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CT-1000

• Utiliza câmeras digitais de alta definição, medindo todos os ângulos de geometria rapidamente e com alta precisão.
• Não necessita de cabos de comunicação, sensores, baterias ou carregadores.
• Os alvos não possuem componentes elétricos ou eletrônicos, e com boa resistência a choques mecânicos, o que lhes confere baixo 

custo de manutenção, em comparação com cabeças de medição eletrônicas.

Sem cabos, sem sensores...    
Utiliza somente câmeras e alvos para fazer a 
leitura de todos os ângulos de geometria do 

veículo, na velocidade de uma foto.

PORQUE O DIAGNÓSTICO POR IMAGENS É O SISTEMA MAIS 
MODERNO PARA MEDIÇÃO DE GEOMETRIA DE DIREÇÃO: 

•  Reconhece a posição dos alvos no 
veículo (não necessita nivelar os alvos 
para fazer as leituras). 

• Ocupa pouco espaço para a instalação, 
necessitando de pouca distância entre a 
torre com câmeras e os alvos dianteiros 
para operar com eficiência (a partir de 
2 metros).

• Não necessita de aferições/calibrações 
frequentes. 

• Banco de dados com veículos nacionais 
e importados, atualizado pelo menos 
uma vez por ano.

• Possibilidade de adição de dados de 
veículos pelo próprio cliente, ou seja, 
não há limites para a introdução de 
veículos novos. 

• Visualização facilitada pelo uso de 
monitor LED HD de 32”. 

• Rack robusto e funcional, construído 
em estrutura de aço e de excelente 
acabamento.

• Barra das câmeras de altura ajustável e 
alumínio trabalhado.

• Melhor comunicação com o seu cliente: 
após fazer o diagnóstico do veículo, o 
operador poderá mostrar, através de 
animações gráficas em 3D, com giro de 

360° e zoom em um veículo estilizado, 
as medições feitas, mostrando 
inclusive as aberturas e inclinações 
das rodas. Desta forma, o cliente vê na 
tela o que acontece com o seu veículo, 
entendendo melhor os ajustes que 
serão realizados.

• Impressão de relatório, documentando e 
mostrando o diagnóstico e as medições 
após a execução do alinhamento.

• Possibilidade de reparos e atualizações 
de software e banco de dados por 
acesso remoto, reduzindo o tempo e o 
custo da assistência técnica.

• 2 primeiras atualizações de bancos de 
dados gratuitas, nos 2 primeiros anos 
de uso.

• 1 ANO DE GARANTIA contra defeitos de 
fabricação.

• Resumindo, o CT-1000 3D representa a 
tecnologia mais avançada do momento 
em alinhamento de direção, não 
utilizando sensores, cabos, baterias, 
nem interfaces de comunicação das 
câmeras com a CPU. É muito fácil de 
operar, pois os comandos são bastante 
interativos e intuitivos. Tudo isso com 
as consagradas qualidade e pós-venda 
CAR-TECH que você já conhece!

CONHEÇA ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
DIFERENCIADAS DO CAR-TECH 3D:

ALINHADORES COMPUTADORIZADOS 3D

Características Técnicas Precisão Campo de medição

Câmber ±2’ ±15º

Cáster ±6’ ±26º

King-Pin ±6’ ±26º

Convergência ±2’ ±20º

Set-back ±2’ ±5º

Ângulo de impulso ±2’ ±5º

Especificações técnicas:
Alimentação elétrica: 220V

Potência: 400W

Diâmetro do aro para fixação com as 
garras convencionais: 11” a 24”

Monitor: LED 32” HD

Sistema operacional: Windows
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• Torre das câmeras de altura regulável, composta de coluna de aço com pintura eletrostática, e barra de alumínio com conjunto de leds 
e câmeras de alta definição.

• Rack de luxo, CPU com software do programa instalado em Windows, banco de dados de veículos nacionais e importados, monitor HD 
LED 32”, impressora jato de tinta colorida, nobreak ou módulo estabilizador, mouse, teclado e suporte para as garras.

• jogo com 4 garras (autocentrantes de 4 pontas ou rápidas, a critério do cliente).
• Conjunto com 2 alvos dianteiros e 2 alvos traseiros construídos em plásticos de engenharia de excelente resistência a quedas e impacto.
• Par de pratos dianteiros.
• Trava de freio e trava de volante.
• Manual de instruções.

ITENS DE SÉRIE:

EXEMPLOS DE TELAS APRESENTADAS PELO SOFTWARE DO CT-1000:

OPCIONAIS

• Pratos traseiros e bandejas, quando usado em valeta.
• Sistema de ajuste automático da altura das câmeras, 

particularmente útil quando utilizado com rampa 
pantográfica.

A tecnologia mais avançada no alinhamento de direção, com a excelente 
relação custo/benefício que só a linha CAR-TECH proporciona!

COM DIAGNÓSTICO 
POR IMAGENS 3D



Car-tech Equipamentos Automotivos  |  www.equipamentoscartech.com.brPágina  A3  |  Alinhadores

• Pratos traseiros (com esferas) e bandejas, para uso em valeta, 
em 2 opções de tamanho: 1,20m ou 2,20m de comprimento.

OPCIONAIS (PARA AMBOS OS MODELOS)

CT-980 PLUS

CT-980 L

• Torre das câmeras com altura regulável.
• Câmeras de alta definição 5MP ou superior.
• Leds e displays para visualização de todos os dados de leitura, 

que facilitam os procedimentos, e conferem um efeito visual 
atrativo.

• Possibilidade do uso com garras rápidas.
• Tv Led 32”.
• Computador de alta qualidade com Windows e software de 

alinhamento instalados.
• Banco de dados de veículos nacionais e importados, com 

possibilidade da inserção de novos veículos pelo próprio 
cliente, e frequentes atualizações disponibilizadas.

• Acesso remoto com a fábrica via internet, para atualização de 
software e banco de dados e eventuais interações ou ajustes 
técnicos, sem a necessidade de visita do técnico no local do 
cliente.

• Impressora jato de tinta colorida para emissão de relatórios, 
no-break ou estabilizador, mouse e teclado.

• 2 alvos dianteiros e 2 alvos traseiros, construídos em materiais 
de alta resistência a impactos.

• 4 garras (auto-centrantes ou rápidas, a critério do cliente) e 
suporte para as garras

• 2 pratos dianteiros, 2 calços de segurança, travas de freio e de 
volante.

• Rack metálico com acabamento superior.

• Versão mais compacta, com as mesmas características e 
software do CT-980 PLUS, porém sem rack.

• Computador, monitor, teclado, mouse, impressora e no-break ou 
estabilizador são instalados na própria coluna, em prateleiras.

