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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.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. 

 

AO LEITOR 

Todo esforço foi feito para garantir que as informações contidas neste manual 

estejam corretas, completas e atualizadas. O fabricante não se responsabiliza 

por quaisquer erros cometidos durante a elaboração deste manual e reserva-se o 

direito de fazer quaisquer alterações devido ao desenvolvimento do produto, a 

qualquer momento. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1.IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA 

 
 
Placa de número de série, fixada no 
equipamento não deve ser retirada. 
Facilitará na identificação do mesmo quando 
for necessária assistência técnica.  
 
 
 

2.2.DIMENSÕES 

 

 

 
 
*Valores em milimetros 
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2.3.DADOS TÉCNICOS 

 
Instalação elétrica ................................................ monofásica 120v/220v (12/24VDC) 

Classe de proteção .............................................. IP 54 

Potência máxima absorvida ................................. 0,1 Kw 

Rotação de balanceamento ................................. < 150 rpm 

Tempo de ciclo para uma roda média ................. 5 - 10 segundos 

Tolerância máxima das leituras ........................... +/- 1g 

Tolerância angular ............................................... +/- 1,4 ° 

Distância aro - máquina ...................................... 0 - 190 mm 

Faixa de largura do aro......................................... 1,5 ” - 20 ” ou 40 - 510 mm 

Faixa de diâmetro do aro...................................... 10 ” - 26 ” ou 254 - 660 mm 

Diâmetro máximo do pneu ................................. 840 mm  

Peso máximo da roda/pneu ................................ 65 Kg 

Peso da máquina ................................................ aproximadamente 70 Kg 

 

2.4.DESCRIÇÃO DA MÁQUINA 
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A. Painel de Controle 

B. Suporte dos pesos da roda 

C. Suporte dos cones 

D. Carcaça 

F. Aferidor 

G. Porca da trava 

H. Adaptador de cone 

I. Eixo de balanceamento 

J. Freio de pé 

K. Base 

2.5.ACESSÓRIOS 

 

3. INSTALAÇÃO 
 

 A Balanceadora deve estar localizado em um piso plano de construção sólido, 

preferencialmente de concreto. Deve sentar-se solidamente em seus três pés. 

Se a balanceadora não estiver nivelada, não funcionará corretamente e 

poderá produzir leituras de saldo imprecisas. 

 Selecione um local para a balanceadora que forneça um piso nivelado e 

sólido e uma folga adequada ao redor e acima da balanceadora. O local de 

instalação também deve fornecer pelo menos o espaço mostrado nas figuras 

Fig. 3 e Fig. 4, de modo a permitir que todas as partes da máquina funcionem 

corretamente e sem qualquer restrição. 

 O local também deve fornecer sala de trabalho para montagem e remoção de 

rodas. Certifique-se de que a área tenha iluminação adequada. 

 Se a máquina estiver instalada no exterior, esta deve ser protegida da 

umidade e raios UV. 

QTD. NOMENCLATURA 

01 Alicate de contra-pesos 

01 Medidor de bitola 

01 Contrapeso padrão de calibração (100 gramas) 

01 Chave Allen 8mm 

01 Adaptador Cônico Universal 

01 Fonte de alimentação 110v/220v – 12v/24v 
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 
 A máquina é fornecida com um cabo de alimentação monofásico, além de um 

adaptador de aterramento (terra) e CA / CC. A máquina possui um plugue 

elétrico, em conformidade com as normas vigentes. 

 Verifique se as características de seus sistemas correspondem às exigidas 

pela máquina. A tensão de alimentação (e a frequência da rede) é fornecida 

na placa de identificação da máquina. Não pode ser alterado. 

 Ligue a máquina à fonte de alimentação elétrica principal através do 

adaptador AC / DC. 

 A máquina não deve ser ligada sem o aterramento adequado. 
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4. SEGURANÇA 
 

Antes, durante e depois de realizar um balanceamento de roda, recomendamos 

observar as seguintes regras: 

 A máquina deve ser usada apenas por pessoas devidamente autorizadas e 

treinadas. 

 Não deve ser usada para propósitos diferentes dos descritos no manual de 

instruções. 

 De modo algum a máquina deve ser modificada, exceto pelas modificações 

feitas explicitamente pelo FABRICANTE. 

 Nunca remova os dispositivos de segurança. Qualquer trabalho na máquina 

só deve ser realizado por pessoal especializado. 

 Evite usar jatos fortes de ar comprimido para limpeza. 

 Use álcool para limpar painéis de plástico ou prateleiras (EVITE LÍQUIDOS 

CONTENDO SOLVENTES). 

