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Objetivo do manual :

Este manual de utilização e manutenção contém as informações necessárias para ficar a conhecer bem e usar 
corretamente um semirreboque. Este manual descreve o semirreboque e algumas opções. É possível que o seu 
semirreboque não esteja equipado com algumas destas opções ou que elas não estejam disponíveis no seu 
tipo de semirreboque. As informações existentes no manual destinam-se a pessoal qualificado (1). Em caso de 
dúvida sobre a interpretação correta das instruções, entre em contacto com o fabricante para obter as explicações 
necessárias. Este manual é parte integrante do semirreboque e deve ser mantido intacto num local de fácil acesso  
para futura consulta. 
No caso de transferência de propriedade, deverá ser entregue ao novo utilizador. 
Para facilitar a consulta, este manual foi subdividido em capítulos que identificam os principais conceitos. 
Para uma pesquisa rápida dos pontos tratados, consulte o índice descritivo.

Exclusão de responsabilidade :

O fabricante não assume qualquer responsabilidade em caso de :
 má instalação ou de instalação que não cumpra a legislação em vigor;
 utilização do semirreboque por pessoas sem formação/autorização;
 desrespeito total ou parcial das instruções;
  falta de manutenção;
 alterações ou intervenções não autorizadas;
  utilizações não permitidas;
  utilização de peças de substituição que não sejam originais ou específicas do modelo;
 acontecimentos ambientais excecionais.

Instruções para requisitar assistência técnica :

Em caso de anomalia de funcionamento, de avaria que exija a intervenção de técnicos qualificados ou de pedido de 
peças sobresselentes, contacte diretamente o SAV LEGRAS por fax, e-mail ou telefone.

Divulgação do manual :

A reprodução ou a divulgação completa ou parcial das informações constantes deste manual é proibida  sem a 
autorização por escrito do fabricante. 
A utilização deste manual de instruções para fins não previstos é proibida sem a autorização por escrito do 
fabricante.
Qualquer violação será alvo de processo legal.

(1) Pessoas que possuem experiência, preparação técnica, conhecimento das normas e da lei que permitem realizar as operações necessárias, 
identificar e evitar eventuais perigos durante a manutenção, instalação, utilização e manutenção do semirreboque.
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B) ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
 
 B.1) ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

 B.2) SIGNIFICADO DOS CAMPOS:

Comando E com carga / parada / descarga via comutador. Fornecido por padrão com um servo manual é um único 
seletor rotativo vermelho «Cargo». (Opção: controle remoto via rádio)

TYPE : Tipo de sistema
SYST. NR. : Número de série
PROD. NR. : Número de produção
MAX. WP. : Carga máxima de trabalho
MAX. CAP. : Carga máxima
PROD. YR. : Ano de produção year 

sistema Legras

Kit de comando
Bloco de comando

APRESENTAÇÃO
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As especificações acima se aplicam a uma unidade de acionamento LEGRAS com cilindros de orifício de 100 
mm, estes são apenas metros por minuto e devem ser usados   como referência.

 
 B.3) Dados técnicos
  B.3.1) Características técnicas

Operação:    Totalmente hidráulico, com três cilindros de dupla ação.
Controle do sistema:  Mecânica totalmente hidráulica.
Contrôle des opérations:  Carregamento, parada e descarregamento totalmente automatizados. Carregamento 
e descarregamento manual (ligado / desligado)(Commande B en option)

Perfuração (mm):    100 [4”] 
Diâmetro da haste do pistão (mm):  45 [1.77”]
Raça (mm):     200 [8”]
Volume do cilindro (ltr.):    2.82 [0.75 gal]

Volume de óleo por ciclo (ltr.):   8.46 [2.25 gal]

Limiar da válvula de alívio de pressão, pressão máxima de operação (bar): 225 [3,300 psi]

RPMs na taxa recomendada : 13
Velocidade (mtr. / min) na taxa de fluxo recomendada :    2.6[8.5 ft./min]

Fluxo recomendado :
Débito (ltr./min):    110 [29 gpm]
Pressão (bar):     250 [3,625 psi]

Fluxo máximo :
Débito (ltr./min) :   130 [34.5 gpm]
Pressão (bar):    250 [3,625 psi]

Velocidade máxima de fluxo. (mtr. / min.) 3.1 [10 ft./min]

Válvulas de controle : 24V CC (somente com E e B.) (Opção de 12 V CC)
Variação de fluxo :  Regulação da velocidade pela circulação de óleo determinada pelas revoluções do motor ou  
   por várias bombas. Verifique o diâmetro do afogador.
Treinamento :   Uso da PTO / bomba no caminhão, agregado eletro-hidráulico ou agregado hidráulico com  
   motor de combustão externo.
Filtro :    Filtro de pressão: alta pressão 10 mícrons

Linha de pressão :  Ø 20 x 2 a 16 mm [Ø 0,79 «x 0,08 a 0,63»]
Conduto de volta :  Ø 25 x 2,5 a 20 mm [Ø 1 «x 0,08» a 0,79 «]
Oil ISO VG 32 :  Shell Tellus T32 ou ESSO Univis 32 (ou equivalente). 
Use somente óleo orgânico após o nosso acordo.
Óleo orgânico: Um óleo sintético éster sintético (HEES) pode ser usado com o sistema Cargo Floor. 
Aconselhamos que você não use outros tipos de óleo orgânico.

Temperatura do óleo : 70 ° C max [158 °F]

Mesa de carregamento (para indicação) :

Motor Débito Velocidade Duração do carregamento

550 tr/m 60 l/m 1.4 M/min 9-10 minutos
750 tr/m 80 l/m 1.9 M/min 7-8 minutos
1000 tr/m 110 l/m 2.6 M/min 5-6 minutos
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 B. 3.2) ESPECIFICAÇÕES DA BOMBA

A bomba de alimentação do sistema Legras tem de ter as seguintes especificações: 

 
 NOTA! Verifique que unidade está instalada!

