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PREFÁCIO
Ao optar por um semi-reboque ROCTRAILER, está a adquirir um equipamento
de transporte de alta qualidade.
Se utilizar este equipamento correctamente e lhe dispensar os devidos
cuidados de manutenção, o produto que acaba de adquirir efectuará um
serviço eficiente, económico e duradouro.
Este manual contém conselhos
segurança, manutenção, etc.

importantes

sobre

regulações,

Leia-o atentamente antes de utilizar o equipamento e conserve-o em lugar
seguro e acessível para futuras consultas. Se mesmo assim tiver dúvidas,
contacte-nos.
Erros no manuseamento e falta de assistência, levam a paragens não
programadas que acarretam custos inesperados e/ou acidentes pessoais. Por
isso, tenha atenção e siga os conselhos contidos neste manual, para que
possa retirar a maior rentabilidade do equipamento e em segurança.
1. CONDIÇÕES DE GARANTIA
1. A ROQUES CVES garante, por um período de 1 (um) ano, a contar da data
do seu fornecimento, contra defeitos de fabrico e/ou montagem, o
equipamento fornecido.
2. Esta Garantia pressupõe o uso correcto do equipamento garantido, em
condições normais de utilização e sem que seja excedida a capacidade de
carga que lhe é atribuída.
3. A Garantia de componentes adquiridos a terceiros, sem qualquer
intervenção nossa no fabrico dos mesmos, será dada pelos respectivos
fabricantes. Nestes casos, a ROQUES CVES funcionará como elo de ligação
entre o utilizador (reclamante) e o fabricante e a decisão que este tomar
será transmitida ao reclamante, com todas as suas consequências.
4. A Garantia será anulada no caso de:
 ser substituída qualquer peça ou acessório por outro que não seja
fabricado ou recomendado pela ROQUES CVES;
 ser feita qualquer reparação ou substituição sem o prévio
conhecimento e aprovação da ROQUES CVES;
 ter havido deficiente utilização ou excesso de carga do equipamento
garantido.
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5. Qualquer peça ou acessório, objecto de reclamação, deverá ser enviada a
esta empresa para análise a efectuar pelos nossos serviços técnicos.
6. Qualquer reclamação deverá ser sempre acompanhada pelo presente
Manual.
2. IDENTIFICAÇÃO
Os semi-reboques ROCTRAILER estão identificados, segundo a legislação
vigente, com o número de identificação do quadro (gravado na parte da
frente da longarina direita do chassis), com a chapa de identificação do
sistema de travagem e com uma chapa de identificação ROCTRAILER (fig. 1)
colocada na mesma zona. Desta chapa consta:
- Modelo do semi-reboque (do lado esquerdo);
- Fabricante;
- Número de identificação do veículo;
- Peso permitido (coluna do lado esquerdo) e admissível (coluna lado
direito);
- Carga por eixo, permitida e admissível;
- Carga sobre o prato de apoio, permitida e admissível.

