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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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 Fotos ilustrativas. A KMC se reserva o direito de modificar sem prévio aviso o desenho e composição dos seus produtos
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A MÁXIMA TECNOLOGIA EM ALINHAMENTO
AUTOMOTIVO 3D NO MERCADO. 

Operação rápida e inteligente para oficinas com alto fluxo de
operações. O mais avançado Alinhador 3D KMC está preparado
para realizar suas operações em poucos minutos e atender sua
alta demanda de clientes

3D EXPERT
 

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

4 Alvos Refletivos 4 Garras ROC Mesas Deslizantes
Dianteiras

Trava de Freio
e de Volante

2 Monitores
32'' e 18,5'' CPU Completa Impressora

Jato de Tinta No Break

Lista de Acessórios

www.kmctecnologia.com

Ágilidade e Produção
Possui tecnologia de medição com câmeras digitais de
alta resolução e comparação de imagens
tridimensionais. Operação leve, simples e rápida, a
produtividade é surpreendente: a medição de todos os
ângulos leva poucos minutos. Tudo isso graças ao
poderoso hardware KMC aliado ao software limpo e
amigável aos usuários, atualizado em Português PT-BR.

Rápido e Preciso.
Ao iniciar seu trabalho de leitura, os algoritmos de nosso
software passam a calcular instantaneamente todas as
medidas em tempo real. As variações milimétricas em cada
alvo durante o processo de alinhamento são comparadas
com as especificações do fabricante do veículo que já
constam em nosso banco de dados. A operação se executa
de maneira muito rápida e precisa. Ajustes automático, capaz
de fornecer os relatórios de alinhamento em tempo real.

Adaptabilidade 
Equipamento com alta adaptabilidade para intalação em
rampas ou valas. Gabinete com mobilidade, podendo ser

movimentado pela oficina quando necessario.
Garras ROC 

As garras de fixação dos alvos são do tipo ROC em aço forjado
com grampos de fixação para rodas de liga leve e rodas de

ferro com calotas. Target/Fixadores de fácil instalação,
resistentes e sem eletrônica.

 

Fotos ilustrativas. A KMC se reserva o direito de modificar sem prévio aviso o desenho e composição dos seus produtos
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CONQUISTE A MÁXIMA PERFORMANCE EM SUA
OFICINA AUTOMOTIVA COM O EFFICIENT

Operação rápida e inteligente para oficinas com alto fluxo de
operações. Interface completa de última geração e intuitiva para
automatizar suas operações e conquistar melhores resultados
para seu negócio.

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

3D EFFICIENT
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Rápido e Preciso.
Ao iniciar seu trabalho de leitura, os algoritmos de nosso software passam a calcular instantaneamente

todas as medidas em tempo real, e as variações milimétricas em cada alvo durante o processo de
alinhamento são comparadas com as especificações do fabricante do veículo que já constam em

nosso banco de dados. A operação se executa de maneira muito rápida e precisa. Ajustes automático,
capaz de fornecer os relatórios de alinhamento em tempo real.

Adaptabilidade 
Equipamento com alta adaptabilidade e intalação em rampas
ou valas. Gabinete com mobilidade, podendo ser movimentado
pela oficina quando necessário.

Máxima Tecnologia
Camêras de última geração, Garras rápidas ou ROC (opcional),
Software completo e inteligente, durabilidade e confiabilidade,
garantia e pós venda. 

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

Lista de Acessórios

4 Alvos Refletivos 4 Garras Flash
(ROC Opcional)

Mesas Deslizantes
Dianteiras

Trava de Freio
e de Volante

CPU Completa

No BreakMonitor Led
18,5''

Impressora
Jato de Tinta

3D EFFICIENT
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PREÇO BAIXO, MÁXIMA TECNOLOGIA E REPLETO DE
RECURSOS.

Operação rápida e inteligente para oficinas com alto fluxo de
operações. O Alinhador COMPACT apresenta tecnologia de ponta
e consegue se adequar a qualquer espaço na sua oficina. 

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

3D COMPACT
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Impressora
Jato de Tinta

Monitor Led
18,5''
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Tecnologia, Praticidade e Preço Justo
Compact é tudo o que sua oficina necessita. Alinhador 3D com a máxima tecnologia kmc
presente nos mais modernos equipamentos do mercado. Equipado com um poderoso
hardware junto ao software completo KMC, compact se torna uma poderosa ferramenta de
trabalho para oficinas de alto fluxo. Medições rápidas e precisas, câmeras de ultima geração e
material resistente. Tudo isso com um preço justo e competitivo no mercado.