Capacidade da bomba (em ltr./min) :  110 [29 gpm]
Pressão máxima (bar) :  250 [3,625 psi]

Depósito de óleo, conteúdo mínimo de 150 litros, fornecido com: 

 Filtro de retorno (30 mícrones) 300 ltr/min
 Tampa do depósito
 Vidro do nível de óleo 
 Torneira de drenagem 
 Tampa de enchimento

Tubos em conformidade com os seguintes requisitos:
 Pressão da linha mínima 20 x 2 mm. [0.79” x 0.08”]
 Linha de retorno mínima 25 x 2 mm. [1” x 0.08”]
 Ligações de remoção rápida 110 l/min. [29 gpm])

O volume da bomba determina a velocidade de transporte;
A pressão determina a força aplicada ao sistema. 
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 C) Instruções de segurança
  
RECOMENDAÇÕES E DIRECTRIZES IMPORTANTES PARA O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE CARGA 
E DESCARGA

Antes de colocar o sistema de carga e descarga Legras em funcionamento, siga as seguintes recomendações e 
verifique os pontos de controlo especificados para evitar danos no sistema Legras e no veículo.
Reveja estas importantes instruções antes de utilizar o sistema Legras e carregar o veículo. De igual modo, antes de 
carregar o veículo, verifique o funcionamento dos vários interruptores/válvulas de controlo, para que possa familiarizar-
se com a forma como o sistema funciona. Recomendamos vivamente que efectue estas verificações quando for 
buscar o veículo ao fornecedor, para que um especialista residente possa responder às suas questões e prestar-lhe 
os esclarecimentos e aconselhamento que possa necessitar. 

 IMPORTANTE:
  Certifique-se sempre de que a direcção de carga ou descarga seleccionada está, de facto, activada
  e a funcionar
  Se o sistema não arrancar, desligue o sistema Legras e a bomba hidráulica e siga as    
  recomendações e directrizes que se seguem. Não tente repetidamente arrancar o sistema   
  dado que isto pode provocar danos no seu sistema Legras e/ou veículo.
  Após a utilização, desligue o sistema Legras e a bomba hidráulica. Coloque os interruptores
  na posição «0» e a alavanca em ponto-morto. 

Em caso de dúvida ou incerteza sobre estas recomendações e directrizes, contacte sempre o seu fornecedor ou uma 
oficina autorizada. 

O sistema Cargo Floor está equipado de série com um manual de instruções mas, caso este não seja
fornecido, contacte o seu fornecedor ou transfira-o a partir do sítio Web da Legras www.legras-industries.com.

1) Abra sempre as portas do veículo antes de ligar a bomba hidráulica
Nota! A acumulação de pressão contra as portas pode resultar na abertura forçada das mesmas, o que poderá 
fazer com que alguma carga caia do veículo. É por isso que é sempre aconselhável a utilização do bloqueio
pneumático, se equipado.

2) 1. Certifique-se de que as ligações (de desmontagem rápida) do veículo estão devidamente ligadas à P (pressão da 
linha, mínimo de 20 mm) e à T (depósito/linha de retorno, mínimo de 25 mm). Certifique-se também de que as ligações 
estão totalmente apertadas ou encaixadas umas nas outras. 

 IMPORTANTE: os conectores da linha de retorno e pressão não poderão ser invertidos nem trocados  
 para evitar a entrada de sujidade ou água nas linhas ao ligá-los!

 2. Antes de fazer a ligação, certifique-se de que as válvulas de retenção podem abrir-se facilmente   
 (verificação: as válvulas de retenção devem abrir-se facilmente quando pressionadas com o dedo   
 dado que, caso contrário, a possível acumulação de pressão nas linhas hidráulicas poderá estar a   
 impedir o arranque do sistema).  

 NOTA: As ligações hidráulicas incorrectamente instaladas ou fechadas provocarão danos graves
 no sistema Legrs e no veículo. 

3) O veículo (bomba) deve estar equipado com uma válvula de descarga da pressão regulada para 250 bar. Se 
instalada, certifique-se de que a alavanca de dupla função (funções: camião basculante/Legras) está na posição 
Legras. A pressão não poderá exceder o limite máximo de pressão de funcionamento ajustada e permitida do sistema 
Legras. O ajuste incorrecto da válvula de descarga da pressão pode provocar danos no sistema Legras e no veículo
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4) Durante o funcionamento, o travão (de mão) do veículo deve estar sempre accionado. Contudo,deve avançar 
atempadamente o veículo para descarregá-lo rapidamente, de modo a evitar uma pressão e desgaste desnecessários 
no piso e no veículo.

5) A utilização do controlo remoto sem fios só é permitida se for devidamente testado antes do início de cada operação 
de carga e descarga. Certifique-se sempre de que a função seleccionada está, de facto, activada e a funcionar. Por 
exemplo, se tiver involuntariamente pressionado na função de carga quando, pelo contrário, pretendia pressionar na 
função de descarga, o sistema Legras e o veículo poderão sofrer danos irreversíveis. 

6) Durante o funcionamento do sistema Legras, todos os interruptores rotativos/alavancas de controlo e STOP 
existentes devem ser facilmente acessíveis

7) O filtro de pressão tem de ser substituído pelo menos uma vez por ano. Se as ligações entre o veículo e o sistema 
Legras forem retiradas regularmente, é aconselhável verificar o filtro de pressão quanto a acumulação de sujidade 
e substitui-lo mais frequentemente, se necessário. Caso exista, verifique também o filtro de retorno (não é fornecido 
com o Legras). Se o filtro não for atempadamente substituído, o sistema Legras e o veículo poderão sofrer danos ou 
avarias

8) As peças móveis têm de estar protegidas. Mantenha-se sempre a pelo menos 10 metros de distância do sistema 
Legras durante o seu funcionamento. 