Fig. 1 - Chapa de identificação
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3. UTILIZAÇÃO DO SEMI-REBOQUE
Nenhum semi-reboque deve iniciar a actividade sem que sejam testadas as
pressões de travagem do conjunto. Respeite sempre a predominância da
travagem do conjunto tractor/semi-reboque, que deverá ser igual a 0 bar, e
em caso algum deverá ser superior a 0,3 bar. Sempre que mudar de tractor,
volte a testar a predominância.
A instalação eléctrica do semi-reboque está de acordo com as normas
europeias. No entanto, recomendamos que seja sempre verificado o
funcionamento da mesma em conjunto com o tractor.
A compatibilidade física entre o semi-reboque e o tractor também deve ser
observada (o espaço entre a cabina e o semi-reboque, entre a traseira do
tractor e o chassis ou outro acessório do semi-reboque, deve permitir a
normal utilização do conjunto).
O comprimento do conjunto não pode exceder 16,50 m.
Antes de iniciar a marcha, verifique os seguintes pontos:
- Engate do semi-reboque ao tractor;
- Ligações eléctricas e funcionamento das luzes sinalizadores, stop, piscas,
etc.;
- Operacionalidade dos travões: conecção das linhas de alimentação e de
pilotagem de ar comprimido, ar nos depósitos;
- Em semi-reboques com suspensão pneumática, assegure-se que os foles
da suspensão estão cheios;
- Sapatas de apoio completamente recolhidas;
- Travão de parque completamente desbloqueado;
- Pressão dos pneus;
- Apertos das rodas;
- Fecho de portas, taipais, caixa de ferramenta.
Adapte o seu estilo de condução de acordo com o tipo e peso da carga que
transporta, assim como o estado da via e o trânsito onde circula.
Lembre-se que o aquecimento excessivo do travão reduz drasticamente a
eficácia de travagem, pode provocar danos nos órgãos envolventes e
comprometer a segurança rodoviária.
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Ao utilizar o seu semi-reboque porta-máquinas, tome particular atenção aos
seguintes pontos:
- Não exceda as cargas máximas dos eixos e king-pin;
- O semi-reboque está concebido para transportar cargas distribuídas. Não
transporte cargas concentradas ou suspensas sem autorização do
fabricante;
- Para cargas concentradas use uma plataforma de dispersão de pontos de
aplicação de carga;
- Fixe bem a carga;
- Use as sapatas de apoio (na retaguarda do semi-reboque) durante as
cargas e descargas;
- Caso a carga exceda a largura do semi-reboque, use os alargadores para
acondicioná-la correctamente. Estenda as luzes sinalizadoras até à largura
máxima da carga. Circule com a devida autorização legal e prudência.

4. ENGATE DO TRACTOR AO SEMI-REBOQUE
Quando engatar o semi-reboque pela primeira vez, aplique massa
consistente no prato do mecanismo de engate, na placa do king-pin e no
king-pin do semi-reboque.
4.1. ENGATE
-

Coloque o mecanismo de engate na posição de acoplagem;
Retire a cavilha de segurança;
Desloque o manípulo para a frente, para libertar o mecanismo;
Puxe o manípulo completamente, e o mecanismo está pronto para receber
o king-pin;

- Bloqueie o semi-reboque por meio do travão de parque, ou pela utilização
dos calços nas rodas;
- O prato de encosto do mecanismo de engate do tractor deve estar à altura
adequada para o engatar correctamente. Utilize as sapatas de apoio ou a
suspensão do tractor (se for de suspensão pneumática) para regular a
altura de engate;
- Recue o tractor de forma alinhada com o reboque. O engate será
automático;
- Verifique se o prato de encosto do tractor está directamente por baixo do
prato do semi-reboque;
- Verifique engate correcto, movendo o tractor para a frente e para trás,
enquanto o reboque está bloqueado;
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- Coloque a cavilha de segurança. Se não conseguir colocar a cavilha de
segurança, não force o manípulo;
- Engate as tomadas hidráulicas, de ar e eléctricas;
- Eleve as sapatas de apoio;
- Desbloqueie o travão de parque ou retire os calços.
4.2. DESENGATE
Não aplique o travão de parque se os tambores estiverem muito quentes, o
que pode levar a deformações dos tambores do travão. Nesse caso use os
calços das rodas;
-

Desengate as tomadas de ar, eléctricas e hidráulica;
Baixe as sapatas de apoio;
Retire a cavilha de segurança;
Desloque o manípulo para a frente;
Puxe a alavanca para libertar o king pin. Uma vez liberto, o mecanismo rearma
automaticamente, ficando pronto para a próxima acoplagem.

CONSELHO:
- Se o tractor vai percorrer uma longa distância sem semi-reboque, limpe a
massa do prato de engate ou tape-o, para evitar a aderência de sujidade.

NOTA:
- Verificar aos 5.000 Km e depois todos os 6 meses o aperto do pivot de
engate (190 ± 10 Nm).
- Verificar todos os 50.000 Km o desgaste do pivot. Para pivot de 2” Ø

nominal da gola: 50,8 mm. Máximo de desgaste em qualquer ponto Ø
47,8 mm. Neste caso, substituir o pino.

