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Caro cliente,

A Legras Industries está muito satisfeita por ter escolhido o nosso 
semirreboque FMA®.

Os nossos semirreboques foram concebidos para lhe garantir uma 
utilização contínua.

Com uma boa utilização e uma manutenção regular, podemos garantir-
lhe	a	máxima	fiabilidade	de	funcionamento.

O material novo a seguir indicado está em conformidade com as 
normas técnicas e cumpre as normas de procedimento que lhe são 
aplicáveis.

Recomendamos a leitura de todo o manual antes de o utilizar. Se 
surgirem problemas ou se pretender obter um conselho, não hesite 
em entrar em contacto connosco. A nossa equipa terá todo o prazer 
em prestar-lhe informações.

Obrigado por ter escolhido o nosso semirreboque.

Com os nossos melhores cumprimentos,

ÉPERNAY, 12/04/2017

DIRETOR EXECUTIVO
Jean-Remy LEGRAS



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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SEMI-REBOQUE

Legras Industries – 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex France www.legras.fr 7

      Pedimos a vossa atenção para o facto destas manutenções de funcionamento fazerem parte das nossas condições 
de garantia.

     Os periodos de manutenção dados são para funcionamento normal.

    Se o funcionamento do veículo é feito em más condições, então a manutenção deve ser efectuada com mais 
frequência.

 As peças originais da LEGRAS Industries ou as aprovadas por nós são necessárias para garantir a vida e 
segurança dos nossos veículos.

    O F.M.A. está concebido para funcionar com as telas e porta traseira fechadas. Qualquer outra utilização é da 
responsabilidade do utilizador.

					A	acumulação	de	(gelo,	neve,	lixo)	na	madeira	do	piso	deve	ser	retirado	antes	do	funcionamento	do	sistema.

A versatilidade dos produtos F.M.A. é bem conhecida hoje em dia. No entanto, pensamos que seja essencial terem 
conhecimento que alguns produtos não podem ser descarregados pelo nosso equipamento. 

Existem materiais abrasives em forma de pó com particulas pequenas assim como alguns fertilizantes sem anti-
coagulantes que endurecem durante o transporte. 

Ao	 transportar	 este	 género	 de	 produto	 significa	 que	 se	 corre	 o	 risco	 de	 bloquear	 o	 sistema	 de	 descarga.	 Isto	
posteriormente	implica	a	remoção	total	da	superficie	do	piso,	um	processo	que	não	está	coberto	pela	nossa	garantia.	

Regra geral, todos os produtos inadequados a carregamento e produtos abrasivos que causem o desgaste precoce 
do piso devem ser evitados. Caso contrário, é necessário a protecção da porta por meio de um material plástico. 

Ficamos ao vosso dispor para qualquer informação que necessite. Por favour não hesitem em contactar-nos.

AVISO



APRESENTAÇÃO

A) Apresentação geral do semirreboque

 A.1) Apresentação

O semirreboque é constituído por um chassis Legras que inclui: 
longarinas, subestrutura, plataforma, eixo triplo. Adicionámos 
um	 kit	 de	 carga/descarga	 com	 tapete	 (são	 montados	 tapetes	
diferentes em função da aplicação: lixo doméstico, serradura, 
placa de madeira, etc). Fixámos a carroçaria de alumínio ao 
conjunto do chassis. Esta carroçaria é constituída por uma face 
frontal, painéis esquerdo e direito, e portas traseiras.

A.2) Identificação

 A.2.1) Posição das placas
      Placa do fabricante
 - Tipo de veículo
	 -	N.º	de	identificação
	 -	Peso	máximo	autorizado	(PMA*)
 - Reações sobre eixos e prato
 - Peso total tecnicamente admissível
 - Reações sobre eixos e prato tecnicamente admissíveis
*O	PMA	real	escolhido	pelo	cliente	está	indicado	na	placa	de	peso	e	dimensões	(232A1376)

 - Altura da suspensão

      Placa CE
 - Tipo: FMA
	 -	N.º:	F____________	(número	de	planta)
	 -	Ano:	20__										(ano	de	fabrico)
	 -	F.S.*	:	C________	
*número	de	ficha	que	acompanha	o	processo

Painéis laterais esquerdo/direito
Porta traseira

Face frontal

Plataforma

Eixos

Subestrutura
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APRESENTAÇÃO

Placa EBS
Fornece informações sobre o sistema de travagem.
Este autocolante pode ser controlado por um centro de manutenção.

 

Código VIN impresso 
no chassis.

Importante:	o	número	de	identificação	deve	ser	indicado	em	toda	a	correspondência	e	nos	pedidos	de	informações.

 A.2.2) Autocolante de segurança e informação
Autocolante vermelho de segurança e de informação para a travagem	(230A28489):

Autocolante placa de tara	(232A1376):
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1) VERIFICAR CADA SEMANA EL INDICADOR DE SATURACIÓN DEL FILTRO DE ACEITE

2) ANTES DE REALIZAR NINGUNA SOLDADURA, DESCONECTAR LA CAJA DE ABS, NO 
CIRCULE JAMÁS CON LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA BAJA

3) ANTES DE PARTIR, COMPRUEBE QUE LA SUSPENSIÓN ESTÁ EN POSICIÓN DE 
RUTA

4) ) VERIFICAR REGULARMENTE EL FILTRO DE AIRE SITUADO EN LA SUSPENSIÓN 
NEUMÁTICA

5) CUANDO DESENGANCHE EL VEHÍCULO, TAPE LAS PIÑAS ELÉCTRICAS Y CUBRA LAS 
PIÑAS HIDRÁULICAS.

6) NO CIRCULE NUNCA SIN LOS ARQUILLOS Y LA LONA.

1) CHECK EVERY WEEK THE FOULING INDICATOR OF THE OIL FILTER.

2) PRIOR TO WELDING TO THE VEHICLE, DISCONNECT THE ABS ELECTRONIC CARD.

3) NEVER DRIVE WITH YOUR AIR SUSPENSION LOW - IT MUST BE IN DRIVE POSITION.

4) AIR FILTER OF THE AIR SUSPENSION MUST BE CHECKED AT REGULAR INTERVALS.

5) WHEN NOT IN USE BLANKING CAPS MUST BE FITTED TO HYDRAULIC QUICK 
RELEASE COUPLINGS.

6) ROOF/SIDE SUPPORTS MUST BE INSTALLED PRIOR TO USING VEHICLE IN TRANSIT.

IMPORTANTE
ATENCION 

por su SEGURIDAD y la de los demas

1) VÉRIFIER CHAQUE SEMAINE L’INDICATEUR DE COLMATAGE DU FILTRE A HUILE.

2) AVANT TOUTE SOUDURE SUR LE VÉHICULE DÉBRANCHER LE BOITIER A.B.R.

3) NE JAMAIS ROULER AVEC LA SUSPENSION PNEUMATIQUE EN POSITION BASSE
AVANT DE PARTIR, ASSUREZ-VOUS QU’ELLE SOIT EN POSITION ROUTE.

4) VÉRIFIER RÉGULIEREMENT LE FILTRE À AIR SITUÉ SUR LA SUSPENSION 
PNEUMATIQUE.

5) LORSQUE LE VÉHICULE EST DETELÉ, REPLACER LES COUVERCLES SUR LES TÊTES 
D’ACCOUPLEMENT, ET LES CAPUCHONS SUR LES RACCORDS HYDRAULIQUES.

6) NE JAMAIS ROULER SANS LES ARCEAUX DE BACHE.

IMPORTANT

IMPORTANT

VERIFICAR EL APRIETE DE LAS TUERCAS DE LAS RUEDAS 
Después de recorrer 25 a 40 kilómetros, después de 100 kilómetros y después 

periódicamente. Esto es válido para cada cambio de rueda.

VERIFICAR OBLIGATORIAMENTE EL APRIETE DE LAS BRIDAS DE SUSPENSION
al recorrer los primeros 1000 Km, y después periódicamente.

ATTENTION
pour votre SÉCURITÉ et celle des autres

VÉRIFIER OBLIGATOIREMENT LE SERRAGE DES ÉCROUS DE ROUE
après un parcours de 25 à 40 km, puis après 100 nouveaux km, ensuite périodiquement.

Ceci est valable pour chaque changement de roue.

VÉRIFIER OBLIGATOIREMENT LE SERRAGE DES BRIDES DE SUSPENSION
après un parcours de 1000 km, puis ensuite périodiquement.

CAUTION
for your SAFETY and that of others

CHECK WHEELNUTS FOR THIGHTNESS
after the first 25/40 km, then after the following 100 km, periodically thereafter.

The same applies after each subsequent tire change.

CHECK THE TORQUE LOAD ON THE SUSPENSION FLANGES
after the first 1000 km, periodically thereafter.

PRESION DE INCHADO
INFLATION PRESSURE

PRESSION DE GONFLAGE
(VER MANUAL DE UTILIZACIÓN)

(USER GUIDE)
(VOIR MANUEL D’UTILISATION)

(VER MANUAL DE UTILIZACIÓN)
(USER GUIDE)

(VOIR MANUEL D’UTILISATION)

APRIETE DE LAS 
TUERCAS DE
 LAS RUEDAS

WHEEL NUT TORQUE
COUPLE DE SERRAGE 
DES ECROUS DE ROUE

EPERNAY - FRANCE
TEL. 00.33.(0)3.26.53.32.10

230A28489

EBS
ALB (LSV/CDF)

ABS

EBS
ALB (LSV/CDF)

ABS

ATENCION / WARNING / ATTENTION

VEHÍCULO ESTÁ EQUIPADO CON FRENOS DE DISCO Y UNA ARMONIZACIÓN ENTRE SEMIRREMOLQUE Y CABEZA TRACTORA, ES IMPRESCINDIBLE 
UNA PREDOMINANCIA EN EL TRACTOR.