• Tv Led 21,5”.

ITENS DE SÉRIE:

EXEMPLOS DE TELA APRESENTADA PELOS SOFTWARES DO CT-980 PLUS E CT-980 L

ALINHADORES COMPUTADORIZADOS 3D
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EXEMPLOS DE TELA APRESENTADA PELO SOFTWARE

CT-970

• Versão sem rack, com computador, monitor, teclado, mouse, 
impressora jato de tinta e estabilizador instalados na própria 
coluna.

• Utiliza software simplificado, porém fornece todas as medições 
necessárias, com precisão e rapidez.

• Pratos traseiros e bandejas, para uso em valeta
• Rack
• Tv 32” em substituição a Tv 21,5”

ITENS OPCIONAIS

ALINHADOR 3D COMPACTO

• Barra de alumínio com câmeras.
• Coluna com prateleiras para informática.
• CPU com Windows, software e banco de 

dados instalados, Tv Led 21,5”, impressora 
jato de tinta colorida, estabilizador de 
voltagem, mouse e teclado.

• 4 garras convencionais ou rápidas (a critério 
do cliente).

• Conjunto com 4 alvos dianteiros e traseiros.
• Par de pratos dianteiros.
• Travas de volante e de freio.

ITENS DE SÉRIE:

ALINHADORES COMPUTADORIZADOS 3D
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CT-958

• Versão sem rack, com computador, monitor, teclado, mouse, 
impressora jato de tinta e estabilizador instalados na própria 
coluna.

• Utiliza software simplificado, porém fornece todas as medições 
necessárias, com precisão e rapidez.

• Barra de alumínio com câmeras.
• Coluna com prateleiras para informática.
• CPU com Windows, software e banco de dados instalados, Tv 

Led 21,5”, impressora jato de tinta colorida, estabilizador de 
voltagem, mouse e teclado.

• 4 garras convencionais.
• Conjunto com 4 alvos dianteiros e traseiros.
• Par de pratos dianteiros.
• Travas de volante e de freio.

• Pratos traseiros e bandejas, para uso em valeta
• Rack
• Tv 32” em substituição a Tv 21,5”

ITENS OPCIONAIS

ITENS DE SÉRIE:

ALINHADORES COMPUTADORIZADOS 3D

EXEMPLOS DE TELA APRESENTADA PELO SOFTWARE

ALINHADOR 3D COMPACTO
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ALINHADORES COMPUTADORIZADOS 3D

TABELA COMPARATIVA ENTRE TODOS OS MODELOS DE ALINHADORES 3D CT-1000 CT-980 PLUS CT-980L CT-970 CT-958

ITENS DE SÉRIE:
Barra de alumínio com 2 câmeras de alta resolução • • • • •
Resolução das Câmeras (MP) 5.0 5.0 5.0 5.0 1.3
Conjunto de leds na barra de câmeras, para visualização dos dados • • • • •
Displays na barra de câmeras, para visualização dos dados • • •
Coluna com gabinete (rack metálico) • •
Coluna com prateleiras, para armazenagem da informática • • •
2 alvos dianteiros e 2 alvos traseiros, com alta resistência ao impacto • • • • •
4 garras auto-centrantes de 4 pontas, para fixação nos aros • • • • •
Suporte metálico para descanso das garras • • • •
Fixação das garras na própria coluna •
TV LED 32” • •
TV LED 21,5” • • •
CPU, impressora jato de tinta colorida, teclado e mouse • • • • •
Módulo isolador estabilizado • • • • •
Bases para run out e calços de segurança • • • • •
Software em português e banco de dados de veículos nacionais e importados • • • • •
Alimentação elétrica bivolt • • • • •
ITENS OPCIONAIS:
4 garras rápidas • • • •
Pratos traseiros e bandejas, para uso em valas, movimentação por esferas, comprim. 1,20m • • • • •
Pratos traseiros e bandejas, para uso em valas, movimentação por esferas, comprim. 2,20m • • • • •
Sistema de ajuste automático da altura da barra de câmeras •
MEDIÇÕES EFETUADAS:
Convergência/divergência dianteira e traseira (total e individual) • • • • •
Câmber dianteiro e traseiro (diferencial e individual) • • • • •
Câmber e convergência Zero •
Cáster (diferencial e individual) • • • • •
Ângulo de Ackermann • •
Set back • • • • •
Ângulo de impulso • • • • •
Deslocamento de eixo • • • • •
S.A.I. / KPI • • • • •
Eixo cruzado (medida diagonal das rodas) •
Distância entre eixos • • • • •
Bitola de eixo • • • • •
Diâmetro dos pneus • • • •
RECURSOS E FUNÇÕES ESPECIAIS:
Run out 15º • • • • •
SMART TOE 1 ( Auxilia no ajuste em veículos com sensor de posição de volante) • • •
SMART TOE 2 ( Auxilia no ajuste em veículos com barra única de regulagem ) • • •
Ajustes convergência/divergência rodas viradas • • • •
Checagem de centragem de volante • • • •
Ajuste rodas levantadas • • • • •
Indicador posicionador LED/digital para run out e cáster • • • • •
Inserção de novos veículos pelo operador • • • • •
Banco de dados do usuário editável • • • • •
Logo do cliente na tela • •
Logo do cliente no relatório • • • •
Possibilidade de pintura em cor especial solicitada pelo cliente • • • • •
Computador arquitetura aberta (ampla disponibilidade de peças no mercado) • • • • •
Consulta completa dos serviços realizados • • • • •
Possibilidade do uso com garras rápidas sem utilização de run out • • • •
SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA:
Instalação, treinamento ao uso e assistência técnica no local do cliente • • • • •
Acesso remoto para algumas intervenções e ajustes técnicos, bem como atualizações • • • • •
Atualizações periódicas de software e banco de dados • • • • •
Período de atualizações gratuitas para software e banco de dados 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos
Garantia contra defeitos de fabricação 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
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ALINHADORES A LASER DIGITAIS

Alinhadores de direção
a laser digitais
• Portáteis, de tecnologia moderna, porém de fácil utilização.
• As cabeças de medição (projetores) utilizam inclinômetros, 

módulos laser e baterias recarregáveis de lítio.
• Leitura simples e rápida das medidas de câmber, cáster e Kpi 

(digitais) e convergência (analógica), nas próprias cabeças de 
medição.

• As medidas obtidas nas cabeças podem ser inseridas no 
computador, para emissão de relatório e armazenamento de 
dados.

• Acompanha software com banco de dados dos veículos.
• Rack, computador e impressora são opcionais.

