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Renkaanvaihtokoneet

moottorin ominaisuus on pyörintä-

nopeuden säätötapa. Kaikille asen-

nustöitä tekeville henkilöille nopeu-

densäädöllä ei ole merkitystä, mutta 

osa arvostanee esimerkiksi portaa-

tonta nopeudensäätöä. 

Jäykkärunkoisten 
renkaiden asennus 
edellyttää oikeita 
välineitä.
■ Harri Miinin

Rengastöissä suurimmat haasteet 

liittyvät matalaprofiilisten ja run 

flat -renkaiden asennuksiin. Jäykät 

ja matalat renkaan kylkiosat vaa-

tivat oikeanlaiset työvälineet, jotta 

rengas tai vanne ei vaurioidu.

Rengaskonetta valittaessa töi-

den luonne korostuu. Satunnaiseen 

työskentelyyn voidaan valita mallis-

ton vaatimattomampia laitteita. 

Kun rengastyöt ovat jatkuvampi tu-

lonlähde, kuten esimerkiksi rengas-

liikkeillä, vaaditaan koneeltakin 

enemmän. Tämänkertaiseen Laite-

katsaukseen on koottu renkaan-

vaihtokoneet rankkaan sesonkikäyt-

töön ja vaativiin rengasasennuksiin.

Helpotusta nostoihin

Rengastyöt pitävät sisällään useita 

työvaiheita ja renkaanvaihtokone 

onkin yksinkertaisuudestaan huo-

limatta varsin monipuolinen laite. 

Renkaan irrottamiseksi tarvitaan 

palteenirrottajaa ja asennuspäätä 

sekä tietysti renkaan pyöritysmoot-

toria. Vastaavasti renkaan asennuk-

sessa hyödynnetään asennuspäätä 

sekä mahdollisesti paineilmaiskua 

helpottamaan renkaan jalkaosan 

nousemista vanteen olalle. Perus-

ominaisuuksien lisäksi rengasko-

neisiin saa useita asennusta helpot-

tavia lisävarusteita.

Rengaskoneesta riippuen ren-

kaan asentoa voidaan joutua muut-

tamaan eri työvaiheiden välillä. 

Joissakin malleissa rengas ja vanne 

asennetaan vaakatasoon ja kaikki 

vaikeutua. Vastaavasti metallinen 

asennuspää voi rikkoa renkaan kyl-

jen herkemmin, jos asennus teh-

dään väärin tai huolimattomasti. 

Metalliseen asennuspäähän saa 

myös muovisen vannesuojan, joka 

on ehdottoman suositeltava lisäva-

ruste.

Pyöritysmoottorin vääntömo-

mentti voi nousta tärkeään rooliin 

varsinkin erittäin matalaprofiilisten 

tai run flat -renkaiden kohdalla. 

Toinen huomioon otettava pyöritys-

työvaiheet hoituvat ilman vanteen 

irrotusta rengaskoneesta.

Yleisempi ratkaisu on, että 

palteenirrotus tapahtuu rengasko-

neen sivulla. Tällöin rengas on pys-

tyasennossa maassa eikä sitä välttä-

mättä tarvitse kiinnittää koneeseen. 

Vasta palteenirrotuksen jälkeen ren-

gas nostetaan vaakatasoon asennus-

pöydälle ja vanne kiinnitetään ren-

gaskoneeseen.

Useimpiin laitteisiin saa lisä-

varusteena rengasnostimen nostoa 

helpottamaan. Nostinten hinnat 

ovat laskeneet varsin houkutteleval-

le tasolle, joten jos tiedossa on kook-

kaampien rengassarjojen pyöritte-

lyä, kannattaa sellainen ehdotto-

masti laittaa ostoslistalle.

Automatiikka apuun

Useimmissa keskihintaisissakin ren-

kaanvaihtokoneissa joitakin toimin-

toja on automatisoitu. Tällaisia ovat 

esimerkiksi asennusvarren liikkeet. 

