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CARACTERES E SÍMBOLOS 

Ao longo deste manual, são usados símbolos e caracteres para facilitar a 

leitura: 

 

 

Indica operações nas quais precisam de cuidado 
adequado 

 

Indica a proibição 

 

Indica a possibilidade de perigo para os operadores 

 

Informação Importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@TruckCenter2018  3 
 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 5 

1.1. INTRODUÇÃO 5 

1.2. INDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA 5 

1.3. MANUAL DE MANUTENÇÃO 5 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 5 

2.1. SEGURANÇA 5 

2.2. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 6 

2.3. INTENÇÕES DE USO 6 

2.4. CARACTERISTICAS GERAIS 6 

2.5. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 7 

2.6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 7 

3. TRANSPORTE, DESEMBALANDO E ARMAZENAMENTO. 8 

3.1. TRANSPORTE 8 

3.2. DESEMBALANDO 8 

3.3. ARMAZENAMENTO 8 

4. COMISSIONAMENTO 9 

4.1. ESPAÇO REQUIRIDO 9 

4.2. MONTAGEM DO EIXO 9 

4.3. MONTAGEM DA TAMPA DE PROTEÇÃO 10 

4.4. INSTALAÇÃO DO PAINEL (REF. FIG. 6-1) 10 

4.5. COMISSIONAMENTO 10 

5. PAINEL DE CONTROLE E MENU DE FUNÇÕES 11 

5.1. PAINEL DE CONTROLE 11 

5.2. MENU DE FUNÇÕES (FIG. 8) 13 

6. OPERAÇÃO DA BALANCEADORA 14 

6.1. MENU DE FUNÇÕES (FIG. 8) 14 



@TruckCenter2018  4 
 

6.2. MONTAGEM DA RODA 15 

6.3. INSERIR DADOS DA RODA 15 

6.4. MODO DE BALANCEAMENTO 16 

6.4.1. MODO DINÂMICO 16 

6.4.2. MODO ESTÁTICO 17 

6.4.3. PADRÃO MODO ALU (SOMENTE PARA CARROS) 17 

6.4.4. OTIMIZAÇÃO DESBALANCEAMENTO-OPT (SOMENTE CARROS) 18 

7. SET UP 19 

7.1. AUTODIAGNOSTICO 19 

7.2. AUTOCALIBRAÇÃO 20 

8. MANUTENÇÃO 21 

8.1. CUIDADOS GERAIS 21 

8.2. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA 21 

9. ERROS E SOLUÇÕES 22 

9.1. ERROS DISPLAY 22 

9.2. SOLUÇÕES 22 

10. PADRÃO DE ACOPLAMENTO DOS ACESSÓRIOS 23 

11. ESQUEMA ELÉTRICO E PNEUMÁTICO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@TruckCenter2018  5 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 
Agradecemos a aquisição do produto da linha de Balanceadora de rodas. O equipamento 

foi fabricado de acordo com os melhores princípios de qualidade. Seguindo as instruções 

contidas neste manual, estará garantindo a correta operação e a longevidade da máquina. 

Ler e compreender adequadamente o que contem neste manual.  

1.2. INDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA 
A descrição completa do “Modelo de Balanceadora de Rodas” e o “Numero de Serie” 

facilitara que seja providenciado a nossa assistência técnica e também a entrega de peças 

sobressalentes requisitadas. Por convenção e clareza, nós inserimos a data da máquina 

conforme a figura abaixo. Se houver alguma divergência entre a data contida neste manual 

e plaqueta aquela fixada no equipamento, a plaqueta deve ter tomada como correta. 

 

 

 

 

 

1.3. MANUAL DE MANUTENÇÃO 
O uso apropriado deste manual, importante seguir as recomendações: 

 Manter o manual em um local próximo de fácil acesso. 

 Manter o manual em uma área protegida de umidade. 

 Use o manual corretamente sem danifica-lo 

 Qualquer uso do equipamento feito por operadores, nos quais, não estão 

familiarizados com as instruções e procedimentos contidos deverão ser proibidos. 

Este manual é de parte integral: Deverá ser entregue ao novo proprietário e quando o 

equipamento for revendido. 