LA PREDOMINANCIA DEL TRACTOR DEBE SER COMO MÁXIMO DE 0,2 bar
ES NECESARIA UNA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS DISCOS CADA 3 MESES O CADA 30.000 KILÓMETROS

CE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ DE FREINS À DISQUES UNE HARMONISATION TRACTEUR SEMI-REMORQUE EST INDISPENSABLE
LA PRÉDOMINANCE DU TRACTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER 0.2 bars Maxi.

UNE INSPECTION VISUELLE DES DISQUES EST NECESSAIRE TOUS LES 3 MOIS OU TOUS LES 30.000 KM.

DISC BRAKES
IT IS NECESSARY TO HARMONIZE THE PRESSURES BETWEEN TRUCK AND SEMI-TRAILER.

TRUCK PREDOMINANCE : 0.2 bars Maxi.
A VISUAL INSPECTION OF THE DISCS IS REQUIRED EVERY 3 MONTHS OR EVERY 30.000 KM.

Colocado de lado na face frontal, 
indica	 os	 vários	 pesos	 (vazio	
e com carga) e as dimensões 
do semirreboque.

Colocado no cárter da face frontal, fornece 
informações sobre a ligação EBS, os vários 
pontos de controlo, assim como sobre 
o aperto e a pressão das rodas.



SEGURANÇA

B) Instruções de segurança
 B.1) Geral.

     Respeitar a carga maxima sobre a suspensão e cavilha de acordo com os limites legais / fabricante

     Vericar que a carga está distribuida com uniformidade.

   Os pisos dos semirreboques foram concebidos para suportar, durante as cargas e descargas, a passagem 
de empilhadores com PMA de 5 toneladas. Para cargas superiores, consulte os serviços da Legras.

     Ter	cuidado	com	pontes,	tuneis	e	troncos	de	árvores	que	podem	danificar	a	estrutura	superior	do	veículo.

     Aquando de uma descida ingreme utilise o travão do motor sempre que possível para evitar o superaquecimento 
dos travões.

   Se o seu trator estiver equipado com um travão de reboque de alinhamento, utilize-o apenas em caso 
de necessidade extrema. Uma utilização abusiva e não adequada pode causar: 
   Desgaste muito rápido das guarnições de travagem do veículo rebocado;
    Aquecimento excessivo, que poderá provocar o rebentamento dos pneus ou o incêndio 

do veículo.

     Manter	uma	distância	de	travagem	suficiente	para	uma	condução	segura.

    O circuito de travões é sensível á poluição. Fechar as cabeças de atrelagem aquando do desacoplamento  
do veículo.

     Desligar todos os módulos electrónicos antes de soldar o semi-reboque.

     Quando lavar o semi-reboque evite projectar água nos módulos electrónicos.

     Para permitir a facil atrelagem e desacoplamento, ter precaução de alinhar o camião e o semi-reboque.

     É recomendada a atrelagem num local plano.

    Verifique	a	existência	de	um	extintor	na	mala	situada	na	perna	do	lado	do	condutor.	Para	retirá-lo,	puxe	as	duas	
pegas de borracha para abrir a mala.

     Para	subir	e	descer	do	seu	veículo	sem	riscos,	use	a	escada	retrátil	situada	na	traseira,	do	lado	direito,	e	confirme	
que o tapete não está em funcionamento quando subir.
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SEGURANÇA

 B.2) Antes de cada viagem
As operações de controlo que devem ser efetuadas são:

Documentos de bordo no veículo

 1)Veículo não atrelado
	 	Garantir	 que	 existe	 uma	 suficiente	 camada	 de	massa	 lubrificante	 sem	 partículas	 estranhas,	 que	 permita	

uma perfeita atrelagem.
  Na placa de atrelagem
  No eixo 
  Na quinta roda 

 2)Veículo atrelado
	 Verificar	se	possui	todos	os	documentos	necessaries	do	veículo.
	 	 Atrelagem	 	:	Verificar	se	a	quinta	roda	está	bloqueada.
	 	 Apoio	de	pernas	:	Verificar	que	o	suporte	de	pernas	está	retraído.
	 	 Pneus/rodas	 	:	Verificar	a	pressão	dos	pneus	e	o	aperto	da	porca	da	roda.
	 	 Luzes	 	 	:	Verificar	o	funcionamento	e	limpeza	de	todas	as	luzes.	
	 	 Corpo	 	 	:		Verificar	 se	 todas	 as	 partes	 do	 corpo	 estão	 no	 lugar	 (portas	 fechadas,	 arcos	

do tejadilho e lona segura, etc.) 
  Suspensão  :  Garantir que a válvula de elevação/baixamento está em posição de percurso.
     : Aguardar até que o ar da suspensão atinja a altura.
  Travão    :  Realizar um teste de travão e limpar os reservatórios para eliminar traços  

de água e oleo.
	 	 Travão	de	estacionamento		 	:	Verificar	que	está	completamente	liberto.

 
	 	Note	:	Verifique	a	eficiência	do	travão	antes	de	atingir	os	30	km/h	(20	mph).	Se	a	pressão	no	circuito	

de travagem não for superior a 7,4 bar, não inicie a viagem.

  B.3) Intervenção de manutenção 
  B.3.1) Precauções relativas à energia hidráulica e elétrica

  Regra geral:
  Qualquer intervenção deve ser preparada minuciosamente.
	 	 	Reponha	o	nível	de	óleo	no	reservatório	com	líquido	que	possua	todas	as	suas	propriedades	(novo)	

e,	se	possível,	com	o	auxílio	de	um	grupo	de	filtração-enchimento.
  
 Se a intervenção estiver relacionada com:
 
  Desmontagem de peças:
  Limpe a peça a desmontar para evitar a entrada de impurezas no circuito.
  Substituição de tubos:
	 	 Enxague	os	tubos	e	as	mangueiras,	principalmente	(caso	sejam	muito	compridos)	antes	de	os	ligar.
  Ligação elétrica:
	 	 Verifique	se	o	sentido	de	rotação	da	bomba	está	correto,	antes	de	a	colocar	em	funcionamento.
  Enchimento do reservatório:
  Respeite a quantidade e a qualidade do óleo.
  Garanta uma limpeza extrema durante esta operação.
   Limpe o bujão roscado e os bordos do bidão de óleo antes de o abrir.
	 	 	Antes	de	encher,	verifique	o	estado	de	 limpeza	do	 reservatório.	Em	função	do	estado,	não	hesite	 

em realizar uma nova limpeza.
	 	 Verifique	que	não	existe	água	no	óleo	hidráulico.
	 	 	Não	retire,	de	modo	algum,	o	crivo	metálico	ou	o	cartucho	de	filtração	situado	no	orifício	ou	no	tubo	

de enchimento durante o enchimento.
	 	 Caso	seja	possível,	utilize	um	grupo	de	enchimento	equipado	com	filtros	adequados.
  Não ultrapasse o nível de enchimento indicado no reservatório.
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 B.3.2) Trabalho em altura

				 	Antes	de	usar	um	andaime,	verifique	os	seguintes	aspetos:

Proteção do piso com guarda-corpo, seja qual for a altura:
  • Cinta: 1 m
  • Cinta intermédia: 0.46 m
  • Rodapés: 0.16 m
Distância entre 2 traves superior ou igual a 1,50 m.
Largura do piso superior ou igual a 0,60 m.
Tábuas colocadas a todo o cumprimento da trave. Sem intervalo entre as duas tábuas.
Existência de um contraventamento pelo menos entre dois pisos.
Existência de um acesso sobre a plataforma de trabalho.
Particularidades dos andaimes rolantes:
  - Colocação das pernas estabilizadoras
  - Rodas travadas

Durante os trabalhos num andaime, é proibido: 
  Usar sandálias, calçado com pregos e calçado com sola escorregadia.
  Saltar ou correr em cima de um andaime.
  Estacionar ou circular inutilmente debaixo de um andaime.
	 	 Sobrecarregar	um	andaime	(colocar	os	materiais	ao	abrigo	das	traves).
  Pousar de forma brusca, deitar fora ou fazer bascular objetos pesados sobre os pisos.
  Usar um macaco ou um macaco com apoio sobre o andaime.
	 	 Fazer	acrobacias	(subir	para	os	guarda-corpos),	seja	qual	for	a	urgência	do	trabalho.
 
 Escolher a escada adaptada à altura de intervenção.
Verifique	se	as	escadas	estão	em	bom	estado.	É	PROIBIDO	usar	uma	escada	identificada	como	defeituosa.
As escadas de serviço devem ultrapassar em pelo menos um metro o local a que dão acesso ou estar equipadas com 
um montante prolongado do mesmo comprimento.
 Escada simples
Incline a escada de forma a que o espaçamento do pé seja entre um quarto e um terço do comprimento da escada. 
É PROIBIDO descer de costas para a escada ou prender-se à escada.
 Escada telescópica
Para a inclinação das escadas telescópicas, adote obrigatoriamente a regra de espaçamento do Pé=1/4 do comprimento 
da escada. O recobrimento das plantas deve ser superior ou igual a 1 m.

Para aceder à carga do semirreboque, é impreterivelmente necessário instalar o sistema bi-line: 

Depois	de	ligado,	o	operador	fica	com	as	mãos	livres	e	tem	acesso	à	carga	a	todo	o	comprimento.	O	cordão	desliza	
simplesmente ao longo da linha de retenção à medida que o operador avança ao longo da superfície do tejadilho. 
O	comprimento	da	corda	desde	a	fixação	à	linha	de	retenção	até	ao	gancho	é	inferior	à	largura	do	veículo,	de	modo	
a evitar quedas para os lados.
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

C) Primeiros serviços 
 
 Depois	dos	primeiros	50	km	(30	milhas)	e	depois	dos	próximos	100	km	(60	milhas)

	 	 Verificar	:		 O	aperto	da	porca	da	roda.	(ver	página	30)

 Depois	dos	primeiros	500	Km	(300	milhas)

	 	 Verificar	:		 A	geometria	do	eixo	da	direcção.
         O aperto de todas as porcas do eixo.
         O aperto das porcas da suspensão.

