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Pełna automatyzacja

Ekran dotykowy

 Jedna procedura

dla wszystkich rodzajów
opon i obręczy

 Doświadczenie operatora
nie jest bezwzględnie
konieczne

 Intuicyjny interfejs
 Instruktaż prowadzi przez
kolejne kroki procedury

Samoczynne ramiona robocze

Bezłyżkowa głowica

 Demontaż bez użycia łyżki
montażowej

 Bezpieczna dla opony i obręczy
Animacje i filmy instruktażowe

 Zapewniają obsługę niemal

każdej opony samochodu
osobowego, dostawczego, SUV

 Gwarantuje automatyczne działanie
Pedał GO - sterujący procedurą



Naciśnięcie pedału
- uruchomienie procedury



Przytrzymanie pedału
- automatyczna kontynuacja
przebiegu procedury



Zwolnienie pedału
- wstrzymanie procedury
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Zintegrowany dźwignik koła





Koło podnoszone z posadzki do
pozycji roboczej przez samo
wrzeciono (pełni jednocześnie
funkcję dźwignika)
Wbudowanie dźwignika zmniejsza
obszar pracy operatora



Animacje szkolące operatora
w trakcie pracy



Filmy szkoleniowe
dla początkujących



Biblioteka filmów
przedstawiających
procedury specjalne
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Automatyzacja minimalizuje zaangażowanie i błędy operatora

Obsługa współczesnych kół tradycyjnymi metodami wymaga sporych i nieustannie podnoszonych
umiejętności obsługującego. Montażownica TCR te umiejętności ma wbudowane, dzięki czemu
praca technika sprowadza się do roli operatora nadzorującego pracę maszyny.

Czynności obsługowe operatora montażownicy

Zakładanie i zdejmowanie
koła z maszyny

Ustawianie parametrów koła:
- średnicy
- położenia czujników TPMS
- położenia zaworu

Obserwowanie przebiegu
procedury

Zabranie z maszyny zdjętej
opony i dostarczenie nowej

Automatyzacja upraszcza szkolenie
Automatyzacja powoduje, że obsługa każdego koła
jest identyczna i nie wymaga znajomości rozmaitych
manualnych technik zmiany opony – wystarczy więc
szkolenie na jednym kole, aby posiąść umiejętności zmiany
każdego koła.




Szkolenie można odbywać w dwóch trybach:
„Prowadzenie za rękę” – 13 animacji
przedstawiających szczegółowo każdy krok procedury
15 filmów zawierających pokaz operacji
podstawowych, szczegółowych, specjalnych oraz
akcesoriów
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Automatyzacja eliminuje brak doświadczenia
Automatyzacja HUNTER TCR sprawia, że każdy operator urządzenia staje się fachowcem w jej obsłudze. Oznacza to
możliwość pracy na maszynie przez wszystkich dopuszczonych do niej pracowników. Przez to wyrównuje się i poprawia
jakość świadczonej usługi, niezależnie od tego kto ją wykonuje.
Warto podkreślić, że podczas procesu montażu i demontażu koła zamiast

17 istotnych decyzji – obecnie operator podejmuje jedynie 4!

OPERACJE WYKONYWANE PRZEZ TECHNIKA (OPERATORA)
przy montażownicy HUNTER TCR

przy montażownicy konwencjonalnej

Zbijanie opony lemieszem

Montaż opony

A. Omiń na czujniki TPMS
B. Ustaw kąt i położenie lemiesza
C. Chroń obręcz przed uszkodzeniem

1.

K. Ustaw głowicę mocującą
L. Użyj dolnej/górnej
głowicy mocującej
M. Omiń czujniki TPMS
N. Użyj ramion, jeśli potrzeba
O. Obróć oponę z obręczą

Zaciskanie/mocowanie opony
D. Mocuj wewnętrznie lub zewnętrznie
E. Użyj ochraniaczy szczęk,
jeśli potrzeba
F. Ustaw szczęki do rozmiaru koła

2.
3.
4.

Pompowanie

Wybierz rozmiar
stożka dociskowego
Podaj dane o położeniu
czujników TPMS
i średnicy opony
Użyj ramion,
jeśli potrzeba
Podaj ciśnienie docelowe
napompowania opony

P. Napompuj oponę i sprawdź ciśnienie
Q. Powtórz czynność, jeśli potrzeba

Demontaż opony
G. Ustaw głowicę mocującą
H. Omiń czujniki TPMS
I. Użyj ochraniaczy łyżki, jeśli potrzeba
J. Poluzuj ponownie dolną stopkę opony

Automatyzacja oszczędza czas
`

Użytkownik
zwykle
ocenia
przydatność urządzenia przez czas
zużyty na wykonanie pojedynczej
czynności (zmiany opony), niemniej
zmiana opon to zajęcie na cały dzień
(w skrajnych przypadkach).

