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INTRODUÇÃO

Prezado cliente

Agradecemos pela preferência da marca Linshalm na aquisição de seu novo implemento.
Ao adquirir os produtos Linshalm, poderá ter a certeza que são fabricados sob a mais alta tecnologia e por
uma empresa com mais de 70 anos de experiência e dedicação no ramo, além de uma série de vantagens
e benefícios, como:
- Produtos desenvolvidos especialmente para atender suas necessidades;
- Rede de assistência técnica autorizada;
-Profissionais comprometidos e qualificados nas áreas de desenvolvimento de produto e produção;
- Garantia de fábrica para o implemento e peças de reposição.
Preparamos este manual para você se familiarizar com o novo produto, conhecer melhor suas operações
e manutenção, podendo, assim, usufruir de todas as vantagens que ele pode lhe oferecer.
Para melhor desempenho e durabilidade de seu implemento, leia atentamente as instruções deste manual.
O dano causado pelo mau uso do implemento e de seus componentes provenientes da não leitura deste
manual, acarretará na perda da garantia.

Equipe Linshalm
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CERTIFICADO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA
LINSHALM Implementos Rodoviários Ltda confere ao
implemento especificado neste certificado, garantia de um (01)
ano, contando da data de entrega técnica ao Cliente, sem limites
de quilometragem, contra defeitos de fabricação, desde que
observadas as condições de uso e manutenção.
A garantia cobre apenas as partes, peças e componentes
fabricados pela LINSHALM.
Para os componentes adquiridos de terceiros, a LINSHALM
transfere a seus clientes a garantia oferecida por seus
fornecedores.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia terá validade somente se observadas as seguintes condições:
- O Cliente ter seguido as instruções do Manual do Proprietário;
- O implemento ter sido utilizado em condições normais, não submetido a sobre-cargas;
- O implemento ter sido submetido às revisões e manutenções periódicas recomendadas pela LINSHALM,
dentro do período estipulado;
- Ter sido utilizado peças e componentes genuínos LINSHALM nas reposições e manutenções;
- Ter sido utilizado lubrificantes recomendados pela LINSHALM;
- Os serviços de reparos e substituições de peças terem sido executados pela rede de assistência técnica
autorizada pela LINSHALM;
- Será indispensável a apresentação do Certificado de Garantia e/ou da nota fiscal de aquisição do
implemento em questão.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
RESTRIÇÕES DE GARANTIA

A garantia não cobre os seguintes itens:
- Defeitos provocados por acidentes, uso inadequado, serviços de reconstrução e modificação, efetuados
no implemento por terceiros não autorizados;
- Defeitos causados por alterações e adaptações de componentes fornecidos pela LINSHALM ou por
terceiros, sem prévia autorização da LINSHALM, embora realizadas em um Representante Autorizado
LINSHALM;
- Desgaste normal do implemento e/ou de seus componentes, bem como daqueles que exijam substituição
em manutenção periódica, como: lonas de freio, tambores de freio, pneus, componentes elétricos, óleos,
graxas e materiais de limpeza;
- Manutenção normal do equipamento: alinhamento de eixos, lubrificação, reapertos periódicos e limpeza
do equipamento;
- Arqueamento de eixos e feixes de mola;
- Defeitos provocados por insuficiência na lubrificação ou falta de manutenção;
- Deslocamento de pessoal, despesas com reboque e guincho decorrentes de acidentes e mau uso do
implemento;
- Defeitos decorrentes do uso inadequado do implemento em operações de transporte diferentes daquelas
para os quais foi projetado e/ou por má distribuição da carga;
- Negligência;
- Imobilização do implemento e lucros cessantes;
- Defeitos de pintura conseqüentes da falta de manutenção e/ou uso inadequado;
- Deformações e agressões naturais em geral, sofridas pelas partes e componentes de madeira;
- Componentes perecíveis e de manutenção, como: lâmpadas, lanternas, riscos na carroceria de qualquer
natureza, pintura passível de arranhões, riscos, etc, elementos de borracha.

Notas
- Uma peça genuína, substituída em regime de garantia, na Rede de Assistência Autorizada LINSHALM,
tem prazo de garantia válido até o término da garantia do implemento;
- A LINSHALM reserva-se o direito de modificar as características e introduzir aprimoramentos em seus
implementos, sem incorrer na obrigação de efetuar a mesma alteração nos implementos anteriormente
produzidos;
- A presente garantia integra o contrato de compra do implemento, obrigando as partes contratantes ao
limite de suas condições e termos.
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INÍCIO DA GARANTIA

O implemento a que se refere este certificado, foi testado e ajustado na fábrica, antes da sua entrega.
O proprietário poderá realizar em qualquer empresa da rede autorizada de assistência técnica LINSHALM,
as manutenções periódicas, pois, são de extrema importância para a conservação do implemento e
extensão da garantia.

Qualquer defeito percebido pelo uso do implemento, deve ser imediatamente comunicado
a LINSHALM Implementos Rodoviários, informando as características e as causas do
problema.

Atenção
As tarefas e períodos de manutenções, previstos em Manutenções (Plano de Manutenções Periódicas e
Preventivas), são serviços indicados pela LINSHALM e extremamente necessários para que o proprietário
mantenha o implemento em condições normais de funcionamento, garantindo, assim, um melhor
desempenho e maior durabilidade.

Importante
Apresentar o certificado de garantia, nas solicitações de serviços em garantia, o qual é fornecido junto com
o implemento adquirido;

Manter sempre a Nota Fiscal com a documentação do implemento.
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SUSPENSÃO MECÂNICA

SUSPENSÃO TIPO “TANDEM”
Suspensão tipo "TANDEM", de 2 ou 3 eixos, com balancins para transferência de cargas entre os eixos,
tipo “Tandem”, com balancins fazendo a função de transferidor de carga entre os eixos.
Esta suspensão apresenta as seguintes vantagens:
- Maior capacidade de
segundo a lei da balança;

carga

- Menor desgaste de pneus;
- Melhor dirigibilidade do conjunto;
- Maior segurança ao implemento.

Manutenção
Lubrificar regularmente a suspensão nos pontos e períodos abaixo, observando os prazos máximos:
1 - Rolamentos dos eixos:

40.000 km

2-

15 dias/ 5.000 km

Suporte do eixo expansor:

3 - Compensador de freio:

15 dias/ 5.000 km

4 - Aranha de freio com o eixo expansor:

15 dias/ 5.000 km

5 - Articulações dos balancins da suspensão:

15 dias/ 5.000 km
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SUSPENSÃO MECÂNICA

Importante
As quilometragens e períodos descritos acima, são os máximos admitidos pela LINSHALM, podendo as
lubrificações serem realizadas em tempos inferiores aos estabelecidos.

Nota
Sempre que houver manutenção das buchas e/ou do braço tensor, respeitar o torque de 70 a 80 Kgf.m, na
porca do parafuso do braço tensor.

Verificar visualmente o estado dos itens que compõem o suporte central, como:
- Corpo do suporte central;
- Balancim;
- Bucha de borracha e parafuso.

Recomendações
Recomendamos verificar diariamente antes de usar o implemento:
- Pressão dos pneus;
- O aperto das porcas da roda;
- Sistema de freios;
- O aperto das porcas do grampo de mola;
- O sistema elétrico;
- O sistema de acoplamento.
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EIXOS

EIXO CONVENCIONAL
Os eixos utilizados nos implementos da LINSHALM apresentam as seguintes características;
- Capacidade de carga de 12 toneladas;
- Eixo tubular retangular ou circular;
- Processo de têmpera por indução na ponteira do eixo;
- Rolamentos de rolos cônicos montados em assentos
retificados;
- Cubos raiados ou a disco (cubo liso) em ferro modular
para aros 8x20” ou 8x22”;
- Possui tambor de frei INBOARD.

Existem dois tipos de aros que podem ser optados pelo cliente:

Tipo de Aro

Vantagens

Aros lisos

Rapidez na troca de pneu

Aros raiados

Resfriamento dos pneus

Aros raiados

Aros lisos

Importante:
A cada 40.000Km, nas trocas de lona de freio ou a cada desmontagem dos cubos de roda, trocar a graxa
dos rolamentos, substituir as arruelas dentadas, os retentores e ajustar a folga dos rolamentos.
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SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
Possui molas pneumáticas e amortecedores para manter a estabilidade do produto. Cada eixo compõe um
módulo de suspensão, tornando-as independentes umas das outras, porém, interligadas entre si por linhas
pneumáticas longitudinais. Seu princípio de funcionamento é a manutenção constante da distância entre o
chassi e o solo, que é efetuado através da Válvula Niveladora da Suspensão.
A LINSHALM possui quatro modelos de suspensão pneumáticas:
- Suspensão Pneumática Baixa;
- Suspensão Pneumática Intermediária;
- Suspensão Pneumática Alta;
- Suspensão Pneumática Direcional com Suspensor.

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA BAIXA
Esta suspensão se aplica aos semi-reboques rebaixados e bitrens.
Possui molas de tração (parabólica) em conjunto com as bolsas pneumáticas.

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INTERMEDIÁRIA
Esta suspensão se aplica aos semi-reboques rebaixados.
Possui molas de tração (parabólica) em conjunto com as
bolsas pneumáticas.

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ALTA
Esta suspensão se aplica aos semi-reboques retos.
Possui molas de tração (parabólica) em conjunto com as
bolsas pneumáticas.

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA DIRECIONAL COM
SUSPENSOR
Este modelo de suspensão se aplica as linhas de semireboque com eixo distanciado.
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SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

Abaixo tabela comparativa das características básicas das suspensões pneumáticas utilizadas nos
produtos LINSHALM:

Importante:
O desempenho da suspensão será afetado caso a regulagem da válvula niveladora da suspensão esteja
fora da medida indicada na tabela acima, diminuindo assim a vida útil dos componentes da suspensão e
anulando a garantia do produto. Sendo que “X” pode variar para +/- 30mm. Caso seu implemento
apresente a altura “X” diferente da informada na tabela acima, procure o Serviço Autorizado LINSHALM
mais próximo para verificação do ajuste da válvula niveladora da suspensão.

Válvula Niveladora da Suspensão
Controla a altura de trabalho da suspensão pneumática, ajustando a pressão das
bolsas pneumáticas da suspensão, mantendo constante a distância entre o chassi
e o solo, independente da condição de carga e movimento do veículo. Esta
condição se mantém mesmo durante a relação de curvas.

