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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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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



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!

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

37 Clientes KMC
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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!

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


