opon na felgach aluminiowych 

 

Para skręcanych klamer ułatwiających zbijanie stopy 
opony lub pierścienia. 

Zestaw ochronny szczęk głowicy chwytnej 
do felg aluminiowych. 

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