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

4 Alvos Refletivos 4 Garras Flash
(ROC Opcional)

Lista de Acessórios

Mesas Deslizantes
Dianteiras

Trava de Freio
e de Volante

CPU Completa

No Break

3D COMPACT
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O ALINHADOR 3D BASIC É IMBATÍVEL NO QUESITO
CUSTO X BENEFÍCIO.

Operação rápida e inteligente para oficinas com alto fluxo de
operações. Alta produtividade, resultados precisos, extenso banco
de dados, fácil mobilidade para se adequar a qualquer espaço.
Preço Imbatível.

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

CORES DISPONÍVEIS PERSONALIZADO

3D BASIC
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Custo Benefício Imbatível

O alinhador Basic é sinônimo de custo baixo, alta
tecnologia e confiabilidade. Imbatível no preço
sem dever nada a concorrência.

Câmeras de Alta Resolução e 
        Precisão;

Hardware Poderoso;

Software completo com vasto
Banco de Dados;

Qualidade, Garantia e Pós venda; Execução super rápida, 
        Intuitiva e Precisa;

Tecnologia Moderna de Ponta;

Peças disponíveis no Brasil;

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

4 Alvos Refletivos 4 Garras Flash
(ROC Opcional)

Lista de Acessórios

Trava de Freio
e de Volante

CPU Completa

3D BASIC
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Tecnologia de Alinhamento 3D
O Alinhador Expert já vai com toda a informática necessária para
seu funcionamento. PC moderno, NOBREAK 0,7 kVA para proteger e
salvar suas informações em caso de queda de energia e Windows
10 Pro. Inclui impressora jato de tinta HP Deskjet Ink Advantage que
te proporciona uma ótima qualidade de impressão com cartuchos
de tinta baratos.

ALINHADORES KMC
Invista no melhor para o seu negócio e conte com quem
mais entende das necessidades da indústria automotiva.

Tecnologia 100% Nacional
A KMC orgulha-se de ser o fabricante de sistemas de alinhamento com
tecnologia 100% nacional. Nossos produtos são desenvolvidos em
nossa fábrica situada em São Paulo.

Acesso Remoto
Sabemos como pode ser complicado ter alguma dificuldade técnica

enquanto você atende ao seu cliente. Por isso, os produtos KMC são os
únicos do mercado a oferecer Suporte Técnico com Acesso Remoto por

meio de uma VPN (Rede Privada Virtual, em português). Nossos técnicos
podem ajustar configurações e detectar possíveis problemas na sua

máquina em tempo real!
 

Maior Flexibilidade
Sistema de ajuste de altura e inclinação – disponível
em todos os alinhadores 3D KMC – possibilita maior
flexibilidade na instalação, permitindo sua utilização

em praticamente qualquer ambiente, incluindo
rampas ou valetas.

Informática Completa
O Alinhador KMC 3D Expert já vai com toda a informática necessária para
seu funcionamento. PC moderno, NOBREAK 0,7 kVA para proteger e salvar
suas informações em caso de queda de energia. Inclui impressora jato de
tinta HP Deskjet Ink Advantage que te proporciona uma ótima qualidade de
impressão com cartuchos de tinta de menor preço da HP.

Comptaível com até 2 Monitores LED
O KMC 3D Expert, por exemplo, possui monitor principal em LED de 32″ e

monitor adicional em LED com 18,5″. Maior comodidade para visualizar as
informações de qualquer ponto do seu box de alinhamento.

 

www.kmctecnologia.com
Fotos ilustrativas. A KMC se reserva o direito de modificar sem prévio aviso o desenho e composição dos seus produtos
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Novo Software KMC
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Software interativo que guia o operador na
sequência passo a passo garantindo a melhor
eficiência e produtividade.
Banco de dados contendo ampla gama de
especificações de alinhamento veicular para
modelos nacionais e importados com
atualizações frequentes.

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

Banco de dados AUXILIAR que permite ao
próprio operador introduzir modelos não
cadastrados.

Procedimentos de rotina com fácil visualização e entendimento através de gráficos de barras coloridos
propiciando ajustes rápidos e precisos.

