
WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych PROSPEKT 
 

 HUNTER 

 

 

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 
 

 HUNTER 

 

 

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. 

 

Wyposażenie standardowe 

  

  

  
  
  

kolumna 
odsuwana do tyłu 
sterowana pneumatycznie 

zbijak 
o dużej sile i prędkości 
sterowany pedałem 

stół montażowy tradycyjna głowica montażowa 
- plastikowa lub 
 - stalowa 
 (z zestawem ochronnym) 
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 Wyposażenie opcjonalne 

  

RP11-3009516 RP11-2200277 

 

 

Łyżka montażowa 
L=500 mm 

Nakładki na szczęki 
do kół motocyklowych 

  

RP11-8-11400089 RP11-2201113 

 

 

Głowica montażowa szybkomocująca 
do felg szprychowych Konvex  
(np. VW T5, Touareg) 

Nakładki na szczęki 
do kół motocyklowych 
Harley-Davidson 

Zestaw ochronny 

RP11-8-11400025 RP11-2202106 RP11-8-11400098 

   

Nakładka na głowicę montażową 
do felg szprychowych Konvex 

Nakładka montażowa (ochronna)  
na felgę 

Nakładka na łyżkę montażową 

20 szt. 3 szt. 4 szt. 

   
RP11-5-490223 RP11-8-11100358  

  

 

Nakładki na lemiesz zbijaka Nakładki na szczęki mocujące koło  

4 szt. 8 szt.  
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Ramiona pomocnicze 

RP11-54PT230 RP11-54BPS30 

 
 

BPS (Bead Press System) – prawa strona 
ramię systemowe wspomagające montaż opon 
niskoprofilowych oraz typu run-flat (podstawowe) 

BPS (Bead Press System) – lewa strona 
ramię pomocnicze (premium) 

 TCX54 

Zakres mocowania uchwytów 
zewnętrznych 
wewnętrznych 

12-24” 
14-27” 

Wymiary 
wysokość 
szerokość 
głębokość 

1960 mm 
1340 mm 
2000 mm 

Maksymalna szerokość kompletnego koła 356 mm 

Maksymalna średnica kompletnego koła 1100 mm 

Szerokość zbijaka 390 mm 

Masa montażownicy 275 kg 

Zasilanie elektryczne 
220 V 

50-60 Hz 
1 faza 

Zasilanie pneumatyczne 8-10 bar 

Prędkości stołu 7 i 16 obr./min 

  

VAS 6560 

Montażownica do kół HUNTER TCX54 występuje 
także wersji zaaprobowanej przez koncern VW 
(Audi, Bentley, Seat, Skoda, Volkswagen). 

Nosi ona oznaczenie VAS 6560 i występuje w kolorze 

standardowym dla urządzeń serwisowych VW czyli 
szarym (RAL 7040). 

Standardowym wyposażeniem montażownicy VAS 6560 
jest ramię BPS (RP11-54PT230) 
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