OPCIONAIS

CT-119: rack para alinhador digital 
CT-118: kit informática (computador, teclado, mouse, impressora jato de tinta, monitor 18,5” ou superior e estabilizador de voltagem) 
CT-1002: kit para uso em valeta (2 pratos traseiros com deslizadores dos pratos)

CT-187 

CT-197 

Efetua alinhamento de um eixo de cada vez (dianteiro ou traseiro)
de automóveis e utilitários leves. Compõe-se de 2 cabeças de 
medição (projetores), carregadores de bateria, 2 pratos dianteiros, 
2 garras rápidas de fixação, 2 bandeirolas, trava de freio, trava de 
volante, aferidor e software de alinhamento com banco de dados 
dos veículos.

Efetua o alinhamento simultaneamente dos dois eixos ( dianteiro 
e traseiro) de automóveis e utilitários leves. Compõe-se de 4 
cabeças de medição (projetores), carregadores de bateria, 2 
pratos dianteiros, 4 garras rápidas de fixação, 2 bandeirolas, trava 
de freio, trava de volante, aferidor e software de alinhamento com 
banco de dados dos veículos.
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ALINHADORES A LASER DIGITAIS

Alinhadores a laser 
digitais com WIFI
• Utiliza wifi, podendo se comunicar parcialmente com um 

computador.
• As cabeças de medição (projetores) utilizam inclinômetros, 

módulos laser e baterias recarregáveis de lítio.
• Leitura simples e rápida das medidas de câmber, cáster e Kpi 

(digitais, e na tela do computador) e convergência (analógica), 
nas próprias cabeças de medição.

• As medidas de câmber, cáster e Kpi obtidas nas cabeças de 
medição são passadas automaticamente para o computador, 
enquanto a medida de convergência pode ser inserida no 
computador, para emissão de relatório e armazenamento de 
dados.

• Acompanha software com banco de dados dos veículos.
• Rack, computador e impressora são opcionais.

CT-188 CT-198 

OPCIONAIS

CT-119: rack para alinhador digital 
CT-118: kit informática (computador, teclado, mouse, impressora jato de tinta, monitor 18,5” ou superior e estabilizador de voltagem) 
CT-1002: kit para uso em valeta (2 pratos traseiros com deslizadores dos pratos)

Efetua alinhamento de um eixo de cada vez (dianteiro ou traseiro) 
de automóveis e utilitários leves. Compõe-se de 2 cabeças de 
medição (projetores), modem WIFI, carregadores de bateria, 2 
pratos dianteiros, 2 garras rápidas de fixação, 2 bandeirolas, trava 
de freio, trava de volante, aferidor e software de alinhamento com 
banco de dados dos veículos.

Efetua o alinhamento simultaneamente dos dois eixos ( dianteiro e 
traseiro) de automóveis e utilitários leves. Compõe-se de 4 cabeças 
de medição (projetores), modem WIFI, carregadores de bateria, 2 
pratos dianteiros, 4 garras rápidas de fixação, 2 bandeirolas, trava 
de freio, trava de volante, aferidor e software de alinhamento com 
banco de dados dos veículos.
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ALINHADORES A LASER DIGITAIS

• Utiliza wifi, enviando todas as medidas para um computador.
• As cabeças de medição (projetores) utilizam inclinômetros, 

módulos laser e baterias recarregáveis de lítio.
• Leitura simples e rápida das medidas de câmber, cáster, Kpi e 

convergência (digitais, nas próprias cabeças de medição, e na 
tela do computador).

• Todas as medidas são passadas automaticamente para o 
computador

• Acompanha software com banco de dados dos veículos.
• Rack, computador e impressora são opcionais.

CT-189 

CT-199 

Efetua o alinhamento de um eixo (dianteiro ou traseiro) de 
automóveis e utilitários leves. Compõe-se de 2 cabeças de 
medição (projetores), modem WIFI, carregadores de bateria, 2 
pratos dianteiros, 2 garras rápidas de fixação, 2 bandeirolas, trava 
de freio, trava de volante, aferidor e software de alinhamento com 
banco de dados dos veículos.

Efetua o alinhamento das 4 rodas (eixos dianteiro e traseiro) 
de automóveis e utilitários leves. Compõe-se de 4 cabeças de 
medição (projetores), modem WIFI, carregadores de bateria, 2 
pratos dianteiros, 4 garras rápidas de fixação, 2 bandeirolas, trava 
de freio, trava de volante, aferidor e software de alinhamento com 
banco de dados dos veículos.

Alinhadores de direção a laser 
digitais computadorizados

OPCIONAIS

CT-119: rack para alinhador digital 
CT-118: kit informática (computador, teclado, mouse, impressora jato de tinta, monitor 18,5” ou superior e estabilizador de voltagem) 
CT-1002: kit para uso em valeta (2 pratos traseiros com deslizadores dos pratos)
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CT-430
Motorizada

TIPOS DE BALANCEAMENTO TIPO DE ACIONAMENTO TIPO DE FRENAGEM DIÂMETRO DO ARO
 

ALIMENT. ELÉTRICA FUNÇÃO OTIMIZAÇÃO

estático/dinâmico motorizado automática 10” a 24” monofásica 220V sim

POTÊNCIA DO MOTOR PESO MÁX. DA RODA PRECISÃO NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,2kw 65Kg 1g < 70dB 103kg

BALANCEADORAS DE RODAS AUTOMOTIVAS

• Cones
• Medidor de tala
• Alicate para aplicação de contrapesos
• Contrapeso padrão para autocalibração

ITENS DE SÉRIE:
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CT-440

TIPOS DE BALANCEAMENTO TIPO DE ACIONAMENTO TIPO DE FRENAGEM DIÂMETRO DO ARO
 

ALIMENT. ELÉTRICA FUNÇÃO OTIMIZAÇÃO

estático/dinâmico motorizado automática 10” a 24” monofásica 220V sim

POTÊNCIA DO MOTOR PESO MÁX. DA RODA PRECISÃO NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,2kw 65Kg 1g < 70dB 103kg

Motorizada, com medição automática de distância e diâmetro

BALANCEADORAS DE RODAS AUTOMOTIVAS

• Cones
• Medidor de tala
• Alicate para aplicação de contrapesos
• Contrapeso padrão para autocalibração

ITENS DE SÉRIE:
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CT-455
Motorizada

TIPOS DE BALANCEAMENTO TIPO DE ACIONAMENTO TIPO DE FRENAGEM DIÂMETRO DO ARO
 

ALIMENT. ELÉTRICA FUNÇÃO OTIMIZAÇÃO

estático/dinâmico motorizado automática 10” a 24” monofásica 220V sim

POTÊNCIA DO MOTOR PESO MÁX. DA RODA PRECISÃO NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,2kw 65Kg 1g < 70dB 92kg