Imagens em 3D que ajudam nas explicações para os clientes e vendas de serviços.

11
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Impressão de relatórios de serviços e armazenamento possibilitando o controle, garantias
e gestão em geral dos trabalhos.

Procedimentos especiais
para ajustes com rodas
elevadas.

Procedimento de
compensação de
deformações. ROC - Run
Out Compensation.

Função ZOON para a
visualização individual de
cada angulo / ajuste.

Novo Software KMC12



ALINHADORES 3D   

Câmeras de Alta Definição   

Garras ROC ou Flash Flash (ROC Opcional)

Alvos Refletivos 4 4

  

  

Flash (ROC Opcional) Flash (ROC Opcional)

4 4

Mesas Deslizantes Dianteiras 2 2

Trava de Freio   

Trava de Volante   

Monitor 18,5''   

Monitor 32''   

PC   

Impressora   

No-Break   

Gabinete   

Informática   

Garantia 3 ANOS 2 ANOS

Software KMC   

Atualização Software Grátis 2  

Instalação   

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 ANO 1 ANO

  

  

  

www.kmctecnologia.com
Fotos ilustrativas. A KMC se reserva o direito de modificar sem prévio aviso o desenho e composição dos seus produtos
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A MÁXIMA TECNOLOGIA EM RAMPA DE
ALINHAMENTO PARA CARROS PREMIUM. 

Para clientes que trabalham com veículos Premium,
esportivos e rebaixados a KMC fornece a Rampa
6740xp Especial Alongada. As rampas de acesso
são alongadas e a subida são em etapas,
permitindo a operação com veículos equipados
com spoilers muito baixos.

Rampa KMC 6740xp Especial Alongada

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

Vantagens

Ideal para trabalho pesado contínuo com
baixo índice de manutenção.

Altura de Trabalho - 0,90 metros

Maior capacidade de carga 4.000,00 com
baixa pressão de ar 120 psi
Comprimento: 4.57m de pranchas úteis +
2,50m de rampas de acesso.

Cilindros horizontais de grande potência
com gaxetas especiais anti atrito.

Superfície antiderrapante.

Pratos traseiros grandes com 2,00m na
largura total da plataforma.

Pratos deslizantes dianteiros e traseiros
com esferas, (não usa roletes).

Sistema de travamento em nível robusto
e automático.

 
Sistema de segurança dianteiro.

Estrutura super reforçada.
 

Sistema de nivelamento.

Gavetas dianteiras para guardar
ferramentas.

Acompanha escada, lubrificador e filtro de
ar.

Rampa KMC 6740xp Especial Alongada15



0,90 metros

7,07 m (Total)

2,12 m (Total)

www.kmctecnologia.com

Mesas
Dianteiros e

Traseiros

Macaco
Pneumático

central

Compatível com qualquer tipo de Alinhador KMC

Fornecida com mesas traseiras largas, escada lateral, banqueta com rodas, Lubrifil (lubrificador /
condensador de água), Piso antiderrapante, Estrutura super reforçada (para o trabalho pesado
continuo em veículos de grande porte como passeio, caminhonetes e furgões e veículos rebaixados.

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

Características Técnicas

Acessórios Inclusos

Altura De Trabalho

Comprimento
4,57m (Pranchas) / 2,50m (Rampa de Acesso)

Largura
0,60m (Pranchas) / 0,92 (Vão Central)

Pratos Traseiros

Peso

Capacidade De Carga

Alimentação Pneumática

Rampa KMC 6740xp Especial Alongada

2,00 m x 0,45 m

1.900 kg

4.000 kg

80 a 140 psi

16
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Rampa KMC 6740xp Limited

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

A MÁXIMA TECNOLOGIA EM RAMPA DE
ALINHAMENTO COM MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO 

Tudo o que seu Autocenter precisa em Rampa de
Alinhamento se enconta na 6740xp Limited Edition.
Preparada para Operações de alto volume, focando na
melhor produtividade e reputação para o sua Empresa.

17



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

Rampa KMC 6740xp Limited

Ideal para trabalho pesado contínuo com
baixo índice de manutenção.

Altura de Trabalho - 1,10 metros

Maior capacidade de carga 4.500,00 com
baixa pressão de ar 120 psi
Comprimento: 5,30m de pranchas úteis +
1,40m de rampas de acesso.