Atenção: Esta peça não admite qualquer tipo de reparação.
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5. TOMADAS DE AR E FICHAS ELÉCTRICAS

5.1 TOMADAS DE AR
Duas conecções pneumáticas do tipo ISO 1728 (mãozinhas) conforme as
normas CE:
- Vermelha, para alimentação;
- Amarela, para sinal pneumático.

Tomada pneumática
ISO 1728 Vermelha

Tomada ABS
ou EBS ISO7638

ISO 3731
24S

Tomada pneumática
ISO 1728 Amarela

ISO 1185
Tomada 24V+/_
24N
Accionamento rampas

NOTA:
Ambas as tomadas pneumáticas possuem sistemas de engate diferentes,
prevenindo ligações erradas;
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5.2. FICHAS ELÉCTRICAS
- O equipamento eléctrico do semi-reboque está de acordo com a
Regulamentação do Código de Estrada.
- O equipamento básico é alimentado por uma ficha tipo 24 N, ISO 1185
”macho” (7 pinos, 24 V).
- O equipamento adicional através de uma ficha tipo 24 S, ISO 3731 ”fêmea”
(7 pinos, 24 V).
- Dispõe também de uma ficha ISO 7638-1985 (5 pinos, 24 V) para tractores
equipados com ABS, ou ISO 7638-1997 (7 pinos, 24 V) para o EBS.
Antes de engatar o tractor ao Semi-reboque, certifique-se:





que a voltagem usada por ambos os elementos é a mesma;
compatibilidade entre as fichas;
correcta ligação das fichas.
Antes de se pôr em marcha, verifique que todas as luzes e sistemas
estão a funcionar.
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NOTA:
- Em função da instalação eléctrica do tractor, pode o semi-reboque, opcionalmente, ser equipado com
uma ficha ISO 12098 de 15 pinos, em substituição das fichas tipo 24N e 24S;
Tomada tipo 24N, ISO 1185, 24V, 7 pinos
1- Massa
2- Mínimo esquerdo (presença) + iluminação chapa de matrícula
3- Pisca esquerdo
4- Stop
5- Pisca direito
6- Mínimo direito (presença) + iluminação chapa de matrícula
7- Livre

1

6

2

7

5

3

4

Tomada tipo 24S, ISO 3731, 24V, 7 pinos
1- Livre
234567-

Ajuda de arranque (quando ligado)
Marcha atrás
Corrente permanente (quando ligado)
Elevador do eixo (quando ligado)
Eixo auto-direccional (quando ligado)
Nevoeiro

1

6

2

7

5

3

4

Tomada de 15 pinos, Norma ADR 1999 IP 54 e anti-desengate ISO 12098, 24V
12345678-

Pisca esquerdo
Pisca direito
Nevoeiro
Massa
Mínimo esq. + chapa matrícula
Mínimo dto. + chapa matrícula
Stop
Marcha atrás

9- Corrente contínua (Positivo)
10- Livre
11- Livre
12- Eixo auto-direccional
13- Livre
14- Elevador eixo especial
15- Elevador eixo normal

8
7

9

10

15

11

14
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1
2

12
13

3

4

5

Tomada específica ABS, ISO 7638-1985 24V, 5 pinos
12345-

Vermelho - positivo bateria permanente
Preto - positivo chave
Amarelo - massa
Castanho - massa
Branco - positivo luz de aviso

1

2
3
4

5

Tomada específica EBS, ISO 7638-1997 24V, 7 pinos
1234567-

Vermelho - positivo bateria permanente
Preto - positivo chave
Amarelo - massa
Castanho - massa
Branco - positivo luz de aviso
Verde e branco - comunicação CAN
Castanho e branco - comunicação CAN

1

2

7
6

9

3
5

4

6. COMANDOS
Do lado esquerdo do chassis, à frente, estão colocados os comandos de
actuação do travão de parque, desbloqueamento e subida/descida da
suspensão.
Desbloqueamento
(preto)

Bloqueio manual do eixo
Auto-direccional (se montado)

Travão de parque
(vermelho)

Subida/descida da
suspensão

Atrás, do lado esquerdo do chassis, perto da rampa esquerda, estão os
comandos de actuação das rampas.
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Sobe/desce
rampa esquerda

