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Wytrzymała przemysłowa konstrukcja
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach
wysokiego obciążenia. Solidny korpus i ramię
odporne na odkształcenia.
Dedykowane warsztatom świadczącymi usługi
zgodne z normami technicznymi stawianymi przez
producentów nowoczesnych opon klasy premium.

Pneumatyczna łyżka odparzająca
Sterowana w obu kierunkach pneumatycznie
za pomocą pedału.
Zamontowana na sprężynującym ramieniu o
dwóch stopniach swobody w celu
precyzyjnego dopasowania do felgi.
Gumowa, proﬁlowana osłona korpusu na
styku z felgą i osłona łyżki z tworzywa
sztucznego chronią przed uszkodzeniem.

Komfortowa praca
Nisko osadzony stół montażowy zapewnia
wysoki komfort pracy nawet z bardzo dużymi
kołami.
Specjalnie proﬁlowana gumowa
powierzchnia styku koła z korpusem
maszyny chroni felgę przed uszkodzeniami.

Certyﬁkat WDK

Opcjonalna głowica montażowa
z tworzywa sztucznego

Certyﬁkat posiadają montażownice z
oznaczeniem „Plus” w nazwie.

Głowice (stalowa i z tworzywa sztucznego)
mogą być stosowane zamiennie i szybko
wymieniane z pomocą mechanizmu
mocowania do ramienia quick-exchange

Norma zapewnia poprawny montaż i
demontaż nowoczesnych opon sportowych
UHP i RUN-FLAT.

Obustronne mocowanie
Solidny docisk gwarantują dwa dwustronne
pneumatyczne siłowniki. Precyzyjnie
centrują oraz pewnie trzymają felgę,
zapobiegając przed jej wyślizgnięciem.
Specjalna konstrukcja szczęk zapewnia
szerokie spektrum zastosowań, włącznie z
najnowszymi modelami felg.
®

Specjalny proﬁl szczęk pozwala chwytać felgi
od wewnątrz jak i zewnątrz, zależnie do
potrzeb. Rozwiązanie skraca skok cylindra
siłownika, zwiększa siłę docisku i oszczędza
czas obsługi.

Zestaw PLUS KIT rozszerza funkcjonalność
montażownic Monty o zgodność z
certyﬁkacją WDK.
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Zestaw montażowy PLUS KIT

Wyproﬁlowane klocki dystansowe

Upraszcza montaż/demontaż opon
niskoproﬁlowych i Run Flat. Spełnia
rygorystyczne niemieckie normy
certyﬁkujące WDK.

Do szybkiej i efektywnej pracy z oponami
run-ﬂat i UHP. Utrzymują oponę poniżej
rantu felgi co upraszcza demontaż.
Dostępne w zestawie PLUS KIT.

Zestaw zawiera popychacz rolkowy i rolkę
odparzającą z tworzywa, nakładkę i
dystanse na łyżkę odparzającą, nakładki
teﬂonowe na rant felgi, dystanse
utrzymujące opnę poniżej rantu felgi do
opon UHP i Run Flat, wyproﬁlowaną łyżkę
montażową, imadełko dystansujące
stopkę opony od rantu.
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monty 1270 / 1270 Plus
Montażownice z jedną prędkością obrotową 7 rpm
Przeznaczona dla warsztatów o średnim natężeniu pracy
felgi od 10" do 20" • szerokość felgi do 12” • 4 szczęki samocentrujące sterowane dwoma dwukierunkowymi silowinikami za pomocą pedału
• łyżka odpażająca z dwuosiową regulacją i dwustronnym sterowaniem pneumatycznym za pomocą pedału • Przemysłowe wykonanie z
antypoślizgowym wykończeniem powierzchni • Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację pod ścianą • Gumowa proﬁlowana osłona
korpusu na styku z felgą • Łyżka montażowa • Nakładki na głowicę montażową i szczęki mocujące z tworzywa sztucznego • blok
przygotowania powietrza z przestawnym reduktorem, manometrem i olejarką

monty 1270
 Pułautomatyczna
 Ramię montażowe sterowane ręcznie
 Maksymalna szerokość opony do 305 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
monty 1270 Plus
 Zestaw KIT PLUS zgodny z certyﬁkacją WDK
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akcesoria
Adapter 4” zwiększający średnicę obsługiwanych felg
(w modelach monty® 3300 racing smartSpeed/GP,
monty® 3300-24 smartSpeed/GP

Osłona łyżki odparzającej
z tworzywa

Adapter 6” zwiększający średnicę
®
obsługiwanych felg
(w modelach monty® 1270,
monty® 3300/GP/SmartSpeed

Teﬂonowe osłony rantu felgi
®
(opcja w monty® 1270,
3300 smart, w pozostałych
modelach wyposażenie
standardowe

Adapter do kół ciężarowych 17,5’ dla modeli
monty® 3300 racing smartSpeed/GP,
onty® 3300-24 smartSpeed/GP
®
Adapter do kół ciężarowych 17,5’ dla modeli
monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed
onty® 3300-24 smartSpeed/GP

Osłona głowicy montażowej
Osłona głowicy montażowej
do felg o proﬁlu ???

Adapter do kół motocyklowych dla modeli
monty® 3300 racing smartSpeed/GP,
monty® 3300-24 smartSpeed/GP

Osłona głowicy montażowej
®
do felg motocyklowych

Adapter do kół motocyklowych dla modeli
monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed
Dystanse do osłony głowicy
montażowej

Klucz 4” do szybkiego demontażu
i montażu głowicy montażowej
® racing smartSpeed/
(dla modeli
GP and 3300-24
smartSpeed/GP)

Podstawa rolkowa do kół

EAK-

Podnośnik do kół dla modeli
monty® 3300/SmartSpeed/GP,
monty® 3300-24 smartSpeed/GP

EAK-

Podnośnik do kół dla modeli
monty® 3300 racing smartSpeed/GP

EAK-

specyfikacja
smart plus/GP

Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej (w calach)
Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej (w calach)
Szerokość felkgi (w calach)
Szerokość maksymalna koła (mm)
Średnica maksymalna koła
Predkość obrotowa
Zakres pracy łyżki odparzającej
Ciśnienie spręzonego powietrza
wymiary
Waga
zasilanie

12-22
10-20
3-12
13
1000
7
70-340
8-12
1150x1030x1730
173
400 V 3ph 50 Hz

12-22
10-20
3-12
13
1000
7
70-340
8-12
1160x1700x1850
300
400 V 3ph 50 Hz

smartSpeed/GP
plus

smartSpeed/GP plus

12-24
12-24
10-24
10-24
3-14
3-12
15
13
1000
1000
7 / 7-18
7 / 7-18
40-392
70-392
8-12
8-12
1220x1700x1870 1350x1800x1920
310
310
230 V 1ph 50–60 Hz 230 V 1ph 50–60 Hz
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