 

As figuras contidas neste manual são imagens de protótipos. É 

possível que algumas partes ou componentes de produção padrão 

sejam diferentes dos representados nas figuras. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. SEGURANÇA 
 O equipamento de balanceamento de rodas, somente devera ser utilizado por 

pessoas autorizadas e treinadas. 
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 O equipamento de balanceamento de rodas não deverá ser utilizado para outras 

finalidades que não estejam descritas no manual de instrução. 

 De nenhuma formao equipamento deve ser modificado, exceto para aquelas 

modificações feitas explicitamente pelo fabricante. 

 Nunca removas os dispositivos de segurança. Qualquer trabalho realizado na 

máquina deverá ser executado por pessoas especializadas. 

 Evitar o uso de jatos de ar comprimido para a limpeza. 

 Use álcool para a limpeza do painel e prateleiras. (Evite o uso de líquidos com 

solventes) 

 Antes de iniciar o ciclo de balanceamento, tenha certeza que a roda esteja travada 

corretamente no adaptador. 

 O operador deve evitar usar roupas longas e largas. Tenha certeza que pessoas 

não autorizadas se aproximem do equipamento enquanto estiver em 

funcionamento. 

 Evitar deixar objetos dentro do equipamento, eles podem prejudicar a operação 

correta da máquina. 

2.2. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 
 Botão STOP com o intuito de parar a roda em condições de emergência. 

 Um protetor de plástico de alto impacto designado para a roda, impede que 

contrapesos voem em qualquer direção, exceto ao chão.  

 Um sistema de travamento interno do interruptor impede que a máquina dê partida 

se a proteção não estiver abaixada e parar a roda sempre que a proteção for 

levantada. 

2.3. INTENÇÕES DE USO 
 A Balanceadora de rodas foi designada e fabricada exclusivamente para 

balanceamento de rodas com um diâmetro máximo de 1200 mm e um peso 

máximo de 200 kg. O sistema de calibração é suficiente para cobrir a diferença de 

rodas de carros até caminhões. 

 Em particular o fabricante não se responsabiliza por qualquer dano causado 

através do uso da Balanceadora para fins diferentes que estejam especificados 

neste manual, e assim sendo, inapropriado, incorreto e irracional. 

2.4. CARACTERISTICAS GERAIS 
 Travamento automático do giro. 

 Inicio/parada automática quando a tampa esta abaixada/levantada. 

 Botão de STOP de parada imediata da máquina. 

 Modos de balanceamento estático e dinâmico. 

 Quatro modos de ALU.  

 Rápida otimização (OPT). 

 Auto diagnóstico. 

 Auto calibração. 

 Excepcional estabilidade na leitura de desbalanceamento entre planos. 

 Display em gramas ou onças, mm ou polegada. 

 Fixação no chão desnecessária. 
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2.5. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
Fonte 220 V / 230 V  

Potencia do motor 250 W 

Diâmetro do Eixo 40 mm 

Peso Máx. da roda 200 kg 

Diâmetro Máx. da roda 1200 mm 

Diâmetro Máx. do aro 10’’- 32’’ (255 - 810 mm) 

Largura Máx. da roda 1,5’’- 20’’ (39 - 510 mm) 

Precisão do balanceamento 
±1g para carros 
±10g para caminhões 

Tempo de Ciclo 
7s para carros 
15s para caminhões 

Velocidade do balanceamento 
150 RPM para carros 
90 RPM para caminhões 

Ruído <70 dbA 

Ar comprimido 8 - 10 bar 

Dimensão embalagem 1145(C) x 835 (L) x 1140 (A) 

Peso 320 kg 

A - Painel de Controle 
B - Bandeja para pesos 
C - Corpo principal e suporte de cone 
D - Distancia do calibrador 
E - Eixo 
F - Elevador de rodas 
G - Pedal do elevador de rodas 
H - Proteção do interruptor 
I -  Tampa protetora  



@TruckCenter2018  8 
 

3. TRANSPORTE, DESEMBALANDO E ARMAZENAMENTO. 

 

3.1. TRANSPORTE 
 O equipamento deve ser transportado em sua 

embalagem original e mantido em sua posição como 

mostrado na própria embalagem. 

 A máquina embalada pode ser movida por meio de 

uma empilhadeira que sustente sua capacidade. Insira 

os garfos nas posições conforme a figura 2.  

 

3.2. DESEMBALANDO 
 Remova protetor de papelão e conjunto de nylon. 

 Remova os pregos fixos no palete. 