Grupa kół

Automatyczna montażownica może
być nieco wolniejsza od tradycyjnej
z wykwalifikowanym personelem dla
pojedynczej, zwykłej opony. Jednak dla
większej liczby opon (np. 100) i dla
współczesnych, zróżnicowanych konstrukcji kół i opon – jest znacząco
szybsza.

Montażownica Hunter Revolution™(TCR) obsługuje
wszystkie opony w niemal takim samym czasie

15%
Częstość

zysku

Udział

niskoprofilowe
(o profilu do 45%)

51%

tradycyjne
(o profilu pow. 45%)

22%

o dużej średnicy zewn.
(pow. 30”)

14%

Run Flat

10%

o dużej średnicy obręczy
(pow. 20”)

Czas pracy montażownicy
konwencjonalnej
TCR

3%

100%

Średni czas dla montażownicy HUNTER Revolution™ (TCR)
Średni czas dla montażownicy konwencjonalnej
Koła używane mogą zająć więcej czasu

Czas montażu lub demontażu [min]
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Automatyzacja oznacza bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo pracownika wynikające z braku kontaktu z kołem podczas montażu/demontażu
 Operator nadzoruje pracę maszyny z bezpiecznej odległości, nie wykonuje czynności manualnych podczas
procesu

Bezpieczeństwo pracownika wskutek zastosowania obsługi bezłyżkowej
 Łyżka jest zastąpiona samoczynnymi ramionami roboczymi
 Łyżka nie zagraża operatorowi w trakcie pracy

Bezpieczeństwo pracownika podczas mocowania koła na maszynie
 Brak kontaktu rąk operatora z kołem podczas procedury
 Brak ryzyka przytrzaśnięcia palców
 Brak ryzyka ześlizgnięcia obręczy z maszyny

Bezpieczeństwo pracownika wynikające z zastosowania dźwignika koła
 Komfortowe warunki pracy (nie męczące kręgosłupa)
 Nie ma potrzeby dźwigania dużych ciężarów

Bezpieczeństwo czujników TPMS
 Maszyna stale monitoruje położenie czujników TPMS
 Chroni czujniki TPMS przed uszkodzeniem podczas montażu i demontażu opony

Bezpieczeństwo pracownika podczas pompowania koła
 Algorytm pompowania automatycznie reguluje ciśnienie w oponie – nie ma potrzeby naciskania pedału
w trakcie pompowania

 Operator może stać w bezpiecznej odległości od maszyny podczas pompowania

Bezpieczeństwo opony i koła
 Procedura wykonywana samoczynnie chroni obręcz i oponę przed uszkodzeniem mechanicznym
 Wszystkie pracujące elementy maszyny stykające się z obręczą wykonane są z bezpiecznego tworzywa
zapobiegającego udarom i zarysowaniom tejże

Zalety bezłyżkowej głowicy





Pazur automatycznie ustawia się w pozycji gotowej do złapania i wyciągnięcia (stopki) opony.
Nie ma ryzyka uszkodzenia obręczy lub zranienia operatora.
Pazur zawsze omija czujniki TPMS chroniąc je przed uszkodzeniem.
Głowica mocująca zaprojektowana jest do pracy z każdym, nawet bardzo rzadkim rodzajem koła.

Ramiona robocze służą pomocą na każde żądanie





Ramiona można wykorzystywać tylko wtedy, gdy to konieczne lub ustawić tak, aby zawsze były używane.
Ramiona ustawiają się do pracy automatycznie po wybraniu średnicy koła.
Ramiona obracają się w prawo dla uniknięcia poślizgu opony.
Montaż i demontaż dokonuje się w trakcie jednego obrotu, co chroni czujniki TPMS!

Wszechstronne stożki dociskowe
Pneumatycznie zaciskane stożki mocujące są bezpieczne
dla koła każdego rodzaju (bez ryzyka uszkodzeń).
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Intuicyjny ekran dotykowy
Na ekranie przedstawiane są kolejne kroki przeprowadzanej procedury. Interakcja właściwie
nie jest konieczna. Jeśli jest to potrzebne wysuwa się menu prowadzące operatora przez procedurę.
Wirnik kroków procedury

Ikona etapu
procedury

Bieżąca instrukcja
dla operatora

Wysuwające się menu
wyboru dalszego postępowania

Grafika przedstawiająca
wykonanie
bieżącej procedury

Menu nawigacyjne
innych ekranów i funkcji

Wybór języka

Graficzna prezentacja
obręczy z jej wymiarami
i danymi pompowania

Rolki zbijaka nie powodujące uszkodzeń
 Rolki doskonale sprawdzają się dla każdego rodzaju opon.
 Urządzenie radzi sobie z nawet najbardziej zakleszczonymi oponami na obręczy.
 Bezpieczne dla czujników TPMS i obręczy.

