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1.0 – FINALIDADE
Fornecer instruções gerais sobre a instalação, operação e manutenção do equipamento, como também
nas atividades que influenciam o bom desempenho e qualidade.
Importante!
Importante!
Recomendamos a leitura do manual de instruções com atenção antes do
inicio dos serviços.

2.0 – APLICAÇÃO
Aplica–se para alimentação de força ou para comando de equipamentos móveis.
•
•
•
•
•
•

Pontes rolantes;
Guindastes;
Pórticos;
Talhas e Monovias;
Ferramentas Elétricas – Linhas de Montagem;
Transportadores.

3.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
•
•
•
•
•

Orçamento ORC
OF
OC
Desenho Lay Out Barramento
Desenho Diagrama Elétrico

4.0 – TERMINOLOGIA
Não aplicável.
5.0 – CARACTERÍSTICAS GERAIS
5.1 – Tipo
Barramento Elétrico Blindado KSL75
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5.2 – Vantagens Específicas
•
•
•
•

Necessidade mínima de espaço para aplicação;
Versatilidade excepcional;
Montagem simples por se tratar de um sistema de componentes pré-fabricados e aplicáveis conforme
as necessidades na obra;
Manutenção simples.

5.3 – Dados Técnicos
Construção
Invólucro
Condutor
Carro Coletor
Escovas

Perfil bipartido de alumínio
Perfil de cobre eletrolítico
Aço carbono, inox e PA6
Metal grafite

Ambiente de Instalação

Coberto e descoberto

Dados Mecânicos
Distância entre suspensões

Reta: Máx. 2000mm
Curva: 1000mm

Velocidades Máximas

Trecho reto: 200m/min
Trecho curvo: 60m/min

Raio Mínimo de Curvatura

1200mm

Resistência a Temperatura

100ºC

Dados Elétricos
Nº pólos
Corrente
Voltagem de Operação Admissível
Freqüência
Classe de Proteção

Máximo 7 pólos.
60A a 200A
1000V (voltagens maiores com isoladores adicionais)
60Hz
Em conformidade com NR10
IP 23 – contra contatos diretos, conforme DIN 57470 part 1 –
VDE 0470 part 1.
Carro Coletor – Capacidades de Correntes Simples de 25A e 40A – Duplo de 50A e 80A
Triplo de 75A e 120A
Resistência Dielétrica
DIN 53481
Standard: 30-40 kV/mm
Alta Temperatura: 45-50 kV/mm
Obs: com fatores de serviços menores que 100%ED, as capacidades de corrente aumentam.
Tipo

Secção do
Condutor mm²

10C
15C
25C
35C
50C

10
15
25
35
50

Máxima Corrente A a 20°C
Temperatura Ambiente
100%ED 80% ED
60
63
80
84
100
105
140
146
200
209

60% ED
66
88
111
154
218

40% ED
75
96
120
166
225

Resistência
R
Ohms/Km

Impedância
Z
Ohms/Km

1,870
1,233
0,752
0,537
0,375

1,912
1,279
0,807
0,603
0,444
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Cálculo de Queda de Voltagem

3 Fases AC:

∆u =

3× J × I ×

Z
1000

DC:

∆u = 2 I × J ×

R
1000

LEGENDA:
u
J
Z
R
I
L

=
=
=
=
=
=

queda de tensão
corrente
impedância
resistência
comprimento da linha de alimentação de energia
comprimento da barra

I
I
I
I
I

=
=
=
=
=

L
L/2
L/4
L/6
L/10

em
em
em ohms por 1000
em ohms por 1000
em
em

[V]
[A]
[m]
[m]
[m]
[m]

Alimentação de energia é posicionada na extremidade
Alimentação de energia é posicionada no centro
Alimentação de energia é posicionada em ambas as extremidades
Alimentação de energia é posicionada a cada L/6 das extremidades
Alimentação de energia é posicionada no centro e para cada L/10 das extremidades

Se a queda de voltagem for grande demais, ou aumenta-se o número de pontos de alimentação de energia
instalando um transformador ou aumenta-se a secção dos condutores.
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6.0 – INSTALAÇÃO
Importante!
Importante!
O equipamento deverá ser instalado de acordo com as instruções contidas
neste manual por pessoal qualificado. Alterações se necessárias, devem
ser submetidas à aprovação por parte da Stemmann.

