MANUAL DE INSTALAÇÃO DATATRAC PRO
O que é o Datatrac Pro
É o hubodômetro Digital da STEMCO, que registra a quilometragem percorrida pelo semireboque.
Como Funciona
O Datatrac Pro considera a gravidade da terra para contar as revoluções da roda e
consequentemente, marcar a quilometragem.
Como Instalar
Para evitar que o equipamento registre informações até o momento da efetiva instalação, o
mesmo vem dormente de fábrica. Para acioná-lo, movimente-o rapidamente por 4 a 5
segundos em um ambiente bem iluminado. O visor se acenderá e uma contagem regressiva de
120 segundos iniciará até que chegue a zero, tempo médio para instalação. Assim são evitadas
marcações fora do veículo devido à manipulação.
Não instale o Datatrac antes de acioná-lo.
Para instalar o Datatrac na roda recomendamos a utilização de um suporte que varia de acordo
com a marca e modelo do semi-reboque.

Suporte hubodômetro
Caso o semi-reboque possua rodo-calibrador há a necessidade da utilização de outro suporte
para a fixação do cinemático. A MHUB comercializa estes dois suportes, mas se o cliente optar
em confeccioná-los podemos encaminhar o desenho via internet.

Suporte para rodo calibrador

INSTALAÇÃO:

Depois de acionar o Datatrac, encaixa-lo no suporte
conforme foto e em seguida coloque a arruela que o
acompanha e depois a porca.
O parafuso existente no Datatrac é do tipo cônico o que
elimina a necessidade da utilização de uma arruela de
pressão.

Utilizando-se de uma chave 19 mm, aperte a porca até encostar na arruela deixando firme o
Datatrac no suporte.

A utilização do produto “trava-rosca” é permitida caso o cliente ache necessário.

Depois de fixar o Datatrac ao suporte, “soltar” dois parafusos em
lados opostos que fixam a tampa do cubo da roda para instalação do
suporte com o Datatrac.

Em seguida encaixe um dos parafusos fixando o suporte e
substitua o outro parafuso pelo parafuso tipo “Allen” que
acompanha o suporte.

Finalizando a montagem aperte os parafusos e faça a instalação do lacre passando o arame de
lacre pelo furo existente no parafuso “Allen”, em seguida pela lateral do suporte, depois disso,
torça o arame e coloque o lacre.

Seu Datatrac está pronto para ser utilizado.
Abaixo você pode conferir a montagem do Datatrac com suporte simples e a montagem
completa com os dois suportes.

Como ler o visor
Para economizar a bateria, o visor se acende apenas com o veículo parado e em local
iluminado (para ler no escuro será necessária uma lanterna para que ele acenda). Para
alternar entre as visualizações, basta cobrir com a mão o sensor de luz (o ressalto que existe
no display equipamento).
Modalidades de visualização
No Datatrac Pro você irá observar três possibilidades de leitura:

Km (total acumulado)

Trip Km (total parcial)

REV (revoluções por km)

Na imagem que indica o modo “REV” (Revoluções) o número que aparece no visor 323 trata-se
do código que indica a medida de pneu para qual o Datatrac foi calibrado, neste exemplo, para
pneus da medida 275x80R22,5.
Para zerar a leitura Trip para uma nova marcação, alterne por aproximadamente 5 vezes entre
as modalidades de leitura, em caso de dúvida ver vídeo demonstrativo em nosso site
www.mhub.com.br.

TABELA DE APLICAÇÃO PARA OS HUBODÔMETROS STEMCO

DIGITAL

MODELOS

DATATRAC

600-0293

600-0310

600-0315

600-0323

600-0380

Medidas
dos pneus

1100x22
12R22,5

385x65R22,5
385x65R22

295x80R22,5
1000x20

275x80R22,5
275x70R22,5

8,25x15
8,25x16

MODELOS
MECÂNICO

650-0526

650-0537

650-0539

650-0541

650-0559

Medidas
dos pneus

1100x22
12R22,5

385x65R22,5
385x65R22

295x80R22,5
1000x20

275x80R22,5
275x70R22,5

8,25x15
8,25x16

Em caso de dúvidas sobre alguma informação constante neste manual ou sobre a
aplicação dos hubodômetros STEMCO, entre em contato com a gente:
MHUB Importação
55 11 2640-7152
www.mhub.com.br ou nos envie um e-mail: mhub@mhub.com

