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1. INTRODUÇÃO 
 
Este manual é parte integrante de sua máquina. Leia com muita atenção as 
instruções e advertências que ele contém, que informam sobre segurança no uso e 
manutenção do equipamento. A Truck Center não se responsabiliza por eventuais 
danos materiais ou físicos à(s) pessoa(s) causados pela não observação das 
indicações aqui contidas. Danos causados por não observação das normas não 
serão cobertos pela garantia. 
 
Sugerimos conservar este manual. Ele poderá ser muito importante em futuras 
consultas. 
 
Reservamo-nos o direito de alterar o conteúdo deste manual sem prévio aviso. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
2.1. DIMENSÕES 
 

 
 
2.2. DADOS TÉCNICOS 
 
Pressão hidráulica ............................. 130 bar / 1885 psi 
Instalação elétrica ............................. trifásica 220v / 380v – 50/60 Hz 
Diâmetro máximo da roda ................. 26” 
Diâmetro mínimo da roda .................. 14” 
Diâmetro máximo do pneu ................ 1500 mm 
Largura máximo do pneu .................. 650 mm 
Peso máximo da roda/pneu .............. 500 kg 
Peso da máquina .............................. aproximadamente 660 kg 
 
2.3. ACESSÓRIOS 
 

QTD. NOMENCLATURA 

01 Manual de Operação 

01 Alicate de aço 

01 Grampo de alumínio (fig. 2) 

01 Espátula cilíndrica 

01 Espátula chata 

01 Balde com lubrificante para montagem e desmontagem de pneus 

01 Pincel 

04 Castanhas de alumínio para rodas de liga-leve (fig. 3) 

 
 

                   

Figura 1 
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Figura 2 Figura 3 



2.4. ESQUEMA ELÉTRICO 
 

 
 
2.5. ESQUEMA HIDRÁULICO 
 

 

Figura 4 

Figura 5 
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2.6. OPERAÇÃO 
 
-A máquina destina-se a montagem e desmontagem de pneus de rodas de veículos 
pesados entre 14 e 26 polegadas. Ela deverá ser utilizada somente dentro do uso 
para o qual foi projetada. Qualquer outro uso é considerado impróprio; 
-Recomenda-se em particular o controle do estado dos pneus com os quais se 
trabalha e evitar operações de descolagem e enchimento quando o pneu estiver 
desgastado ou com danos visíveis. Em ambos os casos, o pneu somente deve ser 
inflado dentro de uma jaula de proteção para a proteção do operador; 
-Deve ser operada sob a temperatura ambiente entre 0° C a +55° C e umidade 
relativa de 30% a 95% sem condensação; 
-A máquina deverá ser operada apenas por pessoal treinado pelo fabricante, para 
não comprometer a segurança da maquina, do operador e do veículo; 
-O operador da máquina não deve utilizar roupas com partes soltas. Não permitir 
que pessoas não autorizadas se aproximem durante a operação da máquina; 
-Recomenda-se a utilização de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual). 
 

IMPORTANTE 
- Este Equipamento não é indicado para montagem e desmontagem de pneus 
AGRÍCOLAS e FORA DE ESTRADA. 
- Em PNEUS RODOVIÁRIOS, com alto índice de ressecamento do talão, poderá 
haver quebras/danos no mesmo.  

 
Para quaisquer dúvidas relacionadas ao uso, instalação ou manutenção, consultar 
este manual e/ou nosso departamento técnico. A Truck Center não se responsabiliza 
por danos causados por uso impróprio, errôneo ou irracional. 
 
 

3. ESTOCAGEM E TRANSPORTE 
 
-Enquanto a máquina não for instalada, recomenda-se mantê-la embalada em sua 
caixa original para a melhor proteção contra eventuais impactos, sujeira e outros 
fatores de risco indesejáveis. 
-A máquina deve ser mantida em local seco, 
arejado e protegida do “tempo”. O transporte 
deve ser feito com carros apropriados ou 
empilhadeiras (fig. 6) também podendo ser 
guinchada através de uma cinta de poliéster 
presa à base do braço das castanhas (fig. 7) 
evitando ao máximo possível impactos e 
vibrações.  
 
 
ATENÇÃO: Nunca empilhar mais de dois volumes. 
Se possível, guardar a embalagem original da máquina 
para eventuais transportes. 
No ato do recebimento, inspecionar visualmente todos os 
componentes para verificar possíveis danos no transporte 
ou peças faltando. Comunicar o fabricante imediatamente 
caso encontre alguma irregularidade.  