BALANCEADORAS DE RODAS AUTOMOTIVAS

• Cones
• Medidor de tala
• Alicate para aplicação de contrapesos
• Contrapeso padrão para autocalibração

ITENS DE SÉRIE:
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CT-470

TIPOS DE BALANCEAMENTO TIPO DE ACIONAMENTO TIPO DE FRENAGEM DIÂMETRO DO ARO
 

ALIMENT. ELÉTRICA FUNÇÃO OTIMIZAÇÃO

estático/dinâmico motorizado automática 10” a 24” monofásica 220V sim

POTÊNCIA DO MOTOR PESO MÁX. DA RODA PRECISÃO NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,25kw 65Kg 1g < 70dB 130kg

Motorizada, com displays grandes

BALANCEADORAS DE RODAS AUTOMOTIVAS

• Cones
• Medidor de tala
• Alicate para aplicação de contrapesos
• Contrapeso padrão para autocalibração

ITENS DE SÉRIE:



Car-tech Equipamentos Automotivos  |  www.equipamentoscartech.com.br Balanceadoras  |  Página  B5

CT-475

TIPOS DE BALANCEAMENTO TIPO DE ACIONAMENTO TIPO DE FRENAGEM DIÂMETRO DO ARO
 

ALIMENT. ELÉTRICA FUNÇÃO OTIMIZAÇÃO

estático/dinâmico motorizado automática 10” a 28” monofásica 220V sim

POTÊNCIA DO MOTOR PESO MÁX. DA RODA PRECISÃO NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,25kw 70Kg 1g < 70dB 130kg

Motorizada, com displays grandes

BALANCEADORAS DE RODAS AUTOMOTIVAS

• Cones
• Medidor de tala
• Alicate para aplicação de contrapesos
• Contrapeso padrão para autocalibração

ITENS DE SÉRIE:
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• Cones
• Medidor de tala
• Alicate para aplicação de contrapesos
• Contrapeso padrão para autocalibração

CT-485

TIPOS DE BALANCEAMENTO TIPO DE ACIONAMENTO TIPO DE FRENAGEM DIÂMETRO DO ARO
 

ALIMENT. ELÉTRICA FUNÇÃO OTIMIZAÇÃO

estático/dinâmico motorizado automática 10” a 24” monofásica 220V sim

POTÊNCIA DO MOTOR PESO MÁX. DA RODA PRECISÃO NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,2kw 65Kg 1g < 70dB 100kg

ITENS DE SÉRIE:

Motorizada, com displays extra-grandes e visor LCD

BALANCEADORAS DE RODAS AUTOMOTIVAS
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• Cones
• Medidor de tala
• Alicate para aplicação de contrapesos
• Contrapeso padrão para autocalibração

CT-497

CT-497L

TIPOS DE BALANCEAMENTO TIPO DE ACIONAMENTO TIPO DE FRENAGEM DIÂMETRO DO ARO
 

ALIMENT. ELÉTRICA FUNÇÃO OTIMIZAÇÃO

estático/dinâmico motorizado automática 10” a 24” monofásica 220V sim

POTÊNCIA DO MOTOR PESO MÁX. DA RODA PRECISÃO NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,25kw 65Kg 1g < 70dB 112kg

ITENS DE SÉRIE:

Motorizada, com medição automática de distância 
e diâmetro, e tela LCD 21,5”

Mesmas características da CT-497, porém 
acrescentando um “laser pointer”, que aponta o 
local de aplicação do contrapeso

BALANCEADORAS DE RODAS AUTOMOTIVAS
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• Alicate aplicador

CT-330

TIPOS DE BALANCEAMENTO TIPO DE ACIONAMENTO TIPO DE FRENAGEM DIÂMETRO DO ARO
 

ALIMENT. ELÉTRICA FUNÇÃO OTIMIZAÇÃO

estático motorizado n.a. n.a. trifásica 220/380V não

POTÊNCIA DO MOTOR PESO MÁX. DA RODA PRECISÃO NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

5 CV n.a. 1g < 70dB 110kg

ITENS DE SÉRIE:

Balanceadora local (portátil), motorizada

BALANCEADORAS DE RODAS AUTOMOTIVAS
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CT-580

 ABERTURA MÁX. NO BLOQUEIO 
EXTERNO

ABERTURA MÁX. NO 
BLOQUEIO INTERNO

INDICAÇÃO DE ARO 
(Diâmetro Máximo) DIÂMETRO MÁXIMO

 
LARGURA MÁXIMA ALIMENT. ELÉTRICA

10” a 22” 12” a 24”
Aço Liga Leve

960mm 355mm
trifásica 

220/380V ou 
monofásica 

220V22” 20”

POTÊNCIA DO MOTOR PRESSÃO DE TRABALHO FORÇA DO DESTALONADOR NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,75kw 8 bar 2500 kg < 70dB 200 kg

Uma maior gama de aplicação, 
com baixo investimento

Com as mesmas características da CT-570, porém com 
estrutura mais larga e disco maior, o que permite uso em 
diâmetros maiores

DESMONTADORAS DE PNEUS AUTOMOTIVAS

Aplicação: geral

• Filtro-regulador-lubrificador
• Inflador de pneu com manômetro
• Espátula para montagem
• Pincel e reservatório para lubrificante

ITENS DE SÉRIE:
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 ABERTURA MÁX. NO BLOQUEIO 
EXTERNO

ABERTURA MÁX. NO 
BLOQUEIO INTERNO

INDICAÇÃO DE ARO 
(Diâmetro Máximo) DIÂMETRO MÁXIMO

 
LARGURA MÁXIMA ALIMENT. ELÉTRICA

12” a 24” 14” a 26”
Aço Liga Leve

1140mm 400mm
trifásica 

220/380V ou 
monofásica 

220V24” 22”

POTÊNCIA DO MOTOR PRESSÃO DE TRABALHO FORÇA DO DESTALONADOR NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,75kw 8 bar 2500 kg < 70dB 210 kg

Aplicação: geral

CT-585
O modelo de braço lateral mais 
robusto, para rodas ainda maiores 

Mais larga e robusta que a CT-580, permite 
operar em rodas ainda maiores

DESMONTADORAS DE PNEUS AUTOMOTIVAS

• Filtro-regulador-lubrificador
• Inflador de pneu com manômetro
• Espátula para montagem
• Pincel e reservatório para lubrificante

ITENS DE SÉRIE:
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 ABERTURA MÁX. NO BLOQUEIO 
EXTERNO

ABERTURA MÁX. NO 
BLOQUEIO INTERNO

INDICAÇÃO DE ARO 
(Diâmetro Máximo) DIÂMETRO MÁXIMO

 
LARGURA MÁXIMA ALIMENT. ELÉTRICA

12” a 24” 14” a 26”
Aço Liga Leve

1140mm 400mm
trifásica 

220/380V ou 
monofásica 

220V24” 22”