 Verifique se o equipamento esta em perfeitas condições, se não há peças 

danificadas ou falta de componentes. Use a figura 1 como referência. 

 

 

Em caso de dúvida, não use o equipamento e entre em contato com 

seu vendedor. 

 

3.3. ARMAZENAMENTO 
Os equipamentos devem ser armazenados em lugares cobertos, fora do alcance da 

luz solar e com baixa umidade, com uma temperatura entre -10ºC até +40ºC. 

Em casos de armazenamento por longos períodos, tenha a certeza de estarem 

desconectadas todas as fontes de energia e engraxar as guias de deslizamento da 

braçadeira na mesa giratória para evitar que elas oxidem. 
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4. COMISSIONAMENTO 

 

4.1. ESPAÇO REQUIRIDO 

 

Ao escolher o local de instalação, Certifique-se de que está em 

conformidade com os regulamentos atuais de segurança no trabalho. 

Não opere a Balanceadora enquanto estiver no palete. 

 

 A Balanceadora deve estar alocada em um piso solido de construção, 

preferencialmente de concreto. A Balanceadora deve ser apoiada corretamente em 

seus três pés de suporte. Se a Balanceadora não estiver nivelada, não irá 

funcionar devidamente e pode produzir uma leitura imprecisa do balanceamento. 

 Selecione um local para o balanceador que forneça um piso nivelado, sólido e uma 

folga adequada ao redor e acima do balanceador. O local de instalação também 

deve fornecer ao menos o espaço mostrado nas Fig. 3 e Fig. 4 de modo que 

permita todas as partes da máquina opere corretamente e sem nenhuma restrição.  

 Certifique-se que o local selecionado não tenha nenhuma interferência acima e 

atrás do equipamento para que a tampa protetora possa ser levantada 

completamente. A localização também deve fornecer um local de trabalho para 

montagem e remoção das rodas. Garanta que a área tenha uma luminosidade 

adequada. 

 Se a máquina for instalada no exterior, deve estar protegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. MONTAGEM DO EIXO 

 
 Monte a ponta da rosca (A) no eixo 

aparafusando o parafuso de fixação (B) 

 

 Aperte bem o parafuso de retenção (B) 

usando a chave fornecida (C) 
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4.3. MONTAGEM DA TAMPA DE PROTEÇÃO 
 Retire a tampa de proteção e os acessórios de instalação da embalagem 

 Monte a tampa de proteção no braço, em seguida, fixe-o na máquina. 

4.4. INSTALAÇÃO DO PAINEL (ref. Fig. 6-1) 
 Retire o painel e os acessórios de instalação da embalagem 

 Monte o painel no corpo do equipamento e aperte os parafusos 

 Conecte o cabo nos soquetes fixados no painel e no corpo do equipamento. 

 

4.5. COMISSIONAMENTO 

 Qualquer trabalho de conexão elétrica deve ser feito por pessoas 

qualificadas. 

Certifique-se que a fonte de energia esta correta. 

Certifique que as fases das conexões estão corretas.  Ligações 

elétricas inapropriadas podem causa dano ao motor e não será 

coberto pela garantia do produto. 

Certifique que o equipamento teve um bom aterramento.  

 

 Verifique se as características de seu sistema são correspondentes com o 

requerido pela máquina. A voltagem (e a frequência) está disposta na placa de 

identificação da máquina. Não pode ser mudado. 

 Conecte o equipamento ao sistema de ar comprimido por meio de uma unidade de 

serviço composta de separador de água, lubrificador e regulador de pressão 

fornecido na sucção traseira. 

  Verifique se o micro interruptor está pressionado quando a tampa de proteção está 

fechada. Se necessário, ajuste-o girando o came para a posição correta. (ref. Fig. 

6-2) . 

 

Uma correta operação do sistema pneumático, o compressor de ar deve ter 

uma pressão entre 8 - 10 bar. 
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5. PAINEL DE CONTROLE E MENU DE FUNÇÕES 

 

5.1. PAINEL DE CONTROLE 

 

Fig. 7 - PAINEL DE CONTROLE 

 

 

1.  Leitura digital, QUANTIDADE DE DESBALANCEAMENTO interno. 

2.  LED indicador, POSIÇÃO DE DESBALANCEAMENTO interno. 

3.  Indicador, modo DINAMICO selecionado. 

4.  Indicador, modo ESTATICO selecionado. 

5.  Indicador, modo ALU selecionado. 

6.  Indicador, modo ALU         selecionado (*) 

7.  Indicador, modo CARRO selecionado 

8.  Indicador, modo CAMINHÃO selecionado 

9.  Indicador, função SPLIT (*) 

10. Botão, definição manual DISTANCIA (A) 

11. Botão, definição manual LARGURA (B) 

12. Botão, seleção SPLIT (*) 

 

Pressionar os botões somente com os dedos. Nunca use os contra presos 

ou outros objetos pontudos. 