9)Em caso de avaria/manutenção, apenas poderá aproximar-se do sistema Legras se todo o equipamento, incluindo 
a bomba hidráulica, tiver sido desligado e se o sistema Legras e o agregado electro-hidráulico não se encontrarem 
ligados à fonte de alimentação e à bomba. 

10) Verifique e, se necessário, aperte regularmente os parafusos soltos que prendem os perfis da plataforma de 
alumínio ao sistema Legras. Todas estas verificações podem simplesmente ser realizadas no interior do próprio veículo 
por pessoal qualificado. Contudo, o sistema Legras deve estar ligado em condições de descarga e a pessoa que 
efectuar a verificação deve colocar metade do dedo no perfil da plataforma e a outra metade no parafuso. Não deve 
existir um movimento/espaço significativo entre o perfil da plataforma e o parafuso. O incumprimento da verificação 
destes parafusos poderá dar origem a danos no sistema Legras Aquando desta verificação, deve também estar 
presente uma segunda pessoa para desligar o sistema Legras.

11) Certifique-se de que existe a quantidade mínima necessária de óleo (150 L). Uma quantidade insuficiente de óleo 
no depósito hidráulico provocará danos na bomba e no sistema Legras 

12) Não permita que o número de impulsos exceda o máximo permitido de 16 impulsos por minuto. Apenas um 
sistema Power Speed da Legras poderá debitar até 23 batidas por minuto. Um número superior de impulsos pode 
provocar danos no sistema Legras e no veículo. 

13) As mangueiras, ligações e linhas hidráulicas com diâmetros muito pequenos provocarão danos. 

14) Se o sistema Legras não arrancar ou funcionar incorrectamente, o sistema e a bomba hidráulica devem ser 
desligados imediatamente. Posteriormente, verifique todos os pontos de controlo antes de voltar a ligar a bomba e o 
sistema Legras. Para evitar o sobreaquecimento do óleo, verifique regularmente a temperatura do óleo ao tocar, com 
CUIDADO e PRUDÊNCIA, na linha e/ou no depósito de óleo. Caso algum deles esteja demasiado quente ao
toque, pare imediatamente de tocar 

  AVISO: TOCAR EM ÓLEO OU COMPONENTES SOBREAQUECIDOS PODE PROVOCAR QUEIMADURAS! 

15) A causa da falha ou avaria do sistema Legras poderá também dever-se a outros componentes hidráulicos que 
possam ou não estar ligados ao mesmo circuito hidráulico do sistema Legras. 

16) A obstrução dos perfis da plataforma, provocada pelo transporte de cargas anormais, e/ou o congelamento da 
plataforma ou do produto à plataforma poderão provocar danos no sistema Legras e no veículo. Recomendação: em 
caso de congelamento, pare o sistema e procure um espaço (área aquecida) onde o produto possa descongelar.

SEGURANÇA 
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 17) Uma vez que a fonte de alimentação eléctrica do sistema Legras está frequentemente ligada ao circuito de 
iluminação do veículo, é aconselhável ligar a iluminação enquanto o sistema estiver em funcionamento. 

18) A manutenção e reparações do sistema Legras só poderão ser efectuadas por pessoal qualificado. Utilize apenas 
componentes Legras originais para assegurar a máxima fiabilidade e uma vida útil longa.

19) O peso máximo de carga está sujeito aos limites estabelecidos pela lei e pelos regulamentos aplicáveis. Mesmo 
que o sistema possa transportar cargas mais pesadas, a lei determina o limite máximo. Uma carga demasiado pesada 
pode provocar danos no sistema Legras e no veículo. 

20) Certifique-se de que são utilizados o tipo e qualidade correctos de óleo hidráulico. A utilização do tipo de óleo 
incorrecto poderá provocar danos no sistema Legras e no veículo.

21) Verifique o veículo quanto à tensão correcta. Certifique-se de que não existem interrupções nas ligações eléctricas. 
Um sistema eléctrico com falhas pode provocar danos no sistema Legras e no veículo.
 
22) Certifique-se de que o anteparo, caso exista, está a funcionar suave e correctamente. Um anteparo a funcionar 
correctamente assegura que o produto é descarregado de forma rápida e segura. Um anteparo a funcionar 
incorrectamente pode prolongar o tempo de descarga e provocar danos no veículo. 

23) A utilização do sistema Legras por parte de pessoal não qualificado pode provocar danos no sistema Legras e no 
veículo.

24) Temperaturas do óleo demasiado altas provocarão danos no sistema Legras e noutros componentes hidráulicos, 
tais como a bomba.

25) É sempre aconselhável parar o sistema Legras quando todas as bielas estiverem retraídas. Isto é o que normalmente 
acontece quando os perfis da plataforma estão posicionados na direcção do lado de descarga (portas do veículo). 
Bielas não retraídas poderão provocar danos no sistema Legras e no veículo. 

26) Para evitar danos nos perfis da plataforma, tenha cuidado e limite, tanto quanto possível, a altura de descarga. O 
transporte de bens não autorizados, tais como materiais agressivos, corrosivos, quentes, duros, afiados e viscosos, 
poderá provocar danos no sistema Legras e no veículo. Evite carregar e descarregar objectos afiados. Cargas que 
sejam mais moles do que a dureza dos perfis da plataforma prolongarão a vida útil do seu sistema; em caso de dúvida, 
utilize uma tela de protecção ou consulte o seu fornecedor.

Transitáveis por empilhador. Em princípio, as plataformas são totalmente transitáveis e os empilhadores podem passar 
sobre as mesmas, mas consulte o seu fornecedor para obter aconselhamento sobre as cargas máximas permitidas no 
seu veículo. Uma sobrecarga provocará danos no sistema Legras e no veículo. 

 Volte sempre a colocar o(s) controlo(s) de emergência nas respectivas posições originais após a sua utilização.

Durante o funcionamento do sistema, teste a temperatura do óleo, tocando na parte lateral do depósito. Se o óleo 
estiver demasiado quente, ao ponto de não conseguir continuar a tocar no depósito, desligue a bomba para que o óleo 
possa arrefecer e determine qual é a causa do sobreaquecimento. Pare de carregar ou descarregar se o óleo estiver 
demasiado quente, dado que provocará danos irreversíveis no sistema Legras e nos outros componentes hidráulicos.

