
Manual de instrução

Desempenador de Rodas



Apresentação

Somos  uma empresa voltada no ramo de equipamentos para auto center e 
borracharia em geral, contamos com uma linha de funcionarios altamente qualificada 
de  engenheiros  e  técnicos  atuando  na  area  de  mecânica  e  eletrônica.  Contamos 
também com um rigoroso método de controle de sendo testados e aprovados por uma 
equipe técnica todos os equipamentos antes de sair da fabrica, proporcionando assim 
qualidade  em  nossos  equipamentos. 
Leia  atentamente  as  intruções  contidas  neste  manual  não  negligenciando  as 
informação nele contidas.

Desempenador de rodas de carro e moto

Equipamento desenvolvido para desmpenar, desamassar e alinhar as maiorias das  rodas 
de carro ou moto em liga leve ou ferro.

• Ajuste para alinhamento

• Volante para fixação e centralização da roda

• Gabarito para desamassar rodas 

• Mesa para desempeno

• Macaco hidráulico de 4 toneladas

• Estrutura em aço altamente reforçada.



Descrição



  

1- Travamento superior

2- Coluna

3- Manivela para fixação e centralização

4- Base 

5- Barra de rosca 5/8”

6- Porcas 5/8” para ajuste das mesas

7- Mesa inferior

8- Macaco hidráulico 4 toneladas

9- Mesa superior

10- Apoio para desempeno

11- Apoio inferior (conha) 

12- Gabarito para alinhamento, desempeno e centralização



13- Concha

KIT CARRO (opicional)

14-Eixo centralizador (carro) 

15-Copo do eixo centralizador (carro)

16-Cones do eixo centralizador (carro)

17-Porca aperto

18-Dispositivo para montar eixo central (carro).

Desempenando roda

Para desempenar uma roda de carro  ou moto siga as instruções abaixo:

• Retire a roda do carro ou da moto e desmonte o pneu.

• Posicione  a  roda  no  desempenador  como mostra  o  desenho abaixo,  apertando as 
manivelas (3), de modo que o cone da barra de rosca se assente no rolamento da roda 
de moto ou no eixo centralizador para rodas de carro.

• Ajuste  a mesa superior (9) de modo que os apoios conchas (11) fiquem apoiados nas 
bordas da roda. O ajuste da mesa é feito com as porcas indicadas no desenho abaixo





• Através do gabarito (12) ache a parte da roda amassada e posicione-a para baixo.

• Posicione o apoio para desempeno sobre a parte danificada  e com muita atenção e 
cuidado acione o macaco hidráulico aos poucos ate perceber que a deformidade da 
roda foi corrigida, quantas vezes for nescessario. 

Ao acionar o macaco hidráulico a mesa inferior se desloca abaixando assim o apoio
para desempeno que pressiona a roda sobre as conchas que estão fixas a mesa superior.

As porcas localizadas acima da mesa inferior servem para limitar seu curso pois as
molas tendem a jogá-la para cima, fazendo com que o macaco fique preso entres as
mesas. Portanto para retirada do macaco ou movimentação basta ajustar o curso.
 Desempenar, desamassar ou alinhar uma roda com o desempenador é muito simples,
parte da criatividade do operador utilizar o equipamento da melhor forma possível
adquirindo o melhor resultado em seu trabalho.

Nota: Procure posicionar o macaco hidráulico sempre no centro da mesa, do apoio para 
desempenar roda o mais próximo da coluna.

Para se fazer o desempeno das rodas de carro procede-se da seguinte maneira com o 
eixo centralizador colocado no dispositivo(13) que se encontra na parte superior do mesmo, 
selecione o cone(16) adequado para o tipo de furo da roda a ser desamaçada.

Coloque o eixo(14) no dispositivo(13) e o copo de alumínio no eixo(14), em seguida 
coloque a roda com a borda interna voltada para baixo no eixo(14) e a poça sobre o cone 
centralizador sobre a roda no furo central, com diâmetro menor voltado para baixo, com a porca 
sobre o cone e aperte o mesmo ate ficar firme. Ajuste a mesa superior e inferior pelas porcas de 



regulagem para cima ou para baixo, para a roda com o eixo centralizador entrar nas pontas da 
barra  rosqueada.  Aperte  a  mesma  ate  a  borda  da  roda  ficar  na  posição  de  conserto  no 
desempeno.

