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CONHEÇA 
A TRUCK 
CENTER

NOSSA HISTÓRIA

A Truck Center é uma empresa que fabrica, comercializa, faz o treinamento e 

também a assistência técnica de equipamentos e soluções em alinhamento, 

balanceamento, montagem e desmontagem de pneus para auto e truck 

centers, concessionárias e outras empresas do ramo de manutenção 

automotiva.

Fundada em fevereiro de 1988, foi uma das empresas pioneiras na área: 

cresceu, expandiu e inovou ao longo do tempo, a ponto do nome se tornar 

referência para diversas oficinas pelo Brasil inteiro.

NOSSA ESTRUTURA

A estrutura da Truck Center compreende uma área de 31400 m2, nos quais 

7500 m2 são de área ambiental (Ecotruck) e 7216 m2 de área construída. 

Contamos com uma estrutura completa para desenvolver nossos produtos 

com a melhor qualidade do mercado, assim como uma equipe composta por 

diversos colaboradores e representantes.
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• Capacitamos sua equipe 

para aferir/calibrar e operar os 

equipamentos adquiridos. 

• Instalação e entrega técnica 

é realizada por nossa equipe de 

campo sem custo adicional (exceto 

os modelos que dispensam 

essa necessidade).

• Acesso remoto (nos alinhadores 

3D) via fábrica para diagnósticos 

e ajustes. 

• Sugestões de layout/consultoria 

para instalação das máquinas e 

dimensionamento do espaço físico 

de sua loja, sem custo mediante 

prévia negociação.

• Os alinhadores a laser não sofrem 

influência de luminosidade, 

podendo ser manuseado em 

ambientes diversos (ex: sol).

BENEFÍCIOS EM OBTER UM 
EQUIPAMENTO TRUCK CENTER

• As atualizações do Banco de Dados 
são realizadas sem custo por 3 anos.

• Nossos alinhadores utilizam 

tecnologias que oferecem maior 

precisão nas medições a distância e 

menor indice de quebra e/ou defeito.

• A reposição de peças e acessórios 

é ágil, visto que possuímos um 

estoque dimensionado para 

atender a demanda de reposição 

em todo território.

• Dispomos de um departamento 

exclusivo de assistência técnica para 

atender as necessidades de nossos 

clientes (ex.: peças, assistência técnica 

eletiva, banco de dados, dúvidas 

operacionais, etc).

• Garantia TOTAL de 12 meses (3 

meses previsto em lei + 9 meses via 

fábrica) inclusive de terceiros.
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LINHA LEVE
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ALINHADOR 
3D FLASH

• Diagnóstico do veículo através de 

imagens de alta resolução garantindo 

medidas precisas e com extrema rapidez.

• Disponível com Garras auto Centrantes 

ou com Garras Flash. 

• Dispensa adaptadores ou recursos de 

software para spoiler (rebaixados).

• Banco de dados atualizado em apenas 

um CLIQUE via TC Data Cloud*. (Gratuito 

por 3 anos)

SOFTWARE DE  
ALINHAMENTO: FLASH

• Diagnóstico de Pneus.

• Medidas da Simetria.

• Ângulos especiais.

• Ajuste do Caster em tempo Real (Caster Vivo).

• Arruela Excêntrica (Suspensões “duplo A”).

• Relatório de Clientes e Serviços.

• Gerenciamento por data e técnico.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI

* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.
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NACIONAL
100%

APARELHO PARA MEDIÇÃO DA GEOMETRIA DE 
DIREÇÃO, UTILIZANDO IMAGEM TRIDIMENCIONAL

• Consulte um técnico autorizado Truck Center.

• Desenvolvemos o Layout para sua loja.

• Fornecemos o projeto para a construção da vala.

• Cor padrão preto, com pintura especial do 

gabinete conforme necessidade do cliente.
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ALINHADOR 
3D BASIC

• Diagnóstico do veículo através de 

imagens de alta resolução garantindo 

medidas precisas e com extrema rapidez.

• Disponível com Garras auto Centrantes 

ou com Garras Flash. 

• Dispensa adaptadores ou recursos de 

software para spoiler (rebaixados).

• Banco de dados atualizado em apenas 

um CLIQUE via TC Data Cloud*. (Gratuito 

por 3 anos)

SOFTWARE DE  
ALINHAMENTO: BASIC

• Diagnóstico de Pneus.

