
 

  

 

Montażownica ciężarowa 

Mondolfo ferro TBE 156 PRO 

 
 

Montażownica TBE 156 PRO to maszyna przeznaczona do obsługi kół samochodów ciężarowych, 

rolniczych oraz maszyn budowlanych. Bardzo wysoka sztywność elementów konstrukcyjnych 

przekłada się na jej wytrzymałość. 

Dane techniczne 

 zakres uchwytu: 14” – 56”  (36”- 56” po zastosowaniu przedłużek) 

 maksymalna szerokość koła:  1220 mm, 

 maksymalna średnica koła:  2450 mm, 

 minimalna średnica otworu centrującego: 110 mm, 

 minimalna wysokość robocza uchwytu: 350 mm, 

 moc silnika hydrauliki 1,3 – 1,8 kW, 

 moc silnika obrotów koła 1,5kW (Super 1,3-1,8 kW), 

 maksymalna waga koła: 1300kg, 

 siła zbijaka: 35000 N, 



 

  

 Siła obrotowa uchwytu: 5000 Nm, 

 zasilanie: 3x400V, 50 Hz, 

 waga: 156N - 1170 kg; 156Super – 1210kg, 

Informacje ogólne 

 konstrukcja pełnej płyty, ruchome ramieniem z uchwytem koła przyśpiesza pracę,  

 nowy intuicyjny panel kontrolny zamontowany na ramieniu przegubowy zapewnia 

bezpieczną prace, 

 podwójna prędkość obrotowa uchwytu w obu kierunkach oraz zastosowanie nowego 

silnika z hamulcem poprawia precyzję montażu i demontażu, 

 nowy tryb „STAND BY” oszczędza energie podczas przestojów maszyny, 

 nowy system hydrauliczny ramienia montażowego w wersji Super,  

Dostępne wersje urządzenia 

 TBE 156 N posiada ręcznie podnoszone ramię i ręcznie obracany dysk. (MFTBE156N) 

 TBE 156 SUPER posiada automatycznie podnoszone ramię i automatycznie obracany dysk. 

(MFTBE156S)  

 

  

TBE 156 N TBE 156 Super 

 

 

 



 

  

Wyposażenie standardowe 

 przedłużki do uchwytu,  

 łyżka montażowa duża, 

 łyżka montażowa mała, 

 Imadełka 2szt, 

 

Wymiary 

 

 

Wyposażenie dodatkowe 

Nr katalogowy Opis Zdjęcie 

MFDM120 
Imadełko pneumatyczne do opon 

rolniczych  

 



 

  

MF8-12100010 

MF8-12100009 

MF8-12300001 

MF8-12100008 

MF8-12100006 

MF8-12100005 

MF8-12100007 

Pierścienie zabezpieczające do felg 

MF8-12100010  – 281mm 

MF8-12100009 – 221mm 

MF8-12300001 – 220,1mm 

MF8-12100008  – 202mm 

MF8-12100006  – 176 mm 

MF8-12100005 – 164 mm 

MF8-12100007 – 161mm 
 

MF19120014 Rolka do zbijania opony -  stalowa  

 

MF19120016 Rolka do zbijania opony -  plastikowa 

 

MF8-12100175 Szczęki do obręczy aluminiowych 4szt. 

 

BU5974000 Łyżka montażowa  

 

 

 