POTÊNCIA DO MOTOR PRESSÃO DE TRABALHO FORÇA DO DESTALONADOR NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,75kw 8 bar 2500 kg < 70dB 240 kg

Aplicação: geral

CT-595
Coluna articulada, com maior 
gama de aplicação

Mais larga e robusta que a CT-590, permite 
operar em rodas ainda maiores

DESMONTADORAS DE PNEUS AUTOMOTIVAS

• Filtro-regulador-lubrificador
• Inflador de pneu com manômetro
• Espátula para montagem
• Pincel e reservatório para lubrificante

ITENS DE SÉRIE:
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 ABERTURA MÁX. NO BLOQUEIO 
EXTERNO

ABERTURA MÁX. NO 
BLOQUEIO INTERNO

INDICAÇÃO DE ARO 
(Diâmetro Máximo) DIÂMETRO MÁXIMO

 
LARGURA MÁXIMA ALIMENT. ELÉTRICA

12” a 24” 14” a 26”
Aço Liga Leve

1140mm 400mm
trifásica 

220/380V ou 
monofásica 

220V24” 22”

POTÊNCIA DO MOTOR PRESSÃO DE TRABALHO FORÇA DO DESTALONADOR NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,75kw 8 bar 2500 kg < 70dB 250 kg

Aplicação: geral/alta performance

CT-730
Com dispositivo auxiliar, e 
abertura entre garras de até 26” 

Com as mesmas dimensões da CT-585, porém 
com dispositivo auxiliar simplificado

DESMONTADORAS DE PNEUS AUTOMOTIVAS

• Filtro-regulador-lubrificador
• Inflador de pneu com manômetro
• Espátula para montagem
• Pincel e reservatório para lubrificante

ITENS DE SÉRIE:
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 ABERTURA MÁX. NO BLOQUEIO 
EXTERNO

ABERTURA MÁX. NO 
BLOQUEIO INTERNO

INDICAÇÃO DE ARO 
(Diâmetro Máximo) DIÂMETRO MÁXIMO

 
LARGURA MÁXIMA ALIMENT. ELÉTRICA

12” a 24” 14” a 26”
Aço Liga Leve

1140mm 400mm
trifásica 

220/380V ou 
monofásica 

220V24” 22”

POTÊNCIA DO MOTOR PRESSÃO DE TRABALHO FORÇA DO DESTALONADOR NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,75kw 8 bar 2500 kg < 70dB 255 kg

Aplicação: geral/alta performance

CT-735
Com dispositivo auxiliar duplo, 
para pneus de perfil baixo

Com dispositivo auxiliar duplo, é um modelo semi-automático 
que permite operar com pneus de perfil baixo

DESMONTADORAS DE PNEUS AUTOMOTIVAS

• Filtro-regulador-lubrificador
• Inflador de pneu com manômetro
• Espátula para montagem
• Pincel e reservatório para lubrificante

ITENS DE SÉRIE:
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 ABERTURA MÁX. NO BLOQUEIO 
EXTERNO

ABERTURA MÁX. NO 
BLOQUEIO INTERNO

INDICAÇÃO DE ARO 
(Diâmetro Máximo) DIÂMETRO MÁXIMO

 
LARGURA MÁXIMA ALIMENT. ELÉTRICA

12” a 24” 14” a 26”
Aço Liga Leve

1140mm 400mm
trifásica 

220/380V ou 
monofásica 

220V24” 22”

POTÊNCIA DO MOTOR PRESSÃO DE TRABALHO FORÇA DO DESTALONADOR NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,75kw 8 bar 2500 kg < 70dB 320 kg

CT-740
Com dispositivo auxiliar completo, 
para uso em perfil baixo

Possui dispositivo mais completo que a CT-730, contando ainda 
com os benefícios da coluna articulada

• Filtro-regulador-lubrificador
• Inflador de pneu com manômetro
• Espátula para montagem
• Pincel e reservatório para lubrificante

ITENS DE SÉRIE:

DESMONTADORAS DE PNEUS AUTOMOTIVAS

Aplicação: geral/alta performance

Opcional: Cabeça automática 
para uso sem alavanca
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 ABERTURA MÁX. NO BLOQUEIO 
EXTERNO

ABERTURA MÁX. NO 
BLOQUEIO INTERNO

INDICAÇÃO DE ARO 
(Diâmetro Máximo) DIÂMETRO MÁXIMO

 
LARGURA MÁXIMA ALIMENT. ELÉTRICA

14” a 27” 16” a 29”
Aço Liga Leve

1140mm 400mm
trifásica 

220/380V ou 
monofásica 

220V27” 25”

POTÊNCIA DO MOTOR PRESSÃO DE TRABALHO FORÇA DO DESTALONADOR NÍVEL DE RUÍDO
 

PESO LÍQUIDO

0,75kw 8 bar 2500 kg < 70dB 380 kg

CT-785
O modelo mais completo para pneus 
de alta performance

Possui duplo dispositivo auxiliar, estrutura extra-larga e jato 
de ar para facilitar o assentamento do talão do pneu

• Filtro-regulador-lubrificador
• Inflador de pneu com manômetro
• Espátula para montagem
• Pincel e reservatório para lubrificante

ITENS DE SÉRIE:

DESMONTADORAS DE PNEUS AUTOMOTIVAS

Aplicação: geral/alta performance
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comprimento total em descanso 5,96m

comprimento plataformas 4,42m

largura plataformas 0,60m

largura vão central 0,93m

altura em trabalho fixa 1,00m

acionamento válvula pneumática

pressão de trabalho 80 a 140 psi

capacidade 4000kg

piso anti-derrapante preto

RAMPAS DE ALINHAMENTO

CT-175
Rampa pneumática

2130

930
600

600

4420

5960

1420 490 10020403701540
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RAMPAS DE ALINHAMENTO

CT-176

comprimento total em descanso 5,77m

comprimento plataformas 4,57m

largura plataformas 0,60m

largura vão central 0,90m

altura em trabalho fixa 0,90m

acionamento válvula pneumática

pressão de trabalho 80 a 140 psi

capacidade 4000kg

piso anti-derrapante preto

Rampa pneumática

2100

900
600

600

4570

5770

1450 480 10020405001200
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RAMPAS DE ALINHAMENTO

CT-177

comprimento total em descanso 6,71m

comprimento plataformas 5,31m

largura plataformas 0,66m

largura vão central 0,90m

altura em trabalho fixa 1,10m

acionamento válvula pneumática

pressão de trabalho 80 a 140 psi

capacidade 4000kg

piso anti-derrapante preto

Rampa pneumática

2200

900
660

660

5310

6710

1360 770 12021409201400
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4500
5000