 
 AVISO: TOCAR EM ÓLEO OU COMPONENTES SOBREAQUECIDOS PODE PROVOCAR    
 QUEIMADURAS E LESÕES!

Ao carregar e descarregar, a carga deve ser dividida para que haja uma distribuição uniforme do peso sobre a área 
da plataforma; caso contrário, a carga poderá provocar atrasos. Sugestão: ao transportar paletes, coloque tábuas de 
madeira conífera de 300 x 18 x 2350 mm para distribuir mais uniformemente a pressão. 
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A pressão constante da carga contra as portas dianteiras ou traseiras pode eventualmente danificar o sistema e a 
carroçaria. Por favor, consulte-nos se você deseja otimizar o sistema ou evitar possíveis problemas.

Em caso de EMERGÊNCIA, pode interromper o funcionamento do sistema Legras da seguinte forma:
 Prima o botão de paragem da unidade de controlo remoto com fios;
 Rode todos os interruptores para a posição «0»;
 Coloque o manípulo da válvula de controlo na posição intermédia (apenas os controlos A e B);
 Desligue a bomba; 
 Desligue o interruptor principal da fonte de alimentação; 
 Desligue o motor do agregado electro-hidráulico.



Legras Industries – 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex France www.legras.fr 13

 
 D) Comissionamento
  
O sistema é modular e pode estar nos seguintes modelos:

Comando E :
Carregue / Pare / Descarregue via comutador com fio (ou dentro do tronco ou controle remoto via rádio opcional.
Fornecido por padrão com um servo manual, corresponde a um único seletor rotativo vermelho.

Haste rosqueada

Deutsch connector gris G02
Função: Descarregar / Carregar

Deutsch connector
noir GS02
Fonction: on / off

Interruptor L1E
Controlo de emergencia

Interruptor L1E bis 
Controlo de emergencia

Controle de rádio L3E

Opcion

Comando com fio Conector de grupo

Interruptor L1E
Controlo principal

Válvula de restrição
 de pressão

Bloco de Comando ‘’ E ‘’

Comando com fio
Montagem no porta-malas

Comando com fio
Montagem no porta-malas

Controle manual graças a um 
exclusivo seletor rotativo vermelho.

COMISSIONAMENTO
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 Comando B :

Carregar / Parar / Descarregar usando alavanca com mecanismo de gatilho «S» exclusivo para determinar a posição 
de carga / parada / descarga, Ligar / Desligar com interruptor liga / desliga ou controle remoto por onda rádio opcional.
Fornecido por padrão com um servo manual graças a um único seletor rotativo vermelho.

Interruptor L4E

Interruptor L5B
Controlo principal

Bloco de Comando ‘‘B’’

Deutsch connector
noir GS02
Fonction: on / off

Válvula de restrição
 de pressão

Alavanca de controle
Função: Descarregar / Carregar

 D.1) Descrição do comando «E» (sem alça de controle manual)

Com a bomba ativada, a pressão é gerada no sistema. O sistema pode então ser colocado em operação (Selecione 
um dos três métodos de controle abaixo).
 1 : L1 E interruptor (controle de emergência)
 2 : L2 E interruptor (principal)
 3 :  controle remoto Controle de rádio L3 (opção)
Certifique-se de que as luzes piloto estão acesas! (Se o sistema FMA® é alimentado pelas luzes piloto).

COMISSIONAMENTO

Haste rosqueada
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 D.1.1) AUTOCOLANTES DO CONTROLO “E”  

 
 D.1.2) INTERRUPTOR (CONTROLO DE EMERGÊNCIA)

O interruptor L1E é o interruptor permanente instalado na estrutura/veículo e tem 3 posições com as
seguintes funções:
   

   (Pos 1) = Carga
está activado quando rodar o interruptor rotativo para a esquerda.

(Pos 0) = paragem
o interruptor rotativo volta automaticamente a esta posição quando libertar o interruptor.

   (Pos 2) = Descarga 
está activado quando rodar o interruptor rotativo para a direita.

Botão vermelho: o botão de paragem. Prima o botão para activar o sistema e rode o botão para a 
direita para desactivar o sistema, o botão volta para trás. 

No interesse da segurança, este interruptor está equipado com uma mola de retorno automático para as posições I e 
II, para que volte sempre à posição “0” central. É necessária para evitar situações de conflito decorrentes da utilização 
do controlo remoto L2E. 

Montado debaixo do interruptor L1E, existe um conector ao qual pode ligar o interruptor L2E ou o L3E sem a necessidade 
de qualquer ajuste. Geralmente, o interruptor L1E só deve ser utilizado se o interruptor L2E estiver avariado. 

Se, após a montagem inicial, o interruptor não funcionar, é provavelmente porque as ligações do + (castanho) e do – 
(azul) foram trocadas. O cabo de alimentação contém um díodo de bloqueio que evita danos decorrentes da ligação 
inversa dos pólos + e - . 

 NOTAS :
 O interruptor L1E está equipado com um fusível de 2 Amp. Nunca monte um fusível superior a 3A
 porque pode danificar a instalação eléctrica 

INTERRUPTOR L1E
CONTROLO DE EMERGÊNCIA

INTERRUPTOR L2E
CONTROLO PRINCIPAL

INTERRUPTOR L1E

COMISSIONAMENTO
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 D.1.3) INTERRUPTOR L2E (CONTROLO PRINCIPAL)

O controlo remoto standard fornecido L2E, com um cabo de 10 metros, é utilizado para o controlo diário do sistema. 

O interruptor L2E tem os seguintes botões de controlo: 

 

Interruptor rotativo. O interruptor rotativo tem três posições.
   (Pos 1) = Carga

está activado quando rodar o interruptor rotativo para a esquerda. O botão volta automaticamente 
para a posição intermédia quando libertar o botão. 

