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Urządzenie do wymiany opon (montażownica) 

 

Ostrzeżenie 

Niniejsza instrukcja jest istotna dla obsługi maszyny, należy ją dokładnie przeczytać przed instalacją i 

użytkowaniem, jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo pracy i konserwację maszyny. Należy odpowiednio 

przechowywać niniejszą instrukcję w celu użycia jej przy późniejszych konserwacjach maszyny. 

 

Wprowadzenie: 

Zakres zastosowania: Automatyczna montażownica jest przeznaczona specjalnie do demontowania i 

montowania opon na obręczach. 

 

Uwaga: Należy stosować niniejszą maszynę tylko dla 

celów, do jakich została zaprojektowana, nie używać jej 

do innych celów. 

Producent nie będzie odpowiadał za żadne uszkodzenia 

mienia lub ciała spowodowane nieprzestrzeganiem 

niniejszego zapisu. 

 

Przepis bezpieczeństwa: Korzystanie z tej maszyny 

jest zarezerwowane w szczególności dla wyszkolonych i 

wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy uważnie 

przeczytali niniejszą instrukcję lub dla osób mających 

doświadczenie w obsłudze podobnych maszyn. 

Wszelkie zmiany wprowadzane do maszyny lub użycie 

jej w innych celach niż jest przeznaczona bez 

pozwolenia producenta, albo niezgodnie z instrukcją, 

może spowodować wadliwe działanie i uszkodzenie 

maszyny, a producent może unieważnić gwarancję na 

nią z powyższych powodów. Jeśli jakieś części zostaną 

uszkodzone, należy wymienić je na części zamienne wymienione w wykazie. 

(Uwaga: okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostarczenia od producenta i nie obejmuje części, które 

łatwo się łamią). 

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: 

01 Nie wkładać rąk pod głowicę montującą/demontującą w czasie jej pracy; 

02 Nie wkładać rąk pomiędzy szczęki w czasie ich pracy; 

03 Nie wkładać rąk w obrzeże opony w czasie jej demontowania; 

04 Upewniać się i sprawdzać, czy układ jest wyposażony w dobry obwód uziemiający; 

05 Nie wkładać stóp pomiędzy łyżkę zbijaka i samą oponę; 

06 Ostrzeżenia 

 

Etykiety ostrzegawcze 

 



 

 

Uwaga: 

Jeśli etykiety ostrzegawcze zostaną zniszczone lub zdjęte, należy je jak najszybciej odnowić! 

Nie wolno obsługiwać maszyny, gdy etykiety ostrzegawcze są uszkodzone lub ich brakuje. 

Nie pozwalać na mocowanie żadnych przedmiotów, które zasłaniałyby etykiety ostrzegawcze. 

 

Klienci mogą sami mocować etykiety ostrzegawcze (jak pokazuje rysunek po prawej) w odpowiednich 

miejscach. 

Dane techniczne 

Wymiary zewnętrznej obręczy blokującej 12~23 " 

Wymiary wewnętrznej obręczy blokującej 14~26 " 

Maks. średnica koła 1143mm (45 " ) 

Maks. szerokość koła 406mm(16 " ) 

Ciśnienie robocze 8-10bar 

Zasilanie 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph) 

Opcjonalna moc silnika 0,75/0,55/1,1 kw 

Max. moment obrotowy (Stołu 

obrotowego) 

1078 Nm 

Wymiary całkowite 1130*900*1050mm 

Poziom hałasu <75dB 

 

Uwaga: 

Wymiary obręczy określone dla powyższego stołu oparte są na obręczach żelaznych. Obręcze 

aluminiowe są grubsze niż żelazne, więc powyższe wymiary obręczy podano tylko w celach 

referencyjnych. 

Powyższa wersja maszyny może być wyposażona w szybki inflator (opcja dla klienta), dla wersji z 

sufiksem IT szczegóły wyposażenia można znaleźć na schemacie tej wersji. 

 

Transport: 

W czasie transportu maszyna powinna znajdować się w oryginalnym opakowaniu i być ustawiona zgodnie z 

oznakowaniem na opakowaniu. Oryginalnie zapakowaną maszynę należy ładować, rozładowywać i przenosić 

za pomocą wózka widłowego o odpowiednim udźwigu. Miejsce wsunięcia wideł wózka pokazano na Rys. 1. 

 

Rozpakowanie i sprawdzenie: 

Wyciągnąć gwóźdź z płytki przy pomocy szczypiec, zdjąć karton i folię. Sprawdzić i upewnić się, że wszystkie 

części wykazane na liście części zamiennych zostały dołączone. Jeśli jakiejś części brakuje lub jest 

uszkodzona, nie należy korzystać z maszyny, lecz jak najszybciej skontaktować się z producentem lub 

dealerem. 

 



 

 

  
 

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 

 

Wymagania dotyczące miejsca pracy: 

Miejsce pracy wybrać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Podłączyć zasilanie i źródło powietrza zgodnie z 

instrukcją. Miejsce pracy musi mieć dobre warunki atmosferyczne, aby maszyna dobrze działała – wymagana 

jest pusta przestrzeń oddzielająca maszynę od każdej ściany, jak pokazano na Rys 2. Jeśli maszyna jest 

instalowana na zewnątrz, musi być chroniona  zadaszeniem przed deszczem i słońcem. 

 

Ostrzeżenie: maszyny z silnikiem nie można uruchamiać w strefach 

zagrożonych wybuchem. 