Figura 6 
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Figura 7 



4. INSTALAÇÃO DA MÁQUINA 

 
-A máquina deve ser instalada em local limpo, 
coberto (protegido do “tempo”), com bom 
espaço livre para o trabalho (fig. 8) e sobre um 
piso bem nivelado, de preferência de concreto 
ou cerâmica; 
-O operador deve ter plena visão de toda a 
máquina e de seus arredores; 
-Obrigatoriamente, fixar a base da máquina ao 
solo através dos “chumbadores” de 16mm 
fornecidos juntos com a máquina. 
 
A Torre de Comando não tem posição fixa, 
porém deve ser posicionado de tal forma que o 
operador possa observar os movimentos da 
máquina durante o trabalho. 
 
ATENÇÃO: Evitar instalar a máquina em locais descobertos, onde a água da chuva 
caia sobre ela. 
 
4.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 
As instalações elétricas devem ser feitas por pessoal qualificado, levando-se em 
conta as características de consumo e potência de cada equipamento. 
-Certificar-se de que a tensão (voltagem) de alimentação corresponde com a 
indicada na etiqueta da própria máquina.  
-Recomenda-se o aterramento da carcaça para se evitar choques elétricos. 
-Como a conexão da máquina a rede é feita através de cabos expostos, o 
alimentador da máquina deverá ter proteção termomagnética (disjuntor) de 20 A em 
um quadro elétrico da instalação predial. 
 
As correntes internas da máquina são protegidas por disjuntores ajustáveis. 
Conforme a rede elétrica disponível (220 V ou 380 V – 50/60 Hz) estes disjuntores 
devem ser ajustados para as seguintes posições: 
 

PROTEÇÃO - REDE TRIFÁSICA 220V 380V 

MOTOR DO REDUTOR  2,0 CV 10A 6,3A 

 
 
 
 
Verificar o sentido de rotação do motor da bomba. 
-Ligar a máquina e observar o sentido de rotação do motor 
(fig. 9). Caso esteja girando contrário ao sentido da seta, 
inverter dois dos três fios de conexão com a rede elétrica. 
 

Figura 8 

Figura 9 

6 
 

 



5. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 
 
A máquina possui dispositivos de segurança projetados para assegurar a segurança 
do operador mesmo em caso de disfunções de funcionamento. 
Remover ou bloquear dispositivos de segurança configuram atos de violação de 
normas nacionais e internacionais de segurança e liberam o fabricante de qualquer 
responsabilidade. 
 
Os dispositivos de segurança são: 
1-Válvula de bloqueio de abertura da linha hidráulica, que evita a queda da roda em 
caso de queda de pressão da linha hidráulica. 
2-Válvula de máxima pressão ajustada para 130 bar. Assegura a pressão correta 
para o correto funcionamento da máquina. 
3-Fusíveis para proteção de sobrecarga ou curto circuito nos motores (situados 
dentro do quadro de comando). 
 

6. MANUTENÇÃO 
 
Todo e qualquer serviço de manutenção deve ser realizado exclusivamente por 
pessoal técnico autorizado pelo fabricante da máquina. 
A máquina perderá a sua garantia caso sofra modificações, consertos ou 
intervenções feitas por pessoas não autorizadas. 
 
Alguns serviços de manutenção preventiva podem ser realizados pelo proprietário: 
 
-Limpar partes pintadas com pano úmido em sabão neutro, secar e em seguida 
aplicar cera automotiva; 
-Limpar as articulações dos Braços das Castanhas e as ferramentas do Carro Móvel 
com solvente tipo água ráz e depois lubrificar com óleo SAE 90; 
-Engraxar o guia do Carro Móvel, o eixo do pistão de elevação do Conjunto do 
Redutor e suas articulações utilizando graxa APG 2 EP (BARDAHL ou similar). 
- Verificar periodicamente todos os parafusos da máquina e reapertar se necessário. 
-Verificar periodicamente e completar se necessário o óleo hidráulico do reservatório 
da bomba. Utilizar óleo hidráulico “ISO VG32 DIN HLP” (12 litros no total). 
Relação de fabricantes nacionais  
AGIP: AGIP OSO 32     BARDAHL: MAXLUB MA 10 
CASTROL: HYSPIN AWS 32    ELF: ELF OLNA 32 
ESSO: NUTO H 32     FUCHS: RENOLIN B10 
MOBIL: MOBIL DTE 24     IPIRANGA: IPITUR AW 32 
SHELL: TELLUS 32     TEXACO: RANDO HD 32 
PETROBRÁS: LUBRAX INDUSTRIAL HR 32 EP 

 
-Verificar periodicamente e completar se necessário o óleo da caixa de redução. 
Com o Braço do Conjunto do Redutor na posição horizontal, observar se o óleo não 
aparecer no visor, completar até o óleo chegar a 3/4 do visor. Utilizar óleo SAE 320 
ou similar. 
 
