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 Garantia  1

1.1. A nossa garantia
A empresa BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft em 51674 Wiehl - Alemanha (designada BPW neste 
manual) garante o tomador, segundo as condições descritas a seguir, durante o período de cobertura da garantia, o 
estado impecável do sistema ECO Plus do sistema de eixos com suspensão pneumática (designada "Garantia ECO 
Plus" neste manual). 

Esta garantía é válida:  
– desde o dia da matriculação ou a entrada em serviço do veículo  
 • na Europa durante um período de  
  - 5 anos para aplicações em estrada (ver 1.3.2.) ou  
  - 3 anos para aplicações fora da estrada (ver 1.3.2.) 
 • fora da Europa por um período de  
  - 2 anos para aplicações em estrada (ver 1.3.2.) ou 
  - 1 ano para aplicações fora da estrada (ver 1.3.2.),  
– sem limite de quilómetros,  
– para sistemas de eixos BPW em reboques do camião e semi-reboques,  
– apenas para sistemas de eixos ECO Plus com suspensão pneumática (ECO Air COMPACT, AIRLIGHT II ou 
outras versões com suspensão pneumática BPW), que foram escolhidos de acordo com a aplicação do veículo (ver 
critérios de equipamentos, ponto 4),  
– apenas para veículos cuja instalação pneumática esteja equipada desde o dia da primeira matriculação e/ou da 
primeira colocação em serviço com uma válvula transversal entre os foles dos lados esquerdo e direito do veículo, 
– apenas quando as pressões forem mantidas entre 6,5 - 8,5 bar no circuito de alimentação (segundo a norma 
ECE-R13 Anexo 1 O ou 98/12/EG Anexo 11); ambos os documentos estao a sua disposição.

A garantia ECO Plus de 5 anos prolonga-se por mais três anos no caso de ter sido efectuada uma verificação completa 
por um Ponto de Serviço Oficial BPW num prazo de 60 meses após a matriculação ou colocação em serviço e com a 
condição de serem realizadas, a partir da colocação em serviço, as inspeções previstas relativamente ao cubo, aos 
rolamentos, ao corpo do eixo, a ligação e ao apoio da suspensão pneumática.

1.2. Conteúdo da garantia
Após um acordo prévio com a BPW ou a filial da BPW no país correspondente (o endereço e o número de telefone 
da BPW encontram-se no verso das presentes instruções de garantía e serviço), é coberto os gastos do material, como 
o de desmontagem e montagem, de acordo com os tempos previstos pela BPW. Os trabalhos devem ser realizados 
numa oficina autorizada. É preciso anexar ao seu pedido de garantia uma cópia do formulário de garantia preenchido 
"Manter o valor por meio do serviço preventivo" (ver 3.1). Se os requisitos acima não forem cumpridas, a BPW não 
assumirá despesas daí resultantes.

É necessário guardar as peças desmontadas com defeito e, caso seja necessário, enviá-las a BPW, conforme acordado, 
com despesas de porte a cargo do titular do veículo. Excluí-se todo o tipo de reclamação fora do ambito desta garantía. 
Serão considerados todos os pedidos de garantía recebidos, dentro do período da garantia, pela BPW, por uma das suas 
filiais ou por uma oficina de serviço. 
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1.3. Condições para conseguir e preservar a garantia ECO Plus
1.3.1. Informações gerais 
Para conseguir e conservar a garantia ECO Plus e a extensão da garantia, respectivamente, o beneficiário da garantia 
compromete-se a realizar todas as revisões de acordo com as instruções de serviço actuais da BPW (consultar a 
secção 8). As instruções de serviço desta garantia estão totalmente actualizadas no momento da impressão, salvo 
em caso de alterações resultantes de desenvolvimentos posteriores (ver 1.3.4). 

Apertar todas as uniões aparafusadas por  
oficina BPW ou proprietário do veículo

Revisão/inspeção visual por  
oficina BPW

Dentro de 2 semanas após a primeira  
viagem carregada, máx 2000 km 12 meses 36 meses

na
 E

ur
op

a

Em estrada 5 anos   X
1)

X X

Fora da estrada 3 anos X X

fo
ra

 d
a 

 
E

ur
op

a Em estrada 2 anos   X
1)

X

Fora da estrada 1 anos X

1) Omitido em ECO Air COMPACT y AIRLIGHT II com transporte em estrada

Para o transporte em estrada na Europa é possível obter uma extensão da garantia por mais tres anos, sempre e 
quando for efectuada uma verificação completa a cargo do titular do veículo, 60 meses após a matriculação ou 
colocação em serviço num Ponto de Serviço Oficial BPW. 