Quando o sinal sonoro estiver ativado, ao pressionar qualquer botão é 

acompanhado por um “bipe”. 
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13. Botão, definição manual DIAMETRO (D) 

14. Botão, início 

15. Botão, emergência/parada 

16. Botão, confirmar 

17. Indicador, leitura desbalanceamento <5g(25oz) para carros, <10g(50oz) para 

caminhões 

18. Botão, modo carro /caminhão e seleção de FUNÇÕES. 

19. Botão, seleção do modo ALU 

20. Botão, SET UP MENU/OPT 

21. Botão, seleção do modo ESTATICO/DINAMICO 

22. LED indicador, POSIÇÃO DE DESBALANCEAMENTO interno 

23. Leitor digital, QUANTIDADE DE DESBALANCEAMENTO interno 

24. Indicador, OPT 

25. Indicadores, posição de aplicação correta dos pesos. 

 

(*) Estas funções estão desabilitadas neste modelo. 
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5.2. MENU DE FUNÇÕES (fig. 8) 
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6. OPERAÇÃO DA BALANCEADORA 

 

 

6.1. MENU DE FUNÇÕES (fig. 8) 

 

 Monte a roda no eixo da máquina. Use o método de montagem mais apropriado. 

Sempre remova qualquer peso anexado à roda. 

 Ligue o interruptor do equipamento. 

 Selecione o modo CAR (carro) ou TRUCK (caminhão) pressionando as chaves  

 Meça e entre com os dados da roda. 

 Selecione o modo de balanceamento mais apropriado. 

 Realizando o giro pode ser iniciado pressionando o botão START ou fechando a 

tampa de proteção se START FROM GUARD CLOSING estiver ativado. 

 Quando as figuras estiverem estabilizadas, o giro é automaticamente freado até 

parar na posição correta. Após o giro, as quantidades desbalanceadas são 

mostradas no painel digital. 

 Girar a roda lentamente com a mão até o indicador de LED acender mostrando a 

posição correta para aplicar os contrapesos. 

 Pressione o botão STOP para evitar que a roda gire, então adicione os pesos na 

posição (12 horas) para correção. 

 Com os contrapesos corretamente nas posições, reinicie o procedimento do 

equipamento para verificar o correto balanceamento da roda. 

 Redefina o modo de balanceamento conforme a figura 8. 

 

 

 Não use a máquina antes de você ter lido e entendido o manual por 

completo e dos riscos envolvidos. 

A tampa protetora não deve ser aberta antes da roda parar. O botão 

STOP serve para parar a máquina imediatamente em casos de 

emergências. 

Não é permitido molhar o painel de controle. 

Certifique-se de apertar a porca de travamento rápido. Não fazer isso 

pode resultar em ferimentos graves 

 

Correntes, pulseiras, roupas soltas ou objetos estranhos nas 

proximidades das partes móveis podem representar um perigo ao 

operador. 

 

Não gire a roda de caminhão enquanto estiver no modo CARRO. 

Limpe cuidadosamente a superfície do componente antes de executar 

qualquer operação. 

Antes de balancear a roda, os dados da roda devem ser inseridos na 

máquina. 
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6.2.  MONTAGEM DA RODA 

 
O elevador de rodas da Balanceadora para um rápido trabalho e livre de fatiga na 

montagem e desmontagem, pode-se utilizar rodas de caminhão até 200 kg. Para uma 

correta operação do elevador, é necessária uma pressão de ar comprimido entre 8-10 bar.  

 
 Encaixe a flange ou o cone 

dependendo se você pretende 

centrar a roda usando flange ou 

cone. (fig. 9) 

 Coloque o elevador da roda na 

altura mais baixa e leve o 

elevador até a posição 

totalmente estendida. 

 Role a roda através da 

plataforma de elevação pela 

rampa. 

 Levante a roda pressionando o 

pedal (H-fig. 1) até que o furo central esteja alinhado com o eixo.  

