
Полуавтоматична машина за монтаж/демонтаж 
на гуми.

Модел M&B TC 322 (328)

Подходяща за интензивно натоварване. Притежава необходимата 
якост за работа с широки и нископрофилни гуми без да наранява 
джантите.

• за работа с джанти от 10”до 20’’ (10” до 28”) - алуминий
• за работа с джанти от 12”до 23’’ (12” до 31”) - стоманени
• max диаметър на колелото: 1120 mm     (44")
• широчина на джантата: 3’’-15’’
• работно налягане: 8÷12 Bar 
• трифазен мотор: 0,55 kW
•     сила на лапата за отлепяне: 2500Kg
• ниво на шума: < 70 ± 3 dB(A)
• тегло на машината: 200kg (206kg)

Възможност за монтиране на система за взривно помпане (IT), 
помпане с педал и дисплей (PG) и/или усилена лапа за отлепяне на 
гуми с широчина над 245 мм (S)

Автоматична машина за монтаж/демонтаж на 
гуми.

Модел M&B TC 522 (528)

Подходяща за интензивно натоварване. Притежава необходимата 
якост за работа с широки и нископрофилни гуми без да наранява 
джантите.

• за работа с джанти от 10”до 20’’ (10” до 28”) - алуминий 
• за работа с джанти от 12”до 23’’ (12” до 31”) - стоманени
• max диаметър на колелото: 1160 mm     (46")
• широчина на джантата: 3’’-16’’
• работно налягане: 8÷12 Bar 
• трифазен мотор: 0,9 kW
•    сила на лапата за отлепяне: 2500Kg
• ниво на шума: < 70 ± 3 dB(A)
• тегло на машината: 220kg

Възможност за монтиране на система за взривно помпане (IT), 
помпане с педал и дисплей (PG), и/или усилена лапа за отлепяне 
на гуми с широчина над 245 мм (S), Lever-less система (L-L)



Супер автоматична машина за 
монтаж/демонтаж

на гуми TC 555 L-L – M&B Италия
Подходяща за  всички видове гуми /спортни,  нископрофилни, 
Run  On Flat,  PAX/.  Новата  L  –  L  система  (патент  на  M&B) 
намалява усилието от страна на оператора и елиминира риска 
от повреди по джантата или гумата. “LEVER-LESS” работната 
глава не използва щанга за вадене на гумата.

Технически характеристики:

• за работа с джанти от 10”до 30’’
• max диаметър на колелото: 1160 mm (46")
• широчина на колелото: 3’’-18’’
• max тегло на колелото 80 Kg
• сила на лапата за отлепяне: 2500 Kg
• работно налягане: 8÷12 Bar 
• монофазен или трифазен мотор
• ниво на шума: < 70 ± 3 dB(A)

Аксесоари за монтаж/демонтаж машини

TEHNOHELP – Професионално рамо от две части за 
подпомагане на монтаж/демонтажа на специални гуми (EMT, 
RFT, CRS, DSST, PAX и т.н.), както и твърди нископрофилни 
гуми. С два 80 мм цилиндъра, позволяващи движение на 
рамената в различни посоки. За машини от серията 500 (522, 
528).
TEHNOSWING - Професионално рамо от две части за 
подпомагане на монтаж/демонтажа на специални гуми (EMT, 
RFT, CRS, DSST, PAX и т.н.), както и твърди нископрофилни 
гуми. За машини от серията 300 (322, 328).
IT – Комплект за взривно помпане (за всички машини)
Комплект фланци за джанти без централни отвори (за машина 
555).
Комплекти адаптори за мотоциклетни джанти и джанти на 
скутери.
Комплекти предпазители за всички части на машината, които 
са в допир с джантата по време на работа (Захвати, лапа за 
отлепяне, монтажна глава, щанга).
Крик за гуми до 80 кг (за машина 555).

 


