CENTRUM WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW
SAMOCHODOWYCH
ISO 9001:2000

Montażownica do opon samochodów osobowych i dostawczych
Hofmann Megaplan
Typ Megamount SMART 3 (bez łyżki)

Montażownica Megamount SMART 3 to najnowsza maszyna firmy Hofmann umożliwiająca wykonywanie
operacji bez dotykowo - bez łyżki montażowej, wyposażona w przystawkę pneumatyczną do trudnych opon
oraz rolkowy system odparzania. Koło jest mocowane na uchwycie pionowym przy użyciu stożka centrującego
i siłownika pneumatycznego. Maszyna przeznaczona jest do profesjonalnych serwisów oponiarskich
obsługujących dużą liczbę samochodów z oponami niskoprofilowymi i Run Flat. Przy projektowaniu tej
maszyny zostały wzięte pod uwagę życzenia licznych klientów, którzy wcześniej nabyli model SMART 2. Oto
najważniejsze zmiany w tym nowym modelu:
•
•
•
•
•
•

Opcjonalny podnośnik koła ułatwiający montaż koła na wale, istnieje możliwość jego późniejszego
zamontowania na działającej maszynie,
Dociskowe ramię pomocnicze BP1 z funkcją automatycznego powrotu do pozycji spoczynkowej,
Nowa koncepcja konstrukcji odbijaka z dwoma dyskami,
Wzmocniona obudowa i maszt, mocniejszy siłownik hydrauliczny
Bardzo szybki system mocowania koła na wale SMART LOCK,
Automatyczna głowica QXplus umożliwia operatorowi podjęcie decyzji czy chce pracować ręcznie z
łyżką czy maszyna sama ma unieść
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DANE TECHNICZNE
możliwość mocowania felg z zewnątrz i od wewnątrz o średnicy
maksymalna średnica opony
maksymalny zakres szerokości felgi
max. ciężar koła
moc silnika
ciśnienie sprężonego powietrza
siła odparzania
ciśnienie pompowania
zasilanie
wymiary
prędkość obrotu stołu
waga maszyny netto

- 10 – 34”
- 1200 mm (47”)
- 16" (406 mm)
- 80 kg
- 0,75 kW
- 8 - 10 bar
- 1200 kg
- 3,5 bar
- 230 V (1 faza)
- 1185 x 1960 x 2120 mm
- 7-16 obr./min
- 395 kg
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OPCJE
Uchwyt trzpieniowy dla 4,5 i 6 otworów
samocentrujący, do mocowania kół bez
otworu centralnego, lub kół wymagających
odwrotnego mocowania. Zawiera
podstawowe trzpienie

Cena – 2881,- zł netto

Dodatkowe trzpienie 5 szt, fi. 24 mm
Cena – 623,- zł netto

Dodatkowe trzpienie 5 szt, fi. 34 mm
Cena – 623,- zł netto

Pierścień i stożek do centrowania kół
samochodów dostawczych o średnicach
otworu w felgach w zakresie
110 – 190 mm
Pierścień i stożek do centrowania kół
samochodów dostawczych o średnicach
otworu w felgach w zakresie
110 – 220 mm
23065 - zestaw 10 osłon przednich
23078 - zestaw 10 osłon tylnych

Cena – 1612,- zł netto

Cena – 2279,- zł netto

Cena – 215,- zł netto
Cena – 559,- zł netto

Podnośnik koła SMART 3

Cena – 2713,- zł netto

Podkładka nacisku na stopkę opony.
Nr. kat. 23069
Niezbędne wyposażenie dla certyfikatu
WDK
Inflator ułatwiający pompowanie
problematycznych kół.
9241008 - item 835/15

Nieodpłatnie. Dostawa na życzenie.

Cena – 1.800,- zł netto
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