 Empurre o carro de elevação em direção ao balanceador de modo que o eixo entre 

no furo central da roda. Não abaixe o elevador antes de a roda estar bem presa, 

garantindo a centragem. 

 Selecione o cone que melhor se encaixa no centro do furo da roda e use a porca 

de travamento rápida. (ref. Fig. 9) 

 Abaixe o elevador pelo outro lado do pedal e, em seguida, coloque o carro de volta 

à sua posição de repouso, de modo que fique bem afastado da área de trabalho; 

 

6.3. INSERIR DADOS DA RODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a elevação, aguarde a roda na posição segurando com uma mão 

para não cair. 

Tenha a maior atenção para evitar o risco de danos nas mãos e dedos. 

 

Antes de balancear a roda, os dados da roda devem ser inseridos no 

processo. 

Certifique-se que a roda deve ser balanceada no modo correto: CAR mode 

para rodas de passeio. TRUCK mode para rodas de caminhão. 

Fig. 10 
Fig. 11 
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 Meça a distancia “a” da máquina (“0” na régua) até o lado interno do aro como 

mostrado na figura 11. Insira os dados manualmente conforme a figura 12. 

 Meça a largura “b” ate o aro com o compasso de calibre como mostrado na figura 

11. Insira os dados manualmente conforme a figura 12; 

 Verifique o diâmetro “d” indicado no aro. Insira manualmente os dados conforme a 

figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. MODO DE BALANCEAMENTO 

 

6.4.1.  MODO DINÂMICO 

 

O modo dinâmico é mais usado para rodas de passeio e alguns caminhões com rodas leves 

são o meio mais comum de correção com pesos. Os pesos são grampeados nos lados interno 

e externo do aro. 

Na tela inicial pressione  

 

Correção aro externo    Correção aro Interno   

 

 

 

 

 

 

Tenha certeza que para balancear a roda de carro no modo CAR e para 

balancear a roda de caminhão no modo TRUCK. 

 

A tela inicial ao ligar está no modo DINAMICO 
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6.4.2.  MODO ESTÁTICO 
O modo estático é usado para motos ou rodas estreitas quando não é possível colocar 

contrapesos em ambos os lados do aro. Grampear um peso em um dos lados do aro ou no 

centro da roda, de acordo com o dímetro da roda montada. 

 

Pressione para selecionar o modo “Estático”. 

Quando o LED indicar com a luz acesa STA e então pressione  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3.  PADRÃO MODO ALU (somente para carros) 
 

Todos os modos ALU são de balanceamento dinâmico. Escolha a opção que melhor se 

encaixa como mostrado na figura 16. 

Na tela de medição, pressione             para selecionar o modo  

 

Aplicação de balanceamento de 

rodas  liga leve com adesivos nos 

pesos na borda dos aros 

Ambos pesos posicionados e 

fixados 

 

Balanceamento de rodas liga leve 

com aplicação escondida dos 

adesivos com pesos. 

Posicionar e fixar pesos no 

exterior 

 

Combinação de aplicações: 

grampear peso dentro e adesiva 

pesos escondidos no exterior 

Mesma posição exterior do peso 

como ALU2 

 

Combinação de aplicações: peso 

adesivo no exterior e pesos 

grampeado interno. 

Mesma posição como ALU1 . 
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6.4.4.  OTIMIZAÇÃO DESBALANCEAMENTO-OPT (somente carros) 
 

Esta função é usada para determinar a melhor junção do pneu e o aro que ira resultar na 

mínima quantidade de desbalanceamento da roda. Isto serve para reduzir a quantidade de 

pesos que serão adicionados devido ao balanceamento da roda. É adequado para 

desbalanceamento estático que exceda 30 g. 

 

Após realizar o balanceamento estático, pressione:  

Se a quantidade de desbalanceamento mostrado no painel digital exceder 30 g, no painel 

digital “YES” “OPT”. Neste caso, inicie função OPT: 

 Marque com giz o ponto de referencia na mesma posição do pneu e aro. 

 Gire a roda para mover os pontos marcados para a posição de 12 horas. 

 

 Pressione               para memorizar a posição. 

 

 Remova a roda da Balanceadora 

 Remova o pneu do aro com o auxilio de um trocador de pneus. 

 Monte somente o aro na Balanceadora.   