Cilindros horizontais de grande potência
com gaxetas especiais anti atrito.

Superfície antiderrapante.

Pratos traseiros grandes com 2,00m na
largura total da plataforma.

Pratos deslizantes dianteiros e traseiros
com esferas, (não usa roletes).

Sistema de travamento em nível robusto
e automático.

 
Sistema de segurança dianteiro.

Estrutura super reforçada.
 

Sistema de nivelamento.

Gavetas dianteiras para guardar
ferramentas.

Acompanha escada, lubrificador e filtro
de ar.

18



Peso
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Macaco
Pneumático

central

Compatível com qualquer tipo de Alinhador KMC

Fornecida com mesas traseiras largas, escada lateral, banqueta com rodas, Lubrifil (lubrificador /
condensador de água), Piso antiderrapante, Estrutura super reforçada (para o trabalho pesado
continuo em veículos de grande porte como passeio, caminhonetes e furgões).

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

Rampa KMC 6740xp Limited

Características Técnicas

Acessórios Inclusos

Mesas
Dianteiros e

Traseiros

1,10 m

6,70 m (Total)

2,24 m (Total)

Altura De Trabalho

Comprimento
5,30m (Pranchas) / 1,40m (Rampa de Acesso

Largura
0,66m (Pranchas) / 0,92 (Vão Central)

Pratos Traseiros

Capacidade De Carga

Alimentação Pneumática

2,00 m x 0,45 m

1.900 kg

4.500 kg

80 a 140 psi

Peso

19
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RAMPA DE ALINHAMENTO COM CUSTO-
BENEFÍCIO IMBATÍVEL E MUITA TECNOLOGIA.

Rampa de Alinhamento Completa com Todos os
recursos que sua Oficina precisa para operações
rápidas, precisas e de Grande escala. Tudo isso
mantendo um dos melhores Custo-Benefício do
Mercado.

Rampa KMC 4044xp

Fotos ilustrativas. A KMC se reserva o direito de modificar sem prévio aviso o desenho e composição dos seus produtos
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Rampa KMC 4044xp

Vantagens Rampa Pneumática KMC 4044xp

Ideal para trabalho pesado contínuo com
baixo índice de manutenção.

Maior elevação - 1,00 mt

Maior capacidade de carga 4.000,00 com
baixa pressão de ar 120 psi

Cilindros horizontais de grande potência
com gaxetas especiais anti atrito.

Superfície antiderrapante.

Pratos traseiros grandes com 2,00m na
largura total da plataforma.

Pratos deslizantes dianteiros e traseiros
com esferas, (não usa roletes).

Sistema de travamento em nível robusto e
automático.

Sistema de segurança dianteiro.

Estrutura super reforçada.

Sistema de nivelamento.

Gavetas dianteiras para guardar
ferramentas.

Acompanha escada, lubrificador e filtro de
ar.

Baixa Pressão Pneumática: 02 cilindros pneumáticos de alta potência, permitem o uso de pressões
mais baixas na linha de ar comprimido, resultando em maior segurança e economia.

21



Altura De Trabalho 1,00 m

Comprimento
4,40m (Pranchas) / 1,37m (Rampa de Acesso) 5,77 m (Total)

Largura
0,66m (Pranchas) / 0,92 (Vão Central)

2,24 m (Total)

Pratos Traseiros 2,00 x 0,40 m

Peso 1.500 kg

Capacidade De Carga 4.000 kg

Alimentação Pneumática 80 a 140 psi

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

Rampa KMC 4044xp

Capaz de levantar carga de 4000KG a 1,00M com apenas 120 PSI

Pranchas 4,40 metros Trabalha com Vans médias

Compatível com qualquer tipo de Alinhador KMC

Fornecida com mesas traseiras largas, escada lateral, banqueta com rodas, Lubrifil (lubrificador /
condensador de água), Piso antiderrapante, Estrutura super reforçada (para o trabalho pesado
continuo em veículos de grande porte como passeio, caminhonetes e furgões)

Características Técnicas

22
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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

24



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).

25



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

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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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!
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R. Viêira Portuense, 778A 
Jardim Oriental
São Paulo-SP
CEP: 04347-080

www.kmctecnologia.com

+55 (11) 98585-7703
+55 (11) 5666-5766

comercial@kmcdobrasil.com

@Kmctecnologia

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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