
Uchwyt wyważarki do kół motocyklowych z siłow-

nikami sprężynowymi.

do monta ownicy, zapewniaj cej w trakcie 
pracy odpowiedni docisk bardzo sztywne-
go boku tego typu ogumienia. Innym roz-
wi zaniem wspomagaj cym obs ug  opon 
niskoprofi lowych na monta ownicach nie-
posiadaj cych specjalnego ramienia jest 
stosowanie dodatkowych docisków wyko-
nanych z tworzywa sztucznego (tzw. trzecia 
r ka), zak adanych na obwodzie obr czy
w trakcie obs ugi tego typu opon.

Drug  niezb dn  maszyn  w serwisie 
ogumienia jest wywa arka. Gwarantuje ona 
odpowiednie wywa enie kompletnego ko a
po wymianie opony, co przy osi ganych
przez wspó cze nie eksploatowane pojaz-
dy samochodowe pr dko ciach jest warun-
kiem bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym.

Posiadanie obu wymienionych maszyn 
umo liwia obs ug  najbardziej popu-
larnych typów i rozmiarów kó  sa-
mochodów osobowych. Coraz 
cz ciej zdarza si  jednak 
w praktyce, e do obs ugi kó
do serwisów ogumienia tra-
fi aj  pojazdy samochodo-
we z nietypowymi ko ami
(wi kszymi rozmiara-
mi, kszta tem obr -
czy, innym sposo-
bem ich osadzenia 

Obs uga ogumienia wspó cze nie
eksploatowanych pojazdów sa-
mochodowych, ze wzgl du
na wprowadzenie obr czy
ze stopów lekkich oraz co-
raz powszechniejsze zasto-
sowanie opon niskoprofi lowych, 
musi by  przeprowadza-
na w wyspecjalizowa-
nych serwisach, przy 
u yciu profesjonalnych 
maszyn obs ugowych.

Odpowiednio wyposa ona monta ow-
nica zapewnia bezpieczne dla obu elemen-
tów ko a przeprowadzenie procesu zdj cia
opony z obr czy i ponowne za o enie jej 
bez spowodowania zarysowa  czy wgnie-
ce  obr czy i uszkodzenia opony. Oczy-
wi cie jest to mo liwe przy zastosowaniu 
odpowiedniego wyposa enia dodatkowe-
go w przypadku obs ugi obr czy ze sto-
pów lekkich w postaci stopek monta owych
wykonanych z tworzywa sztucznego za-

oraz specyfi cznymi do obs ugi oponami).
Prowadz c serwis ogumienia, 

warto zatem mie  mo liwo  ob-
s u enia równie  i takich klientów, 
którzy maj  pojazdy z takimi ko-
ami, których – nawiasem mó-
wi c – jest na rynku coraz wi -

cej. Mo liwo ci takie daje 
doposa enie standardo-
wych maszyn w osprz t
opcjonalny, rozszerzaj cy

tym samym zakres obs ugiwanych
kó  w a nie o takie rozwi zania.
Najistotniejsz  kwesti  w ca ym proce-

sie wywa ania kó , wp ywaj c  na dok ad-
no  przeprowadzania ca ego procesu, jest 

sposób osadzenia i zamocowa-
nia ko a na wale wywa arki.

Najpowszechniej stosowa-
ne rozwi zanie oparte jest 
na wykorzystaniu zacisku 

szybkomocuj cego oraz sto -
ków, za pomoc  których realizowane jest 

centrowanie otworu obr czy ko a na wale. 
Niestety, przy tym rodzaju osadzenia i mo-
cowania ko a dok adno  pomiaru uzale -
niona jest od stanu powierzchni sto ka oraz 
stanu technicznego elementu dociskaj ce-
go wewn trz zacisku szybkomocuj cego
i gwintowanej cz ci wa ka wywa arki. Dla-
tego te , w celu zapewnienia odpowiedniej 
dok adno ci wywa enia, zalecana jest okre-
sowa wymiana – zarówno zacisku szybko-
mocuj cego dociskaj cego ko o, jak i samej 
ko cówki gwintowanej wa ka wywa arki.

Do wywa ania kó  o nietypowych kon-
strukcjach obr czy konieczne jest zastoso-
wanie opcjonalnych uchwytów mocuj cych
ko o na wale wywa arki i gwarantuj cych
poprawno  osadzenia i centrowania ko a
na wale. Wykorzystanie takiego uchwytu 

Wywa arki i monta ownice
– wyposa enie opcjonalne
Powstające w szybkim tempie serwisy ogumienia to efekt coraz większego 
zapotrzebowania na rynku usług motoryzacyjnych przede wszystkim na ob-
sługę sezonową kół. Jeśli usługa ta świadczona ma być prawidłowo, to tylko 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu w postaci wyważarki i montażownicy, 
najlepiej z dodatkowym oprzyrządowaniem.