Stawianie i instalacja: 

Zainstalować kolumnę (szczegóły wyposażenia odwołują się do widoku 

zespołu rozebranego) 

1) Przygotowanie narzędzi 

2) Umieścić gniazdo odchylane (3, Rys. 3) na korpusie (1 

Rys, 3) przy pomocy 4 wkrętów (M12), przewlec przewód powietrza (2, Rys. 3) 

przez otwór w kolumnie. Dokręcić 4 nakrętki samozabezpieczające się (8, 

Rys.3). 

3) Włożyć śrubę (9 Rys. 3) w otwory zarówno kolumny jak i wału cylindra 

odchylanego (11, Rys. 3), dokręcić przy pomocy nakrętki 

samozabezpieczającej się (10, Rys. 3). 

4) Odkręcić dwa wkręty na lewej pokrywie i zdjąć pokrywę, podłączyć 

wspomniany przewód powietrza (2, Rys.3) do otworów bocznych, które sterują 

odchylaniem zaworu pięciodrożnego. Przymocować lewą pokrywę. 

5) Przymocować pokrywę plastikową (7, Rys. 3) przy pomocy dwóch 

wkrętów (4, Rys. 3). 

6) Zamontować pokrywę plastikową (5, Rys. 3) ma kolumnie za pomocą śruby (6, Rys. 3). 

 

 

 

  

Rys. 4 



 

 

Połączenia elektryczne i pneumatyczne: 

 

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem instalacji i łączenia sprawdzić, czy źródło zasilania elektrycznego 

odpowiada danym technicznym maszyny. Wszelką instalację urządzeń elektrycznych i pneumatycznych 

musi przeprowadzać wykfalifikowany elektryk. 

 

Podłączyć złącze sprężonego powietrza, znajdujące się po prawej stronie maszyny, z układem sprężonego 

powietrza.  Sieć elektryczna, do której podłączana jest maszyna, musi mieć ochronę bezpiecznikową oraz dobre 

uziemienie pokrywy zewnętrznej. Zainstalować automatyczny powietrzny wyłącznik zasilania głównego; prąd 

upływowy jest ustawiony na 30A. 

 

Uwaga: Nie ma wtyczki elektrycznej dla tej maszyny, użytkownik powinien sam dołączyć jedną wtyczkę, 

nie mniejszą niż 16A oraz zgodną z napięciem przewidzianym dla maszyny. Może też połączyć ją 

bezpośrednio z zasilaniem zgodnie z powyższymi wymogami. 

 

 

 

Regulacja działania: 

 

Pedał wychylenia (H) 

 

Pedał obracania stołem (Z) 

 

Pedał otwierania i zamykania szczęk (V) 

 

Pedał zbijaka (U) 

Uwaga: opisane poniżej działanie odnoszą się do. Rys. 4. 

Nacisnąć pedał obracania stołem (Z), stół obrotowy (Y) obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara; 

Podnieść pedał obracania stołem (Z), stół obrotowy (Y) obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. 

Nacisnąć pedał zbijaka (U), łyżka montażowa (F) dociska; zwolnić pedał zbijaka (U), łyżka montażowa (F) wraca 

do pierwotnej pozycji. 

Przycisnąć do końca pedał otwierania i zamykania szczęk (V), otwierają się cztery zaciski (G) na stole 

obrotowym; nacisnąć pedał raz jeszcze, a cztery zaciski (G) zamkną się. Kiedy pedał jest w pozycji środkowej, 

cztery zaciski przestają się poruszać. 

Wyciągnąć pneumatyczny przycisk blokujący (K), aby zablokować ramię wychylne (N) i ramię pionowe (M). 

Przycisnąć pedał zbijaka (H), kolumna (C) cofa się w dół; puścić pedał, kolumna wraca. 

Operacja wymiany opony składa się z trzech części: 

1) Demontaż obrzeża opony 

2) Demontaż opony 

3) Montaż opony 

 

Uwaga: W trakcie pracy z maszyną nie nosić luźnych ubrań oraz zakładać kask, 

rękawice i obuwie antypoślizgowe. Sprawdzić, czy powietrze zostało całkowicie 

spuszczone z opony oraz usunąć wszelkie ciężarki z obręczy. 



 

 

 

1.1. Demontaż obrzeża opony: 

Dopilnować całkowitego spuszczenia powietrza z opony, umieścić oponę na buforze gumowym (S). Przyłożyć 

łyżkę (F) do obrzeża opony ok. 10 mm od krawędzi obręczy, jak pokazano na Rys. 5. Puścić pedał zbijaka (U) , 

aby wcisnąć łopatkę w oponę. 

Powtórzyć powyższe czynności w różnych miejscach dookoła opony oraz po obu jej stronach, aż do całkowitego 

uwolnienia opony. 

 

1.2. Demontaż opony: 

Przed rozpoczęciem tej czynności usunąć wszystkie ciężarki z obręczy koła i całkowicie spuścić powietrze z 

opony. Nałożyć smar dookoła obrzeża opon. Brak smaru może prowadzić do poważnego zużycia opony. 

Zamocować koło sposobem pokazanym poniżej, w zależności od wymiaru:  

a- aby zacisnąć koło od zewnątrz: 

Nacisnąć szczęki, aby je otworzyć i zamknąć pedał (V) w pozycji pośrodku, ustawić cztery zaciski (G) przy 

pomocy miary referencyjnej na stole obrotowym (Y), położyć oponę na stole obrotowym, przytrzymać obręcz, 

nacisnąć szczęki, aby je otworzyć i zamknąć pedał (V) do momentu, aż koło będzie zamocowane przez szczęki.  

b-aby zacisnąć koło od wewnątrz: 

Ustawić cztery zaciski (G) i pozostawić je zamknięte. Położyć oponę na stole obrotowym i nacisnąć szczęki, aby 

je otworzyć, zamknąć pedał (V), aby otworzyć zaciski i w ten sposób zablokować koło na miejscu. 

