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 Montówka do kół HUNTER TCX3000 
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Ramię wspomagające montaż opon 
niskoprofilowych oraz typu RunFlat. 

Zespół pompowania wraz 
z manometrami oraz ekranem 
kamery (opcjonalnie). 

Zespół inflacji powietrza 
(opcjonalnie) wraz z szafką na 
podręczne narzędzia. 

 
 

 

Górne rolki dociskowe ułatwiające 
montaż i demontaż opon 
niskoprofilowych i RunFlat. 

Dolna rolka ułatwiająca demontaż 
opony z felgi. 

Dźwignik (opcjonalnie) unoszący 
koło na wysokość stołu 
montażowego (udźwig do 100kg). 

 
 

  
Dane: TCX3000 

Zakres średnic felg 12-34” 

Maksymalna szerokość felgi 15” 

Maksymalna szerokość kompletnego 
koła 

420 mm (16,5”) 

Maksymalna średnica kompletnego 
koła 

1250 mm (49”) 

Masa montówki 461 kg 

Zasilanie elektryczne 230 V / 1 faza / 50/60 Hz 

Zasilanie pneumatyczne 10 bar 

Prędkości stołu 7 i 17 obr./min 

Montówka TCX3000 jest urz ądzeni em 
przeznaczonym do obsługi kół samochodów 
osobowych i dostawczych o średnicach do 34” 
(szeroko ść do 420 mm). TCX wyposa żona jest 
w dwie rolki słu żące do zbijania opony z felgi. 
Jedna z nich – górna umieszczona jest w specjalnej 
obrotowej i opatentowanej g łowicy wyposa żonej 
także w bezdotykowy przyrz ąd zast ępujący zwykł ą 
łyżkę monta żową. Wymienione wyposa żenie oraz 
pomocnicze rami ę dociskowe pozwalaj ą na monta ż 
i demonta ż opon niskoprofilowych oraz typu 
RunFlat. W obsłudze du żych i ci ężkich kół 
przydatny je st pneumatyczny d źwignik (opcja). 
Koło po uniesieniu d źwignikiem umieszczane jest 
na stole monta żowym wyposa żonym w centralny 
system mocowania.  