• Medidas da Simetria.

• Ângulos especiais.

• Ajuste do Caster em tempo Real (Caster Vivo).

• Arruela Excêntrica (Suspensões “duplo A”).

• Relatório de Clientes e Serviços.

• Gerenciamento por data e técnico.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI

* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.
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APARELHO PARA MEDIÇÃO DA GEOMETRIA DE 
DIREÇÃO, UTILIZANDO IMAGEM TRIDIMENCIONAL

NACIONAL
100%

• Consulte um técnico autorizado Truck Center.

• Desenvolvemos o Layout para sua loja.

• Fornecemos o projeto para a construção da vala.

• Cor padrão preto, com pintura especial do rack 

conforme necessidade do cliente.

Distância máx. entre eixos 4,5 metros

23”

WINDOWS

Bivolt 127V/220V

Monitor

Sistema operacional

Alimentação

Imagens meramente ilustrativas
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ALINHADOR                                             
DIGI3 ADVANCED NACIONAL

100%

• Pode ser usado em pisos e ou valas.

• Cálculo da medida de off-set via software.

• Projetores com tela touchscreen.

• Calibração eletrônica dos projetores.

• Procedimento de leitura e diagnóstico 

em 50% do tempo comparativamente ao 

Digipratic.

• Não sofre interferência de luminosidad e/

ou de luz solar.

• Leitura de convergência totalmente 

eletrônica.

EQUIPAMENTO COMPUTADORIZADO PARA MEDIÇÃO DA 
GEOMETRIA  DE DIREÇÃO DE AUTOMÓVEIS  E CAMIONETES.

Acompanha:  Kit de informática com 

software de alinhamento 100% Nacional.

• Banco de dados atualizado em apenas 

um CLIQUE via TC Data Cloud*. 
(Gratuito por 3 anos)

Aviso: Capacidade das plataformas 2.500 Kg.

       Wireless

Bivolt 127V/220V

Distância máx. entre eixos 40 mts

10" A 22"

Comunicação

Diâmetro da roda

Monitor

windowsSistema operacional

Alimentação

LED 21" HD

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.
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ALINHADOR 
DIGIPRATIC WIRELESS NACIONAL

100%

EQUIPAMENTO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DA GEOMETRIA 
DE DIREÇÃO DE AUTOMÓVEIS E CAMIONETES.

• Precisão de leitura de 2’ (minutos).

• Pode ser usado em valas e ou rampas.

• Projetores digitais a laser.

• Leitura eletrônica nos displays digitais 

dos projetores.

• Alimentação por baterias de  

lithium recarregáveis.

• Permite a comunicação wireless dos 

ângulos  fixos a um PC.

Acompanha:  Link pára acesso ao software.

• Modulo de comunicação X-BEE.

• Banco de dados atualizado em apenas um 

CLICK via TC Data Cloud*. 

(Gratuito por 3 anos)

Aviso: Capacidade das plataformas 2.500 Kg. Imagens meramente ilustrativas

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.
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BALANCEADORA 
TC 6M - MONITOR

BALANCEADORA COMPUTADORIZADA  DE ACIONAMENTO MOTORIZADO 
PARA  RODAS DE MOTOCICLETAS, AUTOMÓVEIS E CAMIONETES.

• Programas para balanceamento:

• 1 modo dinâmico

• 2 modos estático

• 2 modos ALU ESPECIAL

• 7 modos ALU

• 1 modo motocicleta (uso 

adaptador/opcional)

• Leitura via monitor LCD de 19”

• Rapidez e facilidade operacional de 

simples calibração. 

• Memória para até 3 operadores 

simultâneos

• Função OPT - Indica o melhor 

posicionamento de montagem do 

pneu no aro (otimização)

Acompanha: Alicate para balanceamento e 
conjunto de cones.

Opcionais: Adaptador para rodas de 
motocicleta e adaptador para rodas sem 
furo central.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI

• Função SPLIT -Esconder contrapesso atrás do aro

• Tempo de ciclo 7seg.

• Capô de proteção/acionamento.

• Freio automático e de pedal.
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BALANCEADORA 
TC 5M

BALANCEADORA COMPUTADORIZADA  DE ACIONAMENTO MOTORIZADO 
PARA  RODAS DE MOTOCICLETAS, AUTOMÓVEIS E CAMIONETES.