(Pos 0) = paragem

   (Pos 2) = Descarga
está activado quando rodar o interruptor rotativo para a direita para a posição de paragem. Esta 
posição é fornecida com um bloqueio de posição.

Botão vermelho: o botão de paragem. Prima o botão para activar o 
sistema e rode o botão para a direita para desactivar o sistema, o botão 
volta para trás. 

O interruptor L2E tem um conector de ficha, que pode ser introduzido no conector do 
interruptor L1E e aparafusado.
Para desligar este interruptor, tem de desligar a conduta e, em seguida, pode retirar a ficha. 
Geralmente,esta ficha deve sempre ser ligada ao conector. 

 D.1.4) OPCIONAL

Um controlo remoto controlado por rádio está disponível como uma opção
Isto incorpora: Receptor L3E que tem um conector de ficha, que pode ser introduzido no conector do interruptor L1E e 
aparafusado. Para desligar este receptor, tem de desligar a conduta e, em seguida, pode retirar a ficha. Geralmente, 
esta ficha deve sempre ser ligada ao conector. 

Receptor L3E

Opcional

Interruptor L2E Conector de grupo

Interruptor L1E bis
CONTROLO DE EMERGÊNCIA

COMISSIONAMENTO
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Botão vermelho: o botão de paragem. Prima o botão para activar o sistema e rode o botão para a direita para 
desactivar o sistema, o botão volta para trás. 

(Pos 1) = Carga
está activado quando rodar o interruptor rotativo para a esquerda.

Pos 0 = paragem
O botão volta automaticamente para a posição intermédia quando 
libertar o botão.

(Pos 2) = Descarga
está activado quando rodar o interruptor rotativo para a direita.

Controlo remoto L3E, tem 3 botões, que funcionam da seguinte forma :

Botão um (carga). Se premir este botão, o sistema carrega, se libertar o botão, o
sistema pára (ou prima para parar o botão de paragem grande).

Botão dois (descarga). Se premir este botão, o sistema descarrega, se libertar o
botão, o sistema pára (ou prima para parar o botão de paragem vermelho). 

Botão três (paragem). Este botão permite parar o sistema. 

As posições de comutação I-0-II (aplicável a todos os interruptores) estimulam os seguintes solenóides
(desde que tenham sido ligados correctamente) :

 Posição II (descarga):  estimula apenas o solenóide da válvula A (GS02). O solenóide recebe uma tensão  
 de 24 VCC (12 VCC)
  Posição I (carga): os solenóides das válvulas A (GS02) e B (G02) são estimulados. Ambos os solenóides  
 recebem uma tensão de 24 VCC (12 VCC)
 Posição 0: paragem, os solenóides não são estimulados

COMISSIONAMENTO
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Configurando um transmissor

 Limpar todos os transmissores no receptor
  1. No receptor, pressione o botão F. O LED vermelho 7 acende.  
  2. Pressione e segure o botão S. Todos os LEDs dos relés acendem.
  3. Pressione e segure até os LEDs dos relés se acenderem.

 Registre o transmissor no receptor
  1. No receptor, pressione o botão F. O LED vermelho 7 acende.
  2. Pressione e segure o botão S. Todos os LEDs dos relés acendem.
  3. No transmissor, pressione e segure os botões 1 e 2 até os LEDs do relé piscarem 3 vezes.

 Definir relés no modo biestável / instantâneo
 Após a gravação, todos os relés estão no modo instantâneo (como os botões) 
 Para definir um relé biestável (auto-mantido), siga o método abaixo:
  1. No receptor, pressione o botão F duas vezes LED 8 acende amarelo
  2. Em seguida, pressione o botão S. O LED do relé 1 pisca
  3. Pressione o botão F para mudar o estado do relé (Led 8 Yellow on = Bistable)
  4. Pressione o botão S para passar para o próximo relé (ignore todos os relés para sair)

 

COMISSIONAMENTO
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 D.1.5) CONTROLO DE EMERGÊNCIA
  
Em caso de avaria no sistema eléctrico, a válvula eléctrica pode ainda ser operada através da activação
do cartucho instalado para esse efeito (controlo manual, ver foto). 

CERTIFIQUE-SE DE QUE AS PORTAS ESTÃO ABERTAS!
Quando utilizar este controlo manual, tem de verificar sempre se volta para a condição NÃO
ACTIVADA original após a utilização.

Activação do controlo de emergência:
Retire o clipe de segurança amarelo e rode (para a direita) o botão vermelho existente 
na parte superior do solenóide GS02 até parar (retire primeiro o clipe de segurança 
amarelo e coloque-o novamente após aacção).
Desactivação dos controlos de emergência:
Rode (para a esquerda) o botão vermelho existente na parte superior do solenóide 
GS02 até ouvir um clique e coloque o clipe de segurança amarelo. 

Activação do controlo de emergência de carga (a plataforma só poderá fazer cargas): 
Desaparafuse a tampa preta (tenha atenção ao O-ring).
Rode (para a esquerda) o parafuso existente debaixo da tampa do G02 até parar. 

Desactivação do controlo de emergência de carga: 
Rode (para a direita) o parafuso existente debaixo da tampa do G02 até parar.
Aparafuse a tampa preta (tenha atenção à montagem do O-ring). 

Carga/descarga Solenóide/Bobina

Carga/descarga Solenóide/Bobina G02

 

 

Não activado

Função descarga Função carga

Activado Activado

Não activado

COMISSIONAMENTO
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D.1.6) DIAGRAMA DO CIRCUITO ELÉCTRICO DO CONTROLO ‘‘E’’
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D.1.7) DIAGRAMA DO CIRCUITO ELÉCTRICO DO CONTROLO ‘‘E’’
Option radio commande
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D.1.8) DIAGRAMA DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO CONTROLO ‘‘E’’
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 D.2) Descrição do comando ‘’ B ‘’ (com alça de controle manual).
  