AVISO: Dispensar qualquer tipo de lubrificante e/ou suas embalagens em local 
apropriado para a sua reciclagem. 
ATENÇÃO: Antes de mudar a máquina de seu lugar ou efetuar qualquer tipo de 
manutenção ou limpeza, desconecte-a da rede elétrica. 
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7. CONTROLES 
 

 
 
A Torre de Comando móvel permite ao operador trabalhar em qualquer posição ao 
redor da máquina (fig. 10). Sobre este controle podem ser executadas as seguintes 
funções: 
 
-O joystick posicionado para frente eleva o Braço do Conjunto do Redutor; para trás 
abaixa o Braço do Conjunto do Redutor; para a esquerda aproxima o Carro Móvel 
das Castanhas; e para a direita afasta o Carro Móvel. 
 
-A chave abre/fecha castanhas para esquerda abre o Braço das Castanhas, 
prendendo a roda; para direita fecha o Braço das Castanhas, liberando a roda. 
 
-O pedal reversor pressionada para a esquerda ou para a direita rotaciona os Braços 
das Castanhas no sentido horário ou anti-horário, como indicado nas setas. 
 
ATENÇÃO: Quando o Braço do Conjunto do Redutor ou os Braços das Castanhas 
estão em movimento existe sempre o risco de atingir algo em sua trajetória. Sempre 
trabalhar observando se o serviço a ser efetuado está dentro da faixa de uso dos 
vários braços móveis. 
 
 
 

Figura 10 
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8. INSTRUÇÕES DE USO 
 
8.1. FIXAÇÃO DA RODA 
 
-Deixar o Braço do Destalonador na posição de descanso (posição vertical); 
-Através da Torre de Controle, afastar o Carro Móvel das Castanhas; 
-Rolar o conjunto roda/pneu sobre a Rampa Móvel e, se possível, manter uma das 
mãos apoiando-o para não cair; 
-Mover o Braço do Conjunto do Redutor deixando as Castanhas em posição 
centralizada à roda; 
-Aproximar o Carro Móvel das Castanhas e abri-las para prender a roda (fig. 11). 
 
 

 
 
ATENÇÃO: Durante a fixação da roda, ter certeza de que as Castanhas estejam 
corretamente posicionadas no aro, para prevenir uma eventual queda da mesma. 
 
OBS: Para rodas com rebaixo (canal), travar a roda de modo que este fique perto da 
parte externa. 
 
OPCIONAL: Substituir as castanhas de aço pelas castanhas de alumínio para fixar 
rodas de liga-leve. 

Figura 11 
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8.2. DESTALONAMENTO DO PNEU 
 
-Certificar-se de que o pneu está vazio e a roda está sem contrapesos; 
-Travar o Braço do Destalonador na posição de trabalho; 
-Utilizar a Torre de Comando para deixar o Disco Destalonador sobre o talão externo 
de modo que não se encoste à roda; 
-Rotacionar a roda no sentido horário e ao 
mesmo tempo pressionar o Disco Destalo-
nador sobre o talão externo de modo gradativo 
(fig. 12); 
-Aproximar o Carro Móvel até que o talão 
descole completamente da roda. Para facilitar 
esta operação, lubrificar o talão e a roda com o 
lubrificante recomendado. 
 
ATENÇÃO: Para evitar acidentes, lubrificar 
ambos os talões girando a roda no sentido 
horário. 
Lembrar-se que quanto maior for a aderência do talão ao aro, tanto menor deverá 
ser o avanço do Disco Destalonador sobre o talão. 
 