A extensão de garantia só é válida após a recepção do formulário "Manter o valor por meio do serviço preventivo"  (ver 
página 7) e uma confirmação por escrito do mesmo pela BPW.

Duração da garantia Disposições

Em estrada 5+3 anos

Fim Serviço A realizar por

60 meses Verificação completa Ponto Serviço Oficial BPW

72 meses Revisão/ insp. visual Ofic. de serviço BPW

1.3.2. Definição de transporte em estrada / fora da estrada
Entende-se por em estrada o transporte em estradas com um piso firme e pavimentado, ou seja, piso de asfalto. 
Entende-se por fora da estrada o transporte em estradas de gravilha. Também se trata de transporte fora da 
estrada caso se circule apenas temporariamente em estradas sem piso estável. 

As caixas de carga também são consideradas transporte fora da estrada. No transporte fora da estrada existe 
uma garantía de 3 anos para aplicações dentro da Europa ou 1 ano para aplicações fora da Europa, sem extensão 
opcional. 

1.3.3. Trabalhos de manutenção, reparações e peças sobresselentes
A correção das deficiencias observadas e a substitução das peças de desgaste devem ser efectuadas por uma oficina 
de serviço da BPW, a não ser que o proprietário possua o seu próprio estabelecimento, com pessoal devidamente 
qualificado, e disponha das insta lações técnicas necessárias ou possua a licença oficial para certificar as inspecções  
intermédias e a inspecção especial dos travões.

Ao montar as peças, principalmente pastilhas de travão, recomendamos a utilização apenas peças originais BPW. 
BPW realiza regularmente inspeções especiais de suas peças aprovadas para eixos de reboque e montagens. BPW 
assume a responsabilidade pelo produto.

1 Garantia
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A BPW não pode julgar a falta de riscos para a segurança na utlização de produtos de outra proveniência para os 
eixos de reboque e conjuntos da BPW. Isto aplica-se mesmo que o referido produto tenha sido homologado por uma 
Instituição de Certificação autorizada.

A nossa garantia perde validade se não forem utilizadas peças de reposição BPW (ver 1.4.).

A garantia das peças substituidas não começa do zero, tendo como duração o periodo de tempo que resta ao 
conjunto BPW.

1.3.4. Estado actual do conteúdo de serviço e manutenção
A BPW melhora continuamente os seus produtos. Pedimos a sua compreensão pelas alterações que os conteúdos 
ou instruções de serviço / manutenção possam sofrer devido a modificações técnicas e/ou novos desenvolvimentos. 
Poderá informar-se a qualquer momento sobre o estado atual em www.bpw.es. A pedido, colocaremos a sua 
disposição a última edição gratuita do documento da garantía.

1.4. Exclusões da garantia
Excluem-se da garantia o desgaste em condições normais, as respectivas peças de desgaste (em particular, as 
pastilhas e os calços dos travões, os tambores e discos dos travões, os amortecedores e os foles) e, nos eixos com 
travões de discos, os componentes das pinças dos travões que requerem manutenção. Excluem-se igualmente as 
influências ambientais, como a formação de ruídos ou maus odores.

A garantia é nula se: 
– Seja forças externas violentas,  
– Manipulação inadequada,  
– Desconsiderando as indicáções de BPW de:  
 • Instruções de uso e montagem,   
 • Critérios de equipamento / Recomendações para o uso (ver 4.),  
 • Iinstruções de manutenção (incl. instruções de segurança),  
 cada um com estado atual (ver 1.3.4.),   
– Não usar peças originais BPW durante o período de garantia.

1.5. Lei aplicável e jurisdição
A garantia ECO Plus e as instruções de serviço, bem como o manual de manutenção, basear-se-ão exclusivamente 
na versão alemã dos documentos da garantia, enquanto que, na assinatura de compra / venda do reboque em: 
- Alemanha, Áustria e Suíça (de língua alemã )  
- Em outros países, a versão em Inglês prevalece.

As traduções para outros idiomas servirão unicamente para melhorar a compreensão da versão original alemã ou 
inglesa, para orientação e informação.  