 Gire o aro para a posição marcada de 12 horas. 

  

 Pressione 

 

 Pressione START para girar o aro. 

 

Após realizar o giro: 

 Gire o aro até a luz de LED acender (fig. 7) 

 Marque com o giz no aro a posição de 12 horas. 

 Com a ajuda de um trocador de pneus, recoloque pneu na roda com a referencia 

marcada coincidindo entre o aro e o pneu. 

 

  

 

 

 

 

 Um alto desbalanceamento pode indicar uma inapropriada montagem da 

roda na Balanceadora. Se o desbalanceamento é excessivo, pode ser que 

seja necessário substituir o aro, o pneu ou ambos. Se um dos dois for 

substituído, não continue a otimização. Balanceie o novo pneu e aro e avalie 

os resultados. 
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7.  SET UP 

 

7.1. AUTODIAGNOSTICO 

 

Diagnóstico de fase 

Girar a roda na direção de rotação, a leitura 

digital no display de 0 até 255. 

Girar a roda na direção contraria da 

rotação, a leitura digital no display de 255 

até 0. 

 

 

 

Diagnóstico de piezo interno 

 

Empurre o eixo da Balanceadora para 

qualquer direção, os valores digitais são 

mudados. 

 

 

Diagnóstico de piezo externo 

Empurre o eixo da Balanceadora para 

qualquer direção, os valores digitais 

são mudados  

 

 

  Pressione STOP para finalizar o autodiagnostico. 
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7.2. AUTOCALIBRAÇÃO 

 

Para acessar o menu de  AUTOCALIBRAÇÃO, referencia da figura 8. 

Seguir o procedimento:  

 

 

Montar uma roda com dados médios no eixo. 

Inserir os dados exatos da roda montada. 

 

 

 

Realizar o primeiro giro em condições normais. 

 

 

Girar a roda manualmente para a posição de 12 horas e 

adicionar 200 g de peso no interior do aro. 

Iniciar segundo giro. 

 

 

 

 

Após segundo giro, posicionar a roda a 12 horas, remover 

as 200g de peso aplicado no interior do aro e coloca-los no 

exterior do aro. 

 

 

Iniciar terceiro giro. 

Após o giro,                            piscas alguns segundos para 

sair da calibração automaticamente. 

Remova as 200g de peso na roda. 

 

 

 

 Tenha certeza que para a calibração a roda de carro no modo CAR e para 

balancear a roda de caminhão no modo TRUCK. 

Certifique-se que os dados inseridos são da roda montada. Inserir 

incorretamente os dados no equipamento, pode causar falha na calibração, 

com isso, todas as subsequentes medições estarão incorretas até uma nova 

calibração ser realizada com os dados corretos. 
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8.  MANUTENÇÃO 

8.1. CUIDADOS GERAIS 

 Manutenção regular como descrita neste manual é essencial para uma operação 

correta e da vida útil do equipamento. 

 Se a manutenção não for realizada regularmente, a operação confiabilidade da 

máquina pode ser comprometida. 

 Partes com defeito devem ser substituídas exclusivamente por pessoas 

capacitadas e usando peças originais de fabrica. 

 Remoção e adulteração de dispositivos de segurança é extremamente 

proibido. 

 

8.2. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA 
Esta Balanceadora requer apenas uma pequena manutenção para manter a máquina operando 

corretamente. 

 Manter a área ao redor do equipamento limpo. 

 Manter o display limpo. Usar somente limpadores vaporizados. Não utilizar 

solventes nos quais removem óleos ou produtos similares. 

 Manter os adaptadores, cones, eixo, regulador de pressão e parafuso rápido 

travamento limpos. Graxa e sujeira podem causar imprecisão no balanceamento e 

troca prematura do equipamento. Limpar uma vez ao dia usando solvente 

vaporizado. 

 Limpar a bandeja de pesos e acessórios usando solvente vaporizado.  

 Verificar a o nível de óleo lubrificante, se necessário, complete com viscosidade 

ISO VG classe de óleo ISOHG  

 

 

Pessoas que não estejam autorizadas, não podem realizar trabalhos de 

manutenção. 

 

Antes de realizar o trabalho de manutenção do equipamento, desconecte 

todas as fontes de energia. 

 

Não limpe a máquina com jatos de ar comprimido ou água.  