Useimmiten asennusvarren käyttö-

voimana on paineilma ja sen liik-

keitä hallitaan polkimilla tai erilli-

sillä kytkimillä. Kun asennusvarrel-

le on annettu toimintakäsky, asenta-

ja voi valmistella seuraavaa työvai-

hetta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa 

työskentelyä.

Rengaskoneiden asennuspäitä 

eli -sorkkia valmistetaan sekä me-

tallista että pehmeämmästä materi-

aalista kuten muovista. Muovinen 

asennuspää tukee itsensä vannetta 

vasten, jolloin väliin jäävä lika voi 

naarmuttaa vannetta. Metallista 

asennuspäätä käyttävät laitteet jät-

tävät yleensä välyksen vanteen vä-

liin, kun asennuspää lukitaan.

Muovinen sorkka voi antaa 

myöten jäykkää rengasta asennetta-

essa ja asennus voi tämän vuoksi 
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 KEVYEN KALUSTON RENKAANVAIHTOKONEET

Merkki/malli Mitat Käyt- Pyöritys- Pyöritys- Palteen- Palteen- Paineil- Renkaan sijainti Vannekoko Renkaan Mahdol. Laitteen erityis- Hintaan sisältyvät Lisävarusteet ja hinta Takuu: Toimi- Hinta vakio- Valmistaja/ Maahantuoja/
 lev./ töjän- moottorin moottorin irrottajan irrottajan man käyt- ja asento eri (tuumaa) maks. asentaa piirteet vakiovarusteet (euroa, alv 0 %) osat, tusaika varustein* maa Yhteyshenkilö/
 kork./ nite käyttövoima maks. vääntö- käyttövoima maksimi- töpaine työvaiheissa  ja leveys run flat-    työ, (viikkoa). (euroa,  Puhelinnumero
 syv. (V)  momentti  voima (bar)   halkaisija renkaita    matkat  alv 0 %)  
 (mm)   tai teho  (kN)    (mm)     (kk)    
    (Nm / kW)               
                   
Bosch  1860 400 Sähkö – Paineilma – 8–10 Palteenirrotus sivulla tai Ulkokehältä: 285 Kyllä Jäykkä runko, pneumaattisesti Rengasrauta, muovi- Rullapöytä lattialle helpotta- 24 2 4658,00 Robert Bosch GmbH / AD Varaosamaailma
TCE 4400-22-S44 1660       päällä vaakatasossa 10–22” 1100  taakse kääntyvä puomi ja 22"  suojat, rasvaharja, maan pyörän käsittelyä (77 e). 24   Saksa Jermu Myllyharju
 1950       apuvarren avulla. Sisäkehältä:   asennuspöytä. Kaksi eri pyörimis- painemittari, paineilma- Moottoripyörän adapteri- 24    044 752 2920 
        Renkaan irrotus ja 12–25”   nopeutta mahdollistavat tehok- yksikkö. sarja (273 e). Muoviset     
        asennus päällä    aat rengastyöt. Apuvarren ansiosta  asennuskynnet (28,50 e).     
        vaakatasossa.    myös jäykkärunkoisten run flat- ja  Työkalujen ja lisävarusteiden     
            UHP-renkaiden työt onnistuvat  säilytyshylly (411 e).     
            turvallisesti ja vaivattomasti.       
                   
Butler 1350 400 Sähkö 1200 Nm Paineilma 36,0 8 Palteenirrotus sivulla, 12–24" 305 Ei – Rengasrauta, rasva-astian Pneumaattinen apuvarsi 12 1 2080,00 Butler S.p.A. / Suomen Työkalu Oy
HP441SQ22 1980       renkaan irrotus ja asennus  1050   pidike, paineilmasuodatin (650 e). Pienten pyörien 12   Italia Juhani Sirniö
 1830       päällä vaakatasossa.     ja öljytin, työpään adapterit (280 e). Mp-sarja –    0500 695860
             muovisuojat. (220 e). Kynsien muovisuoja-     
              sarja (60 e). Työpään muovi-     
              suojasarja (18 e).      
                   
