
 

  

Montażownica osobowa 

Mondolfo Ferro Aquila Raptor 

 
 

Maszyna Mondolfo Ferro Aquila Raptor jest nowatorskim urządzeniem do montażu i demontażu 

opon samochodów osobowych, a w szczególności niskoprofilowych oraz opon typu Runflat. Dzięki 

wyeliminowaniu tradycyjnej łyżki do montażu opon i zastosowaniu specjalnego automatycznego 

narzędzia urządzenie to jest niezwykle szybkie, wytrzymałe i jednocześnie łatwe w użytkowaniu. 

Poręczna jednostka kontrolna ułatwia sterowanie rolkami odbijającymi stopki. Montażownica ta 

jest wyposażona w nowy uniwersalny system pneumatycznego uchwytu koła, który eliminuje 

ewentualne uszkodzenie obręczy i zapewnia jej stabilny uchwyt. Maszyna ta wyróżnia się szerokim 

zakresem montowanych kół w zakresie 12-28”. Ponadto urządzenie jest standardowo wyposażone 

w podnośnik koła, który umożliwia ergonomiczny załadunek i rozładunek koła, eliminując wysiłek 

operatora.. 

Dane techniczne 

 Zakres uchwytu: 12-28" 

 Max. średnica koła: 1080 mm 

 Max. szerokość koła: 15” 



 

  

 Prędkość obrotowa stołu: 6-15 obr./min 

 Ciśnienie robocze: 10 bar 

 Zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz 

Informacje ogólne 

 Automatyczna stopka do demontażu opony  

 Ergonomiczny pulpit sterujący , 

 Podnośnika koła 

 

Zalety maszyny 

SYSTEM L-L 

Opatentowana automatyczna stopka (system L-L) pozwala na łatwy i szybki demontaż opony,  nie 

wymagając przy tym od operatora użycia jakiejkolwiek siły.  Dzięki zastosowaniu specjalnych 

plastikowych zabezpieczeń  cała operacja jest bezpieczna dla obręczy. Do sterowanie stopki służy 

joystick znajdujący się na kolumnie   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Regulowany kąt rolek zbijających 

Dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu  zmiany kąta pochylenia  rolek  zbijających w 

jeszcze bezpieczniejszy sposób jesteśmy w stanie penetrować przestrzeń pomiędzy felgą a stopką 

opony. Rolki sterowane są przy pomocy panelu sterującego  

 

 

 
 
Dodatkowe ramie pomocnicze 

Ramie pomocnicze wykorzystujemy podczas montażu opony, dzięki zatosowaniu przegubowego 
mocowanie docisk podąża za obracającym się kołem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Podnośnik koła  
W wyposażeni standardowym  klient otrzymuje podnośnik koła o udźwigu 85kg która ułatwia 
załadunek i rozładunek  koła  

 

 

Wyposażenie standardowe 

 Uchwyt pneumatyczny z tulejami 

 Nakładki plastikowe zabezpieczają , 

 Imadełka , 

 Pędzel 

Wyposażenie dodatkowe 

Nr katalogowy Opis Zdjęcie 

MF8-11100156 
Uchwyt do mocowania obręczy 
z odwróconym kanałem centralnym 

 

MF8-11100138 Uchwyt do mocowania obręczy bez 
otworowych 

 

 

 



 

  

 

 

Wymiary  

 

 

 

Wymiar Min. Max 

A 1210 2224 

B 928 2018 

C 1235 1784 


