
 

Załącznik do regulaminu konkursu „Mistrz Wymiany Opon – Automotive Parts Expo 2019”  

PROCEDURA OBSŁUGI KOŁA W SAMOCHODACH OSOBOWYCH 

 

1. Wypuszczenie całego powietrza z koła oraz zdjęcie ciężarków nabijanych z felgi. 

2. Umieszczenie koła w montażownicy zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia (w przypadku braku      

instrukcji do montażownicy ze stołem i szczękami, przy felgach aluminiowych szczęki łapią felgę  od 

zewnątrz). 

3. W przypadku stwierdzenia obecności czujników ciśnienia odbijak stopki musi znaleźć się 90st.    od 

czujnika ciśnienia. 

4. Podczas sciągania górnej stopki opony z felgi, ustawienie koła tak by zawór był blisko przed stopką  

montażownicy i około 15 cm przed łyżką montażową. Posmarowanie stopki i rantu felgi dedykowaną    

pastą montażową. Zdjęcie stopki następuje zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. 

5. Staranna weryfikacja stanu technicznego zdemontowanej opony pod kątem zużycia i uszkodzeń      

(stopka, bok, wewnętrzna warstwa uszczelniająca, głębokość bieżnika). 

6. Staranna weryfikacja stanu zaworków. 

7. Staranna weryfikacja stanu felgi i jej oczyszczenie, szczególnie od strony piasty, w celu dokładnego      

wyważenia. 

8. Staranna weryfikacja stanu technicznego opony przeznaczonej do montażu - nawet w przypadku 

opony nowej (bieżnik, ściany boczne, stopki, wewnętrzna warstwa uszczelniająca). 

9. Weryfikacja kierunku bieżnika montowanej opony oraz jej strony zewnętrznej/wewnętrznej. 

10. Posmarowanie obu stopek opony dedykowaną pastą/maścią montażową. W przypadku obecności      

czujników ciśnienia brak nanoszenia pasty monterskiej na sam czujnik, co mogłoby spowodować      

zatkanie otworu nad czujnikiem ciśnienia. 

11. Nałożenie opony wg. instrukcji obsługi producenta montażownicy. 

12. W przypadku obecności czujników ciśnienia przy zakładaniu opony na felgę należy koło ułożyć w 

takiej pozycji, aby zawór z czujnikiem ciśnienia znajdował się 15 cm za punktem oparcia opony na 

feldze. 

13. W przypadku obecności czujników ciśnienia uważać by nie zacisnąć zaworu między rantem felgi   a 

stopką opony. 

14. Weryfikacja poziomu ciśnienia wg zaleceń producenta pojazdu (naklejka, instrukcja obsługi,    

profesjonalne bazy danych) lub po konsultacji z klientem. 



 

 

15. Napompowanie koła kompresorem z użyciem homologowanego manometru (w przypadku    

procedury dla poziomu certyfikatu „bardzo dobry” lub „wzorowy” homologowany manometr musi 

mieć świadectwo kalibracji nie starszy niż za ostatnie 6 miesięcy). 

16. Sprawdzenie szczelności zaworu. 

18. Staranna weryfikacja stanu napompowanej opony (ewentualne wybrzuszenia, spękania). 

 

W przypadku pominięcia lub nieprawidłowego wykonania któregokolwiek z powyższych punktów, 

reprezentant Organizatora, nadzorujący przebieg konkursu, ma obowiązek nakazać prawidłowe 

wykonanie danej czynności. 


