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Conjunto Alinhador Semi Reboque

Conjunto Alinhador Semi Reboque
Dispositivo criado para alinhar eixo de carreta.
Seu sistema de alinhamento é com régua, além
de possuir alça de apoio de mira com dois pontos
de apoio. Sua estrutura é em aço soldado.
Características:
- compasso;
- alça de mira;
- régua de apoio.

Carrinho com Morça Hidráulica CMH-16
Carrinho com Morça Hidráulica CMH-16
Equipamento utilizado para montar e desmontar
feixe de mola de veículos pesados. Por ser
móvel, facilita o transporte do feixe de mola do
caminhão até seu destino final, diminuindo
tempo de mão e obra e esforço físico por parte
do operador.
Características:
- macaco hidráulico de 16 toneladas;
- curso de 300mm;
- bomba hidráulica com acionamento duplo;
- dimensões: C 1m x L 75 cm x A 1m;
- peso: 140 Kg

CSC-12T
CSC-12T
Equipamento utilizado para instalar e remover
caixas de transmissão de caminhões médios até
extra-pesados. Possui rodas giratórias em
poliuretano, o que facilita o seu manuseio.
Características:
Peso: 105 Kg
Altura: 400 mm
Comprimento: 1.200 mm
Largura: 700 mm
Inclinação: 15º

Z
U
L
IS
E
R

.
DA
LT
P.
RE
M.
CO

Dispositivo para Extrair Pino do Braço Tensor

Dispositivo para Extrair Pino do Braço
Tensor
Dispositivo utilizado para extrair e colocar pino
do braço tensor. Acompanha kit com onze
peças.
Características:
- ponteira menor para extrair pino;
- ponteira maior para extrair pino;
- macaco hidráulico; bomba hidráulica;
- carrinho móvel; bucha pendural com corrente;
- corrente tirante; - encosto maior para extrair
pino; - encosto menor para extrair pino;
- suporte encosto; - garfo calço.

Furadeira FCM-14
Máquina desenvolvida para furação e alongamento de chassi,
além da colocação do 3° eixo, sua furação se dá sem o
repasse de brocas.

Furadeira FCM-14

Características:
- motoredutor: 1,5 cv, 220/380v (trifásico);
- rotação da broca: 425rpm;
- cone Morse 2; - base do motoredutor guiado por barramento
com embuchamento de bronze;
- duas correntes com esticador para tracionar no chassi;
- Curso avançado da broca: 160 mm;
- Curso transversal: 530 mm; - Curso vertical: 740 a 1120 mm;
- Capacidade de furação até 19 mm;
- Capacidade de adaptação para brocas maiores e menores;
- possui quatro rodas giratórias;
- dimensões da máquina: C1,03m x L1,25m x A1,43m;
- peso: 135 Kg.

Arqueadora de Molas MAM-40
A Arqueadora de Molas MAM-40 é facilmente manuseada e pode
ser operada por apenas uma pessoa. O feixe de mola é ajustado ou
operado a frio com qualidade e precisão. O arqueamento na MAM 40
é feito através de sistema de rolo ou calandra.
Características:
- motor 1,5cv, 220/380v (trifásico);
- roletes de aço temperado;
- hidráulico: capacidade para 40 toneladas;
- comando: chave reversora;
- largura para passagem de molas: 130mm;
- dimensões da máquina: C76cm x L50cm x A1,58m.