18
50

3775

21
40

 - 
22

40

33
0

67
0

RAMPA PANTOGRÁFICA 178

67
0

80
0-

90
0

Distância atendida Entre-eixos

RAMPAS DE ALINHAMENTO

comprimento total em 
descanso 5,00m

comprimento plataformas 4,50m

largura plataformas 0,67m

largura vão central 0,80 - 0,90m

altura em trabalho variável até 1,85m

acionamento unidade hidráulica (trifásico 
220V)

instalação embutida ou sobreposta ao 
piso

capacidade 4000kg

piso pintura a pó

CT-178
Rampa hidráulica pantográfica
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5000
5500

18
50

4235

20
40

-2
14

0

33
0

67
0

RAMPA PANTOGRÁFICA 179

67
0

80
0 

- 9
00

Distância atendida Entre-eixos

RAMPAS DE ALINHAMENTO

comprimento total em 
descanso 5,50m

comprimento plataformas 5,00m

largura plataformas 0,67m

largura vão central 0,80 - 0,90m

altura em trabalho variável até 1,85m

acionamento unidade hidráulica (trifásico 
220V)

instalação embutida ou sobreposta ao piso

capacidade 4500kg

piso pintura a pó

CT-179
Rampa hidráulica pantográfica
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5000

5500

1600

4430

18
50

20
40

 - 
21

40
33

0

62
0

RAMPAS DE ALINHAMENTO

comprimento total em 
descanso 5,50m

comprimento plataformas 5,00m

largura plataformas 0,62m

largura vão central 0,80 - 0,90m

altura em trabalho variável até 1,85m

acionamento unidade hidráulica (trifásico 
220V)

instalação embutida ou sobreposta ao piso

altura macaco levantado 0,45m

capacidade 4500kg

piso pintura a pó

CT-180
Rampa hidráulica pantográfica, 
com duplo macaco embutido
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Tabela comparativa

Macacos para rampa

MODELO COMPRIM.TOTAL 
EM DESCANSO

COMPRIMENTO 
PLATAFORMAS

LARGURA 
PLATAFORMAS

LARGURA VÃO 
CENTRAL

ALTURA EM 
TRABALHO ACIONAMENTO INSTALAÇÃO PRESSÃO DE 

TRABALHO
ALTURA MACACO 

LEVANTADO CAPACIDADE PISO

CT-175 5,96m 4,42m 0,60m 0,93m fixa 1,00m válvula pneumática 80 a 140 psi  – 4000kg anti-derrapante preto

CT-176 5,77m 4,57m 0,60m 0,90m fixa 0,90m válvula pneumática 80 a 140 psi  – 4000kg anti-derrapante preto

CT-177 6,71m 5,31m 0,66m 0,90m fixa 1,10m válvula pneumática 80 a 140 psi  – 4000kg anti-derrapante preto

CT-178 5,00m 4,50m 0,67m 0,80 - 0,90m variável até 
1,85m

unidade hidráulica 
(trifásico 220V)

embutida ou 
sobreposta ao piso – 4000kg pintura a pó

CT-179 5,50m 5,00m 0,67m 0,80 - 0,90m variável até 
1,85m

unidade hidráulica 
(trifásico 220V)

embutida ou 
sobreposta ao piso – 4500kg pintura a pó

CT-180 5,50m 5,00m 0,62m 0,80 - 0,90m variável até 
1,85m

unidade hidráulica 
(trifásico 220V)

embutida ou 
sobreposta ao piso  – 0,45m 4500kg pintura a pó

CT-190 CT-191

capacidade 
2000kg

capacidade 
2000kg

RAMPAS DE ALINHAMENTO

Para liberação das rodas, podem ser usados em valetas ou rampas de alinhamento.

Sistema pneumático de elevação para 
rampas pneumáticas

Sistema pneumático de elevação, para rampas 
pneumáticas ou hidráulicas



• Capacidade: 4000kg
• Altura máxima: 1930mm
• Altura mínima: 90mm
• Largura máxima do veículo: 2500mm
• Tempo de subida: 55s
• Tempo de descida: 25s
• Braços telescópicos de 2 estágios
• Alimentação elétrica: mono 220V
• Potência do motor: 2,2 kw
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CT-129

CT-129B

Elevador hidráulico 2 colunas

ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Elevador hidráulico 2 colunas 
com base reforçada
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CT-130

CT-130B

ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Elevador hidráulico 2 colunas

Elevador hidráulico 2 colunas 
com base reforçada

• Capacidade: 4000kg
• Altura máxima: 1910mm
• Altura mínima: 110mm
• Largura máxima do veículo: 2616mm
• Com limitador de altura
• Duplo cilindro hidráulico
• Válvula de segurança anti-explosão do sistema hidráulico
• Cabos de sincronização
• Protetor de corrente
• Graxeiras de fácil acesso
• Proteção contra poeira
• Motor de alumínio
• Sapatas de ajuste de altura
• Braços telescópicos de 2 estágios
• Alimentação elétrica: mono 220V
• Potência do motor: 2,2 kw
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• Capacidade: 4000kg
• Altura máxima: 1910mm
• Altura mínima: 110mm
• Largura máxima do veículo: 2616mm
• Barra de segurança limitadora de altura
• Duplo cilindro hidráulico
• Válvula de segurança anti-explosão do sistema hidráulico
• Cabos de sincronização
• Protetor de corrente
• Graxeiras de fácil acesso
• Proteção contra poeira
• Motor de alumínio
• Sapatas de ajuste de altura
• Braços telescópicos de 2 estágios
• Alimentação elétrica: mono 220V
• Potência do motor: 2,2 kw

CT-131

ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Elevador hidráulico 2 colunas sem base (pórtico)
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• Capacidade: 3000kg
• Altura máxima: 1850mm
• Altura mínima: 105mm
• Sem necessidade de vala, não precisa embutir
• Trava de liberação pneumática
• Válvula de segurança precisa
• Cilindros hidráulicos sincronizados
• Alarme na descida
• Válvula de segurança anti-explosão do sistema hidráulico
• Limitador de altura
• Calços de borracha
• Comprimento das plataformas: 1450 – 2050mm
• Alimentação elétrica: mono 220V
• Potência do motor: 2,2 kw