-Afastar o Braço do Destalonador, destravá-lo e 
levantar para posição de descanso; 
-Aproximar o Braço do Destalonador até que 
ele passe pela roda, girar o Disco Destalo-
nador 180º, descer e travar o Braço na posição 
de trabalho; 
-Rotacionar a roda no sentido horário e ao 
mesmo tempo pressionar o Disco Destalo-
nador sobre o talão interno de modo gradativo 
(fig. 13); 
-Afastar o Carro Móvel até que o talão descole 
completamente da roda. Para facilitar esta 
operação, lubrificar o talão e a roda com o lubrificante recomendado. 
 
8.3. DESMONTAGEM DO PNEU 
 
Pneus sem câmara (tubeless): 
-Com o talão descolado, rotacionar a roda no 
sentido horário e pressionar o Disco Destalo-
nador contra o talão interno do pneu (fig. 14) 
até que ambos os talões se desprendam da 
roda.  
 
ATENÇÃO: Quando os talões se despren-
derem da roda, o pneu irá cair. Se possível, 
apoiar o pneu com uma das mãos para que ele 
não caia da máquina. 
 
 

Figura 12 

Figura 13 

Figura 14 
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Pneus com câmara: 
O friso (sobre-aro) deve estar posicionado na 
parte externa da máquina. 
-Com o talão descolado, encaixar duas espá-
tulas na ponta do friso e forçar para fora; 
-Posicionar o Disco Destalonador entre o talão 
e o início do friso e rotacionar a roda no sentido 
anti-horário para que ele se desprenda (fig. 15); 
-Afastar o Braço do Destalonador, destravá-lo e 
levantar para posição de descanso; 
-Aproximar o Braço do Destalonador até que 
ele passe pela roda, girar o Disco Destalonador 
180º, descer e travar o Braço na posição de 
trabalho; 
-Rotacionar a roda no sentido horário e pres-
sionar o Disco Destalonador contra o talão 
interno do pneu (fig. 16) até que ele se des-
prenda da roda.  
 
ATENÇÃO: Quando os talões se despren-
derem da roda, o pneu irá cair. Se possível, 
apoiar o pneu com uma das mãos para que ele 
não caia da máquina. 
 
Pneus supersingle: 
-Com o talão descolado, travar o Braço do 
Destalonador, posicionar a Unha entre a roda e 
o talão externo e elevar um pouco a roda para 
que o talão prenda-se à Unha; 
-Afastar um pouco o Carro Móvel até que uma 
parte do talão fique para fora da roda; 
-Colocar a espátula abaixo da Unha, entre a 
roda e o talão externo, e rotacionar a roda no 
sentido anti-horário (fig. 17) até o talão externo 
sair da roda; 
-Afastar o Braço do Destalonador, destravá-lo e 
levantar para posição de descanso; 
-Aproximar o Braço do Destalonador até que 
ele passe pela roda, descer e travar o Braço na 
posição de trabalho; 
-Rotacionar a roda no sentido horário e pres-
sionar o Disco Destalonador contra o talão 
interno do pneu (fig. 18) até que ele se des-
prenda da roda.  
 
ATENÇÃO: Quando o talão se desprender da 
roda, o pneu irá cair. Certificar-se de que não 
haja pessoas ou objetos no local de queda do 
pneu. 
 

Figura 15 

Figura 16 

Figura 17 

Figura 18 
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OBS: Caso a borracha do pneu esteja 
ressecada, deve-se tomar maior cuidado para 
não rachar as unhas internas dos talões do 
pneu. 
- Pressionar o segundo talão sobre o primeiro e 
rotacionar 90° no sentido horário; pressionar 
mais um pouco e rotacionar 90° no sentido anti-
horário; repetir o processo até sair o primeiro 
talão (fig. 19). O segundo talão retirar 
normalmente. 
 
 
 
 
8.4. MONTAGEM DO PNEU 
 
Antes da montagem do pneu é necessário lubrificar os 
talões, as unhas internas dos talões e protetor de 
câmara, se existir, com o lubrificante recomendado 
(fig. 20). 
 
 
 
 
 
Pneus sem câmara (tubeless): 
-Prender o Alicate (Grampo em rodas de alumínio) firmemente na borda externa do 
aro no ponto mais alto (fig. 21); 
-Colocar ambos os talões do pneu sobre a roda, apoiado pelo Alicate (fig. 22) e 
levantar um pouco o Braço do Conjunto do Redutor. 
 

          
 

OBS. O Grampo de alumínio foi desenvolvido para não riscar as rodas de alumínio, 
entretanto pode ser utilizado em qualquer tipo de roda. 
 