Szybkie pompowanie
Stanowisko pompowania reguluje ciśnienie automatycznie
 wg zadanej wczesniej wartości wyświetlanej na ekranie monitora,
 33% szybciej niż tradycyjną metodą z użyciem pedału inflatora,
 bez udziału operatora.
System „dodmuchu” koła ułatwia prawidłowe zamknięcie się
stopki opony na obręczy.

Sterowanie hydrauliczne
Sterowanie hydrauliczne jest mocne i precyzyjne.





Sterowanie hydrauliczne zapewnia dużą trwałość urządzenia,
podobnie jak w urządzeniach przemysłowych.
Sterowanie hydrauliczne oznacza moc i dokładną kontrolę.
Każde narzędzie może być szybko lub powoli przesuwane do
właściwego położenia i utrzymywane w nim w miarę potrzeby.
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Automatyczna ochrona czujników TPMS
Po ustawieniu przez operatora parametrów koła (średnicy i położenia czujników TPMS) montażownica
TCR w trakcie wykonywania procedury śledzi położenie tych czujników unikając kosztownych uszkodzeń.
Eliminuje tym samym konieczność demontowania czujników przed wykonaniem procedury.

Demontaż górnej stopki

Demontaż dolnej stopki

Montaż dolnej stopki

Montaż górnej stopki

Współpraca z Road Force Touch®
Matching (dopasowanie) wyważonego koła
W przypadku korzystania z wyważarki HUNTER Road Force Touch®,
montażownica HUNTER Revolution™ (TCR) pomaga szybko wyeliminować problemy
drgań, które wskazała sama wyważarka HUNTER RFT®.

Talerze zbijaków montażownicy TCR obracają
oponę
na
obręczy
w
celu
ustawienia
najsztywniejszego
punktu
opony
względem
najniższego punktu obręczy (low spot).

Masaż stopki opony
Montażownica TCR wprowadza sekwencję automatycznego masażu stopki opony.
Podczas masażu stopki opony rolki naciskają bok opony poprawiając osadzenie stopki na
obręczy i uwalniając zalegające w tym obszarze powietrze.

PRZED

PO
Stopka jest osadzona,
ale niecałkowicie
dopasowana

Stopka jest osadzona
i dopasowana
prawidłowo

W tej przestrzeni jest
zalegające powietrze

W połączeniu z testem drogowym wyważarki
HUNTER Road Force Touch®
wyeliminowane mogą być praktycznie wszystkie drgania
(jeśli opona i obręcz nie są trwale i nadmiernie uszkodzone –
– poza dopuszczonymi tolerancjami).
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Masaż stopki opony znacząco zmniejsza
możliwość wystąpienia drgań
ponad

50% kół
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Wyposażenie standardowe
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Pasta montażowa
Pędzel do pasty montażowej
Osłona sworznia
Przyrząd do montażu zaworków
Łyżka pomocnicza
Przeciągacz do zaworów
Stożek pośredni
Stożek z tworzywa mały
Stożek dwustronny z tworzywa
Krążek zapasowy
Okulary
Stopka montażowa z tworzywa
Osłona gumowa

(2)

(2)
(2)
(2)

Tarcza z bolcami
do odwrotnego
mocowania obręczy

(2)
(2)

Kamera
monitorująca
przebieg
zmiany opony.

Wyposażenie opcjonalne

TCR1S

Wymiary

H1
H2
W
D

Wysokość całkowita
Wysokość kolumny
Szerokość
Głębokość

Maksymalna średnica kompletnego koła
Maksymalna szerokość koła
Zakres średnicy obręczy
Zasilanie elektryczne
Zasilanie pneumatyczne

1994 mm
1918 mm
1272 mm
1981 (1702**) mm
1270 mm
381 mm
305 mm – 762 mm
220-230 V / 50 Hz / 24 A
8,6 bar (±1,7 bar)

Prędkośc obrotowa silnika

do 15 obr./min

Moment obrotowy silnika

1186 Nm

*Dźwignik koła w pozycji roboczej (podniesiony)
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Zestaw do opon
z grubą stopką

Zestaw do mocowania kół
19,5” i bliźniaczych
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