 Antes de iniciar o ciclo de balanceamento da roda, certifique-se de que a roda 

esteja firmemente travada no adaptador. 

 O operador da máquina deve evitar usar roupas com bordas. Certifique-se de 

que pessoas não autorizadas não se aproximem da máquina durante o ciclo 

de trabalho. 

 Evite colocar objetos dentro da base, pois eles podem prejudicar a operação 

correta da máquina. 

 Tecla Stop para parar a roda em condições de emergência. 

 Correntes, pulseiras, roupas soltas ou objetos estranhos nas proximidades 

das partes móveis podem representar um perigo para o operador. 

. 
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5. INSTRUÇÃO DE USO 
 

Esta Balanceadora de rodas foi projetada e fabricada exclusivamente para rodas de 

balanceamento com diâmetro máximo de 840 mm e peso máximo de 65 kg. O 

sistema de calibração é suficiente para cobrir diferentes rodas de motocicletas para 

carros. 

Em particular, O FABRICANTE não pode ser responsabilizado por qualquer dano 

causado pelo uso da balanceadora de rodas para fins diferentes dos especificados 

neste manual e, portanto, inadequado, incorreto e irracional. 

 

5.1.PAINEL DE CONTROLE 

 

Pressione os botões apenas com os dedos. Nunca use as pinças de contrapeso ou 

outros objetos pontiagudos. Quando o sinal sonoro estiver ativado, pressionar 

qualquer botão é acompanhado por um “Bipe”. 
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1) Indicador da POSIÇÃO DO DESBALANCEAMENTO INTERNO. 

2) Indicador da POSIÇÃO DO DESBALANCEAMENTO EXTERNO. 

3) Indicador do modo de correção selecionado (ALU-ST). 

4) Leitura digital do VALOR DO DESBALANCEAMENTO INTERNO. 

5) Leitura digital do VALOR DO DESBALANCEAMENTO EXTERNO. 

6) Indicador de modo Dinâmico. 

7) Indicador de modo Estático. 

8) Indicador de modo roda de alumínio. 

9) Indicador de modo roda de Motocicleta. 

10) Indicador de modo especial roda de alumínio. 

11) Indicador de função OTIMIZAÇÃO. 

12) Tecla de funções do MENU. 

13) Tecla de função OTIMIZAÇÃO. 

14) Tecla de escolha de funções (ALU-ST). 

15) Tecla de aumentar valor ou opção de cima. 

16) Tecla de tolerância da leitura < 5 g (0.25 oz). 

17) Tecla de confirmação da seleção do MENU. 

18) Tecla de diminuir valor ou opção de baixo. 

19) Tecla de seleção da DISTÂNCIA “a” da roda à máquina, do DIÂMETRO “d” 

da roda ou da LARGURA “b” da roda. 
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5.2.MENU DE FUNÇÕES (fig. 7) 
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6. OPERAÇÃO 
 

A tela inicial ao ligar está no modo DINÂMICO. 

 

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

Sempre remova qualquer peso preso à roda. 

 Ligue a máquina. 

 Meça e insira os dados da roda. 

 Selecione o modo de balanceamento mais apropriado.  

 Após a parada da máquina, as quantidades desbalanceadas são mostradas nas 

leituras digitais. 

 Gire a roda com a mão a 100-150 rpm até que seja exibido no indicador LED. 

 Freie a máquina. 

 Aplique pesos na posição (posição das 12 horas) para correção. 

 Com os contrapesos corretamente na posição, reinicie a máquina para verificar o 

balanceamento correto da roda. 

 Reinicie o modo de balanceamento referente à Fig. 7. 

6.1.MONTAGEM DA RODA NO EIXO 

 Selecione o método de montagem mais apropriado para a roda que você está 

balanceando. O uso do método adequado garante a montagem segura e a 

operação segura da balanceadora e evita danos à roda. 

 Na maioria das rodas, o lado interno do cubo da roda geralmente tem a 

superfície mais uniforme para o balanceamento das rodas. Sempre centralize 

a roda pelo lado de formato mais uniforme do cubo para obter o equilíbrio 

mais preciso. 

 Independentemente do tipo de montagem, certifique-se sempre de que a roda 

seja forçada firmemente contra a placa do eixo e que a porca de travamento 

rápido esteja apertada. Para ajudar a centralizar a roda corretamente, gire a 

roda e o abanador enquanto aperta à porca. 
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6.2.MONTAGEM DO CONE TRASEIRO 

 

 A maioria das rodas de aço pode ser montada corretamente usando este 

método. A roda está centrada em um cone do lado interno do cubo. 