• 5 Programas para balanceamento 

estático / Dinâmico em rodas de aço e de 

liga-leve.

• Rapidez e facilidade / leitura digital.

• Processo simples de calibração.

• Função OPT - indica o melhor 

posicionamento  de montagem do pneu 

no aro (otimização).

• Tempo de ciclo 5 a 10 seg.

• Capô de proteção/acionamento.

• Freio automático e de pedal. 

Acompanha:  Alicate para balanceamento, 
medidor de bitola e conjunto de cones.

Opcionais: Adaptador para rodas de 
motocicleta e adaptador para rodas sem 
furo central.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI
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BALANCEADORA 
TC 65

BALANCEADORA COMPUTADORIZADA DE ACIONAMENTO MANUAL PARA 
RODAS DE MOTOCICLETAS, AUTOMÓVEIS E CAMIONETES.

• 5 Programas para balanceamento 

estático /dinâmico em rodas de aço 

e de liga leve.   Rapidez e facilidade / 

leitura digital.   

• Processo simples de calibração.

• Função OPT - indica o melhor 

posicionamento  de montagem do 

pneu no aro (otimização).

• Tempo de ciclo 5 a 10 seg.

• Pedal de freio mecânico.

Acompanha:  Alicate para balanceamento, 

medidor de bitola e conjunto de cones.

Opcionais:  Adaptador para rodas de 

motocicleta e adaptador para rodas sem 

furo central.

AVISO:  A Truck Center 
recomenda o uso de EPI
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MONTADORA 
MAXIAUTO B

MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS

• Tecnologia eficiente e de 

simples operação.

• Coluna articulada.

• Cilindro destalonador lateral / 2500kg.

• Mesa de fixação do aro com giro de 

duplo sentido (horário e anti-horário).

• Acionamento eletropneumático.

• Cilindros pneumáticos da mesa e do 

destalonador, em alumínio.

• Braço auxiliar para pneus de alta 

performance / blindados e run-flat.

• Pintura especial (conforme padrão do 

cliente /opcional).

Acompanha: inflador tipo pistola com 
manômetro, espátula, suporte para lubrificante, 
pincel lubrificador, conjunto preparação do 
ar / lubrifil.

Opcionais: Bico de pato pneumático.   

• Adaptador para montagem de rodas de 
motocicletas.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI
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MONTADORA 
MAXIAUTO A

MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS

• Tecnologia eficiente e de 

simples operação.

• Coluna articulada.

• Cilindro destalonador lateral / 2500kg.

• Mesa de fixação do aro com giro de 

duplo sentido (horário e anti-horário).

• Acionamento eletropneumático.

• Cilindros pneumáticos da mesa e do 

destalonador, em alumínio.

• Pintura especial (conforme padrão do 

cliente /opcional).

Acompanha: inflador tipo pistola com 
manômetro, espátula, suporte para lubrificante, 
pincel lubrificador e conjunto preparação do 
ar / lubrifil.

Opcionais: Bico de pato pneumático 

• Braço auxiliar para pneus de alta 
performance.

• Adaptador para montagem de rodas 
de motocicletas.

AVISO:  A Truck Center 
recomenda o uso de EPI
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MONTADORA 
MAXIAUTO F

MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS

• Tecnologia eficiente e de simples operação.

• Coluna fixa.

• Cilindro destalonador lateral / 2500kg.

• Mesa de fixação do aro com giro de duplo 

sentido (horário e anti-horário).

• Acionamento eletropneumático.

• Cilindros pneumáticos da mesa e do 

destalonador em alumínio.

• Pintura especial (conforme padrão do 

cliente /opcional).

Acompanha: inflador tipo pistola com 
manômetro, espátula, suporte para lubrificante, 
pincel lubrificador, conjunto preparação do 
ar / lubrifil. 

 Opcionais:  Adaptador para montagem de 
rodas de motocicletas.

AVISO:  A Truck Center 
recomenda o uso de EPI
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RAMPA 
RP 45L

RAMPA PNEUMÁTICA PARA ALINHAMENTO E SERVIÇOS.

• Atende veículos de passeio até as 

camionetes F-250 / Dodge Ram 2500 / 

Vans (exceto as de rodado duplo).

• Acionamento AUTOMATIZADO.