 Depois	dos	primeiros	5	000	km	(3000	milhas)

	 	 Verificar	:	 O	grau	de	desgaste	do	revestimento	ou	almofada	do	travão.
    Ajustamento manual de folga nos ajustadores.
        A geometria do eixo da direcção.
        O aperto de todas as porcas do eixo.
        O aperto das porcas da suspensão.
	 	 	 					 Verificação	dos	eixos.
        Altura da suspensão de percurso.
	 	 	 					 Os	amortecedores	da	suspensão	de	ar	(fuga	de	oleo,	buchas	de	borracha,	etc.)
        A membrana de borracha dos sacos da suspensão de ar.

 Note	:	É	imperativo	que	estes	controlos	de	manutenção	sejam	completos	numa	oficina.
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D) Equipamento detalhado do semirreboque
 D.1) Cabeçote de engate

Função:
O	eixo	de	engate	deve	ser	bloqueado	no	prato	de	engate	do	trator.	A	parte	útil	está	 ligada	 
a	um	disco	fixado	por	parafusos	especiais	ao	suporte	da	placa	de	engate.

Utilização:
Antes	do	engate,	verifique:
•	O	estado	e	a	fixação	da	placa	de	engate	(sem	cortes	no	metal,	deformação	ou	afundamento).
•	O	estado	e	a	fixação	do	eixo	de	engate.
•	A	camada	de	 lubrificante	da	placa	e	do	eixo	de	engate,	bem	como	da	plataforma	do	prato.	Deve	ser	 suficiente	
e estar isenta de qualquer corpo estranho para que o acoplamento do trator ao semirreboque seja perfeito e não 
cause deterioração.

Respeite*	a	altura	do	engate.
*Se	esse	valor	não	for	respeitado,	não	assumimos	qualquer	responsabilidade	pelas	consequências.

Manutenção:
Quando o diâmetro de desgaste máximo é alcançado em qualquer ponto do eixo, 
este deve ser substituído.
A cada desmontagem ou substituição do eixo, substituir os parafusos especiais.
 
 Todas	as	semanas	(approx.	5,000	km)
 • Limpe a superfície da plataforma da quinta roda e o engate superior do semi-reboque.
 No semi-reboque
	 •	Colocar	lubrificante	no	cabeçote	e	engate	superior.
 Quinta roda
	 •		Lubrificar	a	superficie	da	plataforma	e	o	mecanismo	de	travamento,	juntamente	com	as	junções	do	rolamento.
 2 Cabeçote
 •	Todos	os	50,000	km,	verificar	se	há	desgaste.
 • Alterar o engate superior quando o desgaste atinge o limite.
 • Diametro nominal: 50.8 mm
 • Limite de desgaste: 49 mm 
 Engate superior
	 •	Todos	os	50,000	km,	verificar	se	há	desgaste.
 • Substituir quando o desgaste atinge 1 mm

 
 D.2) Ligação pneumática
As mãos de acoplamento encontram-se na face frontal do semirreboque. 

Função:
As cabeças de acoplamento são usadas para ligar os sistemas de travagem do veículo 
trator	e	do	reboque.	Um	filtro	integral	isola	o	sistema	de	travagem	pneumático	e	os	sistemas	
auxiliares	 da	 poluição.	 Para	 evitar	 que	 um	 filtro	 obstruído	 bloqueie	 o	 ar	 nas	 condutas	 de	
comando e de alimentação, a saída do ar é feita por um sistema de by-pass.
As	cabeças	de	acoplamento	são	identificadas	por	cor	para	indicar	o	comando	pneumático	(amarelo)	e	a	alimentação	
(vermelho),	tendo	sido	concebidas	de	acordo	com	a	norma	DIN	ISO	1728.	Para	evitar	qualquer	erro	de	ligação,	estão	
equipadas com uma alheta de orientação.
	 Instalação	de	travagem	Europeia	(2	linhas)	de	acordo	com	as	Directivas	EEC	71/320	até	a	alteração	98/12.
. As cabeças de ligação estão de acordo com as Normas ISO e seguem o código Internacional de cores:
  1)Ligação AMARELA : Linha de controlo.
  2)Ligação VERMELHA : Linha de alimentação.
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EQUIPAMENTO

 D.3) Travões 
  D.3.1) EBS

A travagem realiza-se através do sistema EBS.
O EBS acumula as funções do ABS. O sistema de comando de travagem eletrónica 
para	reboque	combina,	num	único	e	mesmo	módulo,	a	unidade	de	comando	eletrónico,	
o	sistema	de	deteção	(sensor)	e	o	comando	pneumático.

As funções de antibloqueio e de correção da carga estão integradas no módulo e são 
ambas geradas eletronicamente no interior do módulo. Isto possibilita um comando 
mais preciso e constante do esforço de travagem gerado, com uma histerese reduzida 
em comparação com um sistema de travagem convencional, melhorando assim 
a compatibilidade trator-reboque, otimizando o desgaste das pastilhas de travão e contribuindo assim para a redução 
dos custos de funcionamento do reboque no seu conjunto. A função de prevenção de adição dos esforços está 
também integrada neste módulo, com quatro saídas em direção aos cilindros duplos de molas.

No lugar da válvula de prevenção de adição de esforços, o Módulo de Travagem tem uma válvula de travagem 
de emergência integrada para garantir a função de travagem automática. A válvula de emergência integrada direciona 
o ar do Módulo de Travagem para os cilindros duplos de molas, garantindo um tempo de resposta mais rápido. 
A válvula de emergência integrada garante também a função de prevenção de adição dos esforços. 

 
 D.3.2) Travão de estacionamento (Knorr)

A Válvula Combinada de Travão de Estacionamento permite libertar e aplicar 
manualmente os travões do reboque.
Integra a função de travagem automática para melhorar o seu tempo de resposta.

A Válvula Combinada de Travão de Estacionamento, de estrutura de plástico, está 
equipada com uma válvula de bloqueio integrada e de ligações rápidas “PTC”. 
A válvula de bloqueio garante o enchimento do reservatório de travão antes de 
alimentar	o	circuito	auxiliar	(suspensão	pneumática).	Na	eventualidade	de	uma	perda	
de pressão no sistema de travagem ou nos circuitos auxiliares, a válvula impede 
a perda de pressão no circuito.
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 D.3.3) Cilindro 

CILINDRO 16

Função:
Esta gama de cilindros de diafragma é usada nos eixos equipados com travões de disco 
e assume a função do travão de serviço. Os cilindros de diafragma têm uma junta estanque 
integrada no corpo dianteiro, que previne a entrada de sujidade ou humidade no estribo.
Os	cilindros	de	diafragma	OBC	(“Optimised	Brake	Chamber”)	estão	selados	ao	nível	da	união	
do corpo dianteiro e traseiro, ou seja, não há braçadeira. Isto melhora a proteção contra fugas 
e reduz o peso do cilindro.

VASO 16/24

Função:
Esta gama de Cilindros Duplos é usada em eixos equipados com travões de disco pneumáticos 
para assumir as funções do travão de serviço e do travão de estacionamento.
O mecanismo de desaperto integrado permite soltar o travão de estacionamento em caso 
de perda de pressão de ar. Os cilindros duplos têm uma junta estanque integrada na câmara 
secundária, que evita a entrada de sujidade e humidade no estribo.

Manutenção:
Para desapertar a mola pré-esforçada, em caso de anomalia no sistema de ar:

 Garanta que as rodas estão totalmente bloqueadas.
	 Desaperte	a	porca,	retire	o	parafuso	de	desaperto	do	suporte	(fig.1	e	2).
	 Retire	a	tampa	(fig.	3).
	 Coloque	o	parafuso	de	desaperto	na	câmara	de	molas	e	rode	para	o	engatar	na	ranhura	(fig.	4).
 Monte a anilha e a porca.
	 Rode	a	porca	com	uma	chave	plana	de	19	mm	(fig.	5),	binário	máx.	de	68	Nm.
 Use exclusivamente uma chave poligonal ou uma chave com forquilha adaptada.

 
  ATENÇÃO: Após terminar esta operação movimentar o veículo com grande precaução (não haverá 

ravões no semi-reboque). Para todos os serviços sobre a camara da mola de travão e desmontagem, 
consulte por questões de segurança uma oficina especializada (a mola inclusa tem uma potência 
superior a 1 tonelada). 

  Dado que a câmara de molas do cilindro duplo está sujeita a uma força elástica muito elevada, 
desaconselha-se tentar desmontá-la. Isto também deve ser tido em consideração ao eliminar 
cilindros usados. Respeite as disposições locais em vigor em matéria de tratamento de resíduos 
e de prevenção contra os acidentes.
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 D.3.4) Ligação do sistema de travagem

A	ligação	é	feita	na	face	frontal,	estando	a	tomada	específica	do	EBS/ABS	assinalada	por	um	autocolante	(163A27941).