 Selecione o cone que melhor se 

adapta ao orifício central das 

rodas. Deslize o cone no eixo 

com a extremidade grande 

voltada para a placa frontal. 

 Levante a roda no eixo e 

centralize-a no cone. 

 Prenda o copo de pressão à 

porca de travamento rápido e 

instale o conjunto no eixo. Aperte 

com firmeza. 

 

6.3.MONTAGEM DO CONE FRONTAL 

 

 Uma roda deve ser centralizada 

pelo lado externo do cubo 

somente quando a superfície 

interna não fornecer uma 

superfície precisa para 

centralizar. 

 Selecione o cone que melhor se 

adapta ao orifício central da 

roda. 

 Levante a roda no eixo e deslize-a de volta contra a placa do eixo. 

 Deslize o cone no eixo e no centro da roda. Você precisará levantar a roda 

para encaixar o cone no orifício central. 

 Instale a porca de fixação rápida (sem o copo de pressão) no eixo. Aperte 

firmemente contra o cone. 
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6.4.DADOS DE ENTRADA DA RODA 

 

 

 

A - distância, medida da máquina até o 

lado interno do aro. 

 

B - distância, medida da máquina até o 

lado interno do aro. 

 

D - O diâmetro da roda. 

 

 

 

6.5.ENTRADA MANUAL 

 

Meça a distância da máquina (“0” no 

medidor) até o lado interno do aro 

conforme mostrado na figura 11. Insira 

os dados manualmente. 

Meça a largura no aro com o calibre 

fornecido, como mostrado na figura 12. 

Insira os dados manualmente. 

Verifique o diâmetro indicado no aro. 

Insira os dados manualmente. 
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6.6.MODO DINAMICO 

 

 O modo dinâmico é usado para a maioria das rodas de passageiros e 

caminhões leves, usando o local mais comum para pesos corretivos. Pesos 

de encaixe são colocados nos lados interno e externo do aro. 

 Na tela inicial, pressione Fn para selecionar o modo Dinâmico quando o 

indicador LED DYN acender. 

 Gire a roda com as mãos a 100-150rpm 

 Freie a máquina. 

 Aplique o peso de correção seguindo as instruções mostradas na figura 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.MODO ESTÁTICO 

 

 O modo estático é usado para motocicletas ou rodas estreitas quando não é 

possível colocar os contrapesos em ambos os lados do aro. Prenda um único 

peso em um dos lados do aro ou no centro da roda de acordo com o diâmetro 

da roda montada. 

 Pressione Fn para selecionar o modo Estático quando o indicador LED STA 

acender. 

 Gire a roda com as mãos a 100-150rpm 

 Freie a máquina. 

 Aplique o peso de correção seguindo as instruções mostradas na figura 

abaixo. 
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6.8.MODO ALU 

 

Todos os modos da ALU são dinâmicos. Escolha a opção que melhor se adapte aos 

locais disponíveis, conforme mostrado na figura 16. 

Na tela de medição, pressione Fn para selecionar os modos ALU1, ALU2, ALU3, 

ALU4. 

 

ALU1 - balanceamento de rodas 

de liga leve com aplicação de 

pesos adesivos nos ombros da 

roda.  

 

ALU2 - balanceamento de rodas 

de liga leve com aplicação oculta 

de pesos adesivos. 

 

ALU3 – combinação de peso 

adesivo lado interno e de encaixe 

lado externo  

 

ALU 4 – combinação de peso 

adesivo no ombro da roda mesma 

do Alu1 e peso de encaixe externo 

mesmo do Alu3.  
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6.9.AUTODIAGNÓSTICO 

 

O Autodiagnóstico é utilizado apenas pelos técnicos de manutenção. 
 

-Entrar no menu de funções  pressionar  ou  para 

escolher a opção “ ”, então .  

Pressionar  ou  para escolher a opção “ ” e 

confirmar . 

 
Teste do Display – Devem acender todos os LEDs e displays ao mesmo tempo. 

 
No display direito aparece a posição atual da roda com número 
de 0 a 255. Girando a roda no sentido horário o número deve 
aumentar. Girando a roda no sentido anti-horário o número 
deve diminuir. Em um giro completo da roda o número 0 só 
pode aparecer uma vez. 
 

-Pressionar . (parâmetro de controle para Assistência 

Técnica). 
 

-Pressionar . (parâmetro de controle para Assistência 

Técnica). 
 
 

-Pressionar . Fim do Autodiagnóstico. 