Caso não disponha da versão original em alemão ou inglês, esta será facultada gratuitamente no endereço indicado 
no verso deste documento de garantia ou solicitan do-a em info@bpw.de ou www.bpw.de.

lndependentemente do país em que tenha assinado o contrato de compra/ venda, este último será regido 
exclusivamente pela lei alemã e ficará sujeito à jurisdição dos tribunais competentes de Colónia. A aplicabilidade da 
Convenção das Nações Unidas sobre contratos para a venda é excluído. 
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A execução das tarefas de manutenção nos intervalos previstos é imprescindível para poder garantir a 
segurança do funcionamento do veículo na estrada (ver instruções de manutenção BPW em www.bpw.de ou 
mediante solicitação no info@bpw.de).

Devem observar-se as especificações de funcionamento correspondentes ao fabricante do veículo e/ou, se for o caso, 
as especificações do fabricante dos outros componentes do veículo.

2 Segurança operacional e segurança rodoviária
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 Instruções de serviço 3
 
 

3.1. Manter o valor através do serviço preventivo
As inspeções visuais após 12, 36 e 72 meses devem ser realizadas no prazo das revisões previstas pelas nor-
mas legais. As inspeções visuais no transporte fora da Europa devem ser realizadas anualmente.

2 lnspeção visual após 12 meses
 (consultar as páginas 10 e 11 para conhecer o conteúdo)

       Data:                                             
      Carimbo e assinatura da oficina de serviço da BPW

 lnspeção visual após 36 meses
 (consultar as páginas 10 e 11 para conhecer o conteúdo)

   
    Data:                                             

      Carimbo e assinatura da oficina de serviço da BPW

3 Verificação completa após 60 meses
 (consultar as páginas 10 - 13 para conhecer o  
    conteúdo mínimo)

       Data:                                             

      Carimbo e assinatura da oficina de serviço da BPW

4 Revisão após 72 meses
 (consultar as páginas 10 - 13 para conhecer o  
    conteúdo mínimo)

       Data:                                             

      Carimbo e assinatura da oficina de serviço da BPW
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3.2. Revisões a efectuar após a colocação em serviço
   – (2 semanas após a primeira viagem com carga, ou máximo 2000 km) – 

3 Instruções de serviço ECO Plus

1 54

52

5

62 5 6

3 26

7

1

5

62 5 6

3 26

7

2 5

4 5
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Os conjuntos ECO Plus com suspensão pneumática ECO Air COMPACT e AIRLIGHT II (com 
apoio guia de 70 mm de largura) em aplicações em estrada estão isen tos de manutenção, 
não sendo necessário voltar a apertar as uniões apara fusadas. 
Em todas as outras suspensões pneumáticas da BPW e na AIRLIGHT II em aplicações fora 
da estrada, é obrigatório voltar a apertar as seguintes uniões aparafusadas. 

1  Voltar a apertar as ligações do apoio com uma chave dinamométrica.   
  Torques de aperto: M 22 (SW 32) M = 550 Nm (510 - 605 Nm)1) 
     M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

2  Voltar a apertar as porcas do apoio com uma chave dinamométrica. 

  Torques de aperto:   
  Apoio suspensão e travessa C, AIRLIGHT II a partir 
  de 09/2007:  M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm) 
  Apoio a partir de 08/2001: M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm) 
  Apoio até 07/2001:  M 30 (SW 46) M = 750 Nm (700 - 825 Nm) 
  Travessa C:   M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm) 

3  Reajustar e aparafusar o esquadro de reforço e o parafuso de suspensão com chave dinamométrica.

  Torques de aperto: M 18 x 1,5 (SW 27) M = 420 Nm (390 - 460 Nm) 

4  Voltar a apertar as ligações dos amortecedores com uma chave dinamométrica.

  Torques de aperto: M 24 (SW 24) M = 420 Nm (390 - 460 Nm) 
   com apoios de alumínio  M = 320 Nm (300 - 350 Nm) 

5  Reajustar os parafusos dos pneumáticos com chave dinamométrica.

  Torques de aperto: M 12 (SW 17) M = 66 Nm 
     M 16 (SW 22) M = 230 - 300 Nm 
   Parafuso central M 16 (SW 22) M = 300 Nm 