 D.3.5) Placa de fixação de valores de detecção da válvula de carga

Para	permitir	a	verificação	do	ajustamento,	uma	placa	é	fixada	no	feixe	principal.	
Esta placa inclui : 
	 O	número	de	referência	da	vávula	de	origem.
	 O	peso	minimo	(A).
.	 O	peso	máximo	(B).
	 Pressão	minima	(C).
	 Pressão	maxima	(D).
 Só para uma suspensão de ar :
	 	 •	Pressão	minima	nos	sacos	de	ar	(E)
  •	Pressão	máxima	nos	sacos	de	ar	(F)

Esta pressão deve ser respeitada dentro de uma tolerância de +/- 0.2 bar com uma linha de pressão de 6.5 bar.  
Só para suspensão mecánica :
	 	 •		A	dimensão	(L)	é	a	distância	entre	o	ponto	central	 

e a ligação vertical dos eixos.
  •		O	valor	(G)	é	a	deflexão	das	molas	de	suspensão	entre	

o peso sem carga e com carga.

Se se tratar de um sistema de travagem com EBS, a placa é substituída por um autocolante.
Este autocolante indica os parâmetros do sistema de travagem com comando EBS.

O autocolante só pode ser controlado por um centro de manutenção.

 

 D.3.6) Manutenção

Antes de cada viagem ou pelo menos uma vez por semana escoar o reservatório de ar para libertar de humidade 
e contaminação.
As	reparações	no	sistema	de	travagem	só	podem	ser	realizadas	por	técnicos	qualificados.

  É necessária a harmonização do travão entre o tractor e o semi-reboque para 
permitir o máximo de vida do sistema de travão. A pressão predominante 
do tractor sobre o semi-reboque não deve ser superior a 0.2 bar. Para 
veículos equipado com E.B.S., a energia é fornecida pela tomada ISO 7638 
com 7 núcleos, esta tomada deve estar ligada. 
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Base tipo ABS
CEE-88/194 ISO 7638

N.° Descrição Circuito
1 Vermelho 4 mm2 Alimentação válvula
2 Preto 1,5 mm2 Alimentação ECU
3 Amarelo 1,5 mm2 Massa ECU
4 Castanho 4 mm2 Massa válvula
5 Branco 1,5 mm2 Lâmpada de controlo
6 Branco/verde CAN hi
7 Branco/castanho CAN lo

163A27941

Suspensão de ar

Suspensão mecánica

Reservatório
e válvula de escoamento
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 D.4) Suspensão de ar
 
  D.4.1) Válvulas de nivelamento

A suspensão pneumática permite amortecer os choques de forma elástica, pelo que 
a aderência à estrada será melhorada e o desgaste dos pneus será atenuado.
A válvula de nivelamento permite manter uma altura constante do chassis através das 
almofadas de ar, independentemente da carga do veículo.
Válvula de nivelamento
As válvulas de nivelamento equipadas com a função de limitação da altura cortam 
a alimentação de ar da válvula de elevação e descida quando a alavanca se encontra num 
determinado ângulo, limitando assim a altura máxima do chassis. Este ângulo está ajustado 
por defeito, de acordo com a indicação na placa situada debaixo do chassis.
 
 
 D.4.2) Sistema elevação / descida

A válvula “Elevação e descida” é afetada em veículos equipados com 
suspensões pneumáticas e permite um controlo manual do volume 
das almofadas para elevar ou baixar o chassis do veículo consoante 
a necessidade. 
Estão disponíveis versões de válvulas com uma função “Reset to Ride”. 
Quando é ativada, a válvula passa novamente para a posição de estrada e o chassis volta a uma altura normal 
de nivelamento para compensar uma eventual deterioração das suspensões. Isto garante uma pressão correta 
na	suspensão	e	confere	ao	corretor	de	travagem	uma	excelente	eficácia.
   O distribuidor rotativo só deve ser manipulado em posição de veículo rebocado, com os travões soltos 

e as pernas levantadas.
  Para manobrar o distribuidor:
  O distribuidor rotativo tem 3 posições:
  Nas posições “ELEVAÇÃO” “DESCIDA” a válvula niveladora é neutralisada, a admissão e exaustão do ar é feita 
directamente pela válvula de elevação / descida e quando regressa á posição de viagem a altura é automaticamente 
ajustada pela válvula niveladora.
 

  ATENÇÃO PERIGO : Antes de andar novamente ou realizar qualquer manobras, garantir:
 •  Que a alavanca da válvula se encontra na posição de andamento e que os airbags estão a uma altura 

correspondente a essa posição.
 - Que a linha de pressão de ar está de acordo com o valor desejado.
 
 
 D.4.3) Indicador de carga

Este equipamento é complementar á suspensão de ar e é indicado pela pressão dos airbags da suspensão. Quando 
a válvula atinge o valor máximo admissível o semi-reboque está sobrecarregado. É por isso que é recomendado olhar 
para este valor aquando da carga.

Z006844

Bloqueio de porte 
(desgaste)

Indicator de carga 
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 D.4.4) Altura da suspensão pneumática

Todas as válvulas de nivelamento estão reguladas, e a suspensão foi totalmente testada na nossa fábrica.
Embora	seja	desnecessário	realizar	quaisquer	ajustes,	nalguns	casos	(mudança	de	um	componente	de	suspensão),	
é	necessário	verificar	a	regulação.

Esta	regulação	deve	ser	efetuada	numa	oficina	autorizada.
A altura normalizada está indicada na placa em baixo.
A altura máxima do prato recomendada está indicada em vazio.

 
 

 
  ATENÇÃO PERIGO: se tiver de substituir um componente mecânico ou pneumático, garanta 

previamente que não há pressão no circuito pneumático de suspensão e de travagem.

  D.4.5) Sistema elevação do eixo

Funcionamento :

Este equipamento opcional é complementar á suspensão de ar e permite a elevação do eixo frontal quando o veículo 
está a descarregar ou parcialmete carregado.
Seja qual for a cablagem do veículo, o eixo elevável dianteiro também pode ser controlado através do acionamento 
do sistema de travagem de serviço.
As condições prévias são as seguintes:
Veículo parado.
Solte	o	travão	de	estacionamento	no	veículo	trator	(apenas	para	os	veículos	tratores	sem	EBS).
Solte todos os travões durante, pelo menos, 2 segundos.
Acione três vezes o sistema de travagem de serviço durante 8 segundos com uma pressão de, pelo menos, 3 bar 
na cabeça de acoplamento.
A pressão entre cada aplicação deve baixar para menos de 0,4 bar.

Um botão elétrico permite que a elevação funcione.

Abaixamento de todos 
os eixos eleváveis

Posição de descansoPressão sobre o eixo dianteiro
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 D.5) Esquema de travagem e da suspensão
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 D.6) Apoio de pernas telescópico

 Instruções
 
 Após atrelagem, retrair as pernas ao máximo para garantir uma distância suficiente do chão.
  Se o suporte de pernas se tornar mais dificil de operar, verificar se tem lubrificante suficiente  

ou limpar completamente e voltar a lubrificar.
  Aquando da atrelagem ou desatrelagem é necessário garantir que o semi-reboque esteja 

travado para evitar cargas anormais sobre o apoio de pernas.
 2 pernas mecanicas de velocidade

	 •	Baixa	velocidade	(1)	 	:	Alavanca	apertada	ao	máximo	
	 	 	 	 	:	1	volta	da	alavanca	significa	1	mm	de	elevação
	 •	Ponto	neutral	(P	M)	 	:	Alavanca	no	centro	do	seu	movimento	
	 •	Alta	velocidade	(2)	 	:	Alavanca	puxada	ao	máximo	
	 	 		 	 	:	1	volta	da	alavanca	significa	10.6mm	de	elevaçã

 Pernas hidráulicas

  
  Depois de colocar o circuito hidráulico em acção

   Operar para cima a válvula da alavanca para retirar  
as pernas ou para baixo para as expandir.

 ATENÇÃO : as pernas não devem ser usadas como um macaco hidráulico.

 
 Manutenção 

   Limpe regularmente os tubos telescópicos de cada perna e unte-os com uma ligeira camada  
de	lubrificante.

  Tubo móvel de cada perna: • recomenda-se limpeza frequente.

 
 D.7) Roda e acessórios
  D.7.1) Rodas 

Todas as rodas montadas no semirreboque são idênticas. 
Respeite a pressão dos pneus.
A pressão dos pneus está indicada no autocolante vermelho situado no cárter da face frontal.
Ver também o capítulo D.7.5) Montagem e desmontagem de roda.

 D.7.2) Porta-rodas

A roda de emergência está guardada de forma padrão. 
Para	libertar	a	roda,	retire	a	fixação	da	roda	(cana	ou	parafusos)

Comando 
hidráulico

Comando 
elétrico

Conjunto de fixação 
de roda

Conjunto de fixação 
de roda de tipo cana
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ATENÇÃO

Mau posicionamento Bom posicionamento


Para a montagem ou a desmontagem da roda de emergência. Tenha cuidado com o posicionamento, a jante 
não deve tocar no porta-rodas.
Ver	abaixo	(aqui,	porta-rodas	duplo):

Idem para o porta-rodas simples

 D.7.3) Calço de roda

A utilização de calços de roda é bastante recomendada durante o desengate do trator.
Depois de engatar o trator, nunca se esqueça de retirar os calços de roda antes de arrancar. 

 D.7.4) Abas envolventes

As abas envolventes traseiras estão equipadas com guarda-lamas, que devem ser limpos a intervalos regulares.
A montagem destas abas está sujeita a homologação e não pode ser alterada.
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 D.7.5) MONTAGEM/REMOÇÃO DE RODAS

Antes da montagem

	 Verificar	que	as	rodas,	discos	e	jantes	estão	livres
	 	Verificar	que	não	existem	corpos	estranhos	nos	vários	componentes	a	serem	montados	de	forma	

a assegurar um lugar limpo.

  IMPORTANTE : Para que estas operações sejam realizadas em segurança, os operadores devem 
ter formação assim que começam a trabalhar na empresa.

