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KMC – 24 Anos

Estabelecida no Brasil desde 1998, a KMC Tecnologia Automotiva é
formada por profissionais com mais de 40 anos de experiência no setor
de reparação automotiva, e desenvolve soluções para oficinas,
concessionárias e autocenters. Seu foco sempre foi oferecer máquinas
de fácil operação e com baixíssima manutenção, resultando no melhor
custo x benefício para você e sua empresa. Suas atividades principais se
concentram na produção, distribuição, treinamento e assistência
técnica em máquinas de alinhamento computadorizado, balanceadoras
de rodas, rampas pneumáticas e hidráulicas para alinhamento e
máquinas montadoras/desmontadoras de pneus.

Presente em praticamente todo o território nacional a KMC assume
uma posição de destaque em diversos segmentos de mercado como
autocenters, concessionários de automóveis, redes de lojas, oficinas
independentes, fabricantes de equipamentos e afins. A assistência
técnica descentralizada conta com bases de apoio totalmente
autônomas e independentes da fábrica, de forma que os
representantes regionais são aptos a assistir os clientes KMC de forma
rápida, eficiente e com custo reduzido. 

A razão pela qual buscamos sempre oferecer o melhor é simples e se
baseia em nossa paixão: Ajudar nossos clientes a atingir o sucesso
fazendo o que nos inspira e o que nossos clientes valorizam, a KMC
construiu sua história em maisde 24 anos de atuação.

Somos gratos pela vossa consulta e nos mantemos a inteira disposição
para maiores esclarecimentos.

KMC Tecnologia Automotiva.

KMC Tecnologia Automotiva1
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Balanceadora KMC 4050CT

Alto Rendimento 
e Precisão!

 
Balanceamento estático e

dinâmico em rodas de
automóveis, caminhonetes e

utilitários leves. Medição
automática de distância,

diâmetro e tela LCD 21,5′.

Rapidez
Ciclos de medição entre 05 a 08 segundos e dispositivo de fixação de rodas com
rosca rápida.

Precisão
Precisão de leitura de 01 grama, com programa de autocalibração do operador.

Robustez
Suporta conjuntos roda/pneu com até 65Kg.

Versatilidade
Possibilidade de balanceamento em aros grandes, até 24”.

Até 48x Cartão BNDES
O Cartão BNDES é um meio de pagamento baseado no conceito de cartão de
crédito e que visa financiar os investimentos das micro, pequenas e médias
empresas (MPMEs) e dos empresários individuais, inclusive
microempreendedores individuais (MEIs).
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Balanceadora KMC 4050CT

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Características Técnicas

Composição do  Equipamento

Alimentação

Diâmetro Aro

Peso Máximo da Roda

Peso Bruto

220V Monofásico

10'' a 24''

65 Kg

112 Kg

Alicate de Balanceamento

Conjunto de Cones

Compasso

Contrapeso de 100g para Aferição

Porca de Engate Rápido

Capo de Proteção

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade
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Robustez
Suporta conjuntos roda/pneu com até 65Kg.

Versatilidade
Possibilidade de balanceamento em aros grandes, até 24”.

www.kmctecnologia.com
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Balanceadora KMC 9000C

A Mais Completa!
 

Balanceamento estático e
dinâmico em rodas de

automóveis, caminhonetes e
utilitários leves.

Rapidez
Ciclos de medição entre 05 a 08 segundos e dispositivo de fixação de rodas com
rosca rápida.

Precisão
Precisão de leitura de 01 grama, com programa de autocalibração do operador.

Até 48x Cartão BNDES
O Cartão BNDES é um meio de pagamento baseado no conceito de cartão de
crédito e que visa financiar os investimentos das micro, pequenas e médias
empresas (MPMEs) e dos empresários individuais, inclusive
microempreendedores individuais (MEIs).
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Balanceadora KMC 9000C

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Características Técnicas

Composição do  Equipamento

Alimentação

Diâmetro Aro

Peso Máximo da Roda

Peso Bruto

220V Monofásico 60Hz

10'' a 24''

65 Kg

130 Kg

Alicate de Balanceamento

Conjunto de Cones

Compasso

Contrapeso de 100g para Aferição

Porca de Engate Rápido

Capo de Proteção

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

Dimensões

Peso Total

Potência do Motor

1250 x 1300 x 1320 mm

585 Kg

2.2 Kw
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Robustez
Suporta conjuntos roda/pneu com até 65Kg.

Versatilidade
Possibilidade de balanceamento em aros grandes, até 24”.
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Balanceadora KMC 3000C

Melhor Custo x Benefício
do Mercado!

 
Balanceamento estático e

dinâmico em rodas de
automóveis, caminhonetes e

utilitários leves.

Rapidez
Ciclos de medição entre 05 a 08 segundos e dispositivo de fixação de rodas com
rosca rápida.

Precisão
Precisão de leitura de 01 grama, com programa de autocalibração do operador.

Até 48x Cartão BNDES
O Cartão BNDES é um meio de pagamento baseado no conceito de cartão de
crédito e que visa financiar os investimentos das micro, pequenas e médias
empresas (MPMEs) e dos empresários individuais, inclusive
microempreendedores individuais (MEIs).
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Balanceadora KMC 3000C

Tecnologia de Balanceamento KMC
Acionamento motorizado com baixa rotação, partida automática pela tampa
protetora, frenagem automática pelo motor.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alimentação

Características Técnicas

Composição do  Equipamento

Diâmetro Aro

Peso Máximo da Roda

Peso Bruto

220V Monofásico 60Hz

10'' a 24''

65 Kg

130 Kg

Alicate de Balanceamento

Conjunto de Cones

Compasso

Contrapeso de 100g para Aferição

Porca de Engate Rápido

Capo de Proteção

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

Dimensões 1250 x 1300 x 1320 mm
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Clientes KMC
Nós brasileiros somos empreendedores por natureza! Temos um carinho e admiração enorme
por cada um de nossos milhares de clientes e amigos empreendedores que fazem desse País
um lugar melhor. Nós da KMC agradecemos pela confiança e desejamos muito sucesso a todos!
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KMC do Brasil

kmctecnologia

Prezado Cliente

Agradecemos a oportunidade de apresentar 
nossa empresa e produtos desenvolvidos 
e fabricados 100% no Brasil.

Conheça nosso site ou visite nossas redes sociais para
acompanhar todos os lançamentos e ofertas, além de
outros produtos KMC Tecnologia Automotiva.

Nossa equipe comercial está sempre pronta para lhe
atender!
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