 

Uwaga: Przed przystąpieniem do następnego kroku upewnić się, czy 

koło jest mocno zamocowane przez cztery zaciski. 

 

Obniżyć ramię pionowe (M) do momentu, aż głowica 

montująca/demontująca (I) oprze się obok krawędzi obręczy, przy pomocy 

uchwytu blokującego (K) zablokować ramię pionowe (M) i ramię poziome w 

ich położeniu; sprawdzić, czy odległość od głowicy 

montującej/demontującej do krawędzi obręczy koła wynosi ok. 2-3 mm. 

Wprowadzić dźwignię podnoszącą (T) pomiędzy obrzeże opony i przednią 

część głowicy montującej/demontującej (I) oraz wysunąć oponę nad 

głowicę montującą/demontującą, jak pokazano na Rys. 6. 

 

Uwaga: Łańcuszki, bransoletki, luźne ubrania oraz wszelkie inne przedmioty znajdujące się w pobliżu 

obracających się części stanowią zagrożenie dla operatora maszyny. 

 

Przytrzymując dźwignię podnoszącą na miejscu, wcisnąć pedał obracania stołem (Z), obracać stołem (Y) w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż opona będzie całkowicie oddzielona od 

obręczy koła. 

Żeby zdemontować oponę z drugiej strony, należy ponownie podnieść oponę przy pomocy dźwigni i oddzielić 

oponę od obręczy. Wcisnąć pedał wychylenia (H), kolumna cofnie się w dół i będzie można zdjąć oponę. 

Rys. 5 

Rys. 6 



 

 

1.3. Montaż opony: 

Uwaga: Przed rozpoczęciem montowania sprawdzić, czy opona i obręcz koła mają ten sam rozmiar. 

Aby uniknąć uszkodzenia opony, należy posmarować jej obrzeże oraz obręcz koła smarem zalecanym przez 

producenta. Nałożyć oponę i sprawdzić sytuację. 

Uwaga: Mocując obręcz koła nie należy kłaść na niej rąk, aby uniknąć zranienia w trakcie tej operacji. 

 

Zablokować sześciokątne pionowe ramię mocujące, nałożyć oponę na obręcz, 

przesunąć ramię wahliwe z powrotem na miejsce, jak przy demontażu opony. 

Umieścić jedną stronę dolnego obrzeża opony nad tylną częścią głowicy 

montującej/demontującej, drugą stronę umieścić pod przednią częścią głowicy 

montującej/demontującej. 

Przytrzymać oponę rękami lub ramieniem pomocniczym i uruchomić obracanie się 

koła, aby zamontować dolne obrzeże opony. 

Powtórzyć tę samą operację w celu zamontowania górnego obrzeża opony. (Fig 7) 

 

Pompowanie opony: 

Ważne: Operacja pompowania opony jest bardzo niebezpieczna, należy postępować ostrożnie i zgodnie 

z instrukcją. Jeśli w trakcie pompowania pojawią się problemy z oponą lub obręczą, będzie to bardzo 

niebezpieczne. Możliwy wybuch odrzuci oponę w górę i na zewnątrz, jego ogromna siła może 

spowodować zranienie lub śmierć operatora albo osób znajdujących się w pobliżu. 

 

Opona może wybuchnąć z następujących powodów: 

1) Obręcz koła i opona nie mają tych samych rozmiarów; 

2) Opona lub obręcz jest uszkodzona; 

3) Ciśnienie pompowania opony przekroczyło maks. ciśnienie 

zalecane przez producent; 

4) Operator nie stosuje przepisów bezpieczeństwa; 

 

Należy postępować następująco: 

1) Zdjąć zaślepkę zaworu z trzonu zaworu; 

2) Sprawdzić, czy dysza powietrzna jest całkowicie dociśnięta do gwintu trzonu 

zaworu. 

3) Sprawdzić, czy opona i obręcz koła mają ten sam rozmiar. 

4) Nasmarować zarówno obrzeże opony jak i obręcz koła, być może będzie potrzebne 

jeszcze dodatkowe smarowanie; 

5) Pompować oponę z przerwami, w trakcie pompowania sprawdzać ciśnienie pokazane na manometrze, 

sprawdzać również, czy obrzeże opony jest dobrze umocowane. Powtarzać powyższą czynność do 

momentu, aż obrzeże będzie dobrze umocowane; pompując koła na alufelgach lub podwójnych alufelgach 

należy podjąć specjalne kroki. 

6) Kontynuować pompowanie, często sprawdzając ciśnienie, aż do osiągnięcia wymaganego. 

 

Uwaga: Nigdy nie przekraczać maks. ciśnienia pompowania podanego przez producenta opon. 

Nie trzymać rąk ani nie opierać się o pompowaną oponę. 

Tylko specjalnie przeszkolone osoby mogą przeprowadzać te czynności; nie pozwalać innym osobom 

Rys. 7 

Rys. 8 



 

 

obsługiwać montażownicy ani przebywać w jej pobliżu. 

 

Przesuwanie maszyny: 

Do przesuwania maszyny należy używać wózka widłowego. Odłączyć montażownicę od źródła zasilania i od 

źródła powietrza, podnieść listwę przypodłogową i wsunąć widły wózka. Następnie umieścić montażownicę w 

nowym miejscu i dokładnie ją przytwierdzić. 

Uwaga: miejsce wybrane na przytwierdzenie montażownicy musi spełniać przepisy bezpieczeństwa. 