Montagem/remoção: :

	 Olear	levemente	(não	lubrificar)	as	roscas	dos	parafusos	e	a	face	de	trás	das	porcas.
	 Apertar	as	porcas	sem	bloqueá-las,	na	ordem	especificada	em	baixo.
	 	Bloquear	as	porcas	(na	mesma	ordem	referida	anteriormente),	usando	a	chave	fornecida	com	o	veículo	

conforme	abaixo	indicado	(ver	tabela	de	binários	de	aperto	na	página	23).
	 Garantir,	se	necessário,	o	bom	posicionamento	dos	anéis	de	centragem	(em	função	da	marca	de	eixos).

                                 
   
  
  PROIBIDO                             CORRECTO                       ORDEM DE APERTO

 Note :   •  O aperto excessivo pode causar danos. Por conseguinte, é altamente recomendável 
que não sejam usadas extensões para aumentar o aperto de torque.

    •  No caso de problemas de desaperto da porca, é altamente recomendado que seja chamado 
um especialista com uma chave de impacto. 

Depois da montagem:
 
	 	O	aperto	das	porcas	da	roda	deve	ser	verificado	depois	de	cerca	de	50	km,	de	seguida	depois	de	mais	

100 km, depois do comissionamento e mudança de roda. 
	 	Verificar	que	não	existem	corpos	estranhos	nos	vários	componentes	a	serem	montados	de	forma	

a assegurar um lugar limpo.

Pneu:
 
A	pressão	do	pneu	deve	ser	verificada	com	os	pneus	frios	(várias	horas	depois	de	parar).
Lembrete :   Nunca esvaziar um pneu quente.
    
    Desigualdade de pressão em pneus 

a vários tipos de danos.
PRESSÃO PNEU 

Tipo de pneumático BAR PSI
445/45 R19.5 9.0 130
11 R22.5 8.0 115
12 R22.5 8.5 125
13 R22.5 8.5 125
385/55 R22.5 9.0 130
385/65 R22.5 9.0 130

Jante M18 M20 M22
Aluminio X X 55 to 65
Aço 25 to 30 35 to 45 45 to 55

Tabela	aperto	de	torque		daN.M	(+/-5%)	
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 D.8) Abertura de portas
  D.8.1) Portas manuais de desbloqueio pneumático

Sistema de bloqueio das portas traseiras que permite tornar segura a abertura das mesmas a partir do lado esquerdo

Funcionamento :
	 •		Se	o	produto	que	está	a	ser	transportado	exerce	pressão	nas	portas	traseiras,	retirar	a	pressão	(opcional)	

antes de desbloquear as portas.
 •  De seguida, levantar as duas alavancas de bloqueio da porta do lado direito e abri-la. Proceder de igual 

forma para o outro lado.
	 •		Antes	de	acionar	o	controlo	de	desbloqueio,	verificar	se	esta	acção	pode	ser	feita	em	segurança	

(inexistência	de	pessoas	ou	obstáculos	na	area	de	operação	da	porta).
	 •	Acionar	o	control	de	desbloqueio	(as	portas	abrem).
 • Dobrar as portas para o lado do corpo e segurá-las com um suporte de ganchos.
 • As portas fecham de forma convencional.
 • Bloquear o gancho.

 

 CUIDADO:  - Verificar a posição das portas e que ninguém está perto da fechadura.
    -  Para todas as funções nos cilindros (retirar), por razões de segurança uma oficina 

aprovada deveser consultada (mola comprimida com mais de uma tonelada de pressão).

 D.8.2) Portas laterais

Portas laterais manuais
 
	 	Levantar	as	alavancas	de	bloqueio	das	portas	do	lado	direito	(1),	abrir	as	portas	e	segurá-las	com	

um	suporte	 de	ganchos	(3)	ou	correntes	e	ganchos	previstos	para	este	efeito.
	 Proceder	de	igual	forma	para	as	portas	do	lado	esquerdo	(2).
	 	Para	fechar,	começar	por	fechar	e	bloquear	as	portas	do	lado	esquerdo.	(2).	De	seguida,	fechar	 

as	do	lado	direito	(1).

Ganho de bloqueio

Comando de bloqueio/desbloqueio

Cremonas Batentes de borracha

232A28078

=

=
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 D.8.3) Porta hidráulica

Equipamento:

 A porta hidráulica funciona com dois atuadores. 
  O comando encontra-se na consola situada atrás do lado esquerdo, no sentido 

da marcha.

Funcionamento :

	 •		Antes	de	abrir	ou	fechar	a	porta,	verificar	se	esta	acção	pode	ser	feita	em	segurança	(inexistência	
de pessoas ou obstáculos na area de operação da porta). Um alarme soa quando a porta se movimenta.

 • Primeiro, arrancar o tractor ou a unidade do circuito hidráulico.
 • De seguida pressionar o botão do meio para abrir a porta.
 • Simultaneamente pressionar os dois botões de lado do control para fechar a porta.

 IMPORTANTE
 •  Antes de qualquer operação da porta, verificar se pode ser feita em segurança (inexistência 

de pessoas ou obstáculos na area da porta). 
 • Não abrir a porta hidráulica antes das lonas serem abertas.
 • Verificar a limpeza dos dispositivos de bloqueio localizados nos painéis laterais..
 •  As configurações de fábrica para a velocidade de abertura / fecho da porta hidráulica não devem 

ser alteradas em qualquer circunstância.

Caso a caixa de comando traseira esteja inacessível, é adicionado um comando 
entre os eixos.

 
 ATENÇÃO: Este só pode ser usado no caso de descarga em fossa.
 

 

Abertura

Fecho

  IMPORTANTE: As manetes de distribuidor eletro-hidráulico não devem ser montadas, 
devendo apenas ser usadas na oficina para manutenção.

Abertura

Fecho

Fecho
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 D.8.4) Porta de visita na face frontal ou no portão

Pequena porta estanque com escada de colocação à direita ou à esquerda.
Permite limpar a parte traseira da parede móvel e do semirreboque.
Antes	de	abrir	o	portão,	confirme	que	o	grupo	hidráulico	não	está	em	funcionamento.	
Após	a	utilização,	verifique	se	a	porta	está	bem	fechada.	

 D.9) Equipamento de tejadilho
  D.9.1) Lonas

Retire	as	cintas	laterais	e	as	cordas	com	os	polos	da	lona	(1),	de	seguida	insira	a	pega	da	lona	(2)	no	perfil	da	lona.	
Enrole	a	 lona	em	 torno	do	perfil	para	o	 lado	oposto,	contra	o	 termo	da	 lona	 (3).	Realize	o	processo	 inverso	para	
substituir a lona. 

Perfil	da	lona	Bloqueadores da lona

Barra de retirada da lona Manivela de lona em “U”

 D.9.2) Rede de tejadilho
  D.9.2.1) Redes mecânicas:

Com a ajuda da manivela situada na parte dianteira esquerda ou direita da face frontal,  
vire o eixo do redutor para abrir ou fechar as redes.

(1)

(3)

(2)
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 D.9.2.2) Redes hidráulicas:

Coloque o circuito hidráulico do trator ou do grupo em funcionamento.
Acione a alavanca do distribuidor para cima para abrir as redes ou prima o botão de abertura das redes.
Acione a alavanca do distribuidor para baixo para fechar as redes ou prima o botão de fecho das redes.

 D.9.2.3) Redes 2 terços 1 terço ou rede de lona:

Idem rede mecânica 
ou 
Idem rede hidráulica
Este sistema permite voltar a fechar parte da rede ou da lona.

 
                         ANTES DO FUNCIONAMENTO DAS TELAS

   • Verificar se pode ser feito em segurança (não existem pessoas ou obstaculos na area de funcionamento das telas).   
   • Não abrir a porta hidráulica antes das telas estarem abertas.
   • As telas devem ser abertas ser abertas pela seguinte ordem :
 *Abertura : - abrir a tela esquerda e de seguida a direita.
 *Encerramento : - fechar a tela direita e de seguida a esquerda.
   • Não deve ser feita qualquer tentativa de compactar os produtos com as telas.

 
 
 D.9.3) Tejadilho hidraulico

•	Antes	de	abrir	ou	fechar	o	tejadilho,	verificar	se	pode	ser	feito	em	segurança	(inexistência	de	pessoas	ou	obstáculos	
na area de operação do tejadilho).
• Primeiro, inicie o tractor ou a unidade de circuito hidráulico.
• Empurre a alavanca da bobine para cima da válvula para abrir o tejadilho ou pressione o botão de abertura 
do tejadilho para semi-reboques equipados com um bloco de válvula solenóide.
• Empurre a alavanca da bobine para baixo da válvula para fechar o tejadilho ou pressione o botão de encerramento 
do tejadilho para semi-reboques equipados com um bloco de válvula solenóide.

         TEJADILHO FECHADO                                       TEJADILHO ABERTO 

Os triângulos servem de indicação na abertura e fechamento do tejadilho. 

 
 
  CUIDADO: - Não deve ser feita qualquer tentativa de compactar produtos com o tejadilho.
 O fechamento do tejadilho é definido pela fábrica. Não ajustar o fluxo de orifícios para acelerar o fecho.
 Varra e limpe o trilho das guias com frequência, e verifique o desgaste das pastilhas de atrito.
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 D.10) Arcos

 USAR OS ARCOS FIXOS OU OS ARCOS AJUSTAVÉIS :
Antes	de	carregar,	depois	de	 retirar	a	 lona,	dobre	os	arcos	 (item	B)	ao	 longo	do	painel	do	 lado	direito.	Prenda	a	
extremidade	solta	dos	arcos	nos	suportes	livres	(item	C).	

Depois de carregar, colocar os arcos na posição traseira; se não for possível colocá-los nos seus suportes, use o 
arco	ajustável	(item	A).	Coloque	o	arco	ajustável	junto	ao	arco	para	ser	reposicionado,	loosen	solte	a	peça	ajustável	
até	a	encaixar	no	seu	lugar	no	painel	e	depois	aperte-a	até	que	seja	possível	colocar	o	arco	fixo	no	lugar.	Proceda	da	
mesma forma com os outros arcos. Os triângulos vermelhos mostram a localização de cada arco. 