Com a bomba ativada, a pressão é gerada no sistema. O sistema pode então ser colocado em operação (selecione o 
método de controle desejado).
Certifique-se de que as luzes piloto estão acesas! (se o sistema FMA é alimentado pelas luzes da noite).

 D.2.1) AUTOCOLANTES DO CONTROLO ’‘B’’

  
 D.2.2) Função de carga e descarga
  
A alça sob o trailer permite que você selecione os modos de carregamento e descarregamento (veja a ilustração).

Posição do punho

1) punho pressionado, o tapete está pronto para descarregar
0) Pega em posição neutra, tapete ainda
2) punho removido, o tapete está pronto para o carregamento

Interruptor L4B

Interruptor L5B
Ordem principal

Deutsch connector
noir GS02
Fonction: on / offAlavanca de controle

Carga / descarga

 

 

 

2 

1 

0 1

0

2

COMISSIONAMENTO
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 D.2.3) INTERRUPTOR L4B

O interruptor L4B é o interruptor permanente instalado na estrutura/veículo e tem 3 posições com as
seguintes funções: 

Posição intermédia =
O interruptor rotativo volta automaticamente a esta posição quando libertar o interruptor. 

=
A partir desta posição, o interruptor volta para a posição de paragem quando libertado. 
=
A partir desta posição, o interruptor volta para a posição de paragem quando libertado. 

No interesse da segurança, este interruptor está equipado com uma mola de retorno automático 
para a posição I, para que volte sempre à posição “0”. É necessária para evitar situações de 
conflito decorrentes da utilização do controlo remoto L5B. Montado debaixo do interruptor L4B, 
existe um conector ao qual pode ligar o interruptor L5B ou o RX RECEIVER sem a necessidade 
de qualquer ajuste.
Geralmente, o interruptor L4B só deve ser utilizado se o interruptor L5B estiver avariado. 

Geralmente, o interruptor L4B só deve ser utilizado se o interruptor L5B estiver avariado. 
Se, após a montagem inicial, o interruptor não funcionar, é provavelmente porque as ligações do + (castanho) e do – 
(azul) foram trocadas. O cabo de alimentação contém um díodo de bloqueio que evita danos decorrentes da ligação 
inversa dos pólos + e - . 

 NOTAS :
 O interruptor L4B está equipado com um fusível de 2 Amp. Nunca monte um fusível superior a 3A
 porque pode danificar a instalação eléctrica 
.

 D.2.4) INTERRUPTOR L5B (Commande principale)

O controlo remoto standard fornecido L5B, com um cabo de 10 metros, é utilizado para o controlo diário 
do sistema. 

O interruptor L5B tem os seguintes botões:

Interruptor rotativo. O interruptor rotativo tem três posições. Se activar este interruptor, o sistema, 
dependendo da posição da alavanca operacional, iniciará a carga ou a descarga. Quando este 
interruptor for desactivado, o sistema pára. 

Posição intermédia

Nesta posição, o interruptor permanece na posição (bloqueio da posição).
A partir desta posição, o interruptor volta para a posição de paragem quando
libertado.

Botão vermelho: o botão de paragem. Prima este botão para activar o sistema e
rode o botão para desactivar o sistema;

O interruptor L5B tem um conector de ficha, que pode ser introduzido no conector do interruptor L4B e aparafusado.
Para desligar isto, tem de desligar a conduta e, em seguida, pode retirar a ficha. Geralmente, esta ficha deve sempre 
ser ligada ao conector. 
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 D.2.5) CONTROLO DE EMERGÊNCIA
  
Em caso de avaria no sistema eléctrico, a válvula eléctrica pode ainda ser operada através da activação
do cartucho instalado para esse efeito (controlo manual, ver foto). 

 
CERTIFIQUE-SE DE QUE AS PORTAS ESTÃO ABERTAS!
Quando utilizar este controlo manual, tem de verificar sempre se volta para a condição NÃO ACTIVADA original 
após a utilização. 

Controle manual no kit FMA desligado.

Activação do controlo de emergência:
Retire o clipe de segurança amarelo e rode (para a direita) o botão vermelho existente na parte superior do solenóide 
GS02 até parar (retire primeiro o clipe de segurança amarelo e coloque-o novamente após a acção). 

Desactivação dos controlos de emergência:
Rode (para a esquerda) o botão vermelho existente na parte superior do solenóide GS02 até ouvir um
clique e coloque o clipe de segurança amarelo. 

Carga/descarga Solenóide/Bobina

Carga/descarga Solenóide/Bobina

 

Não activado

Activado

Activado

Não activado

COMISSIONAMENTO
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D.2.6) DIAGRAMA DO CIRCUITO ELÉCTRICO DO CONTROLO ‘‘B’’
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MANUTENÇÃO

E) MANUTENÇÃO
 E.1) INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Quando os trabalhos requererem a ligação da plataforma, deve ter cuidado porque a plataforma pode ser
desligada imediatamente a qualquer momento. Pode não ser possível uma aproximação aos locais de
fixação/aperto de peças quando o sistema está em movimento. 

Verificação do utilizador final após a recepção do atrelado novo:

Verifique a junta entre os perfis da plataforma de alumínio e o sistema Cargo Floor. Para efectuar este
procedimento, coloque metade do dedo no parafuso e a outra metade no perfil da plataforma quando a
plataforma estiver em funcionamento. Se sentir movimento na ligação do parafuso, o parafuso deve ser
retirado, limpo, instalado com Loctite e montado novamente ou substituído. Não aperte os parafusos, a
ligação Loctite parte-se. Especificações dos parafusos: Parafusos com cabeça cónica M12 x 30 sextavados, classe 
10.9, galvanizados.DIN 7991. (dacromet). O binário é 100 – 140 Nm.