Figura 21 Figura 22 

Figura 19 
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Figura 20 



-Utilizar a Torre de Comando para deixar o 
Disco Destalonador sobre o talão externo de 
modo que não se encoste à roda; 
-Pressionar o Disco Destalonador sobre o talão 
externo e rotacionar a roda no sentido horário 
(fig. 23) até que ambos os talões se encaixem 
na roda; 
-Afastar o Braço do Destalonador, destravá-lo e 
levantar para posição de descanso; 
-Retirar a Alicate da roda, abaixar o pneu sobre 
a Rampa Móvel e fechar as Castanhas para 
liberar a roda; 
-Afastar o Carro Móvel e rolar o conjunto roda/pneu para fora da máquina. 
 
Pneus com câmara: 
-Colocar ambos os talões do pneu sobre a 
roda, encaixar o bico (fig. 24) e levantar um 
pouco o Braço do Conjunto do Redutor; 
-Utilizar a Torre de Comando para deixar o 
Disco Destalonador sobre o talão externo de 
modo que não se encoste à roda; 
 
-Pressionar o Disco Destalonador sobre o talão 
externo e rotacionar a roda no sentido horário 
(fig. 25) até que ambos os talões se encaixem 
na roda; 
-Afastar o Braço do Destalonador, colocar o sobre-aro em sua posição e pressionar 
o Disco Destalonador sobre a ponta do sobre-aro; 
-Rotacionar a roda no sentido horário até que o friso se encaixe à roda (fig. 26); 
 

          
 

-Afastar o Braço do Destalonador, destravá-lo e levantar para posição de descanso; 
-Abaixar o pneu sobre a Rampa Móvel e fechar as Castanhas para liberar a roda; 
-Afastar o Carro Móvel e rolar o conjunto roda/pneu para fora da máquina. 

Figura 23 

Figura 24 

Figura 25 Figura 26 
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Pneus supersingle: 
-Prender o Alicate firmemente na borda externa do aro no ponto mais alto (fig. 27); 
-Colocar o talão interno do pneu sobre a roda, apoiado pelo Alicate (fig. 28) e 
levantar um pouco o Braço do Conjunto do Redutor; 
 

         
 

 
 
-Utilizar a Torre de Comando para deixar o 
Disco Destalonador sobre o talão externo; 
-Pressionar o Disco Destalonador sobre o talão 
externo e rotacionar a roda no sentido horário 
(fig. 29) até que o talão interno se encaixe na 
roda; 
 
 
 
-Retirar o Alicate, empurrar o talão externo para dentro da roda na parte mais baixa, 
prender o Alicate novamente (fig. 30) e rotacionar a roda até que o Alicate fique um 
pouco acima do Disco Destalonador; 
-Pressionar o Disco Destalonador sobre o talão externo de modo que não se 
encoste à roda, e rotacionar a roda no sentido horário (fig. 31) até que o talão 
externo se encaixe na roda; 
 

          
 

-Afastar o Braço do Destalonador, destravá-lo e levantar para posição de descanso; 
-Retirar o Alicate da roda, abaixar o pneu sobre a Rampa Móvel e fechar as 
Castanhas para liberar a roda; 
-Afastar o Carro Móvel e rolar o conjunto roda/pneu para fora da máquina. 

Figura 27 Figura 28 

Figura 29 

Figura 30 Figura 31 
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OBS: Caso a borracha do pneu esteja ressecada, deve-se tomar maior cuidado para 
não rachar as unhas internas dos talões do pneu no momento da montagem. 
- Montar o segundo talão normalmente; 
- Para montar o primeiro talão, posicionar o Disco Destalonador com a borda 
afastada 2 centímetros aproximadamente da borda do aro e da parte onde se 
encaixa o talão (fig. 32). Desta forma o Disco Destalonador não esmaga o talão 
contra a roda, nem quebra as unhas internas dos talões (fig. 33). 
 
 

         
 
 
 
ATENÇÃO: Nunca inflar o pneu enquanto montado na máquina. Enchimento de 
pneus são perigosos e devem ser executados somente com a roda posicionada 
dentro de uma gaiola de segurança apropriada. 
 

 
9. ERROS 

 

CAUSAS AÇÕES CORRETIVAS 
Máquina não liga. 1. Conferir a conexão com a rede elétrica. 

2. Conferir se os disjuntores estão ligados. 

Motor da bomba liga, mas 
comandos não funcionam. 

1. Conferir se os disjuntores estão ligados. 
2. Inverter dois fios da rede elétrica caso o motor da bomba esteja 
girando ao contrário. 