Afastamento/aproximação Sobe/desce
das rampas
rampa direita

Sobe/desce sapatas
de apoio hidrauilicas
(se montadas)

Botoneira de accionamento
Grupo helectro-hidraulico

7. ILUMINAÇÃO

4

5

6

Placa reflectora
“Veículo longo”

Luz limitadora
Traseira extensível

Farolim traseiro
1

2

3

Chapa de matrícula
1 - Luz de presença 2 – STOP 3 – Luz de matricula
4 – Pisca 5 – Nevoeiro 6 – Marcha atrás
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Iluminação lateral com reflector

Luz limitadora
traseira
extensível

Iluminação lateral
Com reflector

12

ESQUEMA DA MONTAGEM ELÉCTRICA DA ILUMINAÇÃO

4

6

6
1

2

7

5

3

1
6
4

6

1- Iluminação frontal com reflector; 2 – Tomada 24V S ISSO 3731; 3 – Tomada 24V S ISSO
1185; 4 – Iluminação lateral com reflectores; 5 – Caixa de derivação; 6- Luzes limitadoras
extensíveis; 7 – Farolins traseiros

8. PERNAS E SAPATAS DE APOIO
Antes de baixar as rampas para carregar ou descarregar o porta-máquinas,
baixe as pernas de apoio em ambos os lados na traseira do semi-reboque.
Baixar a suspensão até ficarem a fazer pressão no solo. Se carregar um
veículo, sem as pernas de apoio no chão, o seu peso pode “empinar” ou
deformar o porta-máquinas, com graves consequências.
As sapatas de apoio de actuação unilateral têm duas velocidades de
utilização:




Ponto-morto: a manivela nesta posição permite que seja colocada na
posição de repouso;
velocidade lenta - ideal para subir/descer o semi-reboque;
velocidade rápida - ideal para aproximar/recolher as sapatas.
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Capacidade de elevação: 24 Ton
Carga estática: 50 Ton
Elevação por volta de manivela:
- Velocidade lenta: 0,9 mm
- Velocidade rápida: 24 mm
1- Velocidade lenta

Ponto-morto

2- Velocidade rápida

As sapatas de apoio estão equipadas com patins auto compensadores, que
eliminam as cargas horizontais que sofrem durante a subida e descida do
semi-reboque e durante o estado de parque pela perda natural de pressão
dos foles, que levam a um abaixamento do semi-reboque.
As sapatas são blindadas, pelo que não necessitam de manutenção. Em
qualquer dos casos deve manter os tubos das pernas limpos.

9. ALARGADORES
Quando tiver necessidade de transportar veículos ou cargas de largura
superior ao estrado do porta-máquinas, puxe os alargadores e estenda o piso
por meio das tábuas de madeira fornecidas. Para puxar os alargadores, puxe
o trinco, puxe o alargador até a medida desejada (de duas possíveis) e
certifique-se que os trincos voltaram a trancar o alargador.

Alargador

Não se esqueça de puxar as luzes de sinalização do porta-máquinas, tanto à
frente como atrás nas rampas, até à nova largura. Quando circular nestas
condições faça-o em conformidade com a legislação vigente.
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Luz limitadora dianteira extensível

Luz limitadora traseira lateral extensível

10. RODAS
As rodas do semi-reboque são uma das partes de grande importância e às
quais deverá prestar grande atenção. É através dos pneus que se faz o
contacto com o solo, e só o bom estado dos mesmos garantirá uma
aderência perfeita, aumentando a segurança e conforto durante a operação
do seu veículo. Por isso deverá usar sempre jantes e pneus adequados.
Não altere a medida da roda do semi-reboque sem o prévio consentimento
da ROQUES, CVES.
Ao montar rodas novas, certifique-se que as superfícies de contacto (roda e
cubo) estão limpas, sem terra, lama, pó, etc.
Ajuste as porcas sem as apertar. Aperte as
porcas seguindo a sequência do desenho
1
6

7

10

3

4

9
5

8
2

usando a ferramenta adequada, com um binário de 570 a 630Nm.
Use a pressão correcta para os pneus que está a utilizar. Pressões
incorrectas levam a maior desconforto de condução, maior desgaste dos
pneus e diminuição da segurança rodoviária.
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Após uma viagem, a temperatura deve ser igual em todas as rodas do conjunto.
Diferenças de temperatura entre as rodas do tractor e do semi-reboque
evidenciam um desequilíbrio do conjunto.