Válvula Niveladora da Plataforma
A Válvula Niveladora da Plataforma é um componente opcional e aplicável
somente em carrocerias que possuem todos os eixos com suspensão
pneumática. É utilizada para nivelar a base da carroceria em relação às
plataformas de carga e descarga (docas e cais de portos).
As instruções de operação desta válvula, seguir as instruções da própria válvula.
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Vantagens da utilização de Suspensão Pneumática
- Características suaves de dirigibilidade e conforto;
- As irregularidades do solo não são transmitidas à carga nem aos passageiros;
- Mantém a altura constante, evitando redução de contato dos pneus dianteiros com o solo;
- Ausência de pontos de lubrificação;
- Distribuição equalizada da carga sobre a suspensão e os pneus;
- Aumento da vida útil dos pneus;
- Baixo custo de manutenção;
- Reduz significativamente os danos causados à carga;
- Possibilidade de nivelamento do assoalho da carreta com a plataforma de embarque;
- Baixa produção de ruído;
- Redução dos danos à rodovia;
– Possibilidade de redução do prêmio do seguro da carga;
– Valoriza o implemento na hora da revenda;
– Reduz o peso morto aumentando a carga a transportar.
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SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

TRÁFEGO COM SUSPENSÃO SEM PRESSÃO
Ao ocorrer à perda da pressão do sistema, causado pelo rompimento da mola pneumática ou vazamento
considerável no circuito pneumático, a suspensão trabalhará apoiada somente nos batentes internos das
molas pneumáticas. Ocorrendo isso, pressurizar o sistema e aguardar o nivelamento da suspensão. A
suspensão nivelar-se-á automaticamente na altura estabelecida na última regulagem.
O rompimento de uma mola pneumática não impede o tráfego do implemento nas seguintes condições:
- Se o implemento possuir três eixos, isolar a suspensão afetada e pressurizar as demais ou trafegar em
batentes;
- Se o implemento possuir um ou dois eixos, poderá trafegar em batentes.

Nota
A LINSHALM orienta o uso dos procedimentos acima somente em caso de extrema necessidade, por um
percurso curto, em baixa velocidade até encontrar socorro, pois todo o sistema e as outras suspensões
sofrerão sobre carga, comprometendo o seu funcionamento.
Se comprovado que o batente e o sistema de suspensão estiver danificado por mal uso, implicará
na perda de garantia.

INSPEÇÕES RECOMENDADAS
- Inspecione os componentes da suspensão pneumática em intervalos regulares durante operação normal
e sempre que o produto for consertado;
- Antes de cada viagem, inspecione visualmente a suspensão e atente para ruídos e vazamento de ar.

MANUTENÇÃO
Execute as seguintes inspeções após os primeiros 1.600 Km de operação, para garantir a eficácia do
conjunto e a durabilidade dos componentes:
- Inspecione todos os parafusos e porcas tendo a atenção para as que estiverem soltas e com movimentos
excessivos;
- Verificar valores de torque dos parafusos, apertando os que estiverem soltos e substituindo os perdidos
ou danificados;
- Verificar se existem trincas nas soldas dos suportes, nos reforços, nas molas de tração ou braço de
reação e eixo, nas sapatas de molas (suspensão pneumática combinada);
- Verificar o estado das molas pneumáticas, se possuem cortes ou sinais de que estejam raspando. Se
apresentarem danos ou cortes, providencie a substituição;
- Verifique se as buchas dos amortecedores apresentam desgaste;
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- Inspecione os amortecedores quanto a sinais de vazamento de óleo. Em caso de danificação e
vazamento, substitua-os.
Nota
Verifique a Tabela de Manutenções Periódicas contidas neste manual

Regulagem da Altura de Trabalho da Suspensão Pneumática
A regulagem da Válvula Niveladora da Suspensão poderá ser efetuada com o implemento carregado ou
descarregado.

Nota
Quando o implemento estiver carregado, a suspensão deve trabalhar sempre nivelada, ou seja, a base
inferior do chassi deve estar paralela ao solo.

CONFIGURAÇÕES DA SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
Os implementos LINSHALM equipados com suspensão pneumática podem apresentar as seguintes
configurações de suspensão:

- 2 Eixos (2 Eixos Pneumáticos): Composto por dois eixos pneumáticos;

- 3 Eixos (3 Eixo Pneumático): Compostos pelos três eixos com suspensão pneumática;
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SISTEMA AUTODIRECIONAL
Os implementos LINSHALM equipados com três eixos, sendo ao menos um distanciado, devem contar
com um componente autodirecional, chamado de Sistema Autodorecional. O Sistema autodirecional é
composto por componentes mecânicos e pneumáticos, especialmente desenvolvidos para dotar os
implementos com eixo distanciado de um sistema automático de direção que confere melhor dirigibilidade
e estabilidade do implemento com menor arraste de pneus.

O implemento é equipado com o Sistema Autodirecional deve receber atenção de operação e manutenção
que seus componentes exigem. Tais como:
- Suspensão pneumática (1);
- Suspensor pneumático (2);
- Sistema de ponteira móvel, sem rala (3);

Características Técnicas
- Maior ângulo de giro das rodas;
- Maior estabilidade de equipamento;
- Menor arrasto de pneus;
- Maior curso de suspensão;
- Menor peso;
- Menor
soldados.

número

de

componentes

Inspeções Periódicas
A LINSHALM recomenda algumas inspeções e verificações periódicas:
- Verificar molas do sistema centralizador, se apresentam sinais de vazamento;
- Verificar amortecedores do sistema, se apresentam danos nos olhais e corpo, perda de eficiência e
vazamentos;
- Inspecionar alinhamento do eixo e do sistema autodirecional;
- Verificar a distribuição da carga, de forma que esteja correta;
- Verificar periodicamente se os amortecedores e molas pneumáticas não apresentam vazamento ou
estejam danificadas;
- Verificar alinhamento do eixo e do sistema Autodorecional;
- Verificar regularmente a Válvula Reguladora de Carga;
- Realizar as inspeções indicadas neste manual para a Suspensão Pneumática.
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Raio de Giro
A principal função do sistema autodirecional e reduzir o arraste dos pneus, porém, o movimento do eixo
direcional é limitado, no máximo 18° graus para cada lado.
Sempre que o sistema sofre esforços excessivos estamos diminuindo a vida útil dos pneus, braços
tensores, rolamentos, balancins, suportes e chassi.

Nota
Durante manobras em a baixa velocidade, o eixo autodirecional deverá ser sempre suspenso, a fim de
evitar desgaste prematuro e danos aos pneus.
O Sistema Autodirecional é equipado com uma válvula solenóide, ligada a luz de ré, que aciona
automaticamente o suspensor do eixo. Este se dará quando o veículo trator engrena marcha ré.

Importante:
Para o funcionamento do sistema autodirecional com acionamento via luz de ré, a tomada elétrica para
conexão do implemento deverá possuir plug.

Atenção:
Antes de iniciar o deslocamento em marcha-ré do conjunto, certifique-se que o eixo se encontra suspenso.
Dessa maneira, evita-se o giro do sistema autodirecional, evitando assim, danos ao sistema
autodirecional, suspensão, pneus e chassi.
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CONJUNTO DE FREIOS

Os equipamentos de frenagem utilizados pela LINSHALM Implementos Rodoviários são os Freios Master
"S Came" com sistema "tubeless", atuados por ar comprimido. Os patins são montados em pinos de
ancoragem independentes e operados por eixo expansor.
Os freios são caracterizados pelos alojamentos semi-circulares, abertos nos
pinos de ancoragem, que permite o serviço de "troca rápida".
Os freios são montados com diâmetro de 16.5”, largura de 8”, com lonas QPlus.

Nota
Controlar periodicamente os componentes, especialmente os que sofrem
atritos de desgastes regulares, tais como: lonas de freio, molas, tambores,
retentores, etc., substituindo sempre por peças genuínas LINSHALM, nos
períodos indicados ou quando for necessário.

Importante
Uma melhor ventilação dos rodados depende exclusivamente da maneira que o condutor utiliza os freios
do conjunto do veículo trator e do implemento. Levado a situações extremas de utilização incorreta, este
aquecimento poderá comprometer seriamente os componentes do rodado, como: cubos, tambores,
rolamentos, os componentes do freio e até os pneus.

LUBRIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE FREIOS
A lubrificação dos sistemas de freios devem ser realizadas periodicamente.

REGULAGEM DOS FREIOS
A LINSHALM recomenda regular os freios a cada 2.000 Km.

Regulagem Manual
Gire o parafuso de regulagem até as lonas encostarem-se no tambor de freio.
Retorne o parafuso de regulagem 1/4 de volta, para que as lonas liberem o
tambor.
Gire o tambor para certificar-se de que está livre.
Caso não seja possível, verifique se as lonas estão afastadas do tambor em
torno de 1mm, através do orifício existente no tapa-pó.
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Nota
Para regulagem perfeita e eficiente do freio, executar a regulagem com eixo erguido e que o sistema não
esteja aquecido.

Troca de Lonas de Freio
As lonas de freio devem ser trocadas quando atingirem aproximadamente 7mm de espessura, pois, a
partir desta espessura mínima permitida, os rebites poderão entrar em atrito com o tambor de freio,
danificando a superfície interna do mesmo e por consequência poderá perder a eficiência da frenagem.

A LINSHALM recomenda verificar e controlar periodicamente os itens que possuem desgaste regular, tais
como:
- Controlar periodicamente o desgaste das lonas de freio, através dos tampões existentes nos tapa-pó
(indicação 1);
- Trocar obrigatoriamente todas as molas do patim (indicação 2 e 3), a cada troca das lonas de freio;
- Trocar periodicamente os tambores e retentores;
- Utilizar somente lonas de freio, rebites e molas genuínas.

O desgaste das lonas de freio está associado a vários fatores, tais como:
- Tipo de região onde o implemento opera;
- Peso da carga transportada;
- Maneira de utilização do implemento pelo operador.
Desta forma, é impossível determinar uma quilometragem que defina a vida útil da lona de freio.
Portanto, o desgaste prematuro das lonas de freio não é passível de garantia.

