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stół montażowy
✓ oznaczenia średnicy ułatwiające
mocowanie zewnętrzne

✓ wbudowany system regulacji

o zakresie mocowania 10–28”

✓ dwucylindrowe siłowniki
✓ zintegrowane dysze

do standardowego pompowania

BPS (Bead Press System)
prawa strona
✓ ramię systemowe z dociskiem

Fast Blast™
prawa strona
✓ system szybkiej inflacji

✓ dolne ramię podtrzymujące
✓ ramię z systemem FastBlast™

✓ duży zbiornik powietrza (24,6 l)
✓ tradycyjny „dodmuch”
✓ zintegrowany z ramieniem BPS

wspomagające montaż trudnych
opon

wszystkich rodzajów opon

PowerOut™
✓ wyjątkowo łatwe ręczne

sterowanie ułatwiające obsługę
nawet dużych kół

✓ łągodne zbijanie opony

zapieczonej na obręczy

✓ kąt ustawienia lemiesza regulowany w trzech płaszczyznach

tradycyjna głowica montażowa
- plastikowa

lub

- stalowa
(z zestawem ochronnym)

Obrotowa kolumna

✓ blokowanie średnicy i szerokości koła za
pomocą przycisku
✓ możliwość obsługi pedałem
✓ oszczędza przesteń roboczą
(30% mniej w porównaniu konstrukcjami
z kolumną odchylaną do tyłu).
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SYSTEM INFLACJI FASTBLAST™
Zaprojektowany z myślą o serwisie samochodów ciężarowych i SUV-ów,
nowy system nadmuchiwania od góry jest zoptymalizowany
pod kątem montażu nawet najtrudniejszych opon.

Duży zbiornik
sprężonego powietrza (24,6 l)
– obsłuży najtwardsze opony.

Łatwa obsługa
1. ustawienie w pozycji roboczej
2. wybranie trybu pompowania
3. naciśnięcie pedału pompowania

✓

Dysza jest zamontowana na ramieniu
Bead Press, umożliwiając obsługę
całkowicie bez użycia rąk.

✓

Standardowo nadal dostępny jest
tradycyjny „dodmuch”, skuteczny
w przypadku większości opon.

RAMIĘ BPS (BEAD PRESS SYSTEM)
SYSTEM DOCISKU STOPKI OPONY

✓ Łatwa w użyciu pojedyncza stopka dociskowa

utrzymująca nawet sztywne opony wewnątrz obręczy.

✓ Pneumatyczne przewody o zwiększonej średnicy
przyspieszające pracę.

✓ Wyposażona w hak do podnoszenia opon.

DOLNE RAMIĘ BLOKUJĄCE

✓ Ułatwia demontaż ciężkich, sztywnych

lub szerokich opon za pomocą talerza.

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.

WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych

PROSPEKT
HUNTER

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
RP11-3009516

RP11-2200277

RP11-8-11400162

Łyżka montażowa
L=500 mm

Nakładki na szczęki
do kół motocyklowych

Rozszerzenie zakresu mocowania
do 30"

RP11-8-11400089

RP11-2201113

RP11-8-11400149

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

Nakładki na szczęki
do kół motocyklowych
Harley-Davidson

Dźwignik koła

Zestaw ochronny – nakładki

RP11-8-11400025 RP11-2202106

RP11-8-11400098 RP11-5-490223

RP11-8-11100358

na głowicę montażową
do felg szprychowych
Konvex

montażowa (ochronna) na łyżkę montażową
na felgę

na lemiesz zbijaka

na szczęki
mocujące koło

20 szt.

3 szt.

4 szt.

8 szt.

4 szt.

Montażownice do kół HUNTER TCX58 i TCX59
występują także wersji czarnej (RAL 7016).
Oznaczone są symbolami TCX58BLK i TCX59BLK.

TCX58
TCX59
zewnętrznych
– z adapterami
wewnętrznych
wysokość
Wymiary
szerokość
głębokość
szerokość
Maksymalne wymiary kompletnego koła
średnica
Szerokość zbijaka
Zasilanie elektryczne
Zasilanie pneumatyczne
Pojemność zbiornika powietrza
⟳
Prędkości stołu
⟲
Zakres mocowania uchwytów

TCX58BLK
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TCX59BLK

10-26"
(6-30*)"
12-28"
2082 mm
1397 mm
1473 mm
356 mm
1143 mm
432 mm
220 V
7,6-10 bar
24,6 l
7 i 17 obr./min
7 obr./min
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