Corghi 915 230 Sähkö 1300 Nm Paineilma 15,5 10 Palteenirrotus sivulla, 10–24" 360 Kyllä Irroituspäässä automaattinen 4 kpl sisäpuolista muovisuojaa, Apuvarsi irrotuskiekolla 12 Heti 5900,00 Corghi S.p.A. / Tecalemit Oy
A2025 LL 2V 1560       renkaan irrotus ja asennus  1100  kynsi, joka tekee rengasraudan 4 kpl ulkopuolista muovisuojaa, (1700 e). Liukuva palteen 12   Italia Vesa Manninen
T.I. MI 24”  1490       päällä vaakatasossa.    käytön tarpeettomaksi ja helpottaa palteen lisäpuristin run flat- lisäpuristin (124 e). TPMS- –    010 656 5159
            matalaprofiilisten renkaiden renkaille, 15 kpl suojia irroitus- antureiden lukija (507 e).     
            irrotusta. Paineilmaiskupöytä päälle. 3 kpl vanteen reuna- Pyörän nostolaite (345 e).     
            vakiona. 2-nopeuksinen suojaa, 2 kpl renkaan suoja- Moottoripyöräsarja 15–23”      
            invertteriohjattu moottori. työkalua, rengasrasvasuti. (187 e).     
                   
John Bean 1600 230 Sähkö 1200 Nm Paineilma 12,0 8–12 Palteenirrotus sivulla, 10–24" 330 Kyllä Wdk-hyväksytty suuren kapasiteetin Rengasrauta, huoltoyksikkö Korkea asennuspää (214 e). 12 2–4 4860,00 Snap-on Arpré Oy
T5345 2S Plus 1850       renkaan irrotus ja asennus  1000  rengaskone taaksepäin taittuvalla (paineensäädin, suodatin Rengasnostin (750 e). 12   Equipment s.r.l. /  Jukka Kallio
 1900       päällä vaakatasossa.    puomilla ja apuvarrella. Prospeed- ja öljynlisäysautomaatti).  12   Italia 010 271 3015
            toiminto suojelee rengasta vaurioi- Poljinkäyttöinen renkaan-      
            tumiselta pienentämällä kierros- täyttö, työkaluhylly, muovi-      
            nopeutta, mikäli vääntömomentti suojasarja, apuvarsi, painin-      
            alkaa kasvaa liian suureksi. Vakio- lautanen, varsi pyöreällä      
            varusteisen Plus-kitin ansiosta päällä, muovinen renkaan-      
            soveltuu erityisen hyvin UHP- ja suoja, palteenpainin, pal-      
            run flat -renkaille. teenirrottajan suojamuovit,      
             palteenpaininsarja, ruuvi-      
             käyttöinen palteenpuristin.      
                   
Hofmann 1652 230 Sähkö 1000 Nm Paineilma 12,0 8–10 Palteenirrotus sivulla, 10–24" 381 Kyllä SmartSpeed-tekniikan avulla ei koskaan Kiinnityskynsien ja Mp-kiinnityskynsisarja (595 e).  12 Heti 7590,00 Snap-On Finntest Oy
Monty 3300 Racing 1950       renkaan irrotus ja asennus  1000  ylitetä suurinta vääntömomenttia, eikä asennuspään muovi- Asennuspään pikavaihtosarja 12   Equipment s.r.l. /  Matti Viitanen
SmartSpeed + 1800       päällä vaakatasossa.    siten vaurioiteta renkaan jalkaosaa. suojat. Tilava säilytys- (355 e). Lattiarulla renkaan –   Italia 010 839 4400
easymont Pro            Todella tukeva paineilmakäyttöinen lokero venttiilleille ja asennon muuttamiseen     
            asennuspuomi ja easymont Pro -lisä- tarvikkeille. Ilmanpaine- palteenirrotuksessa (354 e).     
            varsi helpottavat UHP- ja run flat mittari, rengasrauta ja      
            -renkaiden asennusta. Matala asennus- vannerasvapensseli.      
            pöytä helpottaa erityisesti leveiden       
            pyörien käsittelyä. Palteenirrottajan       
            poljin sijoitettu erikseen lähelle       
            palteenirrotusta.       
                   