Importante
A LINSHALM isenta-se de qualquer responsabilidade pela não observação das práticas recomendadas
acima e suas consequências.
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SISTEMA PNEUMATICO DE FREIO
O sistema pneumático de freio dos implementos LINSHALM está em conformidade com a legislação de
trânsito em vigor, sendo testado e aprovado pelo nosso fornecedor, atingindo a eficiência pela Resolução
CONTRAN.

Importante
Para que o implemento mantenha o desempenho mais próximo possível de sua condição original, a
LINSHALM recomenda, nas reposições, a utilização de peças e componentes genuínos LINSHALM.

Atenção
A utilização de peças e componentes de marcas e especificações diferentes dos originais ou qualquer
alteração no sistema pneumático isenta a LINSHALM de qualquer responsabilidade.

O sistema pneumático de freio é constituído de duas linhas de ar que interligam o veículo trator (cavalo) ao
implemento, com a finalidade de acionar os freios do semi-reboque, que são:
- Linha de Serviço: É acionado através da válvula pedal ou válvula manual (manete), liberando o ar do
reservatório para as câmaras de freio, freando o implemento ou o conjunto;
- Linha de emergência: É a linha de ar contínuo, a qual mantém o reservatório de ar carregado.

Observação:
A diferença de pressão entre o veículo-trator e o implemento não deverá ultrapassar 0,4 bar. Caso esta
regulagem seja diferente, procurar a concessionária do veículo trator, para proceder a regulagem correta
da válvula direcional que distribui o ar para os freios do veículo trator e do implemento, evitando assim,
que o desempenho do sistema de freio do conjunto seja prejudicado.

Os principais componentes do sistema pneumático são:
- Reservatório de ar: tem capacidade volumétrica de 115 litros;
- Engates de ar (mão de amigo) (8): conecta elementos de conexão entre o veículo-trator e o implemento;
- Válvula relé de emergência (5): comanda automaticamente as funções do sistema de freio;
- Válvula de descarga rápida (9): libera o ar das câmaras de freio após a desaplicação;
- Câmara de freio de serviço: é atuada somente com o freio de serviço;
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- Câmara de freio de emergência e serviço "spring brake" (10): é atuada com os freios de serviço, de
emergência ou de estacionamento;
- Válvula de movimentação (4): libera os freios do semi-reboque possibilitando movimentá-lo quando
desacoplado do veículo-trator;
- Válvula de estacionamento (3): aciona o freio de emergência da câmara "spring brake", freando ou
liberando os freios do semi-reboque, quando estacionado;
- Válvula do suspensor (2): aciona o levante pneumático do primeiro eixo;
- Válvula de tomada de pressão (junto ao reservatório de ar): serve para aferição da pressão no sistema
pneumático.

Nota:
O sistema pneumático do implemento está dotado de válvula de dupla retenção (1), a qual evita a dupla
atuação do freio, ou seja, da câmara de serviço e da câmara de emergência em conjunto.

As válvulas de movimentação (4), de estacionamento (3) e do suspensor (2) estão localizadas numa
caixa específica na lateral esquerda do implemento chamada de”Painel de Controle do Sistema de
Freio”.

INSTRUÇÕES DE USO DO SISTEMA PNEUMÁTICO
O sistema pneumático de freio dos implementos LINSHALM possui válvulas e equipamentos que devem
ser utilizados corretamente, desta forma, se obterá o melhor desempenho e segurança.

Para o Bitrem, todas as instruções de uso deverão ser executadas nas duas unidades, ou seja, nos
implementos dianteiro e traseiro.
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Com o Implemento Acoplado
Antes de iniciar a viagem, liberar os freios do implemento através da válvula de estacionamento (3).
Quando estacionar, frear mecanicamente o implemento através da válvula de estacionamento (3).
Com o Implemento Desacoplado
O implemento desacoplado deverá permanecer freado. O sistema pneumático possui válvulas que
comandam o freio de estacionamento de emergência, liberando os freios, no caso de precisar movimentar
o implemento desacoplado do veículo trator.
Para Frear o Implemento Desacoplado
Quando é desacoplado, a válvula relé-de-emergência (5) do implemento entra em estado de emergência,
freando todos os eixos do implemento. Mesmo assim, é necessário freá-lo mecanicamente.
Para isso, pressione o botão da válvula de movimentação (4), em seguida, acionar a válvula de
estacionamento (3) para a posição ESTACIONAR. A qual freará mecanicamente o implemento, através
das câmaras de emergência “spring brake”.
Para Movimentar o Implemento Desacoplado
Para movimentar o implemento sem que esteja acoplado, é preciso que o botão da válvula de
movimentação (4) esteja pressionado e, em seguida, para liberar os freios do implemento, deve ser
acionado o freio de estacionamento “spring brake”, através da válvula de estacionamento (3), para liberar
os freios do implemento.
Para Acoplar o Implemento
Ao acoplar o implemento, a válvula de movimentação (4) é acionada automaticamente com o sinal
proveniente da linha de emergência do veículo trator, necessitando apenas “liberar” o freio de
estacionamento “spring brake”, através da válvula de estacionamento (3).

Importante
Para que todas as funções do sistema pneumático de freios do implemento funcionem corretamente, o
reservatório de ar deverá estar com a pressão mínima de 7,5 bar e máxima de 8,5 bar.
Quando, por qualquer motivo, a pressão do ar baixar além do mínimo, o sistema pneumático entrará
automaticamente em estado de emergência, deixando o implemento freado.

SISTEMA DE FREIO
Para operar o sistema pneumático de freio,
certifique-se que a pressão esteja entre

7,5 a 8,5 bar
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CUIDADOS COM O SISTEMA PNEUMÁTICO DE FREIO

Drenar o reservatório de ar diariamente antes de iniciar viagem. Para isso, acionar a válvula dreno-de-ar
(1), localizada na parte inferior do reservatório de ar.

Atenção:
O acúmulo de água no reservatório de ar é prejudicial aos componentes do sistema pneumático.

Inspeções Periódicas:
- Verificar diariamente as mangueiras de ar de ligação do cavalo ao semi-reboque;
- Verificar e limpar semanalmente o filtro instalado na linha de emergência junto a válvula de
movimentação. Substituir quando necessário;
- Examinar mensalmente os anéis de vedação (7) dos engates de ar (8) - mão-de-amigo - e trocá-los
quando apresentarem desgaste, rupturas ou vazamentos de ar;
- Verificar mensalmente as mangueiras flexíveis de ligação das válvulas de descarga rápida (9) e câmaras
de freio;
- Testar mensalmente o funcionamento da válvula relé-de-emergência (5) com o sistema de freio em
funcionamento. Caso apresente vazamentos ou mau funcionamento, procurar imediatamente a Rede
Autorizada de Assistência LINSHALM;
- Verificar, com os freios acionados, possíveis vazamentos de ar nas válvulas de descarga rápida (9). Em
caso de vazamentos, trocar o diafragma (reparo da válvula).
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Tem a finalidade de sinalizar o implemento nas partes dianteira, traseira e laterais direita e esquerda, nas
seguintes circunstâncias: frenagem, indicação de direção, de alerta e sinalização noturna. O sistema é
conectado ao veículo trator através de conexões e cabos elétricos.
Sua composição básica é:
- Chicote elétrico revestido com mangueira plástica;
- Conexão elétrica 7 pólos (padrão): macho (3) e fêmea (4);
- Lanternas traseiras (1);
- Sinaleiras de posição (lanterna);
- Sinaleiras de freio (pare);
- Sinaleira de direção - direita e esquerda (seta);
- Sinaleiras de ré;
- Sinaleiras de placa;
- Lente triângulo reflexivo (2);
- Luzes internas.

Atenção:
Uma iluminação perfeita contribui para a diminuição dos índices de
acidentes rodoviários. COLABORE!

Ligações das conexões elétricas
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Localização / Descrição
Placa (terra)
Posição - lateral traseira esquerda
Posição - lateral traseira direita
Direção esquerda
Direção direita
Freio
Luz de ré

Cor do Fio
Marrom
Cinza
Cinza
Preto com listra branca
Preto com listra verde
Vermelho
Branco

Potência da Lâmpada
2W
4W
4W
5W
5W
21W
15W

Manutenção:
- Verificar mensalmente o estado dos chicotes e sinaleiras;
- Conservar sempre limpos os contatos da conexão elétrica;
- Manter as mesmas potências e voltagens ao trocar as lâmpadas.
O bom desempenho do sistema elétrico depende das condições de alimentação (voltagem/ amperagem)
que são fornecidas pelo veículo trator.
25

SISTEMA DE ACOPLAMENTO

SISTEMA DE ACOPLAMENTO PARA SEMI REBOQUE
O acoplamento do semi-reboque ao veículo trator é feito através da quinta-roda e do pino-rei. O sistema
de acoplamento do semi-reboque LINSHALM é composto de pino-rei flangeado de 2” de diâmetro, dentro
das normas internacionais (Norma DIN 74.080 e ISO 337), o que garante o acoplamento em qualquer
quinta-roda da mesma bitola.

Atenção:
A LINSHALM recomenda tomar cuidados especiais com estes componentes, pois são os mesmos que
suportam toda a carga de tração do conjunto acoplado.

Ajuste do Sistema de Acoplamento
A garra de travamento do pino-rei à quinta-roda e o próprio pino-rei estão sujeitos a desgaste, de acordo
com o uso ao qual o veículo trator foi submetido e com o nível de manutenção empregado. Este desgaste
se faz evidente através de movimentos dentro do mecanismo de travamento. A garra de travamento da
quinta-roda - JOST - possui ajuste manual para compensar o desgaste e prolongar a durabilidade da
mesma.

Importante:
Antes de fazer o ajuste da garra de travamento, medir o desgaste do pino-rei, conforme indicado na figura.
Quando os valores mínimos forem atingidos, o pino-rei deverá ser substituído.

26

SISTEMA DE ACOPLAMENTO

Após a substituição do pino-rei, verificar a folga no sistema de travamento da quinta-roda, como segue:
- Acoplar o implemento no veículo trator;
- Dar partida no veículo trator com os freios do implemento acionados, verificando se ainda existe folga no
sistema de travamento da quinta-roda com o pino-rei;
- Caso ainda haja folga, indica que os componentes do sistema de travamento da quinta-roda estão
desregulados ou desgastados. Neste caso, refazer os ajustes corretos ou substituir os componentes
desgastados.

