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Samoczynne unoszenie 
się ramienia po połowie 
obortu

Regulacja głowicy
(Patent)

Standardowo w GP
Obsługiwany przez pedał 
system szybkiego pompowania
opon

S 48 Top W pełni zautomatyzowana montażownica do opon samochodowych

Parametry opony

Parametry felgi

Zewnętrzne mocowanie
(Felgi aluminiowe)

Wewnętrzne mocowanie
(Felgi stalowe)

Pułka na narzędzia z 
manometrem do pomiaru 
ciśnienia

Automatyczne odchylanie 
ramienia oszczędzające 
czas i przestrzeń

4 uchwyty 
samocentrujace, 
2 pneumatyczne 
siłowniki i 
podwójna płyta 
kontrolna (patent)
zapewnia 
perfekcyjne 
centrowanie koła

Nie jest wymagane przykręcenie na śruby do podłoża

Automatyczna i/lub ręczne 
ustawienie pionowej belki 
(patent) CRU w standardzie

Przyrząd do szybkiej 
wymiany głowicy

Opcjonalne urządzenie 
eletroniczne sprawdzające 
funkcjonowanie czujników 
od TPMS, zintegrowane z 

obszerną bazą danych

Wyposażenie standardowe

WDK 
Certy fikowane narzędzi e 

do opon UHP i 
typu Run Flat

Wyposażenie dodatkowe

Standard:
Żółty: Ral 1007 Niebieski: Ral 5015 Jasno-szary: 

Ral 9006
Czerwon y: Ral 3002 

Dostępn e kolory
Podstawa zawsze koloru ciemno-szarego Ral 7016

CERTYFIKAT

Maks. wymiary zewnętrzne
Opakowanie na krótkie dystanse 

Paleta + nylon
Opakowanie na wysyłki 

zagraniczne i długodystansowe. 
Karton na palecie

Oponus - Wrocław  Sp. z o. o.
Spalice, ul. Warszawska 10
56-400 Oleśnica

tel./fax   71 399 39 39             
71 399 41 41  

e-mail:  oponus@oponus.pl 
www.oponus.pl

Łatwy dostęp serwisowy do 
sterowników pedałów poprzez 
możliwość wysucięcia całego 
zespołu od przodu korpusu 
maszyny

Dwa położenia kąta 
lemiesza zbijaka opon

Opcjonalny TPM

Zmiana wysokości 
płyty montażowej

PT w standardzie:
Kolumna 
wspomagająca 
ułatwiająca montaż 
opon niskopro-
filowych i opon typu 
Run Flat

41 mm sześciokątny 
trzon głowicy

Pneumatyczna blokada 
głowicy w pionie i poziomie

Elektroniczny 
inwerter o 
dużej mocy 
sterujący 
obrotami stołu 
od 7 - 17 rpm

Ogranicznik skoku WDK

Trzy-stopniowa regulacja 
kąta oraz powiększony 

lemiesz zbijak opon
Zakres:

Poz. 1  40-440 mm (1,5-17,5”)
Poz. 2  5-380 mm (0-15”)