Uchwyt wyważarki 4-szpilkowy.

Uchwyt wyważarki do kół motocyklowych z siłow-

nikami teleskopowymi.

Uniwersalny uchwyt wyważarki do mocowania ob-

ręczy nieprzelotowych.

jest wymagane przy wywa aniu kó  z obr -
cz  bez otworu centralnego. Uchwyt tego 
typu wykonany jest w postaci tarczy mo-
cowanej na wale wywa arki i wyposa ony
w zestaw przesuwnych trzpieni umo liwia-
j cych ustawienie ich w sposób odwzoro-
wuj cy otwory mocuj ce obr cz do piasty 
ko a.

Dodatkowe wyposa enie wywa arki
wymagane jest równie  w przypadku ko-
nieczno ci wywa ania kó  do samochodów 
dostawczych. Dotyczy to przede wszyst-
kim kó  tzw. bli niaczych, w których obr -
cze maj  znacznie wi kszy otwór centralny 
ni  standardowe ko a. Do ich prawid owego
osadzenia na wale wywa arki i w a ciwego
ich wycentrowania niezb dne s  odpowied-
nio du e sto ki oraz dodatkowe fl ansze po-
szerzaj ce zakres uchwycenia i doci ni cia
obr czy.

Osobnym zagadnieniem jest obs uga
w serwisie ogumienia kó  motocyklowych 
mo liwa po doposa eniu posiadanej wywa-
arki i monta ownicy w odpowiedni osprz t

dodatkowy. W przypadku monta ownicy
dodatkowe wyposa enie umo liwiaj ce ob-
s ug  kó  motocyklowych obejmuje stop-
k  monta ow , maj c  nieco inny kszta t
ni  tradycyjna, do obs ugi obr czy kó  sa-
mochodowych oraz specjalne nak adki na 
szcz ki umo liwiaj ce uchwycenie obr czy
kó  motocyklowych, ró ni cych si  kszta -
tem od tradycyjnych obr czy kó  samocho-
dowych.

Proces wywa enia kó  motocyklowych 
na tradycyjnych wywa arkach przeznaczo-

nych do kó  samochodowych równie  wy-
maga ich doposa enia w odpowiednie 

przystawki. Ze wzgl du na odmien-
no  budowy obr czy motocyklo-
wych nie ma mo liwo ci osadzenia 
ich na wale wywa arki przy u yciu

tradycyjnych sto ków i uchwy-
tów stosowanych w wywa ar-
kach przeznaczonych do ob-

s ugi kó  pojazdów samochodowych. Do 
obs ugi kó  motocyklowych stosowa-

ne s  specjalne zestawy uchwy-
tów maj cych odpowiednie ro-
dzaje sto ków, tulejek, wa ków
i nakr tek mocuj cych, umo -
liwiaj cych osadzenie ko a
motocyklowego na wale wy-

wa arki. W ród uchwytów mo-
cuj cych ko a motocyklowe na 

wale wywa arki wyró ni  mo na w za-
sadzie trzy ich rozwi zania konstrukcyjne:

do kó  szprychowych – mocuj ce ko a
za pomoc  wa ka centruj cego i spe-
cjalnych szpilek chwytaj cych szprychy,
do wszystkich typów kó  motocyklowych 
– mocuj ce ko a z u yciem wa ka cen-
truj cego i dwóch uchwytów obejmuj -
cych opon  z wykorzystaniem si owni-
ków spr ynowych,
do wszystkich typów kó  motocyklowych 
– mocuj ce ko a z u yciem wa ka cen-
truj cego i dwóch uchwytów obejmuj -
cych opon  z wykorzystaniem si owni-
ków teleskopowych.

Stożek do busów.

miast standardowych, metalowych lub za-
stosowanie specjalnej wk adki plastikowej 
na spodzie stopki metalowej i plastikowej 
wk adki w miejsce metalowej rolki oraz na-
k adek wykonanych z tworzywa sztuczne-
go nasadzanych na metalowe szcz ki doci-
skaj ce obr cz przy jej mocowaniu na stole 
monta ownicy.

W przypadku obs ugi opon niskoprofi -
lowych najkorzystniejszym rozwi zaniem
jest zastosowanie dodatkowej przystawki 

Tego typu wyposa enie dodatkowe do 
wywa arek i monta ownic ma w swojej 
ofercie fi rma TECH AND Technika Warszta-
towa, która niedawno pojawi a si  na rynku 
wyposa enia warsztatowego. Asortyment 
obejmuje osprz t do ró nej wielko ci red-
nic wa ów wywa arek oraz wyposa enie
dodatkowe, pasuj ce do wi kszo ci eksplo-
atowanych na rynku monta ownic.

www.tech-and.pl
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