Procedimento para ajuste da folga da quinta roda JOST modelo SK 37 C
- Afrouxe a porca do parafuso de regulagem;
- Desaperte o parafuso de ajuste até que não toque mais no topo da barra de travamento;
- Bata levemente na haste do manípulo de forma que a barra de travamento alcance sua posição final;
- Mantendo o manípulo empurrado para frente, aperte o parafuso de ajuste para a direita até que o
manípulo comece a se movimentar para fora, aperte o parafuso de ajuste 1.1/2 volta e proceda a
verificação.

Instruções de Manutenção
1º Desacoplar o implemento, no mínimo uma vez por semana após 5.000 Km, para:
- Limpar a mesa do pino-rei do implemento e a base superior da quinta-roda;
- Lubrificar a base superior, o mecanismo e a garra de travamento da quinta-roda, e do pino-rei. Utilizar
graxa recomendada pela LINSHALM;
- Verificar a haste do manípulo de operação e liberar a trava para movimento livre. Limpar e lubrificar.
2º Os coxins de borracha das sapatas da quinta-roda são livres de manutenção. Nos intervalos entre
50.000 Km e 100.000 Km percorridos, em condições normais de operação, a LINSHALM recomenda
verificar o desgaste das peças.
3º As graxeiras localizadas na parte externa do bloco da quinta-roda devem ser usadas somente para
lubrificação, entre os intervalos de manutenção.
4º Examinar mensalmente o sistema de acoplagem para:
- Verificar se há deformação ou trincas na quinta-roda, pino-rei, mesa do pino-rei e parafusos;
- Substituir o pino-rei sempre que o desgaste ultrapassar o mínimo permitido. A LINSHALM não
recomenda reutilizar o pino-rei desgastado, mesmo que seja reposicionado;
- Manter os parafusos (1) do pino-rei (2) devidamente apertados;
- O torque correto dos parafusos é de 18 a 20 Kgf m.
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Atenção:
Verificar semanalmente a fixação do pino-rei.
Substituir todos os parafusos (1), sempre que desmontar ou substituir o pino-rei

MANOBRAS DE ACOPLAMNETO PARA SEMI REBOQUE
As manobras de acoplamento descritas abaixo referem-se a implementos equipados com quinta-roda e
pino-rei flangeado JOST.

Observação para semi-reboques bitrem
As manobras de acomplamento devem seguir a seguinte ordem: Acoplar o veículo-trator a unidade
intermediária - com eixos deslizantes – e em seguida, a última unidade – semi-reboque.
A unidade dianteira – com eixos deslizantes – deve ser desacoplada do veículo trator sem carga e as duas
unidades poderão ser acopladas e desacopladas individualmente ou conjuntamente.

Para Acoplar o Semi-Reboque:
- O semi-reboque deve estar estacionado em superfície plana e regular;
- Liberar a trava (A) da haste do manípulo (1);
- Para armar a quinta-roda e acoplar o pino-rei, empurrar a haste do manípulo (1) para frente “B”,
destravando-a “C”. Em seguida, puxar até a posição final “D”, fazendo com que a haste fique
aproximadamente 350mm para fora;
- Observar a altura da mesa do pino-rei em relação à base superior da quinta-roda antes de fazer o
acoplamento do veículo-trator. A mesma deverá estar aproximadamente 50mm mais baixa. Este
procedimento deve ser observado principalmente em implementos equipados com suspensão pneumática,
já que qualquer perda de pressão altera estas medidas;
- Recuar o veículo-trator lentamente e proceder o engate. O mecanismo da quinta-roda travará
automaticamente;

28

SISTEMA DE ACOPLAMENTO

- Certificar-se de que a base da mesma do pino-rei esteja totalmente apoiada na base da quinta-roda e de
que a haste do manípulo (1) esteja totalmente recuada;
- Conectar as mangueiras do sistema pneumático e o cabo elétrico;
- Acionar o freio do semi-reboque e assegurar-se, com uma suave e curta tracionada para a frente, de que
o acoplamento foi bem realizado;
- Recolher o aparelho de levantamento;
- Liberar o freio de estacionamento.

Atenção
Colocar o semi-reboque em movimento somente após certificar-se de que o acoplamento se processou
corretamente verificando também o funcionamento dos sistemas de freio e elétrico.

Para Desacoplar o Semi-Reboque:
- Estacionar o semi-reboque em superfície plana e regular;
- Baixar o aparelho de levantamento conforme as orientações específicas;
- Desconectar as mangueiras do sistema pneumático e o cabo elétrico;
- Liberar a trava “A” da haste do manípulo (1);
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- Empurrar a haste do manípulo (1) para frente “B”, destravando-a “C”. Em seguida, puxar até a posição
final “D”, fazendo com que a haste fique aproximadamente 350mm para fora;
- Afastar lentamente o veículo-trator. O mecanismo da quinta-roda assumirá automaticamente a posição
de acoplamento “D”.

Atenção
- Observar a altura da mesa do pino-rei em relação à base superior da quinta-roda. A mesa deverá estar
aproximadamente 50mm mais baixa antes de fazer o acoplamento do veículo-trator. Este procedimento
deve ser observado principalmente em implementos equipados com suspensão pneumática (balões de ar),
já que qualquer perda de pressão altera estas medidas;
No bitrem, a posição do aparelho de levantamento no chassi aliada com a posição do centro de gravidade
do semi-reboque dianteiro pode fazer com que apresente este risco quando desacoplado carregado.

Para evitar o risco de tombamento (cair para frente) do semi-reboque dianteiro, a LINSHALM
determina que o mesmo não poderá ser desacoplado do semi-reboque traseiro estando carregado.

Nota
Sobre um terreno macio, aconselha-se a colocação de pranchas, sob as sapatas do aparelho de
levantamento, no sentido transversal, preferencialmente mais largas que as sapatas.

A LINSHALM não recomenda utilização de soldas tanto nos blocos como nos componentes da quintaroda, pois isto poderá acarretar perda em sua garantia e mau funcionamento do conjunto da quinta-roda e
ou implemento.
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SISTEMA DE ACOPLAMENTO DO BITREM
Acoplamento para Implemento
- O semi-reboque deve estar estacionado em superfície plana e regular;
- Retirar a alavanca (1) da posição “A” e engatar dentro do puxador da alavanca (2), conforme posição “B”;
- Para armar a quinta-roda e acoplar o pino-rei, empurrar a alavanca da quinta roda (1) no sentido da seta
“C”, até a posição final “D”;
- Retirar a alavanca (1) do puxador da alavanca (2);

- Observar a altura da mesa do pino-rei em relação à base superior da quinta-roda. A mesa deverá estar
aproximadamente 50mm mais baixa. Este procedimento deve ser observado principalmente em
implementos equipados com suspensão pneumática (balões de ar), já que qualquer perda de pressão
altera estas medidas;
- Recuar o veículo trator lentamente e proceder o engate. O mecanismo da quinta-roda travará
automaticamente;
- Certificar-se de que a base da mesa do pino-rei está totalmente apoiada na base da quinta-roda;
- Prender uma extremidade da alavanca (1) do puxador da alavanca (2) e a outra extremidade no orifício
na lateral da base do rodado;
- Conectar as mangueiras do sistema pneumático e o cabo elétrico;
- Acionar o freio do semi-reboque e assegurar-se, com uma suave e curta tracionada para a frente, se o
acoplamento foi bem realizado;
- Recolher o aparelho de levantamento e liberar o freio de estacionamento.
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Atenção:
Certifique-se de que o acoplamento se processou corretamente, verificando também o funcionamento do
sistema de freio e elétrico, antes de colocar o implemento em movimento.

Desacoplamento do Implemento
- Estacionar o semi-reboque em superfície plana e regular;
- Baixar o aparelho de levantamento conforme as orientações específicas;
- Desconectar as mangueiras do sistema pneumático e o cabo elétrico;
- Empurrar a alavanca da quinta roda (1) no sentido da seta “C”, até a posição final “D”;
- Retirar a alavanca (1) do puxador da alavanca (2);
- Afastar lentamente o veículo trator. O mecanismo da quinta-roda assumirá automaticamente a posição
inicial de acoplamento “B”;
- Prender uma extremidade da alavanca (1) do puxador da alavanca (2) e a outra extremidade no orifício
na lateral da base do rodado;

Atenção:
Sobre um terreno macio, a LINSHALM aconselha a colocação de pranchas, sob as sapatas do aparelho
de levantamento, no sentido transversal, preferencialmente mais larga que as sapatas.

SISTEMA DE ENGATE DA BASE DESLIZANTE
O sistema de engate descrito abaixo refere-se a um sistema desenvolvido pela LINSHALM, especialmente
para o Bitrem.
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Estendimento da base deslizante do Bitrem
- Retirar o cadeado (1) e o mosquetão (2) da alavanca (3);
- Puxar a alavanca (3) no sentido da seta (A), mantendo as duas alavancas (3 e 4) puxadas;
- Acionar a válvula de acionamento de estacionamento “Spring Brake”, freando o semi-reboque;
- Movimentar o veículo trator para frente em baixa velocidade, até a base deslizante engatar no pino rei;
- Conferir se a alavanca (4) esta fechada – posição “B” - e se a alavanca (3) está aberta – posição “A”;
- Colocar o mosquetão (2) e o cadeado (1) na alavanca (4).
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Recolhimento da base deslizante do Bitrem
- Desacoplar o implemento traseiro;
- Retirar o cadeado (1) e o mosquetão (2) da alavanca (4);
- Puxar a alavanca (4) no sentido da seta (A), mantendo as duas alavancas (3 e 4) puxadas;
- Acionar a válvula de acionamento de estacionamento “Spring Brake”, freando o semi-reboque;
- Movimentar o veículo trator para trás em baixa velocidade, até a base deslizante engatar no outro pino
rei;
- Conferir se a alavanca (3) esta fechada – posição “B” - e se a alavanca (4) está aberta – posição “A”;
- Colocar o mosquetão (2) e o cadeado (1) na alavanca (3).

Atenção
Jamais trafegar com o Bitrem quando as duas alavancas estiverem puxadas (abertas).

Em caso de travamento do sistema de engate do Bitrem, EVITE PANCADAS para não danificar o
sistema e perder sua garantia.
Caso o problema persistir, entre em contato com Rede Autorizada de Assistência Técnica da LINSHALM.

Lubrificação do Sistema de Engate do Bitrem
Lubrificar a base deslizante e sistema de engate do Bitrem semanalmente, conforme indicado na tabela de
manutenções preventivas.