RECOMENDAÇÕES:


Verifique o aperto das rodas ao fim dos primeiros 50 Km e, outra vez
aos 150 Km, e por cada vez que substituir as rodas;



Veja a pressão dos pneus a frio;



Tenha atenção ao desgaste dos pneus. Controle o seu estado aos
10.000 Km e depois periodicamente;



Encha os pneus com a pressão adequada à carga por eixo.

CARGA POR EIXO
PNEU
235/75R17,5
245/70R17,5
265/70R19,5
285/70R19,5

PERMITIDA
Kg
10300
10300
10300
12300

ADMISSÍVEL
Kg
12800
12800
12800
15300

PRESSÃO RECOM.
BAR
NORMAL
9.0
9.0
8.5
9.0

MAX.
11.0
11.0
10.5
11.0

TIPO
MONTAGEM
Dupla
Dupla
Dupla
Dupla

NOTAS IMPORTANTES:




Nunca reduza a pressão dos pneus quando estiverem quentes;
Num rodado duplo, muitos danos em pneus estão directamente ligados
à desigualdade de pressões entre eles;
Em montagem dupla, não use pneus gastos ao lado de pneus novos,
pois a diferença de diâmetros originará uma repartição desigual da
carga.
16

11. TRAVÕES
Os travões são dos elementos de maior importância do semi-reboque. São o
elemento fundamental para segurança do veículo, e segurança rodoviária em
geral. Preste atenção a este equipamento.
A predominância da travagem aconselhável num conjunto tractor/semireboque, deve ser de 0 Bar, e em caso algum deverá ultrapassar os 0,3 Bar.
A não observância deste princípio provoca desequilíbrios durante a travagem
que podem levar ao desgaste prematuro dos calços de travão do conjunto
tractor/semi-reboque e até danos nos componentes envolventes. Daí
resultam custos de reparação cuja responsabilidade não pode ser atribuída
ao fabricante do semi-reboque. Em casos extremos, o desequilíbrio da
travagem pode levar mesmo a acidentes de viação. Verifique a
predominância sempre que troca de tractor, ou pelo menos uma vez por ano.

ESQUEMA DO SISTEMA DE TRAVAGEM PNEUMÁTICA
PM3 COM EIXO AUTO-DIRECCIONAL

1- Cabeça acoplamento vermelha; 2- Cabeça acoplamento amarela; 3- Válvula parque e desbloqueio; 4Depósitos; 6- Módulo EBS/ABS; 7- Válvula comprovação dupla; 8-Câmaras; 9-Maxibrakes
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11.2 TRAVÃO DE PARQUE
O botão de travão de parque quando accionado, abre o circuito de ar
comprimido do semi-reboque, bloqueando os travões.
O desengatar do semi-reboque do tractor, activa os travões do semi-reboque
via válvula ”relé” de urgência, por perda de pressão na linha.
O botão de desbloqueamento, quando actuado desbloqueia os travões, desde
que haja pressão superior a 3 bar nos depósitos de ar. Isto permite a
movimentação do semi-reboque estando desengatado do tractor.
Assim que as tomadas de pressão voltarem a ser ligadas, o botão volta à
posição normal.