6  Voltar a apertar o sistema elevador do eixo com uma chave dinamométrica. 

  Torques de aperto:  
   Cilindro membrana M 20 (SW 30) M = 350 - 380 Nm 
   Cilindro membrana M 16 (SW 24) M = 180 - 210 Nm 
   Braço elevador M 16 (SW 22) M = 230 Nm 
   Parafuso hexagonal  M 12 (SW 17) M = 75 Nm 

7  Reajustar e parafusar o apoio de suspensão pneumática com o travessão longitudinal.

  Torques de aperto: M 16  M = 260 Nm (240 - 285 Nm)

1) Ao montar peças novas de ligação do apoio para AIRLIGHT II:  
  Torques de aperto: M 22  M = 550 Nm + 90° ângulo de rotação
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3 Instruções de serviço ECO Plus

3.3. lnspeção visual a realizar nas revisões previstas pelas normas legais  
 (Séries O, SL, AL)
   – Conteúdo da inspeção após 12, 36 e, consoante o caso, 60 meses –  
   – Conteúdo da inspeção após 72 meses – 

6

9

7 8 6

8 5 8 6

1510

6 5

4 12 53

6

9

7 8 6

8 5 8 6

1510

4 12

6 5

3 5
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Inspeções visuais a realizar nas revisões após  
12 meses,  
36 meses,  
60 meses,  
72 meses

°  Inspeção visual - Verificar todas as peças para certificar-se de que  
  não existe deterioração ou desgaste.

1  Foles: Verificar o respetivo estado.  

2  Válvulas niveladoras pneumáticas: verificar o estado, a estanquidade e a fixação. 

3  Inspecção visual - Verificar o torque de aperto da fixação.  
     M 24 (SW 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm) 
   com apoio de alumínio M 24 (SW 36) M = 320 Nm (300 - 350 Nm)

4  Inspecção visual - Verificar o torque de aperto da ligação do apoio.  
     M 22 (SW 32) M = 550 Nm (510 - 605 Nm) 
     M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

5  Inspecção visual - Verificar o torque de aperto da ligação dos foles.  
     M 12 (SW 17) M = 66 Nm 
     M 16 (SW 22) M = 230 - 300 Nm 
   parafuso central M 16 (SW 22) M = 300 Nm

6  Inspecção visual - verificar o torque de aperto das porcas do apoio.   
   Apoio suspensão e travessa C, AIRLIGHT IIr   
   a partir de 09/2007: M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm) 
   Apoios de suspensão   
   a partir de 08/2001: M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm) 
   até 07/2001: M 30 (SW 46) M = 750 Nm (700 - 825 Nm) 
   Travessa C  M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)

7  Inspeção visual - Comprovar/aparafusar o esquadro de reforço e o parafuso de suspensão.  
     M 18 x 1,5 (SW 27) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)

8  Inspecção visual - Verificar o torque de aperto do sistema elevador do eixo.   
   Cilindro membrana M 20 (SW 30) M = 350 - 380 Nm 
   Cilindro membrana M 16 (SW 24) M = 180 - 210 Nm 
   Braço elevador M 16 (SW 22) M = 230 Nm 
   Parafuso hexagonal M 12 (SW 17) M = 75 Nm

9  Inspeção visual - Comprovar/aparafusar o apoio de suspensão com o travessão longitudinal.  
     M 16 M = 260 Nm (240 - 285 Nm)

10  Cintas de segurança: Verificar o respetivo estado e ligações.  

A inspecção visual é suficiente nestas revisões. Caso seja necessário, voltar a apertar os parafusos com os torques 
de aperto correspondentes. Os custos dos trabalhos de reaper to deverão ser suportados pelo titular do veículo.
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3 Instruções de serviço ECO Plus

3.3. lnspeção visual a realizar nas revisões previstas pelas normas legais  
 (Série ECO Air Compact)
   – Conteúdo da inspeção após 12, 36 e, consoante o caso, 60 meses – 
   – Conteúdo da inspeção após 72 meses –

26 3 5 1

4 5

51

5

8 7

5 8

1
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°  Inspeção visual - Verificar todas as peças para certificar-se de que   
  nao existe deterioração ou desgaste. 