Verificações regulares:

Para garantir que o sistema Cargo Floor funciona de uma forma fiável e tem uma longa duração, é
importante que efectue regularmente verificações cuidadosas dos seguintes aspectos:
 A qualidade do óleo; este tem de ser limpo regularmente (verifique semestralmente)
 Substitua o filtro todos os anos;
 Mude o óleo de 2 em 2 anos ou mais frequentemente, se for necessário; 
 O nível de óleo no depósito. Para impedir o desenvolvimento de calor, é necessário ter pelo menos 100
litros de óleo no depósito. Fora do âmbito de experiências práticas (fluxo elevado, cargas e descargas
frequentes), recomendamos que tenha pelo menos 150 litros de óleo disponíveis. Utilize um óleo
hidráulico de boa qualidade de acordo com a norma ISO VG 32. 

Verifique e, se for necessário, limpe os seguintes componentes:

 Perfis da plataforma: Ainda estão fixos, substitua os parafusos, se for necessário! 
 Verifique as condutas e as juntas de todos os componentes hidráulicos e ajuste-as, se for necessário!
 Depósito de óleo: Retire a tampa do depósito para retirar quaisquer restos (condensação, sujidade, etc.) da
 parte inferior. 
 Filtro de pressão/retorno: Retire a câmara/tampa do filtro para verificar o filtro ou um ano após a
 substituição. 

 Verifique o vedante entre os dois perfis da plataforma fixos e os perfis amovíveis. Se existir uma margem,
 ajuste os perfis da plataforma fixos para vedar correctamente e impedir a fuga através das paredes laterais. 

Queremos realçar que os custos mínimos de substituir as peças sujas ou o óleo não são comparáveis aos
custos e o desconforto de não o fazer. 
Ajuste da haste roscada da válvula de direcção;
É importante que a válvula de direcção esteja ajustada correctamente e que o momento de deslocação
ocorra de acordo com os procedimentos. (Consulte a página 32)

 A limpeza das peças da plataforma com um vaporizador faz parte da manutenção preventiva regular,
 especialmente os perfis da plataforma, os chamados SLP, as suas regueiras devem ser limpas com
 regularidade.
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MANUTENÇÃO

 
 
 E.2) AJUSTE DA HASTE ROSCADA DA VÁLVULA DE DIRECÇÃO

O sistema Cargo Floor é ajustado e testado antes da utilização. Não é necessário ajustar o sistema, mas
em determinadas circunstância (válvula de combinação deslocada) pode ser necessário verificar o ajuste.
A bomba e a instalação eléctrica têm sempre de ser desligadas quando trabalhar no sistema; além disso,
as mangueiras e/ou as condutas entre a bomba e o Cargo Floor devem também ser desligadas. Verifique
o nível do óleo depois de concluir o trabalho no sistema. 

Verifique se o fio laminado está apertado correctamente à válvula de direcção, impulso exacto de 12
mm. Se não estiver, aparafuse o fio laminado (1) o mais possível ao êmbolo e fixe o êmbolo com a
porca (2) (chave de porcas 17). Desaperte as porcas (3 e 4, chave de porcas 17) e mova-as cerca de 3 cm
na direcção da válvula de direcção. Ligue a bomba. O sistema pára no ponto em que a superfície de
comando já não opera a válvula de deslocação. Desligue a bomba.
Empurre o fio laminado (1) até o anel espaçador tocar na válvula de deslocação. Aperte as porcas (3 e 4)
para comprimir a mola completamente e aperte-as uma contra a outra. Repita este procedimento do
outro lado. 

N.B. Deve espalhar alguma massa lubrificante de cobre no fio laminado (1). 

Ferramentas necessárias:
  2 chaves de porcas 17;
 Óleo de elevada viscosidade;
  Massa lubrificante de cobre;
 Escova de aço.
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 E.3) RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

No caso de falha de funcionamento do sistema Legras (de forma correcta) quando utilizado de acordo com as instruções 
de funcionamento, pode efectuar as seguintes verificações: 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

No caso de falha de funcionamento do sistema Cargo Floor (de forma correcta) quando utilizado de 
acordo com as instruções de funcionamento, pode efectuar as seguintes verificações: 

avaria causa solução
1. A plataforma não se desloca na 
direcção de carga ou descarga 

Sem pressão hidráulica 1.    Ligue a TDF /bomba 
2.    Verifique a ligação de 

desmontagem rápida entre o 
tractor e o atrelado; quando for 
relevante, aperte-a 

2. A plataforma não se desloca na 
direcção de carga ou descarga; o 
sistema hidráulico tem de pressão 
de funcionamento

Sem alimentação 1.    Ligue as luzes 
2.    Ligue o armário de controlo 
3.    Meça a alimentação do armário 

de controlo 
3. Sem alimentação para o 
armário de controlo; as luzes 
estão ligadas

Cabo partido, pontos de 
contacto corroídos, 
sistema ligado 
incorrectamente

Descubra a causa da avaria eléctrica 
no circuito entre o armário de 
controlo e as luzes do atrelado. 
Consulte também 6 e 7. 

4. A plataforma não se desloca na 
direcção de carga ou descarga; o 
sistema hidráulico tem de pressão 
de funcionamento e a alimentação 
é fornecida ao armário de 
controlo

Ligação de desmontagem 
rápida bloqueada – não 
se esqueça da linha de 
retorno! 

Verifique as ligações de 
desmontagem rápida e desbloqueie-
as, se for necessário 

4a. A plataforma não se desloca 
na direcção de carga ou descarga; 
o sistema hidráulico tem de 
pressão de funcionamento e a 
alimentação é fornecida ao 
armário de controlo

Óleo hidráulico libertado 
através da válvula de 
descarga da pressão 
instalada no tractor ou no 
sistema 

Verifique se o óleo hidráulico é 
libertado através da válvula de 
descarga da pressão instalada no 
tractor ou no atrelado Isto pode ser 
determinado pelo som sibilante 
efectuado pela válvula. 