Arqueadora de Molas MAM-40
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Arqueadora de Molas MAP-55
Arqueadora de Molas MAP-55
Máquina desenvolvida para arquear molas de caminhão. Possui acionamento
e retorno por pedal. Arqueia todo o tipo de mola, além de exercer função de
prensa universal. Na MAP-55 o arqueamento é feito através de pressão por
pistão.
Características:
- motor 5cv 4 pólos, 220/380v (trifásico);
- chave elétrica modelo 5-30 Amp.;
- acionamento de bomba hidráulica por pedal;
- Retorno do pistão por pedal; - largura para passagem de molas: 280 mm;
- dimensões da máquina: C50cm x L70cm x A1,35m;
- peso: 280 Kg

Desparafusadeira e Aparafusadeira MP-60

Desparafusadeira e Aparafusadeira MP-60
Máquina utilizada para apertar e soltar a porca de grampo
do feixe de molas. Dispensa o uso de chaves manuais e
alavancas. Sua velocidade é de apenas 38 rpm.
Características:
- motor com 3cv, 220/380v (trifásico);
- redutor com coroa e sem fim banhado a óleo;
- junta universal para compensação de desalinhamento
de cachimbo (soquete);
chave elétrica reversora de impulso;
- base do carro em ferro fundido;
- rotação de saída no soquete: 38rpm;
- torque: 60 kgf/m (no soquete);
- possui duas rodas (símbolo diâmetro) 210 mm;
- dispensa reaperto
- dimensões da máquina: C1,4m x L50cm x A37cm
- peso: 97 Kg.

Desparafusaeira e Aparafusadeira MP-100

Desparafusaeira e Aparafusadeira MP-100
A desparafusadeira MP-100 possui mais força que o
modelo MP-60, além de possuir controle de torque
por tensão para apertar uniformemente o grampo de
mola.
Características:
- motor com 5cv, 220/380v (trifásico);
- redutor com planetário banhado a óleo;
- junta universal para compensação do
desalinhamento de cachimbo (soquete); base do
carro em aço;
- chave elétrica reversora de impulso;
-- rotação de saída no soquete: 38rpm;
- torque: 100kgf/m (no soquete)
- possui duas rodas (símbolo diâmetro) 210mm;
- controlador eletrônico de torque; - dispensa
reaperto;
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Desparafusadeira e Aparafusadeira MPG-100

Desparafusadeira e Aparafusadeira MPG-100
Máquina utilizada para apertar e soltar a porca do
grampo de molas.O uso do equipamento não
danifica a rosca e não aquece a porca, grampo ou
parafuso. A MPG-100 opera exclusivamente com
motor a gasolina, facilitando assim o seu
deslocamento para socorro em locais onde não haja
energia elétrica.
Características:
Peso: 125 Kg, Altura: 400 mm
Comprimento: 1.700 mm
Largura: 600 mm, Motor gasolina 4 tempos: 163 cc ,
Capacidade combustível: 3,6 lts
Força: 150 Kg, Rotação: 15 rpm

Rebitadeira MPR-10

Rebitadeira MPR-10
Máquina desarollada para rebitar todo o tipo de patim e lonas de freio com
extrator de rebites. A máquina possui sistema pneumático de baixo
consumo de ar, além de filtro lubrificador de ar independente da rede préexistente. Sua estrutura é de aço soldado, o que garante maior firmeza e
segurança na operação. A rebitadeira MPR-10 pode também rebitar
revestimento de disco de embreagem com gabarito específico.
Características:
- cilindro pneumático dupla ação; - pedal de acionamento pneumático;
- conjunto de preparação do ar com filtro regulador de pressão, lubrificador
e manômetro;
- pressão de trabalho: 7 bar/ 2750kgf e 8 bar/3100kgf;
- consumo de ar: 1,2m³ por hora (operação contínua); - curso de punção:
32mm
- fuso inferior regulável para extração de rebites; - punção superior
cambiável;
- dimensões da máquina: C55cm x L33cm x A1,45m

Sacador Hidráulico de Rodas MSR-1
Sacador Hidráulico de Rodas MSR-1
Este equipamento poderá auxiliá-lo no momento de sacar e
transportar cubos de roda completos de veículos pesados. Suas
rodas são giratórias, especialmente projetadas para operar em
piso irregular. Pode ser adaptado para caminhões de pequeno
porte.
Características:
- capacidade para 500 kg;
- macaco de 3 toneladas com curso máximo de 120mm;
- dimensões da máquina: C92cm x L1,0m x A95cm;
- peso: 75 Kg