NOTA IMPORTANTE:
Nunca aplique o travão de parque com os tambores ou discos quentes, pois
pode causar-lhes deformações. Deixe-os arrefecer. Enquanto isso use os
calços das rodas.
11.3 ABS
O sistema de ABS, Sistema Anti-Bloqueio, regula a travagem em função da
aderência da roda à estrada independentemente da força de travagem
aplicada.
Um sensor no cubo recolhe dados em relação ao comportamento da roda e
envia um sinal para os módulos ABS (centralina) que faz a interpretação dos
valores. O módulo electrónico controla as válvulas que regulam e optimizam
a potência da travagem, sem bloquear as rodas. O tractor pode, também,
ordenar directamente a activação do ABS, caso este detecte derrapagem nas
suas rodas. É, no entanto, unidirecional, do tractor para o semi-reboque.
O semi-reboque dispõe de uma ficha ISO 7638 de 5 pinos (24 V) dedicada ao
ABS para fazer ligação ao tractor.
Se o tractor não dispuser desta ficha, o ABS não funcionará, neste caso,
contactar a ROQUES CVES, SA. para solucionar esta situação.
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NOTA IMPORTANTE:
Se necessita fazer soldaduras, desligue a unidade electrónica do ABS, sob
risco de a danificar irremediavelmente.
11.4 TRAVÃO DE TAMBOR
VEIO DE ACCIONAMENTO DOS TRAVÕES
Nos travões de tambor, verifique a cada 30.000 km ou a
cada 3 meses, se o veio ”S” (ou veio de excêntrico)
funciona livremente, sem dificuldade.
Quando substituir os calços dos travões, ou pelo menos
um vez por ano, lubrifique os apoios dos veios ”S”.
Veio “S”

AJUSTE
Nos semi-reboques com travão de tambor:
O ajuste da folga dos calços dos travões é automático, pois as unidades
estão equipadas com afinadores automáticos. Verifique, no entanto, o
correcto funcionamento do afinador, assim como o desgaste dos calços dos
travões pelo indicador da mola de ajuste automático, ou espreitando pela
janela de vigia do tambor. Proceda a esta verificação a cada 30.000 Km ou
ao fim de 3 meses.
Substitua os calços se a sua espessura for inferior a 5 mm. Para substituir os
calços dos travões, dirija-se preferencialmente ao serviço de assistência
recomendado pela ROQUES CVES.
A cada 100.000 km ou uma vez por ano, lubrifique os afinadores
automáticos. Aplique um pouco de massa consistente tipo Galp Belona (ou
equivalente) pelos lubrificadores do afinador.
Qualquer escorrimento anormal ou fuga de lubrificante, deve ser tomada em
consideração e solucionada o mais rapidamente possível.
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Se fizer a substituição pessoalmente, proceda do seguinte modo para afinar a
folga dos calços:


uma vez colocados os calços e as rodas, levante o eixo até a roda se
elevar do solo. Faça-a girar, e com uma chave aperte a mola do
sistema de ajuste, até bloquear a roda. Rode o parafuso de aperto ¾
de volta no sentido contrário (dever-se-á ouvir uns estalidos) para
criar folga, evitando que os calços rocem no tambor. Certifique-se que
a roda gira livremente;



Use calços de travões do mesmo tipo e recomendados pela ROQUES
CVES;



Controle, quando mudar os calços dos travões, o desgaste do tambor
do travão. Do diâmetro nominal de 367.0 mm, admite-se um desgaste
máximo até 372.0 mm de diâmetro;



Também deverão ser analisadas as fissuras existentes na superfície de
travagem do tambor, e proceder à sua substituição caso seja
necessário

CUBO
Verificar e substituir a massa lubrificante e os retentores a cada 500.000 Km
ou ao fim de 2,5 anos de utilização. Controlar a folga no cubo/rolamento e se
a folga axial existente exceder os 0,5 mm, deve-se proceder à substituição
do rolamento, mas se a folga for entre o anel exterior do rolamento e o
próprio cubo, deve-se então substituir o cubo completo.

12. SUSPENSÃO E EIXOS
Este semi-reboque de suspensão pneumática poderá estar equipado com
um eixo auto-direccional.Ao engatar a marcha-atrás, o eixo bloquear-se-á.
De uma forma regular, observe se há desgaste excessivo ou danos nos
componentes do eixo ou a ele associados. Tenha especial atenção para fugas
de fluidos lubrificantes.
Mantenha-se atento para eventuais fugas de ar. Em caso de fuga dirija-se à
ROQUES CVES.
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De uma forma geral, verifique regularmente:


Insuflação normal das almofadas de suspensão;



Desgaste das superfícies de contacto no topo e fundo da almofada;



Desgaste excessivo ou danos dos componentes;



Fuga de lubrificantes;



Fugas na suspensão pneumática. Substitua os amortecedores se
observar algum sinal de fuga. Não circule com almofadas da
suspensão danificadas.

