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Megamount Smart3 jest urządzeniem nowej (już trzeciej) generacji znanych 
i docenianych bezłyżkowych montażownic do kół firmy Hofmann Megaplan. 

Montażownica przeznaczona jest głównie do obsługi kół o dużej średnicy - do 34” ze 
szczególnym uwzględnieniem zautomatyzowania obsługi kół niskoprofilowych 

z szerokimi obręczami. 

Smart3 jest ergonomiczną i łatwą w obsłudze montażownicą. W porównaniu 

z poprzedniczką (Megamount Smart 2) charakteryzuje się wzmocnionym 
korpusem i kolumną oraz mocniejszym siłownikiem hydraulicznym.  
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Ramię pionowe 

 

o średnicy 41 mm 
z siłownikiem pneumatycznym 

odchylane 

 

 

System QXplus 

pneumatyczny bezłyżkowy bądź  

ręczny łyżkowy system montażowy, 

System QXplus łączy w sobie zalety 

urządzenia bezłyżkowego ze standarową „łyżkową” 
montażownicą: za pomocą jednego przycisku 

można ją szybko i łatwo przekształcać w tradycyjne 
narzędzie montażu i demontażu. Zasadniczo 

w jednym urządzeniu zawarto dwa systemy: 
tradycyjny i bezłyżkowy.  

Operator decyduje, który z nich jest najszybszym, 
najprostszym i najbardziej wygodnym sposobem 

obsługi danego rodzaju kół (opon). Urządzenie 
samo przystosuje się do pracy. 

 

   
pedał odchylania 

ramienia pionowego 
pedał pompowania pedał obrotu kołnierza 

uchwytu mocującego 

(2 prędkości: 
7 i 16 obr./min.) 

 

•  
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Pneumatycznie blokowane przesuwne ramię poziome BP1 

 

Kolumna z ramieniem 
dociskanym pneumatycznie BP1 

 z wbudowanym zbiornikiem powietrza 
do GT GUN, 

 z funkcją samoczynnego powrotu 
ramienia do pozycji spoczynkowej. 

 

 

Pneumatyczne ramię dociskowe BP1plus 

Ułatwia operacje montażu i demontażu opon 
typu UHP i run-flat. 

Jest ono pomocne zwłaszcza w końcowej fazie 
procedury montażu. Po zakończeniu operacji podnosi 

się automatycznie, zmniejszając nacisk, a następnie 
samoczynnie powraca do pozycji spoczynkowej,  

bez potrzeby zmiany stanowiska pracy operatora. 
System jest ergonomiczny i łatwy w obsłudze. 

Dzięki pneumatycznemu układowi sterowania może 
być obsługiwany tylko jedną ręką! 

  
 

Docisk Zespół pompowania koła Naolejacz + odwadniacz 

z regulacją ciśnienia 

pneumatycznego 

sterowanie siłownikiem 
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Kolumna z pneumatycznym dwurolkowym zbijakiem nowej konstrukcji 

 

 

   

Panel sterowniczy zbijaka 

 

Zbijaki dwurolkowe 

służące do demontażu opon i ułatwiające montaż 
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Wyposażenie standardowe 
 
 

 

 

centralny system bardzo szybkiego mocowania koła 

 

 przy pomocy stożka i nakrętki 

z równoczesnym zabezpieczeniem  

obręczy przed obrotem 
(nie styka się z jej zewnętrzną krawędzią), 

 możliwość odwrotnego mocowania obręczy. 
 
 

klucz ustawczy o-ringi osłona z tworzywa sztucznego 

 

 

 

 

do stożka centrującego 

pierścień redukcyjny osłona  szczotka stożek centrujący  osłona gumowa 

  

 

 

 

 

do  uchwytu mocującego 
do trzpienia zabieraka 
uchwytu mocującego 

do czyszczenia  
uchwytu mocującego 

do obręczy aluminiowych 
Ø 70 mm 

do uchwytu mocującego 

pędzel łyżka łyżka pomocnicza Zestaw wkładek 

 
  

 
do pasty montażowej do odbijania stopki opony  do głowicy montażowej 

    

osłona gumowa do obręczy… Zacisk stopki opony 

   

 

…stalowych 
(oznaczenie: • ) 

…aluminiowych 
(oznaczenie: • • ) 

…aluminiowych 
z wypukłymi szprychami. 

(oznaczenie: • • • ) 

z dodatkową objemką 
dla obręczy z cofniętym obrzeżem 
do opon UHP i run-flat 

 do użytku wraz z osłonami 
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Wyposażenie opcjonalne 
 

pneumatyczny dźwignik koła 
 

 

 umożliwiający łatwy montaż kół na wrzecionie, 

zwłaszcza o dużym rozmiarze i wadze, 

 instalowany fabrycznie lub samodzielnie. 

  

  
Dźwignik bez koła  
w pozycji spoczynkowej 

Dźwignik z kołem  
w pozycji spoczynkowej 

Dźwignik z kołem  
w pozycji uniesionej 

Koło zamontowane 
na wrzecionie 

    

stożek stożek dwustronny docisk GT GUN pędzel 

  
 

 

 

do mocowania obręczy stalowych 
o otworze centralnym 

Ø 75-120 mm 

do mocowania obręczy 
o otworze centralnym 

Ø 75-145 mm 
 ręczny zestaw 

inflacyjny 
pneumatyczny 
smarujący 

stożek i pierścień zestaw 23 053 zestawy bolców 

 
 

 

do mocowania obręczy o otworze: do odwrotnego mocowania obręczy 
oraz do obręczy bez otworu centralnego 

Ø 24 Ø 34 

Ø 110-190 mm Ø 140-220 mm  do zestawu 23 053 
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 Megamount Smart3 

Zakresy średnic obręczy 
12"-30" 
14"-32" 
16"-34" 

Maksymalna średnica koła 1200 mm (47") 

Maksymalna szerokość obręczy 406 mm (16") 

Siła zbijaka przy ciśnieniu 10 bar 12 037 N 

Ciśnienie zasilania 8-10 bar 

Ciśnienie pompowania 3,5 bara 

Zasilanie elektryczne 1-fazowe 
230 V 
50 Hz 
750 W 

Prędkości stołu lub wrzeciona  7 i 16 obr./min. 

Wymiary 
wysokość 
szerokość 
głębokość 

2300 mm 
1880 mm 
1980 mm 

  

 
RAL 9005  RAL 3000  

RAL 7040  RAL 7040  

Dostępne wersje kolorystyczne 
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