 
 

6.10.AUTOCALIBRAÇÃO 

 

A grande vantagem da máquina é a autocalibração, que pode e deve ser efetuada 

pelo próprio operador sempre que sentir falta de precisão nas leituras. Este 

procedimento poderá ser periódico e na média ser feito uma vez por mês. 

Montar no adaptador apropriado uma roda com pneu, que pode estar 

desbalanceada, de dimensões médias (entre 13” e 14” de diâmetro, +/- 6” de 

largura), preferencialmente roda de ferro. 

Entrar com as dimensões exatas da roda montada. 
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ATENÇÃO: Caso a máquina seja autocalibrada com valores dimensionais da roda 

incorretos ou imprecisos, o procedimento irá calibrar erroneamente. Isso levará a 

balanceamentos errôneos que só serão corrigidos com a entrada correta das 

dimensões da roda e uma nova autocalibração. 

 

-Entrar no menu de funções  pressionar  ou  para 

escolher a opção “ ”, então .  

Pressionar  ou  para escolher a opção “ ” e 

confirmar  até aparecer “Add 0” no display. 

 

-Iniciar um embalo completo da roda até as luzes se 

apagarem. Deixar a roda girar até a palavra “OFF OFF” 

aparecer, então acionar o pedal do freio. Evitar reembalar ou 

frear a roda durante esse processo. Aguardar o 

processamento que pode durar mais de um minuto. 

O display indicará “ ” (3.5 Add - ounces). Aplicar o 

contrapeso padrão de 100g do lado interno na posição 12 

horas, indicada pelos LEDs. 

Iniciar novamente um embalo completo da roda. As luzes se apagarem. Deixar a 

roda girar até a palavra “OFF OFF” aparecer, então acionar o pedal do freio. 

O display indicará “ ” (Add 3.5 - ounces). Retirar o 

contrapeso padrão de 100g do lado interno e aplicar no lado 

externo na posição 12 horas, indicada pelos LEDs. Geralmente é na mesma posição 

angular anterior. 

-Iniciar novamente um embalo completo da roda. As luzes se apagarem. Deixar a 

roda girar até a palavra “OFF OFF” aparecer, então acionar o pedal do freio. 

O display vai mostrar “ ” e vai sair da autocalibração 

automaticamente.  

Retirar o contrapeso padrão. 

Os valores de calibração são armazenados na memória, e é mantida mesmo que a 

máquina seja desligada. Caso seja necessária calibrações constantes ou diárias, 

entrar em contato com a Assistência Técnica. 
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7. MANUTENÇÃO 
 

Pessoal não autorizado não pode realizar trabalhos de manutenção. 

 

 A manutenção regular, conforme descrito no manual, é essencial para uma 

operação correta e longa vida útil da balanceadora de pneus. 

 Se a manutenção não for realizada regularmente, a operação e a 

confiabilidade da máquina podem ser comprometidas, colocando em risco o 

operador e qualquer outra pessoa nas proximidades. 

 Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção, desconecte os 

suprimentos elétricos e pneumáticos. 

 Peças defeituosas devem ser substituídas exclusivamente por pessoal 

especializado usando as peças do fabricante. 

 A remoção ou adulteração de dispositivos de segurança (limitação de pressão 

e válvulas reguladoras) é extremamente proibida. 

7.1.MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO 

 

 Mantenha a área ao redor da máquina limpa. 

 Mantenha o display limpo e claro. Utilize apenas um produto de limpeza por 

vaporização. Não use limpadores ou solventes que deixem óleo ou resíduos 

sólidos para trás. 

 Mantenha os adaptadores, cones, eixo da rosca, copo de pressão e a porca 

de travamento rápido limpos. O acúmulo de graxa e sujeira causará 

balanceamento impreciso e desgaste prematuro. Limpe esses itens de uma 

vez por dia usando um solvente vaporizador. 

 Limpe a bandeja de pesos, os suportes de cone e os acessórios usando um 

solvente de vaporização. Pesos armazenados em uma bandeja suja podem 

pegar graxa e sujeira, o que pode impedi-los de se prender firmemente à 

roda. 
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8. ERROS E SOLUÇÕES 
 

Durante a operação da máquina, várias causas de operação defeituosa podem 

ocorrer. Se for defeituoso pelo microprocessador, ele aparecerá no visor da seguinte 

maneira:  

 

OBS: Caso as mensagens de erro “ ” se repitam com freqüência, contatar a 

Assistência Técnica. 

Pode ocorrer que após o balanceamento de uma roda, após removê-la da 

balanceadora e recolocá-la em seguida, a mesma não esteja balanceada. Isso 

ocorre devido à nova posição de montagem ser ligeiramente diferente da primeira.  