 

 

Konserwacja: 

Ostrzeżenie: konserwację mogą przeprowadzać wyłącznie profesjonaliści. Aby 

przedłużyć okres użytkowania maszyny, należy ją regularnie konserwować, w czasie 

podanym w instrukcji. Zaniechanie tego wpłynie niekorzystnie na niezawodność 

maszyny, a nawet może spowodować uszkodzenie ciała operatora lub osób znajdujących 

się w pobliżu. Ostrzeżenie: przed przystąpieniem do jakiejkolwiek konserwacji należy 

odłączyć montażownicę od zasilania i od źródła powietrza, nacisnąć szczęki, tak aby się 

otworzyły, zamknąć pedał lub pedał obracania stołem ok. 3-4 razy, aby wypuścić z 

maszyny sprężone powietrze. Uszkodzone części powinni wymieniać wykfalifikowani 

pracownicy przy pomocy części zamiennych dostarczonych przez producenta. 

- Raz dziennie, po zakończeniu pracy, czyścić maszynę. Raz w tygodniu czyścić brud 

na stole obrotowym przy pomocy oleju napędowego oraz smarować prowadnice i 

zaciski. 

- Przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzić następujące czynności konserwacyjne: 

Sprawdzić poziom oleju w generatorze mgły olejowej, w razie potrzeby napełnić go 

olejem SAE30#. Odkręcić kluczem sześciokątnym (E). W miejscu przyłączenia 

sprężonego powietrza najpierw wcisnąć szczęki, aby się otworzyły i zamknąć pedał lub 

pedał obracania stołem 5-6 razy, a następnie sprawdzić, czy spływa olej z generatora 

mgły olejowej. Aby zapewnić stałe działanie, za każdym razem wcisnąć szczęki i pedał dwukrotnie, spuścić olej 

oraz wyregulować śrubę (D) kontrolującą napływ oleju. (Fig 9) 

 

Uwaga: Po pierwszych 20 dniach pracy ponownie dokręcić szczęki za pomocą śrub (B) na stole 

obrotowym (Rys. 10). 

 

Uwaga: w przypadku, gdy stół obrotowy traci moc, sprawdzić, czy pas jest napięty w następujący 

sposób: 

 

Zdjąć osłonę z lewej strony przez odkręcenie śrub; wyregulować dwie śruby umieszczone na podstawie 

silnika, utrzymać odpowiedni dystans pomiędzy podporą silnika i podstawą silnika; dokręcić śruby 

napinające pas. (Rys. 11) 

 

Ostrzeżenie: należy odłączyć maszynę od zasilania i od źródła powietrza. 

 

Uwaga: Jeśli ramię pionowe nie zostanie zablokowane lub nie zostanie zachowany wymóg odległości 2-

3mm dołu głowicy montującej/demontującej od obręczy, należy wyregulować nakrętkę sześciokątną (X) 

blokującą płytkę, zobacz Rys. 12. 

 

Uwaga: Aby uzyskać niezawodność pracy szczęk i łyżki zbijaka, należy utrzymywać zawory w czystości 

w następujący sposób: 

1. Zdjąć osłonę lewej strony z korpusu maszyny przez odkręcenie dwóch śrub; 

2. Poluzować tłumiki zaworów (A), które otwierają szczęki i zamykają pedał oraz pedał zbijaka; (Rys. 13) 

3. Wyczyścić tłumiki sprężonym powietrzem, jeśli są uszkodzone, wymienić je korzystając listy części 

zamiennych.  (Fig 13) 

Rys. 9 

Rys. 10 



 

 

     

 

Tabela rozwiązywania problemów: 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Stół obraca się tylko w jednym 

kierunku lub nie obraca się wcale. 

Uszkodzony przełącznik zwrotny Wymienić przełącznik zwrotny 

Zerwany pas Wymienić pas 

Nieprawidłowa praca silnika 

Sprawdzić kabel silnika lub przewód 

do zespołu listw zaciskowych; 

Jeśli silnik jest uszkodzony, wymienić 

go. 

Zdemontować lub przymocować 

koło, aby stół nie mógł się blokować 

(obrócić wraz z kołem); 

Szczęki otwierają się/zamykają z 

opóźnieniem; Stół blokuje obręcz 

nieprawidłowo. 

Wyciek z układu pneumatycznego 
Sprawdzić wszystkie części układu 

pneumatycznego 

Cylinder zaciskowy nie działa. Wymienić tłok cylindra. 

Zużyte szczęki Wymienić szczęki. 

Uszkodzone podkładki cylindra 

uchwytu 
Wymienić go. 

Głowica montująca/demontująca 

zawsze dotyka obręczy w trakcie 

pracy. 

Płytka blokująca niewłaściwie 

wyregulowana lub nieodpowiednia. 
Wymienić ją lub wyregulować. 

Luźne śruby na uchwycie; nie 

można zablokować ramienia 

pionowego przy pomocy płytki 

blokującej 

Dokręcić śruby, wymienić płytkę 

blokującą. 

Pedał zbijaka oraz pedał zamykania 

i otwierania szczęk nie wracają do 

pierwotnej pozycji. 

uszkodzona sprężyna pedału Wymienić ją.. 

Łyżka zbijaka pracuje z trudnością. 

Zablokowany tłumik. Wyczyścić lub wymienić go. 

Podkładka na cylindrze zbijaka jest 

uszkodzona. 
Wymienić ją.. 