34

APARELHO DE LEVANTAMENTO

APARELHO DE LEVANTAMENTO
O aparelho de levantamento tem como função levantar o implemento para desacoplar o pino-rei da quintaroda e apoiar o implemento no solo após o veículo trator ter sido desacoplado. Os implementos
LINSHALM são equipados com aparelhos de levantamento mecânicos.

Aparelhos de Levantamento Mecânicos
Os aparelhos de levantamento mecânicos que equipam os implementos LINSHALM são da marca JOST.
Estes aparelhos possuem duas velocidades de operação: uma rápida, para aproximação da sapata até o
solo, e outra lenta, para executar o levantamento da carga.

Série B200:
Capacidade de levantamento: 24 ton.
Capacidade estática (de apoio): 50 ton.
Levantamento por giro:
- Velocidade baixa: 1,0mm;
- Velocidade alta: 10,6mm.

Série B280:
Capacidade de levantamento: 28 ton.
Capacidade estática (de apoio): 50 ton.
Levantamento por giro:
- Velocidade baixa: 0,65mm;
- Velocidade alta: 10,6mm.

Instruções para Operação
Sentido de Giro da Manivela
- Para suspender o aparelho de levantamento, gire a manivela no sentido horário “A”;
- Para baixar o aparelho de levantamento, gire a manivela no sentido anti-horário “B”.

Para Suspender o Aparelho de Levantamento
Após acoplar o veículo trator ao implemento, seguindo as orientações específicas para esta operação,
proceder da seguinte forma:
- Retirar a manivela do suporte (4);
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- Recolher o aparelho de levantamento em velocidade baixa (3), até que os apoios se afastem do solo,
girando a manivela no sentido indicado;
- Em seguida, mudar para a velocidade alta (2), recolhendo em definitivo os apoios, também girando no
sentido indicado;
- Montar a manivela no respectivo suporte (4), engrenada na velocidade 2 ou 3.

Para Baixar o Aparelho de Levantamento
Antes de desacoplar o implemento, observar os seguintes pontos:
- Retirar a manivela do suporte (4);
- Conectar a velocidade alta no aparelho (2), aproximar os apoios do solo, girando a manivela no sentido
indicado;
- Mudar para a velocidade baixa (3), até obter a altura ideal para o desacoplamento, também girando a
manivela no sentido indicado;
- Montar a manivela no respectivo suporte (4), engrenada na velocidade 2 ou 3;
- Desacoplar o implemento conforme orientações específicas para esta operação.

Para não danificar o sistema, assegurar-se de que as forças incidentes sobre o aparelho de
levantamento não sejam superiores a sua capacidade.

Posição Neutra: posição intermediária;
Velocidade Alta: posição da manivela na velocidade alta. Utilizar somente para aproximação dos
apoios ao solo e recolher após o uso;
Velocidade Baixa: posição da manivela na velocidade baixa. Utilizar para levantar e baixar com
carga;
Posição de Bloqueio: quando o veículo está em movimento. As engrenagens nesta situação deve
estar na posição 2 ou 3.

Manutenção
Em condições normais, lubrificar o aparelho de levantamento a cada 120 dias ou 40.000 Km (mínimo).
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Recomendações:
- Sempre que o veículo estiver em movimento, os dois pés do aparelho de levantamento deverão estar
totalmente levantados;
- Não desacoplar o implemento antes que o aparelho esteja totalmente apoiado no solo e suportando toda
a carga;
- Não levantar os apoios além do limite máximo e não usar força exagerada nesta operação;

Jamais levantar o veículo carregado com velocidade alta, pois, além de comprometer as
engrenagens do sistema de levantamento, acarretará na perda e garantia.
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SUSPENSOR PNEUMÁTICO DO EIXO PARA SUSPENSÃO MECÂNICA
O suspensor pneumático do eixo é um acessório instalado no implemento para suspender o primeiro eixo,
quando o implemento trafegar sem carga e evitar o desgaste dos pneus. O suspensor pneumático é
composto de uma mola pneumática (balão de ar) que, através de grampos, suspende o eixo. O seu
acionamento é através da válvula do suspensor pneumático que se encontra no painel de acionamento
das válvulas.

Importante:
Quando o implemento possuir o acionamento do suspensor pneumático do
eixo na cabina do veículo trator, a LINSHALM recomenda ativar e desativar
com cuidado, diminuindo a marcha ou parando, tomando todo o cuidado e
assegurando que, o levante do eixo e o sistema de freio estejam
funcionando corretamente.
A instalação deste equipamento, principalmente nesta configuração, deve
ser realizada na rede autorizada LINSHALM. O funcionamento deste
sistema depende da instalação, do uso e das funções corretas das válvulas.

Atenção:
- Trafegar com o eixo suspenso somente quando o implemento estiver sem carga;
- Acionar o suspensor somente quando necessário, pois, esta operação consome grande quantidade de
ar;
- O reservatório de ar deverá estar completo, com uma pressão mínima de 5 kgf/cm 2, para o enchimento
da mola pneumática (balão de ar).

Para Suspender o Eixo
Acionar a válvula do suspensor (1), localizada na caixa de válvulas na frontal da suspensão, para a
posição “levantar”. O ar encherá a mola pneumática (balão de ar), que ao mesmo tempo, levantará o
eixo. A válvula de bloqueio implicará automaticamente a passagem de ar para os freios do eixo.

Para Abaixar o Eixo
Acionar a válvula suspensor (1), localizada na caixa de válvulas na
frontal da suspensão, para a posição “abaixar”. A mola pneumática
esvaziará, provocando a descida do eixo. A válvula de bloqueio libera
automaticamente a passagem de ar para os freios do eixo.
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Observação:
No caso do bitrem, todas as orientações deverão ser executadas nos implementos dianteiros e traseiros.
Importante:
A LINSHALM recomenda verificar o funcionamento dos freios do eixo com suspensor pneumático, sempre
que o suspensor for utilizado, observando que:
- O eixo não fique travado quando suspenso;
- Os freios sejam liberados quando o eixo for abaixado.
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SUSPENSOR PNEUMÁTICO DE EIXO PARA SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
Produto desenvolvido com novo design para garantir um melhor desempenho e durabilidade do Suspensor
Ação Indireta.

Suspensão Ação Indireta apresenta resposta eficiente no
levantamento do eixo, com uma maior velocidade de
acionamento.
A montagem é feita sem a necessidade de alteração dos
componentes da suspensão, mantendo as configurações
originais da suspensão do semi-reboque.
- A capacidade nominal de levantamento de 1 tonelada.

Nota
O uso de peças originais LINSHALM é indispensável. Qualquer modificação invalidará automaticamente a
garantia.

Instruções de Operação
O suspensor pneumático tem a função de
suspender o eixo quando o implemento estiver
sem carga.

Não é recomendado suspender o eixo do
implemento em dias de chuva, mesmo se estiver
ser carga. Com todos os pneus apoiados no solo
o veículo terá maior estabilidade e segurança.
A pressão do ar ideal para o trabalho do suspensor é de 4,5 bar.

Instruções de Manutenção
A mola pneumática deverá ser verificada a cada revisão do veículo e substituída quando apresentar
deformação ou vazamento. Também é recomendada a substituição a cada 400.000Km ou três anos de
uso.
A estrutura deverá ser substituída quando a mesma apresentar marcas provocadas por batidas ou trincas
no material.
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Nota
O uso de peças originais LINSHALM é indispensável. Para executar Reparos e Manutenção consulte
sempre uma Rede Autorizada LINSHALM.

Adaptação a Sistemática de Revisão das Montadoras de Veículo
Pode-se adaptar a periodicidade da tabela “Manutenções – Plano de Manutenções Periódicas” conforme o
manual de manutenção do veículo onde o suspensor pneumático está implementado, contanto que não se
excedam 5.000Km de diferença e o período não exceda 30 dias do indicado.
No caso da adaptação, a revisão prevista na tabela “Manutenções – Plano de Manutenções Periódicas”
deve ser feita sempre na revisão mais próxima prevista no manual do veículo.

Exemplo
Se no manual do veículo está prevista uma parada para revisão aos 25.000Km e outra aos 45.000Km,
deve-se considerar a revisão de 30.000Km do implemento na revisão de 25.000Km do veículo.

Atenção
As revisões são de inteira responsabilidade do proprietário e/ou motorista.
Defeito

Causa

Solução

Pressão do ar baixa (menor que 4,5
bar).

Aumente a pressão no sistema pneumático
antes de erguer o eixo.

Excesso de peso sobre o eixo.

O peso do eixo esta acima do limite de
projeto de 1 ton.

Suspensor não
levanta o eixo Erro na instalação pneumática.

Revise a instalação pneumática.
Posicionamento incorreto na
instalação.

Verifique dimensões conforme o manual de
instalação

Acoplamento da entrada de ar mal
encaixada.

Remova o niple da entrada de ar e monte
novamente. Avalie a rosca do niple, caso
apresente espanamento, substitua o niple.

Bolsa furada.

Substitua a bolsa.

Mangueiras furadas.

Substitua as mangueiras.

Vazamento
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ADESIVOS RETRORREFLETORES DE SEGURANÇA
Os adesivos são um acessório de uso obrigatório, instalado no implemento conforme a Deliberação do
CONTRAN, que determina as quantidades e posicionamento nos diversos pontos do implementos.
A LINSHALM recomenda que a colocação, troca ou reposição dos adesivos sejam executadas na rede de
assistência técnica autorizada, evitando situações divergentes da Legislação vigente.

Vermelho

Branco (Cinza)

Limpeza e Conservação dos Adesivos

Atenção:
Não tente remover a sujeira de maneira agressiva usando equipamentos de lavagem com pressão, pois
isto poderá resultar no levantamento das bordas e/ou delaminação do material. Temperatura máxima da
água: 60°C.

Não utilizar soluções à base de ácido, álcalis ou solventes em geral. Recomenda-se a utilização de
soluções neutras (pH’s entre 6,5 – 7,5).

É recomendada a limpeza periódica para o máximo aproveitamento do desempenho do produto.
São recomendados os seguintes procedimentos de limpeza:
- Lavar com uma esponja macia, ou com pano não abrasivo, água morna ou fria e detergente;
- O adesivo pode ser lavado por lavadores com escovas giratórias automáticas;
- Lavagem com pressão (máxima 1200 psi) - distância mínima de 30 cm e ângulo menor do que 45°;
- Enxágue completamente após a lavagem do implemento;
- Seque-o após a lavagem.
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PORTA-ESTEPE
Os bitrens e semi-reboques estão equipados com suporte para dois
pneus sobressalentes (porta-estepe) e os reboques com suporte para
um pneu.

