
Hubodômetros Veeder-Root

É você no controle

Registro inviolável de distâncias percorridas

Otimize tempo e custos de reparos 

Saiba o período exato das manutenções

Evite surpresas com pneus 

Controle preciso garante maior segurança

Desempenho, confiabilidade e precisão

no controle de quilometragem de carretas.

Os hubodômetros são utilizados diretamente na roda de 

carretas ou qualquer outro tipo de reboque.

Montados diretamente no eixo, eles medem os 

quilômetros percorridos usando uma relação fixa que é 

determinada pelo tamanho do pneu.

A Veeder-Root  fabrica hubodômetros desde 1895 e tem a 

tecnologia ideal para você. Confira!

www.veeder-rootcontadores.com.br

Faça uma medição independente 

Mesmo com a troca frequente de cavalos
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Modelos

Série 777 | Mecânico

Tecnologia mecânica garante 
operação robusta e confiável para 
todas as aplicações. Seu invólucro 
é construído em zinco fundido, 
hermeticamente selado e 
preenchido com gás inerte. Possui 
um O-ring duplo que o protege 
em qualquer ambiente. 

Série 772 | Mecânico SLIM

Fino (apenas 23 mm de espessura) e 
leve (pesa 25% menos que maioria 
das opções do mercado) permite 
uma instalação mais próxima do 
centro do cubo do pneu, ajudando a 
proteger seu investimento com a 
mesma precisão de medição. 
Construído em plástico de 
engenharia, hermeticamente selado e 
preenchido com nitrogênio para 
eliminar embaçamentos e garantir 
leituras claras e confiáveis.

Série RT-1000 | Eletrônico

A tecnologia eletrônica permite 
que você use apenas um modelo 
de hubodômetro para qualquer 
eixo rotativo, independentemente 
do tamanho do pneu. A 
programação é realizada com um 
pequeno ímã (incluso) que permite 
definir a relação, unidade de 
distância (milhas, km, acres, 
hectares) e até um valor inicial 
personalizado. 

Como solicitar

Informe o código ou o tamanho do pneu ao seu Representante de Vendas Veeder-Root. 
Você receberá o part number do seu novo hubodômetro conforme o modelo desejado.

Como utilizar

Instale facilmente seu hubodômetro Veeder-Root no eixo da carreta ou reboque. Ele inicia o registro das distâncias 
percorridas imediatamente (em qualquer sentido).
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