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Megamount Smart 2 jest ergonomiczną i łatwą w obsłudze montażownicą nowej 
generacji przeznaczoną głównie do obsługi kół o dużej średnicy - do 34” 

ze szczególnym uwzględnieniem zautomatyzowania obsługi kół niskoprofilowych 
z szerokimi obręczami. 

Standardowym wyposażeniem jest dźwignik koła i centralny system mocowania 
koła przy pomocy stożka i nakrętki z równoczesnym zabezpieczeniem felgi przed 

obrotem (nie styka się z jej zewnętrzną krawędzią) oraz dwie rolki pneumatyczne 
do zbijania opony z felgi. 

Pneumatyczny, bezłyżkowy system montażowy QX pozwala na demontaż opony 

za pomocą przycisku zamiast ręcznie za pomocą łyżki do opon. 

W przeciwieństwie do innych nowych montażownic Smart 2 została 

zaprojektowana pod kątem łatwości (prostoty) obsługi, tak aby zminimalizować 
liczbę operacji i czynności wykonywanych przez operatora maszyny.  
 

Wyposażenie standardowe: 

• pneumatycznie blokowane przesuwne ramiona robocze 

̶ ramię poziome, 
̶ ramię pionowe o średnicy 41 mm z siłownikiem pneumatycznym, 

• centralny system mocowania koła  

̶ przy pomocy stożka i nakrętki z równoczesnym zabezpieczeniem felgi przed obrotem, 

̶ możliwość odwrotnego mocowania obręczy, 

• 2 prędkości obrotowe sterowane pedałem, 

• kolumna z pneumatycznym dwurolkowym zbijakiem, 

• kolumna z ramieniem dociskanym pneumatycznie, 

• system QX 
  pneumatyczny, bezłyżkowy system montażowy, 

• zespół pompowania koła, 

• 23 004 – naolejacz + odwadniacz z regulacją ciśnienia pneumatycznego, 

• specjalny zestaw ochronny. 

Opcja fabryczna (bez możliwości późniejszego dokupienia): 

• pneumatyczny dźwignik koła. 

 

 

 
 

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


WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych PROSPEKT 
 

HOFMANN MEGAPLAN 

 
 

 

WWW.WIMAD.COM.PL TEL./FAX: 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji 
produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

 
 
 
 

 

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


WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych PROSPEKT 
 

HOFMANN MEGAPLAN 

 
 

 

WWW.WIMAD.COM.PL TEL./FAX: 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji 
produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

‘ 

 

Dane: Megamount Smart 2 

Maksymalna średnica obręczy 12"-24" 

Maksymalna średnica koła 1200 mm (47") 

Maksymalna szerokość obręczy 406 mm (16") 

Siła zbijaka przy ciśnieniu 10 bar 1200 kg 

Ciśnienie zasilania 10 bar 

Ciśnienie pompowania 3,5 bara 

Zasilanie elektryczne 1-fazowe 230 V / 50 Hz / 750 W 

Wymiary 
Wysokość 
Szerokość 
Głębokość 

2130 mm 
1830 mm 
1900 mm 

Wymiary urządzenia zapakowanego 
Wysokość 
Szerokość 
Głębokość 

5410 mm 
4648 mm 
4826 mm 
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