CT-135

ELEVADORES AUTOMOTIVOS

Elevador hidráulico pantográfico de sobrepor
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• Capacidade: 3500kg
• Altura máxima: 2050mm
• Altura mínima: 330mm
• Necessita vala
• Trava de liberação pneumática
• Válvula de segurança precisa
• Cilindros hidráulicos sincronizados
• Alarme na descida
• Válvula de segurança anti-explosão do sistema hidráulico
• Limitador de altura
• Calços de borracha
• Comprimento das plataformas: 1450 – 1750mm
• Alimentação elétrica: mono 220V
• Potência do motor: 2,2 kw

CT-137
Elevador hidráulico pantográfico de embutir, com extensores em um lado

ELEVADORES AUTOMOTIVOS
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• Capacidade: 3500kg
• Altura máxima: 2050mm
• Altura mínima: 330mm
• Necessita vala
• Trava de liberação pneumática
• Válvula de segurança precisa
• Cilindros hidráulicos sincronizados
• Alarme na descida
• Válvula de segurança anti-explosão do sistema hidráulico
• Limitador de altura
• Calços de borracha
• Comprimento das plataformas: 1450 – 2050mm
• Alimentação elétrica: mono 220V
• Potência do motor: 2,2 kw

CT-139
Elevador hidráulico pantográfico de embutir, com extensores dos 2 lados, e adaptadores para SUV

ELEVADORES AUTOMOTIVOS
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• ERGONOMIA E SEGURANÇA
• Móvel, sobre rodas
• Capacidade: 85kg
• Altura máxima da base: 1200mm

CT-845
Elevador de rodas pneumático

ELEVADORES AUTOMOTIVOS
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• Tamanho máximo do aro: 22”
• Pressão de trabalho: até 120psi

CT-905
Destalonador pneumático 
para pneus blindados

DESTALONADOR PNEUMÁTICO
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Especificações Técnicas

Velocidade de reciclagem 180 - 350 g/min

Velocidade de carregamento 800 - 1500 g/min

Velocidade de vácuo 60 litros/min

Capacidade do tanque 14 litros

Tela LCD 3,2"

Pressão máxima de trabalho 17,5 bar

Precisão escala eletrônica +- 10g

Compressor 275W

• Para serviços em sistemas de ar condicionado automotivo, para gás refrigerante R134A
• Operação semi-automática
• Display em LCD
• Drenagem automática do óleo do compressor
• Purga automática dos gases não condensáveis
• Com condensador

CT-925
Reciclador de ar condicionado automotivo

RECICLADOR DE AR CONDICIONADO



Calibradores Eletrônicos de Pressão para Pneus 
Precisão e Durabilidade
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CT-700CT-750

CALIBRADORES ELETRÔNICOS

MODELO USO PRESSÃO MÁXIMA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PESO

CT-750 interno 145psi / 10 bar 90 - 240V 4,0kg

CT-700 interno/externo 145psi / 10 bar 90 - 240V 6,4kg

Podem ser ajustados para pressão máxima de 58 psi (uso para linha leve) 
ou 145psi (uso para linha pesada)
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CT-635 CT-645
Montadora e 
desmontadora 
de pneus

Balanceadora de 
acionamento manual

MODELO CT-645 CT-655

Acionamento Manual Motorizado

Frenagem Pedal Automática

Peso Máx. da Roda 60kg 65kg

Alimentação Elétrica Mono 220V Mono 220V

Precisão 1g 1g

Peso Líquido 50kg 120kg

LINHA MOTOS

CT-635

Alimentação Elétrica Trifásica 220/380V ou Monofásica 
220V

Diâmetro Máx. da Roda 1040mm

Largura Máx. da Roda 355mm

Potência do Motor 0,75kw

Diâmetro do Aro 7” a 24”

Pressão de Trabalho 8bar

Peso Líquido 170kg

Balanceadora 
de Acionamento 
Motorizado

CT-655
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CT-8060
ALINHADOR COMPUTADORIZADO

Características principais:

Software amigável, que possibilita a operação mesmo por pessoas com pouco 
conhecimento em informática, com o uso de apenas 4 teclas

• Alta tecnologia e elevada performance; 
• 6 Sensores ccd em 4 cabeças de medição inteligentes e leves; 
• As cabeças dianteiras se ligam a unidade de controle 

(computador) por transmissão bluetooth, e às cabeças traseiras 
por raios infravermelhos (infrared); 

• A ausência de cabos facilita a operação; 
• O sistema permite efetuar todas as operações remotamente, 

através de teclas instaladas nas próprias cabeças, ou seja, 
mobilidade total de trabalho, com o controle remoto nas próprias 
cabeças de medição; 

• Executa a leitura dos ângulos de convergência total e parcial, 
cáster, câmber, kpi, ângulo incluso e set-back. 

• Rack moderno e software avançado; 
• Acompanha monitor widescreen led 21,5” ou superior; 
• Carregadores de baterias das cabeças instalados no próprio rack; 
• Garras rápidas, que dispensam a necessidade de efetuar a 

compensação (run-out) das cabeças; 
• Software moderno, bastante fácil de usar, que possui, entre 

outros recursos, a inclusão de veículos novos no banco de 
dados, além da grande quantidade já cadastrada, e backup de 
segurança das informações lançadas no programa; 

• Cabeças em 2 versões: 

ALINHADOR COMPUTADORIZADOLINHA  
PESADA

• Kit para uso também em carretas: régua auto-centrante, 
adaptador para pino rei e adaptador para cambão; 

• Kit para uso também em rodas de automóveis (somente com 
cabeças com braço reto): 4 garras rápidas linha leve e 2 pratos 
traseiros linha leve; 

• Para eixo bidirecional: 2 pratos dianteiros linha pesada e 2 
garras linha pesada; 

• Para uso fora da valeta:  rampas de acesso aos pratos dianteiros. 

ITENS OPCIONAIS
• Unidade de controle: rack sobre rodas, computador com 

software de alinhamento e banco de dados instalados, monitor 
led 21,5” ou superior, teclado, impressora jato de tinta colorida 
e Módulo Isolador Estabilizador; 

• 2 Cabeças dianteiras e 2 cabeças traseiras (com braço inclinado 
ou reto, a escolha do cliente); 

• 2 Pratos dianteiros linha pesada; 
• 4 Garras rápidas linha pesada; 
• Aferidor das garras; 
• Trava de freio e trava de volante. 

ITENS DE SÉRIE:

 -  com braço inclinado facilita o uso em caminhões e ônibus com 
spoiller baixo, mas não pode operar em automóveis (diâmetro 
mínimo da roda 760mm). 

 - com braço reto permite o uso também em automóveis (mediante 
a aquisição de acessórios opcionais), e continua sendo usado 
em caminhões ou ônibus com spoiller 
baixo, porém utilizando a função 
spoiller do software. 
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OPCIONAIS

• Portáteis, de tecnologia moderna, porém de fácil utilização.
• As cabeças de medição (projetores) utilizam inclinômetros, 

módulos laser e baterias recarregáveis de lítio.
• Leitura simples e rápida das medidas de câmber, cáster e kpi 

(digitais) e convergência (analógica), nas próprias cabeças de 
medição.