1  Foles: Verificar o respectivo estado.   

2  Válvulas niveladoras pneumáticas: verificar o estado, a estanquidade e a fixação.  

3  Inspeção visual - Verificar o torque de aperto da fixação dos amortecedores.  
     M 24 (SW 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)

4  Inspeção visual - Verificar o torque de aperto da ligação do apoio.   
     M 20 (SW 30) M = 420 Nm

5  Inspeção visual - Verificar o torque de aperto da ligação dos foles.  
     M 12 (SW 17) M = 66 Nm  
     M 16 (SW 22) M = 230 - 300 Nm  
   Parafuso central M 16 (SW 22) M = 300 Nm

6  Inspeção visual - Verificar o torque de aperto das porcas do apoio.   
     M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

7  Inspeção visual - comprovar/aparafusar o esquadro de reforço e o parafuso de suspensão.  
     M 18 x 1,5 (SW 27) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)

8  Inspeção visual - Verificar o torque de aperto do sistema elevador do eixo.  
   Braço elevador M 20 (SW 30) M = 350 Nm (325 - 385 Nm)  
   Cilindro membrana M 16 (SW 24) M = 180 - 210 Nm  
   Parafuso hexagonal M 12 (SW 17) M = 75 Nm  
   Parafuso cilindro M 10 (SW 8) M = 50 Nm

 
A inspeção visual é suficiente nestas revisões. Caso seja necessário, voltar a apertar os parafusos com os torques 
de aperto correspondentes. Os custos dos trabalhos de reaper to deverão ser suportados pelo titular do veículo.

Inspeções visuais a realizar nas revisões após  
12 meses,  
36 meses,  
60 meses,  
72 meses
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– A extensão da garantia por mais 3 anos é concedida para o cubo, o conjunto de cubo e rolamentos, o corpo 
do eixo, a ligação da suspensão e o apoio da suspensão pneumática. O período de garantia pode ser prolongado 
sempre que tenham sido efectuadas as revisões previstas (que são a cargo do proprietário) a partir da colocação em 
serviço do veículo.

3 Instruções de serviço ECO Plus

3.4. Verificação completa após 60 meses num Ponto de Serviço  
 Oficial BPW
   (para a extensão da garantia))

1 2

1 2
2

2

3

1

1 2 2

1

3

2

5

5

1

4

3

1 2

1

3
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É imprescindível comunicar, a BPW ou a sua filial nacional, a substituição de compo nentes ao abrigo da garantia, 
antes de iniciar os trabalhos.

Requisito indispensável para o funcionamento correto da suspensão são os amor tecedores em bom estado e, con-
sequentemente, constituem também a base da garantia. É necessária a substituição preventiva dos amortecedores 
durante a verifi cação completa após 60 meses (a cargo do proprietário do veículo). 

Trabalhos a realizar
Trabalhos de lubrificação:

1  Conjunto do cubo e rolamentos: substituir a massa de lubrificação, substituir o conjunto de rolamentos.

2  Vedação do cubo ECO Unit: substituí-los todos.

Trabalhos de manutenção:

1  Ligações do apoio:  
  Verificar com chave dinamométrica o torque de aperto da ligação do apoio.  
  Torques de aperto: M 20 (SW 30) M = 420 Nm  
     M 22 (SW 32) M = 550 Nm (510 - 600 Nm)   
     M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

2  Porcas de apoio:  
  Verificar com chave dinamométrica o torque de aperto da porca do apoio e respectivo desgaste.  
  Torques de aperto:  
  Apoio da suspensão ECO Air COMPACT, AIRLIGHT II e travessa C   
   a partir de 09/2007: M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)  
  Apoio a partir de 08/2001: M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)  
  Apoio até 07/2001: M 30 (SW 46) M = 750 Nm (700 - 825 Nm)  
  Travessa C:  M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)

3  Amortecedor:  
  Substituir amortecedores. Torques de aperto:  
  ECO Air COMPACT M 24 (SW 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)  
  AIRLIGHT II  M 24 (SW 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)  
  com apoio de alumínio M 24 (SW 36) M = 320 Nm (300 - 350 Nm)

4  Esquadro de reforço:  
  Comprovar o aperto e desgaste de esquadro de reforço e parafuso de suspensão.  
  Torques de aperto: M 18 x 1,5 (SW 27) M = 420 Nm (390 - 460 Nm) 

5  Apoio de suspensão pneumática aparafusado:  
  Comprovar o aperto dos parafusos de fixação de apoio de suspensão pneumática em travessa longitudinal. 
  Torques de aperto M 16 M = 260 Nm (240 - 285 Nm)

Durante a verificação completa devem igualmente realizar-se todos os trabalhos de manu tenção e lubrificação se-
gundo as indicações da BPW. As peças de desgaste que o Ponto de Serviço Oficial BPW considere ser necessário 
substituir, ficarão a cargo do titular do veículo.
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4 Critérios de equipamento