 

Rys. 11 Rys. 12 Rys. 13 



 

 

Widok zespołu rozebranego: 

 
231A-1 CX-231-010000-0 Korpus maszyny 

231-2 CZ-231-080000-0 Osłona przednia pedału 

231-3 CX-231-020000-0 Osłona lewa 

4 B-010-060101-0 Śruba z gniazdem sześciokątnym M6x10 

5 B-040-061412-1 Podkładka płaska Ø6*14*1.2 

6 B-014-080251-0 Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym 

M8x25 

7 B-010-060201-0 Śruba z gniazdem sześciokątnym M6x20 

8 B-040-082220-1 Podkładka płaska Ø8*22*2 

9 C-000-001020-0 Gumowy bufor nóżki 

221-10 C-221-500000-0 Bufor zbijaka 

11 B-027-060401-0 Śruba uziemiająca M6x40 

12 C-200-580000-0 Dźwignia podnosząca 

200-14 C-200-510000-0 Guma ramienia zbijaka 

200-15 C-200-470000-0 Zbiornik na wodę i olej 

16 B-010-080201-0 Śruba z gniazdem sześciokątnym M8x20 

17 B-040-081715-0 Podkładka płaska Ø8*17*1.5 

221-20 CX-221-010106-0 Gniazdo odchylane 



 

 

221-21 C-221-820000-0 Osłona odchylana 

22 B-001-100001-0 Nakrętka samozabezpieczająca się M10 

23 B-014-100251-0 Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym 

M10*25 

 



 

 

 



 

 

 

79 S-012-010806-0 Szybkozłącze 1/8- Ø 6 221-146 C-221-350900-0 Cylinder odchylany gwintowany 

80 C-221-250600-0 Płytka blokująca cylinder 221-147 C-221-350200-0 Tłoczysko cylindra odchylanego 

81 CX-231-190000-0 Płytka blokująca ramię poziome 148 B-001-080001-0 Nakrętka samozabezpieczająca się M8 

82 B-040-081715-1 Podkładka płaska Ø8*17*1,5 221-149 C-221-350100-0 
Pokrywa cylindra odchylanego bez 
uchwytu 

83 C-221-410000-0 Sprężyna blokująca ramię poziome 150 S-005-020075-0 Uszczelka V Ø20*28*7,5 

231-84 CX-231-240000-0 Blokada ramienia poziomego 221-151 C-221-550000-0 Tłok cylindra odchylanego 

85 B-014-080201-0 
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym 
M8*20 

152 B-004-120071-0 Nakrętka ( srebrna ) M12*1.5*7 

86 B-001-080001-0 Nakrętka samozabezpieczająca się M8 221-153 C-221-350500-0 Tuleja cylindra odchylanego 

87 B-001-120001-0 Nakrętka samozabezpieczająca się M12 154 S-010-010806-0 Złącze proste 1/8-06 

88 B-040-122520-1 Nakrętka płaska ϕ 12*25*2 221-155 C-221-350300-0 
Pokrywa cylindra odchylanego z 
uchwytem 

89 B-040-122520-1 Nakrętka płaska ϕ 12*25*2 221-156 CX-221-351000-0 
Pokrywa tłoczyska cylindra 
odchylanego 

90 C-221-230000-0 Dystans blokujący 221-157 C-221-350700-0 
Osłona gumowa cylindra odchylanego 
1 

231-91 C-231-780000-0 Osłona tylna ramienia poziomego 159 B-040-104030-1 Nakrętka płaska 10*40*3 

231-92 B-007-100161-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M10*16 

161 B-001-120001-0 
Nakrętka samozabezpieczająca się 
M12 

   163 B-014-120651-0 
Zewnętrzna śruba z łbem 
sześciokątnym M12x65 

231-93 B-007-080161-0 Śruba z gniazdem sześciokątnym M8*16 221-169 CX-221-220000-0 
Płytka blokująca z nakrętką 
sześciokątną 221 

231-94 CX-231-251300-0 Koło pasowe z boku kolumny 231-171 C-231-790000-0 prowadnica węża 

231-95 C-231-251400-0 Kołek koła pasowego z boku kolumny 221-172 CW-105-021102-0 Kompletny cylinder odchylany 

231-116 C-231-480000-0 Osłona przednia ramienia poziomego 231-173 CX-231-250000-A Kolumna 

119 B-010-100501-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M10x50 

231-175 C-231-460000-0 Osłona tylna kolumny odchylanej 

228-120 C-228-490000-0 Zaślepka ramienia pionowego 228 231-174 C-231-450000-0 Osłona kolumny 

228-121 C-228-390000-0 Sprężyna ramienia pionowego 176 B-024-050161-1 
Śruba z łbem z gniazdkiem krzyżowym 
5*16 

128 C-221-200000-0 Amortyzator 177 CX-221-260000-0 Wał kolumny 

129 B-010-060351-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M6x35 

221-180  Kompletny cylinder blokujący 

221-130 P-120-260000-0 Koło pasowe prowadnicy 221-182 CZ-221-090100-0 Tłok kompletnego cylindra blokującego 

131 B-010-060161-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M6x16 

221-183 S-005-050065-0 Uszczelka V Ø60*50*6.5 

132 S-017-010806-2 Złącze potrójne 1/8-2*06 221-184 S-000-005200-0 Uszczelka O Ø5.6X2 

221-133 CX-221-160000-0 Ramię pionowe 185 B-010-060551-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M6x55 

221-134 C-228-520000-0 Podkładka ramienia pionowego 221-186 CX-221-090200-0 Pokrywa cylindra blokującego 060 