PORTA-ESTEPE PARA AROS A DISCO
Orientações para retirar o estepe (pneu) do suporte:
Retirar o cadeado do pino do lado direito do suporte (opcional).
Retirar as três porcas (1) e girar a trava de segurança para a esquerda
(2), destravando-a.
Com o auxílio da chave de roda do veículo trator, girar o eixo do
suporte (3) para a esquerda, fazendo o estepe descer até o solo.
Desencaixar os três pinos da travessa em forma de “T” (4).
Retirar o estepe.

Orientações para fixar o estepe (pneu) no suporte:
Encaixar os três pinos da travessa em forma de “T” (4) dentro dos furos do aro do estepe.
Girar a trava de segurança (2) para a direita evitando que o estepe volte a descer.
Com o auxílio da chave de roda do veículo trator, girar o eixo do suporte (3) para a direita, fazendo o
estepe subir até os três pinos se encaixarem no suporte.
Colocar as porcas nos três pinos (1), observando se o estepe está devidamente fixado.
No pino da direita do suporte pode ser colocado um cadeado (opcional).
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PORTA-ESTEPE PARA RODA A DISCO 15” COM CATRACA
Orientações para retirar o estepe (pneu) no suporte:
Retirar o cadeado do pino do lado direito do suporte (opcional).
Retirar as duas porcas do pino (1) e girar a trava de segurança para a esquerda (2), destravando-a.
Com o auxílio da chave de roda do veículo trator, girar o eixo do suporte (3) para a esquerda, fazendo o
estepe descer até o solo.
Desencaixar os dois pinos da travessa (4).
Retirar o estepe.

Orientações para fixar o estepe (pneu) no suporte:
Encaixar os dois pinos da travessa (4), dentro dos furos do aro do estepe.
Girar a trava de segurança (2) para a direita evitando que o estepe volte a descer.
Com o auxílio da chave de roda do veículo trator, girar o eixo do suporte (3) para a direita fazendo o
estepe subir até os dois pinos se encaixarem no suporte.
Colocar as porcas nos dois pinos (1) observando se o estepe está devidamente fixado.
No pino da direita do suporte pode ser colocado um cadeado (opcional).

Observação
O suporte possui 4 furos para aro de estepe 17,5” e 22,5”.
Para alterar o suporte para um aro de tamanho diferente, é
necessário trocar a posição dos dois pinos (1) de lugar.
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PORTA-ESTEPE PARA RODA A DISCO 15” SEM CATRACA
Orientações para retirar o estepe (pneu) no suporte:
Desapertar as duas porcas dos parafusos (1-A e 1-B), sem retirá-las.
Levantar a alavanca (2) e retirar a porca e o parafuso (1-B).
Retirar a porca e o parafuso (1-A) para então desencaixar o aro, retirando o estepe.

Orientações para fixar o estepe (pneu) no suporte:
Encaixar o aro do estepe em cima da haste (3) e prender o parafuso 1-A.
Levantar a alavanca (2) e encaixar o parafuso (1-B) no outro furo do aro.
Abaixar a alavanca para nivelar o estepe.
Apertar o parafuso (1-A) até encostar a base do aro no suporte.

45

COMPONENTES E ACESSÓRIOS

PORTA-ESTEPE PARA ARO RAIADO 20” E 22”
Orientações para retirar o estepe (pneu) no suporte:
Retirar o cadeado do pino do lado direito do suporte (opcional).
Retirar as três porcas (1) e girar a trava de segurança para a esquerda (2), destravando-a.
Com o auxílio da chave de roda do veículo trator, girar o eixo do suporte (3) para a esquerda, fazendo o
estepe descer até o solo.
Desencaixar a travessa em forma de cruz (4) do aro do estepe.
Retirar o estepe.

Orientações para fixar o estepe (pneu) no suporte
Encaixar a travessa em forma de cruz (4), dentro do aro do estepe.
Girar a trava de segurança (2) para a direita, evitando que o estepe
volte a descer.
Com o auxílio da chave de roda do veículo trator, girar o eixo do
suporte (3) para a direita, fazendo o estepe subir até os três pinos se
encaixarem no suporte.
Colocar as porcas nos três pinos (1), observando se o estepe está
devidamente fixado.
No pino da direita do suporte pode ser colocado um cadeado
(opcional).
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ITENS OPCIONAIS
Os itens a seguir relacionados são opcionais disponíveis para os implementos LINSHALM. Sua instalação
depende sempre da solicitação do cliente no pedido de venda.

SISTEMA DE FREIO ABS
Os implementos LINSHALM podem ser equipados com o sistema de freio ABS, que proporciona maior
segurança, confiabilidade e durabilidade dos componentes do freio.

Regulagem dos freios
Os implementos equipados com o sistema de freio ABS e sem compensador automático de freio devem
ter os freios regulados a cada 2.000 km.

Manutenção periódica
Qualquer manutenção nesse sistema somente poderá ser realizada pela rede autorizada de assistência
LINSHALM, com vistas a manter a qualidade dos componentes, o funcionamento eficaz e para a garantia
dos mesmos.

Importante
Quando o veículo trator for dotado de sistema de freio ABS, eventuais problemas no sistema de freio do
implemento serão identificados pelo motorista, através de lâmpadas específicas instaladas no painel do
veículo trator.
Um eventual problema no sistema ABS não impede o funcionamento do sistema de freio normal do
implemento.
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COMPENSADOR AUTOMÁTICO DE FREIO
O compensador automático de freio é um componente que ajusta automaticamente o freio, à medida que
as lonas de freio desgastam, mantendo sempre constante a folga entre a lona e o tambor de freio.

Regulagem inicial do freio
Sempre que ocorrer troca de lonas de freio do equipamento, a regulagem
deverá ser realizada manualmente, após esta operação, o compensador
se regulará automaticamente.

Manutenção do Compensador Automático de Freio
Na utilização em condições severas
Desmontagem completa do compensador a cada 100.000 km ou um ano, o que ocorrer primeiro.

Na utilização em condições normais
Desmontagem completa do compensador a cada 150.000 km ou um ano e meio, o que ocorrer primeiro.

Importante
A utilização ideal do compensador de freio dar-se-á quando este for instalado no implemento e também no
veículo trator.
Não sobrecarregar os freios do implemento, a fim de não reduzir a durabilidade das lonas de freio.
Não violar a regulagem da pressão entre o veículo trator e o implemento. O aumento excessivo da
diferença de pressão entre ambos, comprometerá o sistema de freio do implemento. O ideal é 0,4 kgf/cm²
a mais no implemento.
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Informações Gerais
Providencie que os serviços regulares de manutenção sejam executados nos intervalos prescritos no
plano de manutenção periódica de acordo com o modelo do implemento.
Na sequência, estão relacionadas as orientações e recomendações que devem ser seguidas nas
manutenções.

Importante
A LINSHALM recomenda realizar sempre o plano de manutenção periódica constante neste manual, na
Rede Autorizada de Assistência da LINSHALM, garantindo o uso de componentes genuínos, ferramentas
e procedimentos adequados, permitindo assim a conservação, maior durabilidade e melhor desempenho
do implemento.

Atenção
Por motivos de segurança, a LINSHALM recomenda que o implemento não seja entregue aos cuidados de
terceiros inexperientes que desconheçam as condições de segurança, no uso e manutenção do mesmo.

Observação
No caso do bitrem, todas as orientações deverão ser executadas nos implementos dianteiros e traseiros.

PLANO DE LUBRIFICAÇÃO
Para um melhor rendimento e uma maior durabilidade do implemento, a LINSHALM recomenda seguir
sempre um plano de lubrificação, evitando o aquecimento e o desgaste prematuro dos componentes
sujeitos a atributos constantes.

Nota
A LINSHALM considera que, a cada 30 dias, o implemento roda em média 11.000 km. As quilometragens
e períodos citados neste manual são os máximos admitidos pela LINSHALM, podendo as lubrificações
serem realizadas em tempos inferiores aos estabelecidos.
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TIPO DE GRAXA
A graxa recomendada para a utilização em todos os pontos de lubrificação dos implementos LINSHALM é
do tipo “Múltiplas Aplicações”, à base de sabão de lítio, com características EP (extrema pressão).
A graxa é recomendada, também, para o sistema de engate do bitrem.

Características
Base: sabão de lítio
Grau NLGI: 2
Ponto de gota: aproximadamente 198°C
Óleo básico: mineral de viscosidade 138 cSt a 40°C

Quantidade
1,50 kg (um quilo e meio) de graxa por cubo de roda.
Nos demais pontos, a quantidade suficiente para manter os componentes devidamente lubrificados
durante os prazos estipulados.

Nota
A quantidade de graxa não recomendada implicará na perda da garantia dos componentes sujeitos à
lubrificação, bem como suas conseqüências. Isso pode prejudicar a eficiência da lubrificação do conjunto e
contaminar a graxa já existente.
É desnecessário colocar mais graxa do que o recomendado nos rolamentos. O excesso de graxa causará
superaquecimento durante o trabalho, causando aumento da pressão interna, podendo ocasionar
problemas no rodado.
A instalação de estabilizadores de pressão para pneus nos eixos do implemento altera o volume interno do
cubo, prejudicando a distribuição da graxa e a lubrificação dos rolamentos, além de danificar a vedação,
podendo ocasionar perda de graxa.

TIPO DE GRAXA PARA A BASE DESLIZANTE
A graxa recomendada para a lubrificação da base deslizante dos implementos LINSHALM é do tipo Bissulf
Molibdenio com vaselina líquida, na proporção de 80% para 20%, respectivamente.
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ALINHAMENTO DOS EIXOS
A perfeita geometria proporciona ao implemento melhor desempenho, economia de combustível, menor
desgaste de pneus e melhor estabilidade do conjunto veículo trator e implemento.
O alinhamento dos eixos deve ser verificado a cada 40.000 km ou sempre que a suspensão sofrer
manutenções.

Observação
No caso do bitrem, deverá ser executado alinhamento nos implementos dianteiro e traseiro.
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A LINSHALM recomenda as seguintes manutenções preventivas.