Recomen-
dação

Aplicação Carga do 
eixo

Série susp. 
pneumática

Pneumáti-
cos

Dist. entre 
apoios

Apoio guia

70 mm 100 mm

Apoio Amortecedor Fole Corpo do eixo Ligação Observação

Em
-E

st
ra

da

1

Standard

9 t

EAC
S ≥ 1200

Apoio guia

Standard

Standard

Ø 300 / Ø 360
120 x 10

por aperto

em veículos porta- 
contentores e de 
bobinas, cintas de 
segurança ou descarga 
rápida

2

AL II

1 x 56

Standard / HD 1)

3 Z < 1200
1 x 62

120 x 154
10 t

S ≥ 1100

Ø 360  
com placa reforçada

5
SL

Z < 1100
1 x 57 / 
2 x 43 2) Standard / HD1)

6 12 t Z 150 x 16

7 Megatrailer 9 t SL S / Z 1 x 58 Standard Standard Ø 360  
Fole de via larga 36-1 120 x 10 por aperto

Fo
ra

 d
a 

es
tr

ad
a

8
Aplicações ligeiras 
p. ex. basculantes 
em condições de 
trabalho ligeiras

9 t
AL II S ≥ 1200 1 x 62 Standard

Standard / HD 1)

Ø 300 / 
Ø 360 com placa  

reforçada
120 x 15

por aperto

em basculantes com  
dispositivo de  
descida ou limitação de 
curso

9

SL

S / Z
1 x 57 / 
2 x 43 2) HD

10 10 t S / Z Ø 360 com placa  
reforçada 150 x 16

11 Aplicaçoes extre-
mas p. ex. basculan-

te atrás do veículo 
tractor todo-o-terre-

no 

9 t
SL

S ≥ 1200

1 x 57 / 
2 x 43 2) HD Standard / HD 1) Ø 360 com placa  

reforçada

120 x 15 por aperto
em basculantes com  
dispositivo de  
descida ou limitação de 
curso

12 Z < 1200

13 10 t Z 150 x 16 soldado

Anotações:

1. Qualquer variação dessas especificações na Europa ou combinações de eixos e conjuntos para uso fora da   
 Europa (por exemplo, Síria, Iraque, Armênia, Geórgia) necessitam de aprovação pela BPW.

2. Chapas protetoras para travão  de disco

 Em Estrada:  Para uso em estrada em geral não se exige chapas protetoras. 

 Em condições dificeis: Em condições difíceis, se recomenda o uso de chapas protetoras.  
     Como uso em condições difíceis se entende o uso fora da estrada e também  
     o uso em estrada difícil (por exemplo alto grau de entrada de sujeira, muito  
     gelo e neve).

3.  Recomendações específicas para cada país que se desvíam da tabela acima:

 - IRLANDA:  
  Em estrada:  corresponde à recomendação 8  
  Fora da estrada standard: corresponde à recomendação 9  
  Fora da estrada HD:  corresponde à recomendação 11 com chapas soldadas no eixo

 - SUECIA / NORUEGA / FINLANDIA para os seguintes tipos de veículos:   
   Transporte de leite e ração, uso ligeiro de transporte de estilha e madeira: Corresponde a  
   recomendação 8 (também 10t), 9, 10, todas as recomendações com chapas soldadas no eixo

   Uso HD de transporte de estilha e madeira: Corresponde a recomendação 11, 12, 13, todas as 
   recomendações com chapas soldadas no eixo.
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Recomen-
dação

Aplicação Carga do 
eixo

Série susp. 
pneumática

Pneumáti-
cos

Dist. entre 
apoios

Apoio guia

70 mm 100 mm

Apoio Amortecedor Fole Corpo do eixo Ligação Observação

Em
-E

st
ra

da

1

Standard

9 t

EAC
S ≥ 1200

Apoio guia

Standard

Standard

Ø 300 / Ø 360
120 x 10

por aperto

em veículos porta- 
contentores e de 
bobinas, cintas de 
segurança ou descarga 
rápida

2

AL II

1 x 56

Standard / HD 1)

3 Z < 1200
1 x 62

120 x 154
10 t

S ≥ 1100

Ø 360  
com placa reforçada

5
SL

Z < 1100
1 x 57 / 
2 x 43 2) Standard / HD1)