• Elevação por 4 pistões pneumáticos 

em alumínio.

• Trava de segurança automática.

• Antiderrapante.

• Plataforma traseira deslizante de 2,90 mts.

Acompanha: Escada, banqueta com 
rodízios, conjunto preparação do Ar / Lubrifil, 
Chumbadores para fixação.

AVISO:  A Truck Center 
recomenda o uso de EPI

5953mm

5405mm

NACIONAL
100%

Opcional: Elevador pneumático central.
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RAMPA 
RP 40L NACIONAL

100%

RAMPA PNEUMÁTICA PARA ALINHAMENTO E SERVIÇOS.

• Atende veículos de passeio até as 

camionetes  F-250 / Dodge Ram 2500 / 

Vans (exceto as de  rodado duplo).

• Acionamento MANUAL.

• Elevação por 4 pistões pneumáticos 

em alumínio.

• Antiderrapante.

• Plataforma traseira deslizante 

de 2,90 mts.

Acompanha: Escada, banqueta com 
rodízios, conjunto preparação do Ar / Lubrifil, 
Chumbadores para fixação.

AVISO:  A Truck Center 
recomenda o uso de EPI

5953mm

5405mm

Opcional: Elevador pneumático central.
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RAMPA PNEUMÁTICA PARA ALINHAMENTO E SERVIÇOS.

• Atende veículos de passeio até as 

camionetes leves / Vans, exceto as longas 

e de rodado duplo.

• Acionamento MANUAL.

• Elevação por 4 pistões pneumáticos 

em alumínio.

• Antiderrapante.

• Plataforma traseira deslizante de 2 mts.

Acompanha: Escada, banqueta com 
rodízios, conjunto preparação do Ar / Lubrifil, 
Chumbadores para fixação.

AVISO:  A Truck Center 
recomenda o uso de EPI

RAMPA 
RP 35 NACIONAL

100%
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ACESSÓRIOS

GARRA FLASH “A”
• Reduz os tempos de medição em até 65%.

• Elimina a necessidade de compensação 
das rodas.

• Podem ser aferidas pelo próprio operador.

• Fixa inclusive em pneus de perfil baixo / 
com protetor de borda.

ADAPTADORES PARA MONTAGEM DE 
RODAS DE MOTOCICLETAS
• Permite a fixação dos diversos modelos de 

aros de  motocicletas a mesa das montadoras / 

desmontadoras Truck Center.

RAMPA PARA VEÍCULOS 
ESPECIAIS OU REBAIXADOS
• Auxilia na compensação do ângulo de 
acesso (rampa) dos carros rebaixados e ou 
esportivos nas rampas RP 40L e RP 45L. 
Fixa inclusive em pneus de perfil baixo / com 
protetor de borda.

ADAPTADOR PARA BALANCEAMENTO 
DE RODAS DE MOTOCICLETA
• Permite o acoplamento dos diversos 

modelos de aros de motocicletas ao mancal 

das Balanceadoras Truck Center.

AFERIDOR DE GARRA
• Ferramenta exclusiva voltada a calibração 

da GFA.

BICO DE PATO PNEUMÁTICO
• Dispositivo que substitui o uso de espátulas.

• Automatiza o processo de desmontagem.
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ELEVADOR PNEUMÁTICO PARA VALA
• Capacidade: 2.000Kg.

• Largura da vala de 0,75 a 1,10 mts.

• Pressão da rede pneumática 120 a 140 psi (10 bar).

• Elevação de 300 mm.

• Exclusiva trava de segurança.

• Levantamento da dianteira ou traseira 

(desloca-se ao longo da rampa ou vala).

PLATAFORMA  TRASEIRA DESLIZANTE
• De construção robusta, formado por uma 

plataforma deslizante e dois postiços móveis, 

com 2900 mm de comprimento total, é ideal para 

execução de geometria em eixos traseiros de 

veículos longos como camionetes.

• Dimensões (mm): 2900 Comp. X 600 Larg. X 53 mm 

Alt.

ADAPTADOR PARA RODAS 
SEM FURO CENTRAL
• Utilizado nas balanceadoras Truck Center

PLATAFORMA TRASEIRA EXTRA-FINA
• Plataforma deslizante de baixa espessura para uso 

em eixos traseiros de veículos leves.