Caso a roda seja montada no eixo através de parafusos, pode ser que os mesmos 

não tenham sido apertados com a mesma intensidade e em cruz, que é a 

recomendação usual para fixação de rodas. Também que os furos de fixação da 

roda tenham sido feitos com excesso de folga. 

Pequenos erros de até 10 gramas (0,4 ounces) podem ser considerados normais 

para rodas fixadas com cones e poderão ser até maiores para a fixação através de 

parafusos. 

As condições do pneu e de sua montagem podem gerar vibrações, apesar da roda 

ter sido balanceada. Observar os seguintes aspectos: 

-Se o pneu foi montado respeitando a “linha referencial para montagem”. 

-Se o pneu é recapado e se a recauchutagem foi corretamente executada. 

-Se o pneu apresenta desgaste irregular. 

-Se existe água no interior do pneu. 

ERROS CAUSAS AÇÕES CORRETIVAS 
Err  -0- A máquina não está configurada. 1. Entrar em contato com a Assistência Técnica 

da Truck center. 

Err  -2- Rotação muito baixa durante 
medição. 

1. Cancelar e repetir o giro da roda no sentido 
horário. 
2. Conferir o aperto da trava da roda. 

Err  -6- A rotação de medição é parada 
por descuido. 

1. Executar uma nova medição. 

Err  CAL Falha da calibração. 1. Executar a autocalibração da máquina.  

Apagamento A balanceadora não liga. 1. Conferir a conexão com a rede elétrica. 
2. Conferir se é necessário substituir os fusíveis 
da placa de potência. 

Leitura 
errônea do 
desiquilíbrio. 

1. A máquina vibra durante 
medição. 
2. A roda não está apertada. 
3. Parâmetros errados da roda. 
4. A máquina não está calibrada. 

1. Não bater na máquina durante medição. 
Fixar ela no chão. 
2. Prender firmemente a roda. 
3. Entrar com parâmetros corretos da roda. 
4. Executar a autocalibração da máquina. 
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9. SOFTWARE 
 
As balanceadoras TC65 Truck Center utilizam softwares próprios e completos, uma 

exclusividade para nossos clientes. Criados para atender os processos de 

balanceamento de veículos leves, 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. 

 

IMPORTANTE: Licença de uso de Softwares 

 Os programas fonte de softwares cedidos/licenciados são de propriedade 

intelectual e uso exclusivo da Truck Center Equipamentos Automotivos Ltda 

ou de seus parceiros formalizados, não gerando ao cliente/comprador, 

quaisquer direitos de propriedade sobre estes em razão da adesão ao 

presente contrato. 

 O presente contrato regula-se, no que couber, pela lei do Software (lei 

numero 9.609/98) e Direitos  Autorais de programa de Computador e demais 

dispositivos legais aplicáveis. 

 A licença de uso do software cessa automaticamente com a vida útil do 

equipamento. 

 Qualquer manutenção necessária no hardware que implique na perda do 

software, o custeio para reinstalação é de responsabilidade do 

cliente/usuário.  

 É vedado qualquer procedimento que implique engenharia reversa, 

descompilação, desmontagem, tradução, adaptação e/ou modificação do 
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software, ou qualquer outra conduta que possibilite o acesso ao código fonte 

do software. Bem como qualquer alteração não autorizada do software ou de 

suas funcionalidades. 

 Proíbe-se qualquer procedimento que implique no aluguel, arrendamento, 

empréstimo, seja total ou parcial, do software a terceiros; o fornecimento de 

serviços de hospedagem comercial do software; a cessão, licenciamento, 

empréstimo a terceiros. 

 Devido a limitações impostas pela própria evolução dos softwares, os dados 

gerados em uma versão específica somente poderão ser utilizados na própria 

versão ou em versões superiores, sendo impossível a importação dos 

mesmos por versões. Após a instalação de atualização do software, não será 

possível ao CLIENTE a utilização do software original que serviu de base 

para a atualização, exceto como parte do software atualizado. 

 A Truck Center não se responsabiliza pelos resultados produzidos pelo 

software, caso esse seja afetado por algum tipo de programa externo, como 

aqueles conhecidos popularmente como vírus, ou por falha de operação. 

Também por tentativa de integração do software objeto deste com quaisquer 

outros softwares de terceiros, operação e utilização do software por pessoas 

não habilitadas/autorizadas; qualquer defeito decorrente de culpa exclusiva 

do CLIENTE; danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, 

gerenciais ou comerciais tomadas com base nas informações fornecidas pelo 

sistema; por eventos definidos na legislação civil como caso fortuito ou força 

maior. 

 
 


