
Hofmann Megamount 603 racing: 

 

Banden wisselen wordt steeds moeilijker. Enerzijds worden de 

bandenmaten steeds groter. Anderzijds hebben worden 

laagprofielbanden en runflat-banden de standaard. 

Bij de aankoop van een nieuwe bandenmachine moet men met 

deze trend rekening houden.  

Hou rekening met een TOEKOMSTGERICHTE VISIE, m.a.w. zorg 

bij de aankoop van een nieuwe machine dat de machine: 

 

• Uitgerust is voor grote velgmaten 

• Krachtig genoeg is om laagprofiel- en runflat-banden 

van de velg te drukken 

• Uitgerust is voor het (de)monteren van ‘taaie’ banden 

 

 

Uitrusting voor grote velgmaten: 

 

• Velgopspanning binnen: 12” -26” 

• Velgopspanning buiten: 10’-24” 

• Maximale velghooge: 16”  (=406,4 mm) 

• Maximale wieldiameter: 1200 mm 

 

Krachtig: 

 

• Afdrukkracht (bij 10 bar): 3200 kg  (i.p.v. 2500 kg bij alle standaard bandenmachines!) 

• Sterk chassis en een zeer stevige constructie van de kantelbare montagearm. 

 

 

 



Uitrusting voor ‘taaie’ banden: 

 

MEGAFIT 2 - Gecombineerde hulparm:  ROL + MEELOPER 

Geschikt voor laagprofiel en run-flat banden  

• Aandrukrol: om de bovenste bandhiel los te maken + drukt de hiel onder de montagekop bij 

montage 

• Schijf: om de onderste bandhiel los te maken 

• Meeloper: drukt de band onder de velgrand 

 

 

 

 

 

 

SET VERWISSELBARE KOPPEN 

3 verschillende koppen zijn met een snelkoppeling 

eenvoudig te verwisselen 

STANDAARD KOP: incl. pastic beschermingen 

PLASTIC KOP: voor kritieke aluminium velgen 

KOP MET AFSCHUINING: Voor velgen met spaken die 

buiten de band komen

 

 



OPTIE: QX 

Met de QX van Hofmann, de automatische monteer- en 

demonteervinger voor bandenmachines, wordt het mogelijk alle 

traditionele bandenmachines om te bouwen tot  machines die kunnen 

werken zonder wringijzer. Hierdoor wordt beschadigen van de velg 

door het wringijzer geëlimineerd. 

Wanneer men deze gepatenteerde vinger aanbouwt op een 

bandenmachine beschikt men over een toestel die werk zonder 

traditioneel wringijzer. In tegenstelling tot de traditionele 

wringijzerloze machines behoudt men de configuratie en de 

eenvoudige bediening zoals iedere professional die kent maar wordt 

het gebruik van een wringijzer overbodig. Hierdoor mogen we gerust 

stellen dat dit de meest gebruiksvriendelijke ‘gerobotiseerde’ 

bandenmachine oplevert wat resulteert in de snelst mogelijke 

bandenservice. Met behulp van een verwisselbaar opspansysteem kan 

de operator beslissen of hij de bandenmachine gebruikt met of zonder wringijzer. M.a.w. met de QX 

beschikt de bandenspecialist over een flexibel en efficiënt banden(de)monteergereedschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