• Dimensões (mm): 530 Comp. X 455 Larg. X 20 Alt.

PLATAFORMA ORBITAL
• Plataforma deslizante multidirecional 
que possibilita giro de 360º e facilita a 
movimentação da suspensão do veículo para 
todas as direções.

• Capacidade das plataformas: 2.500Kg.

• Dimensões (mm): 480 Comp. X 360 Larg. X 60 Alt.

ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS A LASER

EQUIPAMENTO 3D

PLATAFORMA TRASEIRA 
DESLIZANTE 2,20 MTS
• De construção robusta, formado por uma 

plataforma deslizante e dois postiços móveis, com 

2200 mm de comprimento total, é ideal  para 

execução de geometria em eixos traseiros de 

veículos longos como camionetes.

• Dimensões (mm): 2200 Comp. X 600 Larg. X 53 mm Alt.

• Observação: Produto específico sob encomenda.
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LINHA PESADA
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ALINHADOR  
DIGI4

Muito mais 
versatilidade 
e tecnologia!

TA B L E T
AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI



25

NACIONAL
100%

VISUAL MODERNO, ARROJADO  E ROBUSTO, 

PROPORCIONANDO MAIOR CREDIBILIDADE AOS SERVIÇOS 

E AGREGANDO  VALOR AO ESTABELECIMENTO.

Novo software 100% nacional.

Banco de dados atualizado com   
apenas um CLIQUE via *TC Data Cloud.

Precisão equivalente a um equipamento 3D.

Medida automática da distância entre eixos.

Cálculo da medida de off-set via software.

Projetores com tela touchscreen.

Calibração eletrônica.

Runn-out de rodas raiadas via software.

Módulos eletrônicos que substituem  
escalas e réguas.

Procedimento de leitura e diagnóstico em 
50% do tempo comparativamente ao Digi 3.

Bidirecionais com procedimento e 
sincronicidade de eixos via software.

Não sofre interferência de luminosidade  
e/ou de luz solar.

Leitura de convergência 
totalmente eletrônica.

Possibilita o uso de tablet (opcional) no 
monitoramento e ajustes mecânicos sob o veículo.

* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.



26

ALINHADOR 
DIGI3 ADVANCED

• Versões 8 / 8A / 10A e VAT.

• Pode ser usado em pisos e ou valas.

• Cálculo da medida de off-set via 

software.

• Projetores com tela touchscreen.

• Calibração eletrônica dos projetores.

• Procedimento de leitura e diagnóstico 

em 50% do tempo comparativamente ao 

Digipratic.

• Bidirecionais com procedimento e 

sincronicidade de eixos via escalas.

• Não sofre interferência de luminosidade 

e/ou de luz solar.

• Leitura de convergência totalmente 

eletrônica.

Acompanha:  Kit de informática com 

software de alinhamento 100% Nacional.

• Banco de dados atualizado em apenas um 

CLIQUE via TC Data Cloud*. (Gratuito por 

3 anos)

Opcionais: Kit para alinhamento Bidirecional.

• Desenvolvemos o Layout para sua loja.

• Fornecemos o projeto para a 

construção da vala.

• Cor padrão cinza claro adesivado 

em preto, OPCIONAL pintura especial , 

conforme necessidade do cliente.

* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.
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EQUIPAMENTO COMPUTADORIZADO PARA  MEDIÇÃO 

DA GEOMETRIA  DE DIREÇÃO DE AUTOMÓVEIS, 

CAMINHÕES, ÔNIBUS E  SEMIRREBOQUES.

Distância máx. entre eixos 40 mts

21”

WINDOWS

Bivolt 127V/220V

Monitores

Sistema operacional

Alimentação

Imagens meramente ilustrativas

1100
mm

NACIONAL
100%

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI
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ALINHADOR 
DIGIPRATIC WIRELESS

• Versões 8 / 8A / 10A e VAT.

• Pode ser usado em pisos e ou valas.

• Faz medições em eixos dianteiros e 

 traseiros sem movimentar o veículo.

• Leitura eletrônica nos displays  digitais 

dos projetores.

• Alimentação por baterias de  lithium 

recarregáveis.

• Permite a comunicação wireless dos 

ângulos fixos a um PC.

• Consulte um técnico autorizado  

Truck Center.

• Desenvolvemos o Layout para sua loja.