• As medidas obtidas nas cabeças podem ser inseridas no 
computador, para emissão de relatório e armazenamento de 
dados.

• Acompanha software com banco de dados dos veículos.
• Rack, computador e impressora são opcionais.

• Kit para uso também em carretas: régua auto-centrante, adaptador para pino rei e adaptador para cambão; 
• Kit para uso também em rodas de automóveis: 4 garras rápidas linha leve e 2 pratos traseiros linha leve; 
• Para eixo bidirecional: 2 pratos dianteiros linha pesada; 
• Para uso fora da valeta: rampas de acesso aos pratos dianteiros. 

ALINHADOR DIGITALLINHA  
PESADA

Alinhador de direção a laser digital
Linha Pesada

CT-387

Efetua o alinhamento de um eixo (dianteiro ou traseiro) de 
caminhões e ônibus (e ainda carretas e automóveis mediante 
o uso de acessórios opcionais). Compõe-se de 2 cabeças de 
medição (projetores), carregadores de bateria, 2 pratos dianteiros, 
2 garras rápidas de fixação, 2 bandeirolas, trava de freio, trava de 
volante, aferidor e software de alinhamento com banco de dados 
dos veículos.
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Efetua alinhamento de um eixo de cada vez (dianteiro ou traseiro) 
de caminhões e ônibus (e ainda carretas e automóveis mediante 
o uso de acessórios opcionais)

• Envia dados automaticamente ao computador, em tempo real, 
via wireless (sem uso de cabos)

• Os dados são inseridos automaticamente, para a emissão de 
relatório

• Os dados também são mostrados nos displays, nas cabeças 
de medição

• As medidas de convergência são mostradas também nos 
displays posicionados nas extremidades das cabeças de 
alinhamentos, substituindo o uso das escalas de leitura

• Na ausência de computador ou de energia elétrica, pode ainda 
ser utilizado como alinhador digital, mostrando as medidas 
nos displays, pois as cabeças de medição são alimentadas por 
baterias recarregáveis de lítio.

ALINHADOR DIGITALLINHA  
PESADA

Alinhador de direção a laser digital 
computadorizado Linha Pesada

CT-389

OPCIONAIS

• Kit para uso também em carretas: régua auto-centrante, adaptador para pino rei e adaptador para cambão; 
• Kit para uso também em rodas de automóveis: 4 garras rápidas linha leve e 2 pratos traseiros linha leve; 
• Para eixo bidirecional: 2 pratos dianteiros linha pesada; 
• Para uso fora da valeta: rampas de acesso aos pratos dianteiros. 
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DIÂMETRO DO ARO DIÂMETRO MÁXIMO LARGURA MÁXIMA PESO MÁXIMO
MOTOR UNID. 
HIDRÁULICA

MOTOR ROTAÇÃO 
GARRAS PESO

ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA

14” a 26” 1600 mm 780 mm 500 kg 1,1 kw 1,5 kw 550 kg trifásica 
220/380V

DESMONTADORA PARA PNEUSLINHA  
PESADA

CT-890
Desmontadora para pneus de caminhões

Características gerais da linha:
• Equipamentos hidráulicos para montagem e desmontagem de pneus, com câmara ou sem câmara 
• Robustos, fáceis de operar e seguros 
• Operam nos dois sentidos de rotação 
• Em três versões, para diferentes aplicações, tamanhos e pesos 
• Acompanham espátula longa, grampo de montagem e pincel para lubrificação
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DIÂMETRO DO ARO DIÂMETRO MÁXIMO LARGURA MÁXIMA PESO MÁXIMO
MOTOR UNID. 
HIDRÁULICA

MOTOR ROTAÇÃO 
GARRAS PESO

ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA

14” a 42” 2300 mm 1000 mm 1000 kg 2,2 kw 2,2 kw 770 kg trifásica 
220/380V

DESMONTADORA PARA PNEUSLINHA  
PESADA

CT-870
Desmontadora para pneus de caminhões e tratores

Características gerais da linha:
• Equipamentos hidráulicos para montagem e desmontagem de pneus, com câmara ou sem câmara 
• Robustos, fáceis de operar e seguros 
• Operam nos dois sentidos de rotação 
• Em três versões, para diferentes aplicações, tamanhos e pesos 
• Acompanham espátula longa, grampo de montagem e pincel para lubrificação
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LINHA  
PESADA DESMONTADORA PARA PNEUS

 

DIÂMETRO DO ARO DIÂMETRO MÁXIMO LARGURA MÁXIMA PESO MÁXIMO
MOTOR UNID. 
HIDRÁULICA

MOTOR ROTAÇÃO 
GARRAS PESO

ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA

14” a 56” 2300 mm 1000 mm 1000 kg 3,0 kw 3,0 kw 1300 kg trifásica 
220/380V

CT-880
Desmontadora para pneus de caminhões, tratores e veículos fora de estrada

Características gerais da linha:
• Equipamentos hidráulicos para montagem e desmontagem de pneus, com câmara ou sem câmara 
• Robustos, fáceis de operar e seguros 
• Operam nos dois sentidos de rotação 
• Em três versões, para diferentes aplicações, tamanhos e pesos 
• Acompanham espátula longa, grampo de montagem e pincel para lubrificação
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LINHA  
PESADA BALANCEADORA DE RODAS

CT-290
balanceadora de coluna para rodas de caminhões

Especificações Técnicas

Diâmetro do aro 10 a 26”

Diâmetro máximo da roda 1600 mm

Largura do aro 1,5 a 20”

Peso máximo da roda 200 kg

Precisão balanceamento 1g

Alimentação elétrica mono 220V

Peso 250 kg



Car-tech Equipamentos Automotivos  |  www.equipamentoscartech.com.br Linha Pesada  |  Página  LP8

• Indicada para o “balanceamento fino” em rodas de caminhões.
• Faz a leitura do desbalanceamento estático da roda, diretamente no veículo, visando eliminar as vibrações.
• Indicação de valores em displays digitais, leitura e precisão de 1g.
• Indicação de posicionamento através de lâmpada estroboscópica, e acionamento feito diretamente na banda de rodagem.
• Inclui freio, instalado na estrutura.
• Alimentação elétrica: trifásico 220/380V.
• Potência do motor: 7,5CV.
• Acessórios inclusos: cavalete linha leve e alicate aplicador de contrapesos.

LINHA  
PESADA BALANCEADORA LOCAL

CT-340
Balanceadora local (Finishing Balancer) Linha Pesada


