
När det gäller däckmaskiner 

0510-884 90 
    info@carpart.se 

Monteringshjälparm HPA/FAIP 
Ha full kontroll vid montering och demontering 

 

En mycket kraftfull hjälparm vid montering av hårda lågprofil och punkterings-
säkra hjul. Hjälper dej att hålla hjulet på rätt plats vid montering och           

demontering. Minimerar risk för skador på däck och fälg. Passar alla HPA/Faip 
däckomläggare med tiltbart torn.  

Ally 80 
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HPA/FAIP Ally 80 
 

Grundprincipen: 
 

Ally 80 har två trycklufts styrda armar med tryckrullar som hjälper till att trycka ner 
det styva lågprofildäcket förbi ”klinchkanten” på fälgen vid montering och              

demontering. En av rullarna hjälper till att hålla däcket på plats vid monterings-
huvudet när det monteras. Den andra ”åker med” runt och ser till att klinchen hålls 

nere vid fälgens fördjupning och därmed inte riskerar att översträckas. 
 

När däcken är riktigt hårda 

kan det vara svårt att få in 

däckjärnet mellan däcket 

och monteringshuvudet. Tryck då ner däcket med rullen 

och gör plats för däckjärnet. Sväng sedan runt armen och 

tryck ner däcket på motsvarande sida och det blir mycket 

enklare att bryta upp däcket på monteringshuvudet.   

Efter klinchlossningen ligger 

ofta däcket ändå och trycker 

mot fälgkanten. Tryck ner  

däcket igen med rullen . På 

detta sätt är det lättare att 

smörja klinchen för att     

underlätta demonteringen. 

Vid montering av däcket placeras 

den fasta armen med rullen (inte 

svängbar) närmast till höger om 

monteringshuvudet och den 

svängbara armen med rullen alldeles bredvid (3). Den fasta armen 

ser till att däcket inte glider av från monteringshuvudet vid      

monteringen (4). Den svängbara ”åker med” däcket runt och ser 

till att klinchen glider in i fälgens fördjupning så att däcket inte  

riskerar att översträckas.  

Pressar rullarna kan också vara användbara vid ventilbyte, och vid 

demontering och montering av trycksensorer. Placera då rullarna 

med lagom avstånd mellan varandra så att du kommer åt        

ventilen/sensorn när däcket trycks ner. 

Ibland när första klinchen 

demonterats har nedre   

klinchen glidit på fälgen igen 

och fastnat. Använd då    

skivan som klinchkossare 

(detta för att slippa ta ner 

hjulet igen för att klinchlossa 

det) 
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