Acompanha:  Link para acesso ao 

software.

• Modulo de comunicação X-BEE.

• Banco de dados atualizado em apenas um 

CLICK via TC Data Cloud*. (Gratuito por 

3 anos)

Opcionais: Kit para alinhamento Bidirecional.

• Fornecemos o projeto para a 

construção da vala.

• Cor padrão cinza claro adesivado em 

azul  ou vermelho, OPCIONAL pintura 

especial  conforme necessidade do cliente.

* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.
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NACIONAL
100%

Distância máx. entre eixos 40 mts

Bivolt 127V/220VAlimentação

Imagens meramente ilustrativas

1100 mm 

EQUIPAMENTO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DA 

GEOMETRIA DE DIREÇÃO DE AUTOMÓVEIS, 

CAMINHÕES, ÔNIBUS SEMIRREBOQUES.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI
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ALINHADOR 
DIGI3 ADVANCED VAT

EQUIPAMENTO COMPUTADORIZADO PARA  MEDIÇÃO DA GEOMETRIA  DE 

DIREÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E  SEMIRREBOQUES.

• Pode ser usado em pisos e/ou valas.

• Cálculo da medida de off-set via 

software.

• Projetores com tela touchscreen.

• Calibração eletrônica dos projetores.

• Procedimento de leitura e diagnóstico 

em 50% do tempo comparativamente ao 

Digipratic.

• Bidirecionais com procedimento e 

sincronicidade de eixos via escalas.

• Não sofre interferência de luminosidade 

e/ou de luz solar.

• Leitura de convergência totalmente 

eletrônica.

Opcionais: Kit para alinhamento Bidirecional.

NACIONAL
100%

Acompanha:  Kit de informática com 

software de alinhamento 100% Nacional.

• Banco de dados atualizado em apenas um 

CLICK via TC Data Cloud*. (Gratuito por 

3 anos)

IMAGENS ILUSTRATIVAS.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.
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ALINHADOR         
DIGIPRATIC WIRELESS VAT

• Pode ser usado em pisos e/ou valas.

• Faz medições em eixos dianteiros e  traseiros 

sem movimentar o veículo.

• Leitura eletrônica nos displays  digitais dos 

projetores.

• Alimentação por baterias de  lithium 

recarregáveis.

• Permite a comunicação wireless dos ângulos 

fixos a um PC.

• Consulte um técnico autorizado  

Truck Center.

Opcionais: Kit para alinhamento Bidirecional.

EQUIPAMENTO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DA GEOMETRIA DE DIREÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS SEMIRREBOQUES.

NACIONAL
100%

Acompanha:  Link para acesso ao software.

• Modulo de comunicação X-BEE.

• Banco de dados atualizado em apenas um 

CLICK via TC Data Cloud*. (Gratuito por 

3 anos)

IMAGENS ILUSTRATIVAS.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.
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ALINHADOR 
TRUCK LASER G II NACIONAL

100%

EQUIPAMENTO DIGITAL QUE UTILIZA SISTEMA A LASER PARA MEDIÇÃO DO 

ALINHAMENTO DE EIXOS TRATIVOS E AUXILIARES DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E 

DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS /SEMIRREBOQUES.

• Pode ser utilizado em piso e ou valas.

• Leitura eletrônica nos displays  digitais 

dos projetores.

• Permite a comunicação wireless dos 

ângulos fixos a um PC.

• Conta com alimentação por baterias de 

lithium recarregáveis.

• Possibilidade a leitura da retilinidade do 

chassi e do posicionamento do pino rei.

• Consulte um técnico autorizado Truck Center.

• Desenvolvemos o Layout para sua loja.

• Fornecemos o projeto para a construção da vala.

SOB ENCOMENDA

Acompanha:  Link para acesso ao 

software.

• Modulo de comunicação X-BEE.

• Banco de dados atualizado em apenas um 

CLICK via TC Data Cloud*. (Gratuito por 

3 anos)

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI* Saiba mais sobre TC Data Cloud  na pagina 43.
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BALANCEADORA 
TC 11M

BALANCEADORA  DE RODAS COMPUTADORIZADA, DE 

ACIONAMENTO MOTORIZADO.

• Atende linhas Leve e Pesada.

• Processo computadorizado com 

leitura digital.

• Acionamento motorizado suave e de 

baixa rotação.