Todos os dias, antes de iniciar a viagem:
- Verificar o sistema de acoplamento da quinta-roda;
- Verificar o funcionamento do sistema pneumático e elétrico;
- Revisar o aperto das porcas de roda (conforme tabela de torque);
- Drenar o reservatório de ar;
- Verificar a pressão dos pneus, conforme orientações do fornecedor ou conforme indicado no pneu.

Aos 15 dias ou 5.000 km iniciais:
- Revisar todo o sistema de freio;
- Revisar alinhamento dos eixos;
- Verificar desgaste das lonas de freio;
- Reapertar os grampos de mola (conforme tabela de torque).

PLANO DE MANUTENÇÕES PERIÓDICAS
Relação das tarefas para serem verificadas nas manutenções periódicas.

Observação
No caso do bitrem, todas as tarefas deverão ser executadas nos implemento dianteiro e traseiro.
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Manutenção
Preventiva

Manutenção Periódica

Diaria- Semanalmente
mente

Inicial
A cada
A cada
30 dias
90 dias
180 dias
10.000Km 30.000Km 60.000Km

Tarefas

Sistema Elétrico
Testar sistema elétrico
Examinar o sistema elétrico
Sistema Pneumático
Limpar o filtro de ar
Purgar o reservatório de ar
Examinar sistema pneumático de freio: válvulas, mangueiras
e vazamentos
Examinar câmaras de freio: fixação e vazamentos
Acessórios
Examinar a pressão dos pneus
Verificar fixação e funcionalidade dos acessórios e
equipamentos
Eixo e Componentes
A cada 2.000Km

Examinar os freios: regular os ajustadores
Verificar visualmente através do tampão localizado no tapapó o desgaste das lonas de freio
Examinar rodados
Aperto das porcas de rodas
Verificar alinhamento de eixos

Regular o ajuste dos rolamentos dos eixos
A cada troca de lona de freio ou 40.000Km, retirar os rodados e abrir os cubos de roda para:
- Examinar rolamentos e trocar a graxa;
- Examinar cubos, tambores e reapertar parafusos (ver tabela de torques);
- Substituir arruelas dentadas e retentores (obrigatório), juntas (se necessário);
- Examinar componentes do freio e substituir as molas dos patins;
- Ajustar a folga dos rolamentos dos eixos;
- Verificar torque do parafuso de fixação do freio com disco da viga.
Suspensão Mecânica
Examinar a suspensão: balancins, pinos, buchas, mancais e
fixação
Examinar feixes de mola: reapertar grampos (ver tabela de
torques)
Examinar braços tensores: buchas, pinos e abraçadeiras
Examinar torque: porca do parafuso de fixação do balancim
ao suporte

Inicial à 5.000Km

Examinar torque: porca do parafuso de fixação do braço
tensor

Inicial à 5.000Km

Examinar torque: porca do parafuso de fixação do cilindro

Inicial à 5.000Km

Examinar desgaste das pastilhas
Examina desgaste das esfregas da mola
Examinar estado da bucha de borracha
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Tarefas

Manutenção
Preventiva

Manutenção Periódica

Diaria- Semanalmente
mente

Inicial
A cada
A cada
30 dias
90 dias
180 dias
10.000Km 30.000Km 60.000Km

Suspensão Pneumática
Examinar torque das porcas dos amortecedores, porcas das
arruelas de alinhamento nos suportes frontais e porcas de
fixação das molas pneumáticas

Inicial à 1.600Km

Alinhamento do eixo
Examinar sistema pneumático da suspensão: molas
pneumáticas, mangueiras e vazamento

Inicial à 1.600Km

Examinar amortecedores e buchas de borracha
Suspensor Pneumático (para suspensão Mecânica)
Verificar se apresenta vazamento na conexão do adaptador
pneumático (Niple)
Apertar o grampo

5.000Km ou 30
dias, o que vencer
primeiro
5.000Km ou 30
dias, o que vencer
primeiro

Inspecionar visualmente se existe trincas no conjunto
estrutura e no parafuso do grampo
Verificar se apresenta algum tipo de deformação ou
desgaste na mola pneumática
Suspensor Pneumático (para Suspensão Pneumática)
Verificar se apresenta vazamento na conexão do adaptador
pneumático (Niple)

5.000Km ou 30
dias, o que vencer
primeiro

Inspecionar visualmente se existe trincas na estrutura
Verificar se apresenta algum tipo de deformação ou
desgaste na mola pneumática e/ou no parafuso da bucha
Verificar o torque das fixações do suspensor (ver tabela de
torques)
Quinta-Roda e Pino-Rei
Limpar a mesa do pino-rei do semi-reboque, a base superior
da quinta-roda e o pino-rei
Lubrificar a base superior da quinta-roda, o mecanismo de
travamento e garra de travamento
Verificar a haste no manípulo de operação
Examinar o torque dos parafusos de fixação do pino-rei
Verificar componentes da quinta-roda e pino-rei se
apresentam desgastes, deformação ou trincas
Sistema de Engate e Base Deslizante
Limpar a mesa do pino-rei do semi-reboque, o pino rei e o
sistema de engate do bitrem
Verificar se as molas apresentam desgaste, deformação ou
trincas
Lubrificar a base deslizante e o sistema de engate do bitrem
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Tarefas

Manutenção
Preventiva

Manutenção Periódica

Diaria- Semanalmente
mente

Inicial
A cada
A cada
30 dias
90 dias
180 dias
10.000Km 30.000Km 60.000Km

Sistema de Acoplamento
Implemento com sistema direcional (auto) examinar:
suspensão pneumática, sistema direcional, acoplamento,
articulações e fixações.
Regulagem do sistema de amortecimento do engate esférico
para os modelos mecânico e pneumático
Verificar folga da porca castelada do pino esférico para os
modelos mecânicos e pneumáticos

Inicial 1.000Km

A cada acoplamento

Lubrificação da ponteira com o pino esférico e com o sistema
de amortecimento para os modelos mecânico e pneumático
Examinar visualmente o torque do sistema de acoplamento:
quinta-roda, pino-rei, engate do reboque, varão fixação
(cambão) e rala

A cada 6.000Km
ou 15 dias

Examinar o torque da porca de fixação da ponteira giratória
Aparelho de Levantamento
Verificar aparelhos de levantamento
Lubrificar o aparelho de levantamento
Sistema Autodirecional
Verificar molas do sistema centralizador
Verificar se os amortecedores do sistema apresentam danos
nos olhais e no corpo
Verificar a válvula reguladora de carga
O acionamento do suspensor do eixo quando engrenado
marcha-ré

A cada acoplamento

Sistema de Freios
Verificar os componentes que sofrem atritos e desgastes
regulares, tais como: lona de freio, molas, tambores,
retentores, etc.

A cada abertura do cubo roda

Lubrificar o sistema, em aplicação severa

A cada 15 dias

Lubrificar o sistema, em aplicação normal

A cada 30 dias
A cada 2.000Km

Regular os freios
Chassi
Verificar nivelamento e estado geral do chassi e soldas em
geral
Generalidades

Ver períodos indicados neste manual e plano de
manutenção periódica

Lubrificar os pontos indicados no manual
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Tabela de Torques
As indicações de torques na tabela abaixo são as recomendadas pela
LINSHALM, quando dos reapertos na manutenção periódica.

.
Indicação

Torque

Porca de roda - para eixo a disco
Porca de roda - para eixo raiado
Parafuso de fixação do pino-rei
Porca de fixação da câmara de freio
Parafuso do suporte do eixo expansor "S" do freio
Parafuso de fixação do freio com o disco da viga
Parafuso de montagem do conjunto cubo/tambor
Parafuso do mancal do pino do balancim
Porca do parafuso do braço tensor modelo 2000
Parafuso da abraçadeira de regulagem do braço-tensor
Porca do grampo do feixe de mola
Porca do parafuso do batente da mola
Porca do grampo de mola de tração M24 suspensão pneumática
Porca do parafuso da mola parabólica de tração M30 suspensão pneumática
Parafuso do amortecedor M20 - suspensão pneumática
Porca de fixação do balão de ar M12 suspensão pneumática
Porca de fixação do balão de ar M16 suspensão pneumática
Porca de fixação da base do balão de ar - suspensão pneumática
Parafuso de fixação da rala e quinta-roda
Porca de fixação da ponteira - cambão fixo
Porca do grampo - suspensor pneumático
Porca de fixação hubodômetro
Porca do sistema de acoplamento - engate esférico automático
Porca castelada - engates esféricos
Porca do parafuso do amortecedor - Suspensão SPL
Porcas do parafuso do suporte frontal do alinhamento - Suspensão SPL

65 a 70 Kgf.m
30 a 40Kgf.m
18 a 20Kgf.m
15 a 22Kgf.m
15 a 17Kgf.m
22 a 27Kgf.m
18 a 23Kgf.m
11 a 13Kgf.m
70 a 80Kgf.m
25 a 30Kgf.m
40 a 50Kgf.m
13 a 17Kgf.m
70 a 80Kgf.m
120 a 150Kgf.m
25 a 30Kgf.m
4 a 5Kgf.m
13 a 17Kgf.m
17 a 22Kgf.m
21 a 26Kgf.m
40 a 50Kgf.m
26 a 30Kgf.m
1,5 Kgf.m
22 a 26Kgf.m
40 a 43Kgf.m
48 a 55Kgf.m
65 a 78Kgf.m

Porcas do parafuso da mola pneumática da suspensão superior e inferior suspensão SPL
Porca da estrutura (suporte) suspensão SPL
Parafuso da mola pneumática - suspensão SPL
Porca inferior da mola pneumática - suspensão SPL
Porca do parafuso fixação do balancim ao suporte - suspensão Lub-Free
Porca do parafuso do braço tensor - suspensão Lub-Free
Porca do parafuso do cilindro - suspensão Lub-Free

6 a 7Kgf.m
65 a 78Kgf.m
1,5 a 2Kgf.m
6 a 7Kgf.m
100 a 150Kgf.m
70 a 80Kgf.m
13 a 17Kgf.m
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MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO
Lavagem e Limpeza
Recomendamos que a limpeza do interior do implemento seja feita apenas com vassouras, aspirador de
pó e/ou ar comprimido.
Não pulverize ou lave a parte interior do implemento com água, pois esse produto costuma reduzir a vida
útil dos componentes de madeira.

