
 

 

Zalecenia przy montażu opon quadowych. 
 
Montaż musi wykonywać przeszkolony - w zakresie opon quadowych - personel specjalistycznego 
serwisu lub zakładu wulkanizacyjnego.  
 
1-Niewłaściwe pompowanie podczas montażu opon na felgi grozi jej eksplozją! 
 
2-Muszą być używane bezpieczne urządzenia i narzędzia. Należy używać właściwych elementów 
ochrony osobistej - obuwia, rękawic, okularów, odzieży ochronnej.  
 
3-Należy używać wyłącznie kompresora z długim wężem, pistoletowym zaworem pompującym  
z miernikiem ciśnienia oraz końcówką nie wymagającą trzymania podczas pompowania. Nie wolno 
trzymać w ręku końcówki pompującej podczas pompowania! 
 
4-Przed montażem należy posmarować smarem montażowym oponę i krawędź felgi. 
 
5-Podczas pompowania należy przebywać jak najdalej od opony i felgi. Opona powinna być 
pompowana w wydzielonej do tego celu, osłoniętej przestrzeni. 
 
6-Podczas montażu oponę należy pompować tylko do chwili usłyszenia charakterystycznego dźwięku 
zaskakiwania opony na felgę i nigdy nie więcej niż do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia 
określonego przez producenta opony. 
 
NIGDY NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO CIŚNIENIA PODAWANEGO PRZEZ 
PRODUCENTA OPONY. 
 
7-Gdy opona leży prawidłowo na feldze, należy natychmiast przerwać pompowanie, wkręcić zawór 
i wyregulować ciśnienie w oponie do zalecanej wartości roboczej. Zalecamy stosować ciśnienie 
podane w instrukcji do quada , w przypadku braku danych w instrukcji - najczęściej używane zakresy 
ciśnień stosowane w oponach quadowych to 0,3 do 0,5 bar (trzy dziesiąte do pięciu dziesiątych bara).  
W oponach mocowanych na felgach z beadlockiem można używać niższych wartości ciśnienia,  
bo opona jest dodatkowo zabezpieczona przed zsunięciem się z felgi. W każdym przypadku należy 
jednak obserwować ułożenie i działanie opony, aby nie dopuścić do jej uszkodzenia. Sprawdzać także 
istniejące opisy na oponach.  
 
Przypominamy, tylko przeszkolony, w zakresie opon quadowych, personel powinien zajmować się 
montażem opon na felgach ! 
 
Uwaga !  Nadal część serwisów oponiarskich nie ma doświadczenia w montażu opon do quadów. 
Nie wiedzą,  że stosuje się ciśnienia o wiele niższe niż np. w oponach samochodowych czy 
motocyklowych. Należy zwrócić szczególną uwagę personelu serwisu na wartość maksymalnego 
dopuszczalnego  ciśnienia do jakiego można pompować oponę przy jej  zakładaniu ( jest ono 
podane na oponie). Jest ono o wiele niższe niż dla opon samochodowych. Przekroczenie tego 
ciśnienia może spowodować wybuch opony ze wszystkimi, poważnymi  tego konsekwencjami. 
Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia może spowodować także bezpowrotne 
uszkodzenie opony, taka opona nie może być już użytkowana.  Objawami świadczącymi o tym,  
że opona była poddana zbyt dużemu ciśnieniu  są między innymi widoczne pęknięcia, wybrzuszenia, 
oddzielanie się łopat bieżnika od opony. 
PRZELICZNIKI CIŚNIENIA:  
1 PSI ( funt na cal kwadratowy ) = 6,8947567186878 kilopascala [kPa]. 
1bar = 100kPa = 0,1MPa = 14,5PSI = 0,99atm; 0,3bar = 30kPa = 0,03MPa = 4,4PSI = 0,3atm; 
0,5bar = 50kPa = 0,05MPa = 7,3PSI = 0,5atm. 