 Cuidado: Todos os arcos devem ser colocados no lugar antes de iniciar.

Arco	fixo
F64490810

Arco ajustavél
F64490840



EQUIPAMENTO

Legras Industries – 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex France www.legras.fr 29

 Parede amovível

Raspador

Motor

Distribuidor 

Bâche position initiale
Lona desdobrada

Lona desdobrada

Prancha

Lona protectora 

Botão posicionado no lado esquerdo da parte traseira, 
na	direcção	da	condução	(no	outro	lado	para	UK)

 
D.11) Usar a parede móvel para materiais a granel
 D.11.1) Parede manual amovível 

 Antes de carregar, empurre a parede amovível para trás até ao painel frontal do semi-reboque.
 Baixe a lona protectora até ao chão se tiver sido anteriormente dobrada contra a parede amovível.
 Coloque a prancha de lona o mais longe possível da parede.
 Carregue o semi-reboque, distribuindo a carga por todo o comprimento interior.
 Limpe o trilho das guias com frequência para optimizar um funcionamento suave. 

Deixe	alguma	folga,	para	que	a	lona	de	estanquidade	não	fique	demasiado	esticada.

Carrinho de limpeza de rail:
Permite	a	limpeza	em	simultâneo	com	o	funcionamento	da	parede	móvel.	É	constituído	por	três	elementos	e	é	fixado	
na parede móvel.

 D.11.2) Parede hidráulica amovível 

Antes de carregar, empurre a parede amovível para trás até ao painel frontal do semi-
reboque ao pressionar o botão de pressão.
           Painel Frontal 
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D.12) Iluminação e sinalização
 D.12.1) Sinalização

IDENTIFICAÇÃO DO SEMIRREBOQUE

Luz do marcador 
lateral 

115A33437

Luz de 
apuramento 
115A33433
115A33432

Luz da matricula 
115A33159

Unidade de 
luz traseira 
115A33390
115A33391

Detalhe da unidade de luz traseira

1. Lente
2. Lâmpadas  24 V 21 W
   24 V 21 W laranja
   24 V 10W
4. Conetor de 7 pinos
5. Cobertura de proteção
6. Suporte da luz de travagem.
7. Lâmpada pisca-pisca 24 V 21 W laranja
12. Conetor de 2 pinos
11. Parafuso de ligação de estanquidade
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D.12.2) Ligações tomada

Contacto Circuito Cor fio
1 Terra Branco

2 Luz de sinalização traseira congestionamento esquerda e luz de matrícula Preto

3 Luz indicadora de mudança de direção, à esquerda Amarelo

4 Luz de travagem Vermelho

5 Luz indicadora de mudança de direção, à direita Verde

6 Luz de sinalização traseira congestionamento direita e luz de matrícula Castanho

7 Opção	(bloqueio,	eixo	de	mudança	de	direção,	farol	de	trabalho,	etc...) Amarelo/
preto

Contacto Circuito Cor do fio
1 Terra Branco/

preto

2 - Roxo

3 Luz de marcha-atrás e eixo de acompanhamento Cinzento

4 Alimentação de potência Castanho/
azul

5 Comando	de	elevação	temporizado	em	carga	(massa) Verde

6 Eixo elevável Cor de rosa

7 Luz de nevoeiro Azul

Base de tipo 24N
NF.R.43-406 ISO 1185

Base de tipo 24S
NF.R.43-409 ISO 3731

24 VOLT TOMADA 15 PINOS
Para camião, reboque e semi-reboque

(1)	A	lampada	para	a	matricula	deve	estar	ligada	aos	pinos	5	e	6.

Atribuição de pino Secção mm² 

1 Indicador de direcção esquerdo 1.5

2 Indicador de direcção direito 1.5

3 Faróis de nevoeiro 1.5

4 Terra 2.5

5 Posição de retaguarda lado esquerdo, mar-
cador delimitador de luz, marcadores laterais e 
dispositivo de iluminação da placa de matricula 
traseira 

1.5

6 Posição de retaguarda lado direito, marcador 
delimitador de luz, marcadores laterais e disposi-
tivo de iluminação da placa de matricula traseira 

1.5

7 Luzes de travão 1.5

8 Luz de inversão 1.5

9	Energia	geral	(24V)	 2.5

10 Sensor de desgaste do travão 1.5

11 Sensor de pressão do travão 1.5

12 Disponível para eixo de elevação 1.5

13 Fio terra para os pinos 14 e 15 2.5

14 A ser atribuído 1.0

15 A ser atribuído 1.0

Base 24N

Base 24 S
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 D.12.3) Electricidade

ESQUEMA ELÉTRICO DE SINALIZAÇÃO
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ESQUEMA ELÉTRICO DE SINALIZAÇÃO
Caixa de derivação dianteira
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 D.12.4) Sinalização

São	fixadas	placas	refletoras	nas	portas	traseiras,	de	cada	lado	dos	painéis.	
Um caixilho amarelo ou vermelho. 
Dísticos de velocidade, de acordo com o país.
Em função das normas em vigor.

No	painel	lateral,	faixas	refletoras	sobre	todas	as	longarinas,	em	baixo	e	nos	cantos.

Opção: para	 o	 transporte	 de	 material	 perigoso,	 são	 fixadas	 placas	 nas	 portas	 traseiras	 (fig. 1) e nos sistemas 
de	resguardo	de	ciclistas	(fig. 2)
Isto permite informar sobre a natureza da carga e mudar consoante o produto que é transportado no semirreboque. 
 

Faixa	refletora	
adesiva

Disco de 
velocidade

Placa	refletora

Cantos de caixa

Fig. 2Fig. 1

Faixas ao longo da parte inferior da caixa
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E) Equipamentos diversos e opções
 E.1) Escada retrátil, pega de acesso interna lado direito

Trata-se de um degrau retrátil com plataforma encastrada na travessa traseira da plataforma.
Para facilitar a subida para o semirreboque, é colocada uma pega de acesso nas duas dobradiças da porta traseira.

 E.2) Caixas de ferramentas em P.A.F. traseira

Caixa	de	ferramentas	fixada	por	dois	perfis	de	alumínio	e	pintada	da	cor	do	chassis.
O	conjunto	é	fixado	na	zona	plana	da	longarina.

Volume interior de 80 litros.

 E.3) Porta-pás e vassoura no espaço entre eixos F00027100

Conjunto	 constituído	 por	 perfis	 e	 suportes	 de	 ferramentas	 com	 pega,	 o	 conjunto	 está	 colocado	 no	 prato	 inferior	
das longarinas situadas entre o porta-rodas e os eixos.

Pega de acesso
F47030986

Perfil	de	suporte	de	pá	
e vassoura F21860231

Clipe de ferramenta
107A28625
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 E.4) Proteção lateral

A	proteção	lateral	permite	proteger	os	outros	utentes	da	estrada	(motos,	ciclistas).

Funcionamento 
 Retirar os clipes de cada lado dos suportes. 
	 Posicionar	o	perfil	para	cima,	voltar	a	colocar	os	clipes	nos	orifícios	correspondentes.

 E.5) Para-choques traseiro 

Para-choques	traseiro	monobloco,	sem	parafusos	de	fixação	visíveis;
Melhor escoamento do produto.

 E.6) Lona de fundo com enrolador

Esta	lona	permite	proteger	o	tapete,	usado	para	produtos	abrasivos	(vidro,	
etc...), e limpar melhor para facilitar os vários produtos no transporte.

Existem várias montagens: Manual
 Pneumática
 Hidráulica 
O princípio é o mesmo para os três conjuntos.

 
  Após a manipulação, as proteções devem manter-se sempre nas suas posições iniciais, devendo 

verificar-se se os clipes são colocados adequadamente nos suportes de perfil de proteção.

Pega do enroladorLingueta
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Abrir as portas
Bascular	a	chapa	de	proteção	de	farol	e	introduzir	a	lona	até	à	face	frontal	(fig.	1).
Colocar	a	lona	da	parede	móvel	sobre	a	lona	do	enrolador	(fig.	2).
Fechar	as	portas,	o	semirreboque	fica	pronto	a	ser	carregado	(fig.	3).

Fig. 2 Fig. 3

Fig.1

 E.7) Escadas 3.5m

Instruções para utilização 
	 Limpe	a	área	em	redor	da	parte	inferior	da	escada	(proteger	o	perímetro,	remover	obstáculos,	eliminar	buracos,	
etc.). Não coloque a escada por cima da porta ou passagem.
	 	Verifique	se	a	escada	está	estavél	antes	de	subir.	Não	deve	rodar	ou	mover-se.	As	superficies	de	suporte	

devem ser planas.
  Só pode subir a escada uma pessoa de cada vez. Nunca devem subir a escada mais que uma pessoa 

de cadavez, mesmo que o peso conjunto não exceda o máximo de carga permitido.
 A inclinação da escada deve ser entre 65° e 75°.

Localização da escada

 E.8) Tremonha 

Tremonha dianteira rebatível
Permite	a	estanquidade	do	tapete,	evita	que	o	produto	fique	comprimido,	bloqueando	
o tapete composto de chapa de alumínio e chapa soldada na face interior do painel 
dianteiro.
Um gancho de bloqueio posicionado à esquerda no sentido da marcha, no interior, 
permite	fixar	a	tremonha.