• Rapidez e facilidade de operação.

• Processo simples de calibração.

• Possui elevador pneumático.

• Freio automático com travamento 

de posição.

Acompanha:  Alicate para balanceamento, 

medidor de bitola, e mais: 

Para Automóveis: Conjunto de quatro 

cones + porca de fixação rápida;

 1654 

 3
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Para Caminhões: Conjunto de três cones 

+ duas flanges/espaçadores + porca com 

alça para fixação.

Opcional: Kit adaptador para rodas raiadas.

AVISO:  A Truck Center 
recomenda o uso de EPI
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BALANCEADORA 
UNIVERSAL 60

BALANCEADORA DE RODAS LOCAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS, 

SEMI REBOQUES, AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS.

• Capaz de balancear as rodas de todos 

os tipos de  veículos sem removê-las 

(exceto rodado duplo).

• Memória e indicador de leitura digital.

• Refletor óptico para facilitar a leitura.

• Acionamento feito por contato direto 

com a banda  de rodagem dos pneus.

• Sensor piezoeléctrico universal.

• Motor trifásico de 7,5CV.

Acompanha:  Alicate para balanceamento.

Opcional: Bi-Volt de fábrica.

AVISO:  A Truck Center 
recomenda o uso de EPI
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MONTADORA 
MAXITRUCK

EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS COM E SEM 

CÂMARA, SUPER-SINGLE DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E SEMIRREBOQUES.

• Unidade de comando portátil  (joystick), 

via cabos que permite  controlar o 

equipamento a distância.

• Dois sentidos de rotação.

• Eletro Hidráulico.

• Robustez, segurança e facilidade 

operacional.

• Atende aros com diametros: 14” a 26”.

Acompanha: Espátulas, alicate, grampo 
especial e pincel lubrificador.

Opcionais: Unidade (torre) de comando via 
wireless (sem cabos). 

Importante : Este equipamento não é 
indicado para a montagem e desmontagem 
de pneus fora de estrada.

Em pneus com alto índice de ressecamento
do talão, poderá haver quebras / danos 
no mesmo.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI



36

MONTADORA 
MAXITRUCK F

EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS COM E SEM 

CÂMARA, SUPER-SINGLE DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, SEMIRREBOQUES E AGRÍCOLAS.

• Unidade de comando portátil  (joystick), 

via cabos que permite controlar o 

equipamento a distância.

• Dois sentidos de rotação.

• Eletro Hidráulico.

• Robustez, segurança e facilidade 

operacional.

• Atende aros com diametros: 14” a 38”.

Acompanha: Espátulas, alicate, grampo 
especial e pincel lubrificador.

Opcionais: Unidade (torre) de comando via 
wireless (sem cabos). 

Importante : Este equipamento não é 
indicado para a montagem e desmontagem 
de pneus fora de estrada.

Em pneus com alto índice de ressecamento do 
talão, poderá haver quebras / danos 
no mesmo.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI
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RAMPA 
ELEVATÓRIA

RAMPA PARA AUTO ELEVAÇÃO DIANTEIRA DE VEÍCULOS PESADOS, 

COM OU SEM SENSORES PIEZOELÉTRICOS INCORPORADOS PARA 

BALANCEAMENTO LOCAL.

• ideal para veículos automáticos

• Dispensa o uso de macacos e pode ser 

usada em conjunto  com a balanceadora 

Universal 60.

• O uso da rampa elevatória proporciona 

agilidade e maior  segurança as operações 

de balanceamento de rodas  no próprio 

veículo e ou em serviços mecânicos no 

eixo  dianteiro de caminhões e ônibus.

Importante : O uso da rampa elevatória 

é exclusivo:

1 - Para veículos Rodoviários (caminhões e Ônibus).

2- Utilização exclusiva em veículos sem carga. 
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• Consulte um técnico autorizado Truck Center.

• Cor padrão preta.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI
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DESEMPENADORA 
TRUCKTANA NACIONAL

100%

DISPOSITIVO HIDRÁULICO PARA DESEMPENAR EIXOS A FRIO

• Permite a correção da cambagem 

em eixos dianteiros e da cambagem e 

convergência nos eixos auxiliares.