 
 

Figura 32 
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Figura 33 



 



 
         TERMO DE GARANTIA 
 

 
A TRUCK CENTER EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. garante a qualidade e o perfeito 
funcionamento dos equipamentos por ela fabricados, por um período de 12 (doze) meses, já inclusos 
nestes os 03 (três) meses de garantia legal, contados a partir da data da Nota Fiscal de compra do 
equipamento, obrigando-se a reparar ou substituir peças e componentes que, em serviço e uso normal, 
segundo as recomendações técnicas do manual de operações e treinamento, apresentarem DEFEITOS 
DE FABRICAÇÃO, devidamente comprovadas através de análise conclusiva da TRUCK CENTER.  
A responsabilidade da TRUCK CENTER é restrita ao tempo da presente garantia, que é intransferível, 
cessando automaticamente quando a máquina for cedida, revendida ou sub-Iocada, podendo, no entanto, 
ser estendida conforme avaliação e critério da TRUCK CENTER.  
 
APLICAÇÃO DA GARANTIA  

IMPORTANTE : 
Para efeitos de GARANTIA, será considerada inclusive a condição mínima de que a loja/cliente 
tenha em seu quadro, um colaborador TREINADO e CERTIFICADO no CDP (Centro de 
Desenvolvimento Profissional) da Fabrica. 
Agenda prévia para treinamento através do fone: (41) 3643-1819 e ou via e-mail: 
treinamento@truckcenter.com.br  

-Os eventuais custos e/ou encargos de transporte serão de responsabilidade do consumidor, sendo certo 
que a TRUCK CENTER não se responsabiliza pelos serviços prestados pelas transportadoras. 
-Os defeitos de fabricação ou de material objeto desta garantia não constituirão, em nenhuma hipótese, 
motivo para rescisão de contratos de compra e venda ou para indenização de qualquer natureza.  
-A TRUCK CENTER reserva-se o direito de, sem aviso prévio, introduzir modificações e aperfeiçoamentos 
de qualquer natureza em seus produtos, sem incorrer, em nenhuma hipótese, na obrigação de efetuar 
essas mesmas modificações nos produtos já vendidos. 
 
PERDA DA GARANTIA  
Cessarão os efeitos da garantia ao fim do prazo estabelecido ou quando forem constatadas quaisquer das 
seguintes causas:  
-Defeitos ocasionados por transporte inadequado do equipamento; 
-Mau uso do equipamento, contrariando as instruções técnicas do manual, ou por pessoas não habilitadas 
pela TRUCK CENTER;  
-Abusos, sobrecargas, acidentes, consertos ou desmontagem dos componentes por pessoas não 
autorizadas ou uso indevido (batidas, fogo, queda, influência de temperaturas anormais, utilização de 
agentes químicos e corrosivos, imersão em água etc.) em desacordo com as instruções de uso; 
-Defeitos ocasionados por causas externas ao produto, que estejam interferindo em seu correto 
funcionamento tais como: conexão à tensão elétrica inadequada, sobrecarga de tensão ou flutuação de 
energia elétrica, descargas elétricas, entre outras; 
-Contaminação dos circuitos hidráulicos/pneumático por impurezas ou fluidos não recomendados 
(equipamentos que usam esses sistemas);  
-Manutenção preventiva/corretiva inadequada;  
-Alteração do equipamento, modificações introduzidas que afetam o funcionamento, estabilidade e 
segurança do equipamento ou uso de peças não fornecidas pela TRUCK CENTER;  
 
ÍTENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA  
Estão excluídas da garantia eventuais despesas relativas à manutenção rotineira, como: transporte, 
reboque, lubrificação, regulagens, calibração, aferição e peças de desgaste natural, conforme manuais dos 
equipamentos.  
 
COMO PROCEDER 
Para fazer uso da garantia contatar diretamente a TRUCK CENTER. Solicitamos guardar sua Nota Fiscal 
de Compra para ser apresentada como comprovação do período de garantia.  
 
TRUCK CENTER EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. 
CNPJ: 80.513.021/0001-40 
Rua Luiz Franceschi, 1345, Bairro Thomaz Coelho, CEP 83707-072 Araucária – PR 
Fone/Fax: 41 3643-1819   /   Fone/Fax Internacional: +55 41 3643-1819 
E-mail: garantia@truckcenter.com.br   /   site: www.truckcenter.com.br 

  