Esta	tremonha	está	fixada	na	face	frontal	por	dobradiças	que	facilitam	o	basculamento,	para	permitir	limpar	o	tapete,	
evitando assim a deformação da face frontal. Esta operação deve ser realizada regularmente em função do produto 
transportado.
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 Funil de carga

O	funil	é	fixo	ao	painel	frontal	usando	dobradiças,	que	facilita	o	depósito	para	limpeza	em	transporte.	Isso	também	impede	
a deformação do painel frontal. Esta operação deve ser realizada regularmente em função do produto transportado.

Acesso para limpeza

Aviso de curso do kit de 200 mm

 
  Não proceder ao transporte 

com o funil aberto pois pode 
causar acidentes (mãos 
esmagadas). 

 E.9) Linha de vida

O sistema de segurança com arnês é um dispositivo de segurança usado para subir para o semirreboque carregado. 
Isto	permite	ao	utilizador	fixar-se	a	ele	para	impedir	o	risco	de	queda.	A	instalação	inclui	geralmente	um	cordão	duplo	
fixado	a	duas	linhas	de	retenção,	um	situado	ao	longo	de	cada	lado	exterior,	desde	o	bordo	superior	do	revestimento	
lateral.	O	cordão	duplo	de	segurança	é	fixado	à	linha	de	retenção	por	deslizamento	dos	vaivéns,	sendo	que	estes	
permitem aceder ao dispositivo a todo o comprimento e largura do veículo.
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 E.10) Sensores nos painéis

Estes sensores estão posicionados na parte de trás 
do semirreboque e permitem detetar o produto em modo 
de descarga. Depois de detetado o produto, o sistema pára 
o tapete e o operador do empilhador pode colocar o produto 
no empilhador.
Geralmente usado para as bobinas de papel.
A pedido, é possível colocar sensores à frente e atrás para 
a carga e a descarga, o que evita a deterioração da face 
frontal para a carga.

Para colocar os sensores em funcionamento:

 E.11) Chapa de proteção do farol

Chapa de proteção do farol integrada no suporte enrolador da lona de fundo 
Para	evitar	que	o	farol	seja	danificado	durante	o	funcionamento	do	FMA.

 E.12) Janela no painel lateral

Janela em acrílico que permite visualizar o produto no interior do semirreboque.
Esta janela pode ser colocada 
à frente/atrás à direita/esquerda, 
e de cada lado.

Em caso de problema, é fácil 
de desmontar.

Depois	de	usada,	verificar	se	a	chapa	se	encontra	na	posição	inicial.
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F) Carga/descarga 
 
O sistema de “piso móvel FMA®” é um sistema de carga e descarga horizontal polivalente, que permite o transporte 
rápido	 e	 eficaz	 de	 praticamente	 qualquer	 produto.	 Este	 sistema	 é	 ideal	 para	 descarregar	 uma	 grande	 variedade	
de produtos a granel, que são normalmente carregados a partir de cima e descarregados horizontalmente a partir de 
trás, com o sistema KIT FMA®. Pode também ser usado para descarregar e carregar materiais embalados. 

Estado inicial
Os três macacos hidráulicos deslocam o conjunto 
do piso na direção escolhida.

Fase 1:
o primeiro terço do piso desloca-se debaixo 
da carga.
A carga não está em movimento.

Fase 2:
o segundo terço do piso desloca-se debaixo 
da carga.
A carga não está em movimento.

Fase 3:
o	último	terço	do	piso	desloca-se	debaixo	da	carga.
A carga não está em movimento.

Estado inicial repetido: 
As barras deslocam-se todas em conjunto.
A carga desloca-se em direção à cabeça 
de descarga.
A frequência e, consequentemente, a velocidade 
com que estas etapas são repetidas dependem do 
débito da bomba hidráulica. A potência disponível 
para deslocar a carga depende da pressão 
disponível da bomba hidráulica. O sistema de 
“piso móvel” Cargo Floor foi concebido para uma 
carga	útil	máxima	de	44	toneladas.

O princípio funciona nos dois sentidos. Por outras palavras, o sistema pode ser usado para 
CARREGAR e DESCARREGAR

(As Fases 1, 2, e 3 precisam de mais pressão do que o estado inicial.)

1

2

3

4
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Garanta o cumprimento das cargas máximas permitidas, sob o cabeçote de engate e o trem rolante, indicadas na placa 
do fabricante.
Na ausência de indicações especiais, os veículos estão concebidos para o transporte de cargas uniformemente 
repartidas, não podendo ser usados para cargas localizadas 
ou soltas sem autorização do fabricante.
Qualquer carga localizada deverá estar numa estrutura de 
repartição cuja resistência será calculada para que o valor 
da carga em m² suportada pela plataforma não seja superior 
ao valor obtido com uma carga uniformemente repartida.

 F.1) Produtos a granel

Carga:
Verifique	se	a	carga	está	uniformemente	repartida	
e se cumpre as condições previstas para o veículo.
Estas indicações são especialmente importantes para 
os reboques de eixos centrais.
Em caso de problema, consulte os serviços da Legras 
Industries.

Descarga:
O condutor deve estar obrigatoriamente ao volante do trator, com o comando do kit na mão, e deve avançar 
o semirreboque à medida que a descarga progride	(no	chão),	de	forma	a	evitar	que	o	veículo	avance	sozinho,	
empurrado	pelo	produto	(exceto	para	as	descargas	em	fossa).

   Antes da carga, empurre completamente a parede móvel na direção do painel dianteiro do semirreboque. 
   Coloque a lona de estanquidade sobre o piso, se esta tiver sido previamente dobrada contra a parede móvel.
	 		Posicione	a	prancha	da	lona	o	mais	longe	possível	da	parede,	para	que	a	lona	fique	o	mais	plana	possível.
	 		Carregue	o	semirreboque,	repartindo	a	carga	por	todo	o	comprimento	útil.
 

Limpe regularmente o espaço situado entre o piso e a face frontal, 
para evitar que o produto fique encravado.

1)	Através	da	ou	das	portinhola(s)	de	grãos:
Neste caso, use intermitentemente o sistema de descarga depois de libertada a pressão 
exercida contra as portas.

2) Portas abertas:
Ver	o	capítulo	das	portas	(manual,	hidráulica)	e	o	catálogo	adaptado	ao	kit.
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 F.2) Produtos em paletes

É	essencial	que	a	parte	inferior	das	paletes	esteja	limpo	(sem	cascalho,	nem	
pregos).	As	paletes	descartaveis	devem	ser	evitadas	(pranchas	inferiores	
muito	finas,	má	distribuição	de	cargas	pesadas	pelas	paletes).	No	caso	
de paletes de má qualidade, colocar no primeiro nível da mesma e em 
cada extremidade uma placa de 27 a 30 mm de espessura e de 200 mm 
de largura. Esta placa deve ser colocada perpendicular ao acionamento 
da formação do tapete FMA. 

As	 paletes	 descartáveis	 devem	 ser	 evitadas	 (tábuas	 inferiores	 demasiado	 finas,	 má	 repartição	 das	 cargas	
para paletes muito carregadas). No caso de paletes de má qualidade, coloque uma tábua de 27 a 30 mm de 
espessura e 200 mm de largura debaixo do primeiro nível e em cada extremidade. Esta tábua deve ser colocada 
perpendicularmente às barras de acionamento do tapete FMA.

Verifique	se	a	carga	está	bloqueada	e	fixada	corretamente.	Em	caso	de	problema,	consulte	
os serviços da Legras Industries.

Carga:
Ver	os	vários	capítulos	na	seguinte	ordem:	 -	Porta	ou	porta	lateral	(página	25)
	 	 	 	 	 	 -	Parede	móvel	(página	29)

Descarga:
Ver	o	capítulo	das	portas	(manual,	hidráulica)	(página	24,25)	e	o	catálogo	adaptado	ao	kit.

Ao carregar numa doca, é aconselhável utilisar para carregar 
as paletes exclusivamente um empilhador que não exceda 
as 7 toneladas de carga (não existe qualquer perigo para 
o pavimento com esta carga) 

Baixar a prancha das paletes 
perpendicular às barras.
Esta prancha deve ser o mais 
espessa possível
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G) Manutenção
 G.1) Eixos

TREM DE ROLAMENTO

APLICA-SE O PRIMEIRO INTERVALO DETERMINADO 

Ver as instruções dos eixos fornecidas na bolsa.

Verificar	e	ajustar	os	travões	(isto	não	se	aplica	a	alavancas	de	auto-ajuste)	 D
Verificar	o	desgaste	do	revestimento	ou	almofada	do	travão	 D

Verificar	o	aperto	de	todas	as	porcas	 A 0

Verificar	o	correcto	funcionamento	da	alavanca	do	travão,	e	lubrificar	 0

Lubrificar	os	rolamentos	do	motor	 0

Lubrificar	os	componentes	do	eixo	da	direcção	 B 0

Verificar	a	geometria	da	direcção	e	apertar	os	toques	do	eixo	da	auto-direcção	 B 0
Verificar	o	desgaste	dos	rolamentos	do	motor C

Retirar	sujidade	das	sapatas	e	do	tambor	(usar	um	aspirador,	NÃO	USAR	UM	
JACTO DE AR) 

C

Limpar	completamente	os	cubos	da	roda	e	envolver	com	lubrificante 0

Retirar	a	alvanca	do	travão,	limpar	e	lubrificar	os	parafusos	 E

Verificar	a	condição	das	fundições	do	disco	dos	travões	(fendas,	desgaste,	etc.)	 0

Verificar	a	condição	dos	discos	do	travão	(fendas,	desgaste,	runout,	etc.)	 0

Verificar	a	condição	dos	pinos	da	guia	(jogo,	mobilidade	do	paquimetro,	etc.)	 0

O
peração 

prim
eiro serviço 

Todos os m
eses ou 

10 000 km
 

C
ada 3 m

eses ou 
30 000 km

 

Todos os anos 
ou 120 000 km

Para mais detalhes, consulte as instruções dadas pelo 
fabricante do eixo. 