• A aplicação dos esforços são realizadas 

diretamente no corpo do eixo, evitando 

possíveis deformações nos anéis 

espaçadores, ruptura de prisioneiros ou das 

soldas fixadoras das extremidades do eixo, 

preservando a integridade dos rolamentos e 

sua posição de trabalho.

Importante: A construção da vala é de 
responsabilidade do cliente, portanto 
sugerimos que a obra seja supervisionada por 
um engenheiro / arquiteto.

AVISO:  A Truck Center recomenda o uso de EPI

• Consulte um técnico autorizado Truck Center.

• Desenvolvemos o Layout para sua loja.

• Fornecemos o projeto para a construção da vala.

VISITE NOSSO SITE E TENHA ACESSO A TODAS VERSÕES DISPONÍVEIS
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ACESSÓRIOS

GARRA FLASH “A”
• Permite operações de alinhamento com 

rapidez e precisão.

• Reduz os tempos de medição em até 65%.

• Elimina a necessidade de compensação 

da deformação das rodas, exceto em rodas 

raiadas.

• Podem ser aferidas pelo operador com o 

uso do dispositivo aferidor.

PLATAFORMA ORBITAL
• Plataforma deslizante multidirecional 

que possibilita giro de 360º e facilita a 

movimentação da suspensão do veículo 

para todas as direções.

• Capacidade das plataformas: 5.000Kg.

• Dimensões (mm): 480 Comp.  

X 360 Larg. X 60 Alt.

ADAPTADOR PARA RODA RAIADA
• Permite o acoplamento e a fixação de rodas 

raiadas no mancal das Balanceadoras TC 10 e 11 M.

• Evita possíveis danos e/ou quebras.

RAMPA DE ACESSO
• Proporciona o correto acesso do veículo às 

plataformas.

• Evita possíveis danos e ou quebras.

NACIONAL
100%
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RÉGUA AUTO-CENTRANTE
• Acessórios utilizados em conjunto com os alinhadores da linha pesada Truck Center.

• Permite a medição do alinhamento, retilinidade do chassi, posição do pino rei / mesa, 

dentre outros, em semirreboques, caminhões e ônibus.

• Dimensões (mm): 4020 comp. X 60 Larg. X 610 Alt.

AFERIDOR DE GARRA
• Ferramenta exclusiva voltada a 

calibração da GFA.

ESCALA 0 A 400 TRIANGULAR
• Acessórios utilizados em conjunto com os 

 alinhadores da linha pesada Truck Center.

ACESSÓRIOS



41



42

CENTRO DE TREINAMENTO
No Centro de Treinamento da Truck Center ocorrem capacitações 

teóricas e práticas sobre geometria veicular, balanceamento e 

montagem/desmontagem de pneus, visando o desenvolvimento 

profissional dos clientes. Os cursos contam com instrutores 

capacitados e possuem duração de até 5 dias, iniciando com conteúdo 

teórico e finalizando com conteúdo prático.
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Os alinhadores Truck Center utilizam softwares próprios e completos, uma exclusividade 

para nossos clientes. Criados para atender os processos de alinhamento de veículos leves e 

pesados, eles facilitam a rotina e permitem que os serviços sejam feitos com maior agilidade.

Clientes Truck Center usufruem 3 anos de gratuidade na atualização de nosso Banco de 
Dados, sendo necessário pagar uma pequena taxa de atualização após esse período. As 

atualizações não são obrigatórias.

A liberação do uso ocorre na aquisição direta dos equipamentos, por meio dos 

representantes Truck Center. Portanto, se a aquisição dos equipamentos for feita por meio 

de terceiros, sem a comprovação de origem (número de série/nota fiscal), o cliente não 

possuirá direito a utilização do software.

O TC Data Cloud foi desenvolvido para gerenciar e automatizar a inclusão de novos veículos 

em seu banco de dados, independente da versão do software.

O sistema de armazenamento de dados em nuvem veio para facilitar e diminuir o período 

entre as atualizações, sendo necessária apenas conexão direta com a Internet. 

Confira algumas vantagens.

SOFTWARE



+55 41 3643-1819

vendas@truckcenter.com.br

Rua Luiz Franceschi, 1345 - Thomaz Coelho
CEP 83707-072 - Araucária - PR

FALE CONOSCO
Nossos especialistas estão prontos para lhe 

atender em todo território nacional!

Acesse nosso site e encontre o representante 
comercial ou técnico mais perto de você! 
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