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Stożkowa rolka ułatwiająca zbicie
opony z felgi (w tym niskoprofilowej).

Głowica obsługiwana jednym
przyciskiem i pozwala na łatwą
obsługę opony bez użycia
tradycyjnej łyżki.

Dolna rolka ułatwiająca zbicie
i podniesienie ciężkich opon.

Konstrukcja ramienia ogranicza
przestrzeń pracy montówki
i pozwala na łatwe mocowanie koła
na stole montażowym.

Montażownica TCX575 jest urządzeniem stanowiącym
wersję rozwojową TCX550. Innowacja polega na
zastosowaniu
specjalnej
głowicy
montażowej
wykorzystującej siłownik pneumatyczny zastępującej
tradycyjną łyżkę montażową. Dzięki temu głowica
optymalnie „naciąga” stopkę opony ograniczając do
minimum naprężenia, wspomagana przez nowego typu
rolki zgniatające doskonale radzi sobie z obsługą
ogumienia
o niskich
profilach
i
specjalnych
konstrukcjach (Run Flat, BSR). TCX575 wyposażony jest
ramię BPS ułatwiające montaż i demontaż opony z felgi.
Opcjonalny dźwignik pneumatyczny pozwala na łatwe
i szybkie podniesienie koła w celu zamocowania na
stole montażowym. Po zmontowaniu koła ułatwia jego
opuszczenie. TCX575 przeznaczona jest do obsługi
każdego rodzaju kół w tym niskoprofilowych, RunFlat,
EMX, PAX, CSR.
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Pneumatyczny docisk i dodatkowe
ramię do obsługo opon niskoprofilowych.

Regulowana wysokość stołu (dwie
pozycje) niezależnie od wzrostu
operatora ułatwia obsługę wąskich
i szerokich kół.
Dane:

TCX575

Zakres mocowania uchwytów zewnętrznych

14-28”

Zakres mocowania uchwytów wewnętrznych

12-24”

Maksymalne rozchylenie zbijaka
Maksymalna średnica kompletnego koła
Maksymalna średnica obręczy dla ramienia BPS

17”
1100 mm
28”

Maksymalna siła zbijaka

3200 kg

Masa montówki

431 kg

Zasilanie elektryczne
Zasilanie pneumatyczne

240 V
8-10 bar

Prędkości stołu

7 i 17 obr./min

Poziom hałasu

74 dB
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