A Sempre que a roda seja substituida, verificar o aperto da porca da roda depois dos primeiros 50 km, de seguida depois 
de mais 100 km 

B Depois dos primeiros 500 km, de seguida aos 5,000 km

C Sempre que o revestimento do travão seja substituido 

D A cada 5,000 km em caso de utilização intensiva 

E A cada 4 meses ou 40,000 km em caso de utilização intensive oupara uso com lavagem a pressão frequente 



MANUTENÇÃO

Legras Industries – 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex France www.legras.fr 44

G.1.2) Alinhamento dos eixos

Cada 10 000 km.
É um fator necessário para o desgaste mínimo e homogéneo dos pneus.
Verifique	periodicamente	o	desgaste	homogéneo	dos	pneus.	Se	necessário,	verifique	o	alinhamento	dos	eixos.

O alinhamento faz-se em plano, sem ar na suspensão, com os travões soltos e o veículo sem carga.
As medições são feitas do cabeçote ao eixo central, do eixo central ao eixo dianteiro, e do eixo central 
ao eixo traseiro.

 
  NOTA: o controlo ou a regulação da triangulação só será eficaz se os vários componentes 

estiverem em bom estado.

Procedimento de alinhamento :

	 1)	No	eixo	de	referência	(central),	desapertar	as	abraçadeiras.
 2) alinhar o eixo.
	 3)	apertar	as	porcas	de	fixação	gradualmente	e	sequentemente	o	valor	do	torque	especificado.
 4) alinhar os outros eixos à referência do eixo, proceder da mesma forma como anteriormente.

AR = AL ± 3 mm 
BR = BL ±3 mm 

DR = DL ±1,5 mm
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 G.2) Lubrificação

Porta Locomoção Patamar de engrenagem
Engate superior e cabeçote

CONSELHOS DE LUBRIFICANTES 

COMPONENTE LUBRIFICANTE

Quinta roda Lubrificante	molibdénio	de	alta	pressão	

Engate superior Lubrificante	molibdénio	de	alta	pressão	

Patamar	de	engrenagem	(conector)	 Lubrificante	molibdénio	ou	grafite	

Patamar	de	engrenagem	(tubos)	 Uso	multiplo	de	lubrificante

Equalizador	(molas)	 Uso	multiplo	de	lubrificante

Rolamentos Uso	multiplo	de	lubrificante

Alavancas de travão Uso	multiplo	de	lubrificante

Parafuso do travão de estacionamento Uso	multiplo	de	lubrificante

Ligação do travão de estacionamento Uso	multiplo	de	lubrificante

Cubos da roda Lubrificar	rolamentos	

Mecanismo	de	travão	(rolamentos,	roldanas,	etc.)	 Lubrificante	molibdénio	

Pontos do pivot Oleo
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 G.3) Limpeza e manutenção da carroçaria

 Uma limpeza bem feita preserva a qualidade da pintura.

Dependendo das mercadorias, da estrada e das 
condições meteorológicas, pode acumular-se no 
exterior do reboque bastante sujidade.
A limpeza regular e bem feita do exterior do reboque 
é, por isso, muito importante. Não só permite manter 
o revestimento bonito, como também prolonga a vida 
útil	 do	 reboque	 durante	 vários	 anos,	 aumentando	
o seu valor de revenda.
Ao	 seguir	 estas	 recomendações,	 evitará	 danificar	
o revestimento. Pode também encontrar estas 
instruções de lavagem na etiqueta de segurança 
situada na parte da frente do reboque.

Etiqueta de segurança na parte da frente do reboque Legras

Devido às várias dimensões e formatos, muitos reboques são lavados 
à mão com um dispositivo de limpeza de alta pressão. Respeite sempre 
as instruções que se seguem. Todas estas indicações irão permitir manter 
a pintura em perfeito estado:

1. A distância entre a ponta da lança e o reboque deve ser superior 
a 60 cm. Isto evita que a pressão da água por cm² seja excessiva 
e	danifique	a	pintura.

2. O ângulo de pulverização da lança deve ser entre 30 e 60 graus. Trata-se do ângulo ideal para limpar a sujidade 
com a lança.

60 cm

30°- 60°
30°- 60°
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3. Comece a pulverizar de baixo para cima, para retirar a sujidade de forma adequada. Nunca pulverize as ligações 
diretamente. Isto evita a entrada de sujidade nas ligações posteriormente.

4.	Use	uma	pressão	de	água	de	60	bar	(870	psi),	no	máximo.	Isto	evita	
danificar	a	pintura	devido	a	uma	pressão	excessiva	por	cm².

5.	Assegure-se	de	que	a	água	está	à	temperatura	ideal	(entre	40	e	60	°C).	
Com	esta	temperatura,	a	superfície	da	pintura	terá	uma	vida	útil	ideal.

6.	Use	produtos	de	limpeza	neutros	(pH	7)	e	respeite	a	dosagem	indicada	
pelo fabricante, para evitar a deterioração ou a dissolução da pintura.

A utilização de pressão ou temperatura mais elevada, de uma distância de 
pulverização	mais	curta	e	de	produtos	químicos	agressivos	pode	danificar	
o revestimento.
Limpe sempre o reboque de acordo com a regulamentação local relativa 
aos resíduos e ao ambiente.

O seu reboque com fundo amovível tem menos de 3 meses?
Neste caso, siga sempre os conselhos de limpeza indicados pelo fabricante.
 • Assegure-se de que a água está a uma temperatura entre 12 °C e 15 °C.
 •	Utilize	uma	dose	reduzida	de	um	produto	de	limpeza	neutro	(pH	7)
 • Utilisez une pression de l'eau de 60 bar maximum.

 

3. Commencer à pulvériser du bas vers le haut pour une bonne évacuation des saletés. Ne jamais pulvériser directement sur les
raccords. Cela évite la pénétration ultérieure de saleté dans les raccords. 

4. Utilisez une pression de l'eau de 60 bar (870 psi) maximum. Cela évite d'endommager la peinture en raison d'une pression
excessive par cm².

5. Veillez à avoir une eau à bonne température (entre 40 et 60 °C). À cette température, la surface de la peinture gardera sa dureté
optimale.

Mais conselhos sobre a limpeza do seu reboque
Os especialistas da Legras industries terão o prazer de lhe dar mais conselhos para fazer uma boa limpeza do seu reboque de fundo 
amovível.	Uma	limpeza	regular	permite	não	só	manter	o	reboque	limpo,	como	também	traz	vantagens	em	termos	financeiros.

1. Limpeza interior – evite reparações caras:
Limpe	regularmente	o	interior	e	o	rail	superior	do	seu	reboque.	Poderá	ficar	a	saber	mais	ao	ler	as	nossas	recomendações	anteriores	
destinadas aos condutores “Poupe graças a uma limpeza regular” e “Manutenção do rail superior”.

2. Limpar a parte de baixo – poupe peso:
Limpe	a	parte	de	baixo	do	seu	reboque	e	poupe	entre	200	e	300	kg	de	peso	em	cada	trajeto.	Poderá	ficar	a	saber	mais	ao	 ler	
as nossas recomendações anteriores destinadas aos condutores “Uma limpeza correta permite poupar 200 a 300 kg de peso”.

3. Limpar o exterior – aumente o valor de revenda do seu reboque:
Limpe	o	exterior	do	seu	reboque	e	mantenha	a	qualidade	da	pintura.	Poderá	ficar	a	saber	mais	ao	 ler	os	conselhos	destinados	
aos condutores indicados mais acima.
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 G.4) Tabela de manutenção

TABELA DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÕES
DE ROTINA 

Mudar Lubrificar	os	eixos	lubrificados	

INSPECCIO-
NAR

Aperto da porca da roda
Pressão do pneu 
Acesso do travão de estacionamento

Aceder	ao	cilindro	do	travão,	ajustar	se	necessário	(ajustar	manualmente	a	
alavanca) 

Travamento da haste ajustável do parafuso Alinhamento de eixo
Nível de óleo nos cubos da roda
Aceder	ao	cilindro	do	travão	(auto-ajuste	da	alavanca)	Desgaste	do	revesti-
mento do travão 
Estado	dos	travões	de	estacionamento	e	fixações

Desgaste no cabeçote e engate superior 
Estado das montagens de choque nas grandes extremidades 
Estado das montagens de choque ou desgaste nas buchas do equalizador 

Torque de aperto da mola das abraçadeiras 

LUBRIFICAR

Tubos	telecópicos	do	trem	de	desembarque	(após	a	limpeza)	

Superficie	da	plataforma	da	quinta	roda	e	mecanismo	de	travamento	(após	a	
limpeza) 

Rolamentos 
Alavancas	dos	travões	(manual	ou	automática)	
Sistema do travão de estacionamento 

Cames	dos	travões	e	polias	de	compensação	(ligeiramente)	
Pontos	de	rotação	(ligeiramente)	

DRENAR Tanques de ar comprimido 

INSPECIO-
NAR

Filtros em linha 

Perda de torque nas alavancas automáticas do travão 

Aperto do reforço das articulações do braço 
Aperto do rebordo da porca 
Estanqueidade do circuito de ar

Condição do fole  
Condição dos amortecedores 

Condição	das	articulações	dos	braços	(corrosão)
Triangulação e alinhamento 

Condição de desgaste dos calços 
Condição da borracha das articulações do braço 

O funil está sempre limpo

A cada sem
ana ou 

2,500 km
 

A cada 2 sem
anas 

ou 5,000 km
 

A cada m
es ou 

10.000 km

A cada 3 m
eses ou 

30,000 km
 

A cada ano ou 
120.000 km
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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.:	+33	(0)3	26	53	21	28
Fax:	+33	(0)3	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) Trocas 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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