 

 
O fabricante não será responsável por reclamações decorrentes da utilização 

de peças sobresselentes derivadas por outros fabricantes ou por danos 

causados por adulteração ou remoção de sistemas de segurança. 
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9.  ERROS E SOLUÇÕES 

 

9.1. ERROS DISPLAY 
Durante a operação do equipamento, várias causas de defeito na operação podem ocorrer. Se 

for detectado o defeito pelo micro processador, eles aparecerão no display: 

ERROS SIGNIFICADO SOLUÇÃO 

Err -0- 
A máquina não foi predefinida pelo fabricante 

antes do envio. 
Ligar para assistência técnica 

Err -CAL- Defeito na calibração Recalibração 

Err -2- 
Velocidade muito baixa durante o 

balanceamento 

Verificar a correia 
Verificar os rolamentos 

Verificar o motor 
Verificar a porca de travamento 

rápido 

Err -5- 
Micro interruptor não foi ajustado 
corretamente ou esta com defeito 

Verificar e ajudar ou trocar o item 
caso necessário 

Err -6- 
O giro do balanceamento foi parado com 

descuido 
 

 

9.2. SOLUÇÕES 

 
PROBLEMA POSSIVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Sem display quando 
equipamento é ligado 

1. Não há energia 
2. Defeito no plug de 

energia 
3. O fio de energia esta 

desconectado 
4. Voltagem incorreta 
5. Fusíveis estão 

queimados 

1. Verificar a energia 
2. Substituir 
3. Reconectar 
4. Verificar a voltagem 
5. Substituir 

O diâmetro medido não 
esta correto 

1. A régua não foi 
posicionada corretamente 
durante a medição 

1. Posicionar a régua 
corretamente. 
 

A medição da régua não 
pode funcionar 
corretamente 

1. Falha no retorno 
automático para a 
posição de origem da 
régua 

1. Redefinir o medidor 
2. Desligar e ligar a 

máquina novamente 

O equipamento não gira 
a roda quando a tampa 
protetora esta abaixada. 

1. A função “start from the 
guard closing” não esta 
ativa. 

2. A tampa protetora não foi 
fechada completamente 

3. O fio elétrico do micro 
interruptor está 
desconectado 

4. O micro interruptor não 
esta ajustado 
corretamente ou esta 
com defeito 

1. Ativar a função se 
necessário 

2. Fechar a tampa 
protetora 
completamente. 

3. Reconectar 
4. Verificar o correto 

ajuste ou substituir se 
necessário 
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10.  PADRÃO DE ACOPLAMENTO DOS ACESSÓRIOS 
Figura 18 - Padrão de acoplamento dos acessórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 P1-12001W Cone D.44-70 

2 P1-12002W Cone D.59-82 

3 P1-12003W Cone D.78-111 

4 P1-12004W Cone D.95-132 

5 P1-50001 Anel de borracha 

6 P1-50000 Porca rápida 

7 P3A-00203 Cone D.125-174 

8 P3A-00102 Espaçador 

9 P3A-00202 Cone D.211-224 

10 P3A-00102 Espaçador 

11 P3A-00201 Cone D.277-284 

12 P3-61000 Porca com braço pesado 

 

Leitura inconsistente do 
desbalanceamento 

1. O equipamento foi 
batido 

2. A máquina não esta 
assentada em piso 
sólido 

3. A roda não esta 
apertada. 

4. Dados errados 
inseridos 

5. A máquina não esta 
calibrada 

1. Não colide o 
equipamento e reinicie 
o giro 

2. Assente a máquina em 
local sólido 

3. Aperte a roda 
4. Insira os dados 

corretos 
5. Calibre o equipamento. 
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11.  ESQUEMA ELÉTRICO E PNEUMÁTICO 
Figura 19 - Esquema elétrico 
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Figura 20 - Esquema Pneumático 

 

 

1 Cilindro de travagem 6 Válvula de retenção 

2 Cilindro de embreagem do motor 7 Pedal 

3 Válvula de controle 8 Lubrificante 

4 Balão de ar 9 Regulador de Pressão 

5 “Tomada silenciador ajustada 1/8” 10 Ar comprimido 
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Figura 21 - Conexão Pneumática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lubrificador + regulador 5 Válvula de embreagem do motor 

2 Válvula de retenção 6 Cilindro de embreagem do motor 

3 Cilindro de travamento 7 União “T” 

4 Balão de ar 8 Válvula de Pedal 