Com o macaco hidráulico no local indicado acione-o, aproxime da roda no local a ser 
concertado,  na  posição logo abaixo da cabeça do eixo desempenador,  e  com a borda a  ser 
consertada apoiada nas conchas inicie a operação de desempenar quantas vezes for necessário 
ate a roda voltar o mais próximo do normal.

Rodas de liga leve deverão ser  aquecidas  para  o  conserto   pois o material  que são 
confeccionadas são menos maleáveis que as de ferro, pois corre o risco de trincar pendendo 
assim a mesma. Este equipamento é muito eficiente no que se propõe a fazer que é o conserto 
das bordas das rodas de carro e moto, o operador deve ter conhecimento para melhor utilização 
do equipamento, e tirar aproveito do mesmo.

Manutenção e limpeza

Para melhor funcionamento e maior durabilidade de seu equipamento é necessário
tomar alguns cuidados básicos:

• Nunca deixe seu equipamento exposto ao tempo.
• Fazer uma limpeza diária das barras guias e do eixo do apoio para desempeno.
• Lubrificar as barras guias e eixo com óleo, tomando sempre o cuidado para nunca

deixar partículas sólidas nestas partes pois poderão agravar seriamente o funcionamento
do equipamento.

• As barras de rosca e manivelas podem ser limpas semanalmente e lubrificadas.



• Não é necessário desmontar o equipamento para limpeza.  

TERMO DE GARANTIA
Este  equipamento  é  garantido pelo  fabricante,  por  um período de total  de  12meses 

(incluindo  a  garantia  legal  de  3  meses  e  a  garantia  extra  de  9  meses),  contra  defeitos  de 
fabricação. Esta garantia tem inicio apartir da emissão da nota fiscalde compra, que passa a ser 
entegrada ao termo com o seu respectivo numero de serie do equipamento.

OBS: A garantia extra de 9 meses não cobre peças que não são fabricadas pela 
JM maquinas, tais como: (macaco hidraulico,calibrador ,motor elétrico, etc...). Sendo 
que os motor elétrico a garantia séra dada somente pelo fabricante do mesmo.
ITENS QUE NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

• Manutenção feita por pessoas não autorizadas pelo fabricante.

• Uso indevido, maus tratos e o não comprimento das instruções contidas no manual do 
equipamento.

• Defeitos ou problemas com a rede elétrica, sem observar corretamente a tensão do 
mesmo antes de ligar a rede elétrica.

• Tranporte inadequado, quedas ou acidentesde qualquer natureza.

• Danos causados pela natureza, raios, descargas elétricas,  enchentes, etc...

• Despesas como transporte, hospedagem e alimentação no caso de visita técnicas para 
conserto em garantiasão por conta do cliente.

PERDA DA GARANTIA:

• Retirar a etiqueta contendo o numero de serie, ou se estiver aduterado ou rasurado.

• O termino de 12 meses garantido pelo fabricante.

• Alteração das características físicas ou funcionais do equipamento,bem como adição 
de acessórios que venha alterar o funcionamento e a autenticidade do equipamento.

• Ligar o equipamento em rede elétricanão reconmendada.

• Perda da nota fiscal ou do termo de garantia.

ASISTENCIA TECNICA/ MANUTENÇÃO.

A garantia  é concedida e realizada no estabelecimento do fabricante,situado na R: 
Alemanha, Nº 2256, B: Vila Elisa 14.075-500 Ribeirão Preto – SP. 

A  garantia cobre somente a troca de peças defeituosas sendo que o deslocamento do 
técnicoou o envio da maquina para a assiatência na empresa séra por conta do cliente.

Eqiupamentos fora do prazo de garantia ou que não estão de acordo com este termo, 
só  serão  consertados  após  pagamentos  das  peças  e  serviçoas  a  serm  efetuados  ou 
substituídos.



Obs: ESTE TERMO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O RECEBIMENTO DE UMA VIA ASSINADA 
PELO CLIENTE.

EU                                                                                                          , declaro estar ciente das 
condições deste termo de garantia.

Cliente, carimbo da empresa., Local e data.         


