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zespół sterowania
funkcjami urządzenia

✓ trzy dżojstiki sterownicze
✓ uruchamianie zmiany kąta

głowica bezłyżkowa

dźwignia z blokadą

✓ umożliwiająca łatwy demontaż

✓ współbieżnie ustawiająca rolki

opon niskoprofilowych
oraz typu run-flat

zbijaka do średnicy koła

ustawienia rolki – za pomocą
przesunięcia dżojstika w bok

dwurolkowy zbijak
Quick Clamp

✓ pneumatyczny
✓ łagodny i bezpieczny dla obręczy
✓ umożliwiający „dopasowanie”

✓ centralny system

szybkiego mocowania koła
na wrzecionie

(match-mounting)
opony do obręczy

BPA (Bead Press Arm)
wrzeciono montażowe

✓ wspiera montaż opon
✓ utrzymuje ścianki boczne
opony poniżej
krawędzi obręczy
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✓ obsługuje szeroką gamę kół
✓ nie uszkadza obręczy

sterowanie nożne

✓ pedał pompowania koła
✓ pedał obrotu wrzeciona
✓ pedał podnoszenia koła
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STEROWANIE
Intuicyjne i łatwe w obsłudze!
Zespół sterowania funkcjami urządzenia
Trzy dżojstiki obsługujące montaż i demontaż koła oraz dźwignia kontroli średnicy koła.
MATCHING (DOPASOWANIE) WYWAŻONEGO KOŁA
„WCIĘCIE” ROLKI
Jednym płynnym ruchem
dżojstika (w lewo), po ustawieniu
się rolki zbijaka pod kołnierzem
obręczy, powoduje zmianę kąta
ustawienia rolki i poprawia
ochronę obręczy i opony.
KONTROLA ŚREDNICY KOŁA
Dźwignia z blokadą ustawiająca
współbieżnie obie rolki zbijaka do
średnicy koła.

Talerze zbijaków montażownicy
HUNTER TCX70 obracają oponę
na obręczy w celu ustawienia
najsztywniejszego punktu opony
względem najniższego punktu
obręczy (low spot).

W przypadku korzystania z wyważarki
HUNTER Road Force® Elite,
montażownica HUNTER TCX70 pomaga
szybko wyeliminować problemy drgań,
które wskazała sama wyważarka
HUNTER RFE.

OBROTOWE RAMIONA ROBOCZE

BEAD PRESS ARM (BPA)

Obrotowa kolumna
(wraz z BPA)

Kolumna z ramieniem
dociskanym pneumatycznie

✓ po podniesieniu odsuwa się na bok,
✓ automatycznie ustawia się
do tej samej obręczy,
✓ oszczędza przesteń roboczą
(w porównaniu konstrukcjami
z kolumną odchylaną do tyłu).
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Górna rolka zbijaka

✓ odsuwa się, przyspieszając
standardową obsługę koła,
✓ zapewnia prześwit na wysokich
obręczach z odwrotnym
mocowaniem.

✓ Wspomaga montaż
trudnych opon,
ułatwia demontaż
opon standardowych.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
stożek
duży

stożek
mały

osłony stożków
standardowych

tuleja
dystansowa

śrubokręt
do zaworków

łyżka
pomocnicza

przeciągacz
do zaworków

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
RP11-8-11100416

RP11-8-11100417

RP11-8-11100039

zespół inflacji powietrza

zestaw do montażu kół z dużym zestaw do odwrotnego
offsetem i otworem centralnym mocowania obręczy

RP11-8-11100415

G2005167

dźwignik koła

pneumatyczny pędzel smarujący

TCX70
Zakres mocowania opony
Maksymalne wymiary koła

Wymiary urządzenia

12-30″
szerokość
średnica

381 mm
1143 mm

wysokość
szerokość
głębokość

2135 mm
1425 mm
1400 mm
1675 mm

— z dźwignikiem koła

Zasilanie elektryczne

1-fazowe

Zasilanie pneumatyczne
Prędkości stołu lub wrzeciona
Moment obrotowy silnika
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208-230 V
50 Hz
16 A
8-12 bar

w prawo
w lewo

7 i 17 obr./min
7 obr./min
880 Nm

VAS 741 075
Montażownica do kół HUNTER TCX70 występuje
także wersji zaaprobowanej przez koncern VW:
Audi, Bentley, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen i in.
Nosi ona oznaczenie VAS 741 075 i występuje
w kolorze standardowym dla urządzeń
serwisowych VW, czyli szarym (RAL 7040).
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