135-3# CW-113-020003-0 
Kompletna głowica 
montująca/demontująca 3# 

221-187 S-000-052200-0 Uszczelka O Ø52X2 

136 CX-200-170000-0 
3# Podkładka ochronna głowicy 
montującej/demontującej 

190 C-221-210100-0 
Płytka przełącznika uchwytu 
pneumatycznego 

137 B-014-100251-0 
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym 
M10x25 

191 C-221-210200-0 
Drążek zaworu uchwytu 
pneumatycznego 

200-138 CX-200-150200-0 
Koło pasowe głowicy 
montującej/demontującej 

192 C-221-210500-0 
Zaślepka drążka zaworu 
pneumatycznego 



 

 

200-139 C-200-150100-3 Głowica montująca/demontująca 3# 193 C-221-210300-0 Pokrywa uchwytu pneumatycznego 

200-140 C-200-150400-0 Kołek sześciokątny 194 C-221-210400-0 Dystans uchwytu pneumatycznego 

141 B-007-120161-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M12X16 

195 S-000-007265-0 Uszczelka O 7.5*2.65 

142 CW-119-021100-0 
Kompletny przełącznik blokujący 
pneumatyczny 

196 B-055-080001-0 Pierścień sprężynujący Ø8 

143 B-010-060161-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M6x16 

197 S-010-010806-0 Złącze proste 

145 S-000-068353-0 Uszczelka O Ø 68.26*3.53 221-198 C-221-400000-0 Sprężyna płytki blokującej 
   



 

 

 

231-201 CX-231-130000-0 Stół obrotowy 650 

202 CX-221-120300-0 
Płyta przesuwna szczęk 
(opcjonalna) 

200-203 CX-200-120000-0 Zespól nasadek szczęki 

200-204 C-200-570000-0 Szczęka 

205 CX-200-140000-0 Duża podkładka 

206 B-050-160000-0 Podkładka sprężysta Ø16 

207 B-014-160401-0 
Zewnętrzna śruba z łbem 
sześciokątnym M16*40x1.5 

208 C-200-440000-0 Nasadka stołu obrotowego 

221-209 CX-221-310000-0 Zespół łącznika 615 

221-210 CX-221-280000-0 Stół obrotowy kwadratowy 615 

211 CX-200-290000-0 
Podkładka stołu obrotowego 
kwadratowego 

212 B-055-650001-0 
Pierścień sprężynujący Ø65 
(wał) 

213 B-012-120631-0 
Śruba z gniazdem 
sześciokątnym 

203-214 CX-203-110000-0 
Prowadnica przesuwna szczęki 
z podwójnymi otworami na kołki 

215 B-040-122520-1 Podkładka płaska Ø12X25X2 

216 B-055-120001-0 
Pierścień sprężynujący Ø12 
(wał) 

217 B-014-120801-0 
Śruba z gniazdem 
sześciokątnym M12*40 

218 B-046-122050-1 
Podkładka blokująca uzębiona 
Ø12x20.5x1 

219 B-040-123030-1 Podkładka płaska Ø12X30X3 

200-220 CX-200-300000-0 Nakrętka łącznika 

203-221 CX-203-110100-0 
Prowadnica przesuwna szczęki 
bez podwójnych otworów na 
kołki 

221-222 C-221-100400-0 Łącznik gwintowany 393 

221-223 C-221-100200-0 
Tłoczysko cylindra zaciskowego 
400 

200-224 C-200-100100-0 
Pokrywa cylindra zaciskowego 
bez uchwytu 

225 S-011-010808-0 Złącze proste 1/8"-Ø8 

226 S-005-020075-0 Uszczelka V 20*28*7.5 

227 S-000-063265-0 Uszczelka O 63*2.65 

200-228 C-200-540000-0 Tłok cylindra zaciskowego Ø70 

229 B-040-122520-1 Podkładka płaska Ø12X25X2 

230 B-004-120071-1 Nakrętka M12X7X1.75 

221-231 C-221-100500-0 
Tuleja cylindra zaciskowego 
360 

232 S-000-019262-0 Uszczelka O Ø19.6X2.62 

200-233 C-200-100300-0 
Pokrywa cylindra zaciskowego z 
uchwytem 

234 S-018-010808-0 Złącze 1/8-Ø8 

235 B-001-080001-0 
Nakrętka samozabezpieczająca 
się M8 

221-236 CW-105-021100-0 Kompletny cylinder zaciskowy 

231-237 CW-104-023100-0 
Kompletny stół obrotowy 
kwadratowy 650 

  



 

 

 

231-13 C-231-360000-0 Sprężyna ramienia zbijaka 231-322 CX-231-030000-0 Powiększone ramię zbijaka 231 

200-301 B-010-140301-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M14x30 

200-323 CX-200-040000-0 Kołek zbijaka 

302 B-001-060001-0 
Nakrętka samozabezpieczająca 
się M6 

200-324 CX-200-050600-0 Kołek obrotowy cylindra zbijaka 

303 S-018-010408-0 Złącze (90°) 1/4-Ø8 325 B-040-122520-1 Podkładka płaska Ø12*24*2 

304 B-004-160001-1 Nakrętka M16*1.5 326 B-001-120001-0 
Nakrętka samozabezpieczająca 
się M12 

305 B-040-162820-1 Podkładka płaska Ø16*28*2 327 B-040-083030-1 Podkładka płaska Ø8*30*3 

306 S-000-016265-0 Uszczelka O Ø 16*2.65 328 B-050-080000-0 Podkładka sprężysta Ø8 

307 S-000-020265-0 Uszczelka O Ø 20*2.65 329 B-014-080201-0 
Zewnętrzna śruba z łbem 
sześciokątnym M8x20 

200-308 S-000-180500-0 Uszczelka O 180x5 330 S-011-010808-0 Złącze proste1/8-Ø8 

200-309 
CX-200-050500-
0 

Zespół pokrywy cylindra zbijaka 331 B-001-160001-0 
Nakrętka samozabezpieczająca 
się M16*1,75 