Suspensão para eixo com
travão de tambor

12.1. EIXO DE ELEVAR
A almofada dupla permite, quando cheia à pressão adequada, elevar o eixo.
Ao accionar o respectivo botão, a válvula correspondente despeja os foles da
suspensão e enche a almofada do elevador, elevando o eixo.

Amortecedor

Almofada do
elevador do eixo

Fole da
suspensão
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NOTAS:
Não carregar o semi-reboque com o eixo elevado;
Não elevar o eixo com o semi-reboque carregado;
Por segurança, a válvula de controlo da elevação do eixo baixará o eixo se
entretanto carregar o semi-reboque.

ESQUEMA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA PM3 COM EIXO
AUTO-DIRECCIONAL

12.2. ALINHAMENTO DOS EIXOS
Circular com os eixos desalinhados tem implicações directas sobre o desgaste
irregular e deterioração precoce dos pneus. Recomendamos que verifique o
alinhamento dos eixos regularmente, por exemplo, a primeira vez aos 10.000
Km e depois todos os 30.000 Km.
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O desalinhamento pode ser devido a parafusos da braçadeira desapertadas,
apoio das lâminas das molas desgastado ou deformação dos componentes da
suspensão pelo desgaste resultante do uso.
As medições para o alinhamento dos eixos devem ser feitas com o veículo
vazio, numa superfície plana, horizontal e em bom estado.
Estes ajustes só terão resultados visíveis e reais se a suspensão e os
componentes do eixo estiverem em bom estado.

O desvio máximo permitido das distâncias A = B é de 3 mm. As distâncias entre
eixos deve ser tal que C = D = E = F. Os pontos de referência para a medição do
alinhamento dos eixos são o king-pin e o centro das tampas do cubo do eixo, ou
o centro do cubo do eixo.
E

D

B

A

NOTA:
Observe frequentemente o estado dos foles da suspensão. Tenha em atenção
se os foles enchem de forma uniforme. Não circule com foles danificados.

13 - MANUTENÇÃO

Lubrifique os elementos móveis das rampas. Aplique massa uma vez por
semana, ou conforme a utilização.
23

Cada três meses, controle o desgaste excessivo ou danos dos componentes,
fuga de fluidos lubrificantes, desgaste dos calços dos travões, eficiência dos
travões de serviço e de parque, fugas de ar no sistema de travagem e
suspensão pneumática e o estado dos pneus e rasto.
Observe o pontos de lubrificação de acordo com as fotografias.
Aplique massa do tipo GALP Belona 2EP, ou equivalente, através dos pontos
de lubrificação existentes. Não misture lubrificantes de marcas distintas.
Antes de lubrificar, limpe as áreas sujas. Injecte massa consistente até que
saia limpa pelos extremos.
Com as rampas em baixo e o mais ao centro possível, verificar o nível do
óleo e adicionar se necessário. Use óleo do tipo HIDROLEP 46 ou
equivalente.

CONSELHOS:
- Para limpeza não utilize gasolina, diluente ou outros líquidos inflamáveis.
Recorra a produtos comerciais autorizados, não inflamáveis e não tóxicos;
Durante a manutenção, ou verificações, não utilize chama como meio de
iluminação;
Não utilize correntes ou cabos danificados;
Durante o manuseamento, use sempre luvas protectoras.
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14 - ESQUEMA HIDRÁULICO DAS RAMPAS

6

6
7

7
5

5

4

5

8

9

10
3

1

2

1- Motor eléctrico;
2- Bomba hidráulica;
3- Válvula de segurança do sistema;
4- Distribuidor hidráulico;
5- Válvula de dupla retenção pilotada;
6- Cilindros de subida/descida das rampas;
7- Cilindros de deslocamento lateral das rampas;
8- Sapatas traseiras hidráulicas (se montadas);
9 -Válvula segurança do distribuidor; 10- Bomba hidráulica manual (se montada)
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