HPAfaip 1175 400 Sähkö 1200 Nm Paineilma 15,0 10 Palteenirrotus sivulla, Ulkokehältä: 305 Kyllä Ilmaisku, 2-nopeuspöytä, paineilma- Muovisuojasarjat asen- Ally 30 -apuvarsi (1090 e). 12 4 3450,00 Simpesfaip / Finnkone Oy
M522 2V FS 1795       renkaan irrotus ja asennus 10–22” 1060  toiminen työkalupuomi, soveltuu nuspöytään, asennus- MP-sarja (290 e). 12   Italia A-P Korhonen
 1000       päällä vaakatasossa. Sisäkehältä:   isommille ja jäykkäreunaisemmille työkaluun sekä palteen- Kavennuspalasarja 6" (240 e). –    050 330 1079
         13–24”   renkaille, varsinkin Ally 30 irrottajaan. Rengas- Laajennuspalasarja 4" (240 e).     
            -apuvarrella varustettuna. rauta muovisuojalla. Muovinen asennustyökalu (125 e).     
                   
Hunter  1524 230 Sähkö – Paineilma 31,0 7–10 Palteenirrotus sivulla, 6–30" 368 Kyllä Rengasraudaton sivulle kääntyvä  Asennusrasva, apuvarsi- Rengasnostin (1040 e). 12 5 8450,00 Nexion S.p.A. / Wihuri Oy
TCX57 2083       renkaan irrotus ja asennus  1100  nouseva asennuspää, palteen- pari seurantatoiminnolla,  12   Italia Tekninen Kauppa
 1219       päällä vaakatasossa.    irrotuksen ohjaus sähköisesti käsi- kiinnityksen laajennus-/  –    Jouni Kiviranta
            napeilla, apuvarsipari seuranta- supistusadapterit,      020 510 10
            toiminnolla, kaksi nopeutta myötä- renkaan kiinnityksen      
            päivään ja yksi vastapäivään, suojat, renkaan      
            renkaan täytön paineilmaisku. paineiskutäyttö.      
                   
Mondolfo Ferro 1110 230 Sähkö 1200 Nm Paineilma 15,5 8–10 Palteenirrotus sivulla, 10–26" 355 Kyllä Invertteriohjattu pyöritysmoottori. Ilmaiskupöytä, muovi- Apuvarsi kiinteällä ja 12 2 4580,00 Mondolfo Nexion S.p.A. / Continova AB
AS 924 TI 2V 2030       renkaan irrotus ja asennus  1100  Pyörinnän käynnistys ja nopeuden suojat kiinnitysleuoille, liikkuvalla varrella (1360 e). 12   Italia Mikael Österlund
 1270 /       päällä vaakatasossa.    vaihdot ovat pehmeitä. Työkalupäällä palteenirrotuslevyyn,  –    09 4245 1117
 1650           paineilmatoiminen lukitus ja jousi- rengasrautaan ja      
            kuormitteinen pystyliike. työkalupäähän.      
                   
Mondolfo Ferro 1080 230 Sähkö 1200 Nm Paineilma 15,5 10 Palteenirrotus sivulla, Ulkokehältä: 305 Kyllä Erityisen kovaan rengastyöskentelyyn Super RM -seuraajavarsi- Nopea asennuspään vaihto- 12 1 6900,00 Nexion S.p.A. / Diagno Finland Oy
Aquila AS933 TI 2V 1760       renkaan irrotus ja asennus 10–20” 1040  suunniteltu tukeva, erittäin vankka- sarja, rengasrauta suojalla, laite kahdelle päälle ( muovi, 12   Italia Jyrki Vuorenmaa
 1600       päällä vaakatasossa. Sisäkehältä:   rakenteinen ja kompakti rengaskone voitelusuti sekä asennus- teräs, moottoripyörä, skootteri 12    020 741 1622
         13–23”   Super RM -seuraajavarrella varustettuna. pään, palteenirrottimen ja jne.) (alk. 290 e).     
            Taakse kallistuva puomi. Pneumaattinen leukojen suojat. Asennuspäät (alk. 90 e).     
            akselin lukitus automaattisella asennus-  Rengashissi (alk. 990 e).      
            pään etäisyyden ohjauksella. Palteen-  Mp-asennussarja (alk. 199 e).     
            irroittimessa 320 mm kita säädöllä.  Elektroninen ilmatäyttölaite (1390 e).     
                   