200-310 C-200-050100-0 Tłoczysko cylindra zbijaka 231-332 CX-231-030900-0 
Podkładka obracająca się 
powiększonego ramienia zbijaka 

311 S-005-168115-0 Uszczelka V 185X168X11.5 231-333 CX-231-030800-0 
Wał obrotowy powiększonego 
ramienia zbijaka 

200-312 C-200-050200-0 Tłok cylindra zbijaka 200-334 CW-108-020000-0 Kompletny cylinder zbijaka 

200-313 
CX-200-050300-
0 

Tuleja cylindra zbijaka 350 CW-112-209800-0 Zawór wylotowy cylindra zbijaka 

314 B-010-060161-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M6x16 

351 S-012-010808-0 Złącze (90°)1/8-Ø8 

200-315 
CX-200-070000-
0 

Zespól łyżki zbijaka 352 C-098-600200-0 
Pokrywa zaworu wylotowego 
cylindra zbijaka 

316 B-010-120901-0 
Śruba z gniazdem sześciokątnym 
M12x90 

353 C-098-600400-0 Podkładka uszczelki 

317 B-004-160001-1 
Nakrętka samozabezpieczająca 
się M16*1,5 

354 C-098-600300-0 Uszczelka dwukierunkowa 



 

 

318 U-006-000001-2 Pas prowadnicy 355 C-098-600100-0 
Tuleja zaworu wylotowego 
cylindra zbijaka 

319 B-050-140000-0 Podkładka sprężysta Ø14 356 S-023-010401-6 Tłumik 

320 B-055-160001-0 Pierścień sprężynujący Ø16 357 S-010-010408-0 Złącze proste 1/4- Ø 8 

321 B-040-162820-1 Podkładka płaska 200-370 C-200-070600-0 Osłona łyżki zbijaka (opcjonalna) 

200-321 S-000-175500-0 Uszczelka O Ø173.4x5.3    

  



 

 

 

  



 

 

228-401 CX-228-060400-0 
Pedał przełącznika 
zwrotnego 

429 B-040-040000-1 Podkładka płaska Ø 4 

228-402 CX-228-060300-0 
Pedał zaworu 
pięciodrożnego (prawy) 

430 B-024-040161-0 
Śruba z łbem z gniazdkiem 
krzyżowym M4*16 

228-404 CX-228-060200-0 
Pedał zaworu 
pięciodrożnego (lewy) 

200-431 C-200-530000-0 
Uchwyt przełącznika 
zwrotnego 

405 B-055-120001-0 
Pierścień sprężynujący Ø 
12 

432 B-001-060001-0 
Nakrętka 
samozabezpieczająca się 
M6 

406 B-040-122520-1 
Podkładka płaska Ø 
12*24*2 

433 B-040-030000-1 Podkładka płaska Ø 3 

407 B-024-040301-0 
Śruba z łbem z gniazdkiem 
krzyżowym M4X30 

434 B-017-030161-0 
Śruba z łbem z gniazdkiem 
krzyżowym M3X18 

408 B-040-040000-1 Podkładka płaska Ø 4 200-435 CX-200-060600-0 Łącznik pedału 

409 B-001-040001-0 
Nakrętka 
samozabezpieczająca się 
M4 

436 B-001-080001-0 
Nakrętka 
samozabezpieczająca się 
M8 

410 B-001-080001-0 
Nakrętka 
samozabezpieczająca się 
M8 

437 CX-200-060700-0 Wał przedni pedału 

411 B-040-081715-1 
Podkładka płaska Ø 
8*17*1,5 

438 B-004-080001-0 Nakrętka M8 

200-412 C-200-061300-0 Łącznik krzywki 439 C-200-370000-0 Sprężyna skrętowa pedału 

221-413 C-221-060100-0 Płyta podtrzymująca pedał 440 B-010-080501-0 
Śruba z gniazdem 
sześciokątnym M8x50 

200-414 C-200-380000-0 Sprężyna pedału 441 B-010-080201-0 
Śruba z gniazdem 
sześciokątnym M8x20 

200-415 C-200-061500-0 Krzywka 442 S-012-010808-0 Szybkozłącze 1/8- Ø 8 

200-416 C-200-810000-0 Podkładka krzywki 443 S-012-010806-0 Szybkozłącze 1/8- Ø 6 

417 B-010-060201-0 
Śruba z gniazdem 
sześciokątnym M6x20 

445 S-016-010808-2 
Szybkozłącze potrójne 1/8-2* 
Ø 8 

418 B-040-061210-1 Podkładka płaska Ø 6 200-449 C-200-060901-0 
Tuleja zaworu 
pięciodrożnego (prawego) 

420 B-019-290121-0 
Śruba samogwintująca z 
łbem z gniazdkiem 
krzyżowym 2,9*12 

200-451 C-200-061100-0 
Pokrywa zaworu 
pięciodrożnego 

200-421 CX-200-060500-0 Pokrywa krzywki 452 B-024-290-121-0 
Śruba z łbem z gniazdkiem 
krzyżowym ST2.9*14 