6 12 t Z 150 x 16

7 Megatrailer 9 t SL S / Z 1 x 58 Standard Standard Ø 360  
Fole de via larga 36-1 120 x 10 por aperto

Fo
ra

 d
a 

es
tr

ad
a

8
Aplicações ligeiras 
p. ex. basculantes 
em condições de 
trabalho ligeiras

9 t
AL II S ≥ 1200 1 x 62 Standard

Standard / HD 1)

Ø 300 / 
Ø 360 com placa  

reforçada
120 x 15

por aperto

em basculantes com  
dispositivo de  
descida ou limitação de 
curso

9

SL

S / Z
1 x 57 / 
2 x 43 2) HD

10 10 t S / Z Ø 360 com placa  
reforçada 150 x 16

11 Aplicaçoes extre-
mas p. ex. basculan-

te atrás do veículo 
tractor todo-o-terre-

no 

9 t
SL

S ≥ 1200

1 x 57 / 
2 x 43 2) HD Standard / HD 1) Ø 360 com placa  

reforçada

120 x 15 por aperto
em basculantes com  
dispositivo de  
descida ou limitação de 
curso

12 Z < 1200

13 10 t Z 150 x 16 soldado

S = Roda simples 
Z = Roda gémea

1) Para velocidades mais altas e condições más da estrada, utilizar a versão HD do componente correspondente.
2) Para semi-reboques de um eixo de transporte de materiais perigosos.
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Notas
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Proteção de dados:

De conformidade com a normativa espanhola em matéria de proteção de dados de carácter pessoal  
-Lei Orgânica 15/1999, 13 de dezembro, de Proteção de Dados de Carácter Pessoal e Real Decreto 
1720/2007, 21 de dezembro, por o que ele se desenvolve na Lei Orgânica 15/1999-, lhe informamos 
que aqueles dados pessoais derivados do preenchimento do formulário de registo de veículos para a 
conceção da garantia ECO Plus pasaram a fazer parte de um ficheiro de titularidade de BPW TRAPACO, 
S.L., sítio em la Calle Miguel Servet, Polígono Industrial La Garena, com código postal 28806 de Alcalá 
de Henares -Madrid-, e inscrita na Agência Espanhola de Proteção de Dados e cuja única finalidade é a 
manutenção, desenvolvimento e controlo, incluída a gestão de garantias sobre os produtos adquiridos, 
pudendo adicionalmente efetuar actuações estatísticas e/ou históricas. De igual modo, vos informamos 
que a informação obtida no registo não será comunicada a nenhuma entidade terceira, salvo a BPW 
Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, sítio na Alemanha, com a finalidade de prestar-lhe o serviço 
descrito na garantia ECO Plus. Assim mesmo, pode exercer, em qualquer momento, o direito ao acesso, 
oposição, cancelamento e rectificação, de forma individualizada a través de correio eletrónico remetido à 
direção protecciondedatos@bpwtrapaco.com, indicando como assunto PROTEÇÃO DE DADOS.

© 2008. BPW TRAPACO, S.L. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
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Optamos pelo caminho 
económico!

BPW é líder na produção de conjuntos inteligentes de rodagem para reboques 
e semi-reboques. Como sócio integral e internacional de mobilidade colocamos 
a sua disposição para a indústria do transporte, desde um único ponto, todo o 
equipamento que você possa necessitar para seu reboque, semi-reboque: desde 
eixos, suspensões e travões inclusive aplicações telemáticas fáceis de utilizar. De 
este modo asseguramos uma transparência excepcional nos processo de carga e 
transporte, facilitando uma gestão eficaz da sua frota. Com conjuntos de rodagem, 
soluções telemáticas, sistemas de iluminação, tecnologia de plástico e técnica de 
super estruturas, BPW é um sócio integral para os fabricantes de veículos. 

O objetivo de BPW, uma empresa familiar, é ofrecer-lhe sempre a solução adequada 
que o beneficiará a longo prazo. Pode confiar no nosso compromisso com os 
conceitos de alta fiabilidade e larga duração, que o ajudaram a economizar o peso do 
peso do tempo reduzindo os custos das operações e de manutenção; assim como o 
nosso serviço atendimento ao cliente, e a nossa completa rede de serviços e peças. 
Com BPW pode estar sempre seguro de que está seguindo o caminho da rota mais 
rentábel.