Sicam 1510 400 Sähkö – Paineilma 11,5 8–10 Palteenirrotus sivulla, 10–24" 318 Kyllä Kone paineilmalla kallistuvalla vankalla Voitelusuti, rengasrauta Apuvarsi (1310,48 e). 12 Heti 3217,74 Sicam s.r.l. /  Koivunen Oy
Falco EVO 624 IT 2100       renkaan irrotus ja asennus  1200  puomilla ja erittäin nopeatoimisella sekä muovisuojat työpäälle, Mp-sarja (541,94 e). 12   Italia Jouni Vesterinen
 1900       päällä vaakatasossa.    4-asentoisella säädettävällä palteen- käpälille ja palteen-  –    010 650 1224
            irrottajalla. Renkaan täyttö ja ilmaisku irrottajalle.      
            toimivat polkimella. Ilmaisku tulee       
            suoraan neljästä käpälästä.       
                   
Space 1533 400 Sähkö 1200 Nm Paineilma 30,0 8–10 Palteenirrotus sivulla, 10–26,5" 381 Kyllä – Apuvarsi, renkaantäyttö- Vaihdettava asennuspää 12 4 4995,00 Space / Motron Oy
GA2641IV.24 2091       renkaan irrotus ja asennus  1050   laite. pikaistukalla (495 e). 12   Italia Riku Mäki
 1885       päällä vaakatasossa.      Ilmaiskujärjestelmä (1100 e). –    09 8840 033
                   
SteyrTek 1000 400 Sähkö 1078 Nm Paineilma 25 8 Palteenirrotus sivulla, Ulkokehältä: 406 Kyllä Taakse kääntyvä paineilmatoiminen Rengasrauta, veden- Moottoripyörän vanteen 12 Heti 1450,81 SteyrTek / Vannetukku.fi Oy
ST-1231 1900       renkaan irrotus ja asennus 12–23” 1140  puomi, työpään paineilmalukitus, erotin, paineensäädin, kiinnityssarja (145,08 e). –   Ei ilm. 
 1400       päällä vaakatasossa. Sisäkehältä:   varustettu tehokkaalla ja lujatekoisella ilmanvoitelulaite, Muovisuojukset vanteen –    
         14–26”   kahteen suuntaan pyörivällä rengaspainemittari. kiinnitykseen (8,02 e).     
            asennuspöydällä.  Palteenlukitsin (16,09 e).     
              Muovinen asennuspää     
              naarmujen estoon (48,35 e).     
                   
TwinBusch 500 400 Sähkö 0,75 kW Paineilma 29,4 8–10 Palteenirrotus sivulla, 12–26" – Kyllä Sopii jäykkärunkoisille renkaille, Muovisuojukset kynsille ja Mp-adapterit (193,88 e). 12 1 2445,00 Twin Busch / Oy Kaha Ab
TWX-36 1800       renkaan irrotus ja asennus  1140  taaksekallistuva puomi. asennuspäälle, käyttö- ja Muovisuojat käpäliin 12   Saksa / Kiina Joonas Lahti
 880       päällä vaakatasossa.     huolto-ohjeet, lukittava (20,40 e).  –    040 757 4067
             apukäsi.      
                   
                   

* Hinta sisältää renkaanvaihtokoneen kaikkine sen
asennuksessa tarvittavine varustein toimittajalla.
(ei sisällä rahtia eikä asennusta)