423 CW-110-020001-0 
Kompletny zawór 
pięciodrożny dla cylindra 
zbijaka 

453 S-023-010801-0 Tłumik 1/8" 

   200-455 CX-200-061200-0 
Drążek zaworu 
pięciodrożnego 

200-424 C-200-061400-0 
Pokrywa przełącznika 
zwrotnego 

200-456 C-200-061000-0 
Dystans drążka zaworu 
pięciodrożnego 

425 B-004-040001-0 Nakrętka M4 457 S-000-012400-0 Uszczelka O 12*20*4 

200-426 S-060-016000-1 Przełącznika zwrotny 462 S-030-010806-0 Przepustnica 

427 B-010-060201-0 
Śruba z gniazdem 
sześciokątnym M6x20 

470 CW-110-021102-0 
Kompletny zawór 
pięciodrożny odchylany 

428 B-040-061210-1 
Podkładka płaska Ø 
6X12X1 

465 CZ-000-103150-0 kabel zasilający 

231-480 CW-109-023100-0 
Kompletny zespół 4 
pedałów 231 

616 CZ-000-205150-0 Kabel silnika 

 

  



 

 

 

200-501 C-300-320302-0 Pokrywa dolna przekładni 

502 S-040-030204-0 Łożysko 30204 

503 S-005-020080-1 Uszczelka przekładni φ 20*35*8 

200-504 C-200-320500-0 Koło pasowe przekładni 

505 B-014-080251-0 
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym 
M8x25 

506 B-065-006020-0 Podkładka wpustu 6x20 

200-507 C-200-320400-0 Ślimak 

508 S-040-006010-0 Łożysko 6010 

200-509 C-200-320200-0 Wał ślimaka 

200-510 C-200-320100-0 Przekładnia ślimakowa 

200-511 CZ-200-320600-0 Dystans wału przekładni ślimakowej 

512 B-014-100551-0 
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym 
M10x25 

513 B-050-100000-0 Podkładka sprężysta Ø10 

200-514 B-060-006020-0 Kołek 6x20 

515 B-040-102020-1 Podkładka płaska Ø10*20*2 

516 B-010-060201-0 Śruba z gniazdem sześciokątnym M6x20 

517 B-040-061412-1 Podkładka płaska Ø6*14*1.2 

200-518 C-300-320301-0 Pokrywa górna przekładni 

519 B-065-010040-0 Podkładka wpustu 10x40 

520 B-065-014040-0 Podkładka wpustu 14x40 

521 S-000-027310-0 Uszczelka O Ø27.8*3.1 

200-522 C-200-320700-0 Uszczelka olejoodporna 

523 B-001-060001-0 Nakrętka samozabezpieczająca się M6 

524 B-050-080000-0 Podkładka sprężysta Ø8 

525 B-040-083030-1 Podkładka płaska Ø8*30*3 

200-526 CW-107-020001-0 Kompletna przekładnia 

 

 

 

200-504 C-200-320500-0 Koło pasowe przekładni 

601-MC S-050-220110-5 Silnik 220V/50HZ 

601-MY S-050-230075-0 Silnik 220V 

200-602 CX-200-330000-0 Koło pasowe silnika 

603 B-007-080121-0 Śruba z gniazdem sześciokątnym M8x12 

604 S-042-000686-0 Pas montażownicy A-28 

605 B-014-080651-0 Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym M8x65 

606 B-040-083030-1 Podkładka płaska Ø8X30X3 

607-80 S-063-008000-0 Kondensator 80μf,110V 

607-50 S-063-005000-0 Kondensator 50μf,220V 

608 B-040-102020-1 Podkładka płaska Ø10X20X2 

609 B-050-100000-0 Podkładka sprężysta Ø10 

610 B-014-100251-0 
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym 

M10x25 

611 B-014-080351-0 Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym M8x35 

612 B-004-080001-0 Nakrętka M8 

613 B-040-082220-1 Podkładka płaska φ8X22X2 



 

 

614 C-200-560000-0 Podkładka gumowa silnika 

200-615 CX-200-340000-2 Wspornik silnika 

616 CZ-000-205150-0 Kabel silnika 5x1,0 

617 B-050-080000-0 Podkładka sprężysta φ 8 

200-618 C-200-560000-0 Bufor gumowy silnika 

   

  



 

 

 

   

701 S-038-000100-0 Wskaźnik pompy powietrza 

702 S-035-014150-1 Wąż gumowy 

703 S-025-104008-0 Nakrętka nacinana 

704 S-011-010414-1 Złącze proste 1/4-1/4 

705 B-040-132420-1 Podkładka płaska Ø13 

706 S-030-010400-2 Zawór regulacji ciśnienia 

707 S-012-010408-0 Szybkozłącze 1/4- Ø 8 

708 CW-090-000201-0 Kompletna pompa powietrza 

   

 

 

   

814 C-200-011200-0 
Wspornik generatora mgły 

olejowej 

820 CW-114-035000-0 
Kompletny generator mgły 

olejowej 3500 

   

 

 

   

A04 S-015-000008-3 Złącze potrójne 3* Ø8 

A44 B-010-060161-0 
Śruba z gniazdem 

sześciokątnym M6x16 

A48 S-017-010808-2 Szybkozłącze potrójne 

200-531 CZ-200-430100-0 Obudowa zaworu obrotowego 

200-532 S-000-059262-0 Uszczelka O 59.9X2.62 

200-535 CZ-200-430200-0 Trzpień zaworu obrotowego 

537 S-035-055080-0 Wąż 5.5* Ø 8 

A41 S-011-010808-0 Złącze proste 1/8-Ø8 

548 B-007-040061-0 
Śruba z gniazdem 

sześciokątnym M4X6 

200-540 CW-016-020000-2 Kompletny zawór obrotowy 

   



 

 

Schemat obwodu: 

 

  

3-FAZOWY 1-FAZOWY 

Tabela funkcji 

Styki nr 
pozycja 



 

 

Rysunek układu pneumatycznego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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