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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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Desmontadora KMC 1200R

MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO
DO MERCADO!

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).

Versátil

Montadora/desmontadora apta para aros grandes, até 26”. 02 colunas com dispositivos
auxiliares pneumáticos, coluna vertical articulável pneumaticamente e cabeçote Automático.
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Desmontadora KMC 1200R

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alimentação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITENS INCLUSOS

Potência do Motor

Pressão de Trabalho

Força de Destalonador

220V Monofásico

1,5 HP

8 a 10 Bar

2500 Kg

Espátula

Inflador Pneu

Auto lub (com reservatório para lubrificante)

Filtro para a Linha de Ar Comprimido

Braço Auxiliar

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

Diâmetro Aro 12'' a 26''

Diâmetro Máximo do Pneu

Largura Máxima do Pneu

Dimensões

Peso Bruto

1140 mm

400mm

1040 x 890 x 1150 mm

340 Kg
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Desmontadora KMC 1500CT

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).

Versátil

Montadora/desmontadora apta para aros grandes, até 26”. 02 colunas com dispositivos
auxiliares pneumáticos, coluna vertical articulável pneumaticamente.

DESMONTADORA COMPLETA!

Desmontadoras de Pneus KMC.
Máquina completa com recursos
para a operação com pneus de

perfil baixo.
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Desmontadora KMC 1500CT

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Alimentação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITENS INCLUSOS

Potência do Motor

Pressão de Trabalho

Força de Destalonador

Trifásica 220/380V ou Monofásica 220V

0,75 kw

8 Bar

2500 Kg

Espátula

Manômetro e Calibrador de Pneus Digital

Auto lub (com reservatório para lubrificante)

Filtro para a Linha de Ar Comprimido

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

Diâmetro Aro 14'' a 26''

Diâmetro Máximo do Pneu

Largura Máxima do Pneu

Peso Bruto

1140 mm

400mm

320 Kg

Braço Auxiliar Multifuncional 01 Unidade
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Desmontadora KMC 960R

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).

Versátil

Montadora/desmontadora apta para aros grandes, até 24”. 02 colunas com dispositivos
auxiliares pneumáticos, coluna vertical articulável pneumaticamente e cabeçote Automático.

DESMONTADORA COMPLETA!

Desmontadoras de Pneus KMC.
Máquina completa com recursos
para a operação com pneus de

perfil baixo.
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Desmontadora KMC 960R

Alimentação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITENS INCLUSOS

Potência do Motor

Pressão de Trabalho

Força de Destalonador

220V Monofásico

1,5 HP

8 a 10 Bar

2500 Kg

Espátula

Manômetro e Calibrador de Pneus

Auto lub (com reservatório para lubrificante)

Filtro para a Linha de Ar Comprimido

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

01 Unidade

Diâmetro Aro 12'' a 24''

Diâmetro Máximo do Pneu

Largura Máxima do Pneu

Dimensões

Peso Bruto

1140 mm

400mm

1120 x 960 x 1000 mm

230 Kg
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Desmontadora KMC 930C

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).

Versátil
Montadora/desmontadora apta para aros grandes, até 24”. 02 colunas com dispositivos auxiliares
pneumáticos, coluna vertical articulável pneumaticamente.

DESMONTADORA CUSTO X
BENEFÍCIO!

Desmontadoras de Pneus KMC.
Máquina completa com recursos

para sua Oficina/Auto Center.
Equipamento com ótimo Custo x

Benefício,
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Alimentação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do Motor

Pressão de Trabalho

Força de Destalonador

220V Monofásico

0,75 Kw

8 Bar

2500 Kg

Diâmetro Aro 12'' a 24''

Diâmetro Máximo do Pneu

Largura Máxima do Pneu

Peso Bruto

960 mm

355 mm

200 Kg
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Desmontadora KMC 3030PM

Sistema mecânico pneumático para auxiliar a montagem e desmontagem de pneus
equipados com cinta de blindagem. 
O acionamento do pistão pneumático eleva a roda descolando o talão do pneu de
forma a expor a cinta de blindagem facilitando sua remoção / instalação.

Equipamento auxiliar devendo operar em conjunto com as desmontadoras KMC 906
ou similar.

Aplicável em veículos de passeio e caminhonetes leves.

Características Técnicas:
Diâmetro Aro 12” a 24”
Peso Bruto 95 Kg
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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!

Fotos ilustrativas. A KMC se reserva o direito de modificar sem prévio aviso o desenho e composição dos seus produtos

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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