Distribuição de Carga
A distribuição de carga no implemento deve ser de acordo com a regulamentação da Lei da Balança.
O excesso de carga ou a carga mal distribuída poderá provocar sérias avarias ao implemento.
Ao carregar, recomenda-se distribuir a carga de forma homogenia:
- Não colocar a carga somente numa lateral, na frente ou na traseira do implemento;
- Evitar a colocação de cargas concentradas e de grandes pesos na região central do implemento.

Importante
Jamais trafegar com o Bitrem carregado e com os eixos estendidos, pois, sobrecarrega as guias principais.

Para cada tipo de carga deverá ser feita uma análise, levando em conta:
VOLUME: O volume de carga deverá ser igual ou menor ao da estrutura do implemento;
PESO TOTAL: O peso da carga deverá ser igual ou inferior ao da capacidade de carga líquida indicada no
implemento;
CAPACIDADE DO EIXO: Além do peso bruto total, a capacidade de carga por eixo não deverá
ultrapassar ao regulamentado pelas leis e normas vigentes.

Operação de Carga e Descarga
Observar o uso de empilhadeira sobre o tipo de assoalho do implemento, pois o mesmo pede ser
danificado.
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PINTURA DO IMPLEMENTO
Para maior proteção e durabilidade do implemento, seguir as recomendações deste manual. A validade da
garantia está diretamente ligada aos processos de conservação da pintura do implemento.

Limpeza e Lavagem do Implemento
Utilizar somente produtos de limpeza com pH neutro (6.5 a 7.5).
NÃO USE produtos alcalinos ou ácidos, que são extremamente prejudiciais à pintura.

Proteja o meio ambiente. Utilize produtos de limpeza que não agridam o meio
ambiente.

Importante
A LINSHALM não assumirá garantia de pintura nos casos:
- Lavagem com utilização de produtos químicos inadequados;
- Batidas de pedras, riscos na pintura, colisão ou danos ocasionados na operação do implemento;
- Desgaste em regiões de intensa abrasão: regiões de carga e descarga, assoalhos, dobradiças,
elementos de fixação (parafusos, manípulos, porcas e arruelas), engate de container, base superior da
quinta-roda e engate da lateral;
- Contato direto com produtos químicos: ácidos, soda, solventes, tintas, soluções à base de hidróxido de
sódio, produtos alcalinos e materiais corrosivos;
- Desgaste natural de peças provocadas pelo uso;
- Utilização de tintas não recomendadas;
- Exposição a temperaturas extremas.
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Abertura de Portas Traseiras
Abrir primeiro a folha direita da porta traseira para depois abrir a outra.
Empurrar o manípulo do trinco simultaneamente para dentro e para baixo, soltar o trinco da trava. Girar o
varão para a esquerda utilizando o trinco e puxar a folha da porta para abrir.

Observação:
No caso de varão duplo, os trincos de dentro devem ser abertos antes que os trincos de fora.
Primeiro abrir a folha direita da porta, abrindo o trinco de dentro e depois o de fora.

Para se evitar danos ao revestimento externo e aos manípulos quando da abertura total da porta, deve-se
posicionar o trinco na posição “aberto”.
Para fixar a porta na lateral, basta engatar a trava de segurança.

Para fechar as folhas das portas, siga os mesmos procedimentos, porém, na ordem inversa.

Abertura de Portas Laterais
Para abrir, pressione a alavanca para baixo e puxe a porta.
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Para fechar, solte a alavanca até ela se acomodar na posição de descanso e empurre a folha da porta
colocando a palma da mão aberta por sobre o mecanismo da lingüeta ou mais rente possível da borda da
folha batendo no requadro da carroceria até fechá-la adequadamente no seu último estágio.

Abertura de Caixa de Ferramentas
A caixa de ferramenta está localizada na lateral esquerda do implemento, sob o assoalho.
Para abrir a caixa de ferramentas é necessário erguer a alavanca e girar no sentido anti-horário. Puxar a
tampa com cuidado para que ela não desça sozinha e danifique a estrutura da caixa.

Abaixo da alavanca de abertura da caixa, existe uma fechadura para trancar a caixa de ferramentas.

Abertura de Caixa de Cozinha
A caixa de cozinha está localizada na lateral direita do implemento, sob o assoalho.
Para abrir a caixa de cozinha é necessário abrir os cadeados e puxar os ferrolhos para baixo.
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Amarração da Carga
A amarração de carga deve ser feita utilizando dos dispositivos
instalados no implemento, que são opcionais.

Observação
NÃO UTILIZE OS RIPAMENTOS (MADEIRA OU GALVANIZADO)
COMO DISPOSITIVOS DE AMARRAÇÃO DA CARGA.
Os ripamentos servem para encosto da carga.
Para amarração utilize SOMENTE as barras redondas de ferro e/ou
trilhos metálicos - opcionais (conforme indicado na figura).

Lâmpadas do Interior do Implemento
Para acender as lâmpadas do interior do implemento, ligue o interruptor, localizado na lateral dianteira
externa do implemento.
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Os implementos LINSHALM possuem informações, como: números gravados em plaquetas e na penúltima
travessa, para identificação, orientação ou licenciamento.

Número do Chassi
É o número de identificação legal do implemento (VIN), gravado no lado direito e esquerdo do chassi,
próximo ao aparelho de levantamento – pés de apoio - das carretas. É composto de 17 caracteres,
conforme abaixo:
9A908RCS2T1CX2000
Atenção: toda e qualquer informação e identificação referente ao implemento, o ponto de referência será
sempre este número.

Plaqueta de Identificação
A plaqueta de identificação contém as informações básicas do implemento, sendo:
MODELO: Sigla de identificação do modelo do implemento;
N°. DE CHASSI: O número de identificação legal do implemento (número do chassi – VIN);
N°. DE PRODUTO: O número seqüencial de produção;
CAPAC. VOLUMÉTRICA: Capacidade volumétrica do implemento;
TARA: Peso do implemento completo sem carga;
LOTAÇÃO: Capacidade técnica de carga do implemento;
DATA: Mês e ano de fabricação do implemento. Ex. 08/10;
PESO BRUTO TOTAL: Soma total dos pesos do implemento.

Observação: No caso do Bitrem, a plaqueta de identificação é fixada nos implementos dianteiro e traseiro,
identificando cada um individualmente.
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Isenção do pára-choque reforçado nos reboque e semi-reboque fabricados pela LINSHALM.
A partir da publicação da Portaria do DENATRAN, outros segmentos de semi-reboques fabricados pela
Linshalm também poderão sair de fábrica sem o pára-choque reforçado e móvel. Esse procedimento é
válido somente quando a distância da face do pneu do último eixo à extremidade traseira do implemento
não exceder 400mm.
Em função da posição da suspensão, geralmente nos elementos dianteiros – bitrem - estão isentos de
pára-choques reforçados. Segundo a portaria 11/04, estes implementos deverão portar somente um perfil
metálico (1800mm) cuja altura da borda inferior do elemento horizontal ao solo seja de no máximo 550mm.
O comprimento deverá ser no mínimo igual à distância entre as faces internas dos aros ou rodas. Esse
pára-choque não possui finalidade estrutural e sim de sinalização (suportar o adesivo refletivo).

Nota
Reforçamos o posicionamento que a LINSHALM não produz e entrega produtos em desconformidade com
a legislação vigente.
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Mau Uso do Implemento
A LINSHALM alerta que o uso inadequado do implemento, além de danificá-lo, implicará na perda da
garantia do mesmo.

A LINSHALM considera mal uso:
- Excesso de carga;
- Transporte de cargas não recomendadas para o tipo de implemento;
- Qualquer alteração realizada no implemento sem a autorização prévia da LINSHALM;
- Manutenções inadequadas, má conservação;
- Serviços de manutenção executados por terceiros não autorizados;
- Transporte de cargas concentradas. Este tipo de carregamento tem algumas restrições, pois este produto
foi projetado para transporte de cargas uniformemente distribuídas. Em caso de dúvida, consultar a
fábrica;
- Trafegar em velocidades não compatíveis com as condições da estrada.

Cuidados Especiais com os Implementos LINSHALM
- Executar as tarefas de uso e manutenção dentro das normas de segurança, evitando danos ao
implemento e possíveis acidentes;
- Manter o implemento sempre limpo e em bom estado de conservação, substituindo sempre as peças
desgastadas;
- Utilizar, nas reposições, somente peças e componentes genuínos LINSHALM, garantindo o desempenho,
funcionalidade e durabilidade do implemento;
- Não transportar materiais que não estejam dentro das especificações do implemento.

Observações:
- Os textos, especificações e ilustrações constantes neste manual, referem-se à informações disponíveis,
quando da sua edição.
- Os implementos LINSHALM estão em permanente desenvolvimento, portanto, as informações
contidas neste manual poderão ser alteradas sem prévio aviso.
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LLP Recuperadora de Caminhões Ltda
Manutenção de Carrocerias Metálicas e Frisadas
Rod. BR 153 – km 98.
Villa Jacol Biezus. Concórdia - SC
Fone: (49) 3444-7563 / (47) 9928-5972
E-mail: llprecuperadora@concordia.psi.br
Contato: Claudinei

Rizzon Renovadora (Assistência em Carretas)
Manutenção de Reboques, Semi Reboques e Bitrens
Rodovia BR 116 – km 82.
Rincão. Colombo - PR
Fone: (41) 3675-7028
E-mail: mecanicarizzon@msn.com
Contato: Clóvis

Linshalm – Filial
Manutenção de Carrocerias Metálicas e Frisadas
Rodovia BR 116 – km 293.
Potuverá. Itapecerica da Serra - SP
Fone: (11) 4147-1150 / (11) 4147-1643
E-mail: itapecerica@linshalm.com.br
Contato: Marcios

MJ Com. de Carrocerias Ltda
Manutenção de Carrocerias Metálicas e Frisadas
Rodovia RS 122 – km 14.
Angico. Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3635-0371 / (51) 3635 0347
E-mail: mj@mjimplementos.cpm.br
Contato: Débora

Timbó Recuperadora
Manutenção de Reboques, Semi Reboques, Bitrens, Carrocerias Metálicas e Frisadas
Rua Osvaldo Cruz.
Industrial. Timbó - SC
Fone: (47) 3382-0591 / (47) 3382-1719
E-mail: timbo@linshalm.com.br
Contato: Sadir
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