4b. A válvula de descarga da 
pressão do tractor está activada

O sistema não atinge a 
pressão de 
funcionamento 

1.    Se estiver instalada uma válvula 
basculante, está na posição 
correcta?

2.    Meça a pressão na bomba, ajuste 
a pressão, se for necessário. 

4c.  A válvula de descarga da 
pressão do semi-atrelado comuta-
se

Meça a pressão no ponto 
de medição M1, pressão 
(superior) 225 bar 

1.    Verifique a definição da haste 
roscada

2.    A capacidade do sistema é 
insuficiente para mover a carga. 

4d. A capacidade do sistema é 
insuficiente para mover a carga.

1 gelo 
2 sobrecarga 
3 plataforma suja 

1.    Derreta o gelo 
2.    Retire parte da carga 
3.   Limpa a plataforma assim que a 

carga for retirada
5. A plataforma não se desloca na 
direcção de carga ou descarga; o 
sistema hidráulico tem de pressão 
de funcionamento

Meça a pressão em M1 
Pressão = 0-10 bar 

1.    Mova a haste roscada para a 
frente e para trás 

2.    O cartucho de ligar/desligar 
GS02 não comuta 
Active o controlo de 
emergência.  
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avaria causa solução
6. O cartucho de ligar/desligar 
GS02
não comuta 

Sem alimentação 1.    Verifique a fonte de alimentação 
2.    Verifique a tensão no solenóide 

Active o controlo de 
emergência. 

7. O cartucho de ligar/desligar 
GS02
não comuta 

Solenóide inoperável 
1. Contactos corroídos 
2. Solenóide avariado 
3. Cabo partido 

1.    Limpe os contactos 
2.    Utilize o controlo de emergência, 

consulte a secção do controlo de 
emergência 

3.    Se não utilizar a função de carga, 
troque os solenóides para  GS02 
e G02; não se esqueça as fichas 
têm também de ser trocadas 

8. A plataforma move-se na 
direcção de carga quando 
selecciona a carga ou descarga

O controlo de 
emergência G02 estiver 
na posição de carga, a 
posição extrema 

Desactive o controlo de emergência. 

9. A plataforma move-se na 
direcção de carga quando 
selecciona a carga, mas não se 
move quando selecciona a 
descarga

As fichas estão ligadas 
incorrectamente nos 
solenóides

Ligue as fichas correctamente 

10. A plataforma não se move 
quando selecciona a carga, mas 
move-se quando selecciona a 
descarga

Consulte o ponto 6 ou 7 Consulte o ponto 6 ou 7. 
1. Verifique o fluxo, consulte a 
página 21. 

11.  Os três grupos da plataforma 
movem-se simultaneamente para 
a frente e para trás sob elevada 
pressão quando selecciona a 
descarga

A capacidade do sistema 
é insuficiente para mover 
a carga. 

Consulte o ponto 4d 
1.    Derreta o gelo 
2.    Retire parte da carga 
3.    Limpa a plataforma assim que a 

carga for retirada 
12. Os três grupos da plataforma 
movem-se correctamente quando 
selecciona a descarga, os grupos 
individuais movem-se lentamente 
pelo que os grupos 2 e 3 movem-se 
em  

conjunto

A capacidade do sistema 
é insuficiente para mover 
a carga. 

Consulte o ponto 4d 
1.    Derreta o gelo 
2.    Retire parte da carga 
3.    Limpa a plataforma assim que a 

carga for retirada 

13. Outras avarias - Contacte o fabricante; certifique-se 
de que tem o número do sistema 
disponível quando o fizer
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Uma rede França
ao seu serviço !

TODOS OS NOSSOS ENDEREÇOS EM :
http://fr.legras-industries.com/points-services/

LEGRAS INDUSTRIES S.A.V
Usine de Korhogo - Rue Vincent Ballu

CS20204 - 51206 Épernay Cedex
Tel : 03 26 53 21 28

Fax : 03 26 53 50 38



GARANTIA

É expressamente acordado entre o comprador e a LEGRAS Industries que : 

 1) O novo equipamento vendido pela LEGRAS Industries tem garantia contra defeitos e problemas  
 de construção pelo período de 12 meses com efeito a partir da data de entrega.

 2) A  garantia cobre, somente num período de 12 meses, a substituição de peças reconhecidas   
 como defeituosas pela LEGRAS Industries ou a sua reparação, por conveniência da    
 LEGRAS Industries, com a exclusão expressa de todas as despesas acessórias.O comprador   
 compromete-se a devolver as peças que tenham sido reconhecidas como defeituosas e substituídas  
 por novas.

 3) A  garantia não cobre o desgaste e rompimento normal como resultado de uso, ou danificação que  
 possa ter sido causada por utilização excessiva ou incorrecta do equipamento.

 4) A  garantia será retirada de qualquer equipamento que tenha sido modificado sem um acordo   
 prévio  por escrito, ou de qualquer equipamento cujas peças de reposição originais da LEGRAS   
 Industries tenham sido substituídas por peças de outra fonte.

 5) A  garantia não cobre as consequências de funcionamento, tais como a montagem ou colocação  
 de componentes nos seus produtos, realizado por terceiros.

 6) T rocas ou reparos de peças realizadas nos termos da garantia não terão o efeito de extensão da  
 garantia e devem ser realizadas nas oficinas da LEGRAS Industries.

 7) A  aplicação da garantia está dependente do comprador assegurar o serviço e instruções relativas  
 á manutenção ou trabalho no equipamento, como definido nos documentos de manutenção   
 fornecidos no momento da entrega.

TODOS OS DIREITOS DE REPRODUÇÃO RESERVADOS. QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU REPRODUÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE 
DOCUMENTO DEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA LEGRAS É ILEGAL. 

LEGRAS S.A. RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERISTICAS ACIMA MENCIONADAS SEM AVISO 

LEGRAS S.A. NÃO PODE SER RESPONSAVEL POR QUAISQUER ERROS QUE POSSAM EXISTIR NESTE DOCUMENTO  
OU POR QUAISQUER DANOS RESULTANTES
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