6.1 – Embalagem / Retirada do Equipamento da Embalagem / Armazenamento
Os Barramentos Elétricos Blindados da Stemmann são fornecidos em embalagens adequadas ao tipo de
transporte especificado e preparados para ser permitido um fácil manuseio; com a devida proteção aos
componentes do equipamento.
Em geral quando temos definido o transporte rodoviário, o conjunto e seus acessórios são embalados em
paletes, caixas ou engradados de madeira.
Antes do inicio da instalação e montagem, os equipamentos devem ser inspecionados visualmente para
verificar se houveram danos durante o transporte e quais são as condições do equipamento recebido.
Qualquer ocorrência, contatar a Stemmann.
Caso os equipamentos não sejam instalados após a entrega e necessitam ser armazenados para uma
instalação futura, os mesmos devem ser acondicionados em local adequado, de forma a garantir a
integridade do equipamento.
6.2 – Requisitos da Fixação do Barramento
Antes do início da montagem do Barramento a travessa ou base onde este será instalado deve ser
inspecionada, conforme segue:
a)
b)
c)
d)

Verificar a dimensão da travessa de sustentação com respectivo posicionamento e diâmetro dos
furos para a montagem dos parafusos da suspensão deslizante;
Verificar a planicidade e o alinhamento da travessa onde será instalado o barramento;
A travessa deve ser projetada de forma que possa suportar e absorver o peso próprio do
Barramento, assim como das forças provocadas pelo efeito de ventos e choques de acordo com o
local e a máquina móvel onde será instalada.
Oscilações no barramento causados por uma travessa de sustentação insuficiente não são
permitidas e podem comprometer o desempenho do equipamento. O Barramento não deve sofrer
torções nem ficar instável, de forma a provocar tensões nos módulos do barramento.

6.3 – Travessa de Sustentação
Utilizada para fixar o barramento.
Atentar para o dimensional, informar dimensional conforme necessidade de aplicação.
•

Código: conforme tabela, vide componentes – Item 7.2.
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7.0 – COMPONENTES
7.1 – Módulo Até 7 Pólos
Os módulos são compostos por invólucro bipartido de alumínio natural, resistência à corrosão, ao
desgaste mecânico e a altas temperaturas do ambiente de trabalho. Os condutores de cobre eletrolítico
são isolados por isoladores de polímero de alta resistência mecânica e dielétrica.
A montagem é simples e rápida, sendo os módulos pré-montados, sem necessidade de ferramentas
especiais.
•
•

Comprimento: 4000mm
Código: conforme tabela

7.2 – Travessa de Sustentação
Utilizada para fixar o módulo
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7.3 – Suspensão Deslizante
A suspensão deslizante do barramento é utilizada para fixar os módulos na travessa de sustentação.
Devem ser alinhadas e colocadas com as seguintes distâncias nos módulos:
– Inicio: primeira suspensão a 250mm da extremidade do módulo;
– Entre suspensões – Trechos retos: 2000mm
Trechos curvos: 1000mm
A montagem é simples, fixar o parafuso M10 da suspensão na travessa de sustentação.
Material
Alumínio

Material
Fixação
Aço carbono
Aço Inox 304

Peso (Kg)
0,000

Código
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7.4 – Emenda
A emenda é constituída de um componente montado interno ao condutor de cobre que é uma barra de
perfil trapezoidal de material latão e outro componente externo ao condutor de cobre que é um perfil
curvado de material cobre, feito de forma a recobrir o condutor na parte posterior ao que ocorre o
deslizamento de contato da escova.
A montagem dos condutores de secção 10 e 15 mm2 é feita conectando 1 parafuso sextavado M4x8 no
componente interno (perfil trapezoidal) ao componente externo (perfil curvado), fixando assim as duas
partes do condutor a ser emendado. O processo é repetida em todos os condutores do barramento, de
acordo com o seu número de pólos. No caso dos condutores de secção 25, 35 e 50 mm2 a montagem é
feita conectando 4 parafusos sextavados M4x8 no componente interno (perfil trapezoidal) ao componente
externo (perfil curvado), fixando as duas partes do condutor a ser emendado. Essas emendas são
fornecidas adequadamente para as respectivas áreas de secções de condutores de cobre: 10, 15, 25,
35, 50 mm2.
Finalmente, para proteção e isolação elétrica da emenda é colocada a capa bipartida encaixada na
junção dos módulos do barramento. Essas capas bipartidas são unidas por 4 parafusos M6.
Para troca do módulo, retira-se as capas bipartidas, o componente externo da emenda dos condutores e
desloca-se o componente interno da emenda para um dos lados e retira-se o módulo. Após a
desmontagem executa-se os procedimentos de montagem convencional.
Importante: o módulo padrão do KSL75 é de 4000 mm, sendo que: o invólucro tem 3995 mm e o
condutor de cobre tem 4000 mm. Portanto, na montagem do sistema, deve-se respeitar uma folga de 5
mm entre invólucros.
Ao efetuar a emenda é importante verificar o alinhamento entre os condutores e certificar que não
existam eventuais desencontros entre eles, garantindo a passagem livre das escovas dos pantógrafos.
Caso necessário deve-se ajustar os desencontros.
O posicionamento de uma emenda deve estar no máximo a 500 mm de uma suspensão deslizante para
não comprometer o bom alinhamento do módulo nesse ponto.
Tipo
A
B
C
D
G
H
I
J
L
O
P
Q
R

Seção
10/15
mm2

25 m2
25+15
mm2
10/15
mm2
25 mm2

Nº
Pólos
2P
3P
4P
5P
3P
4P
5P
4P
5P
3P
4P
5P
4P

Peso (kg)
0,352
0,394
0,441
0,483
0,409
0,461
0,508
0,546
0,503
0,394
0,441
0,483
0,461

Código
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7.5 – Grampo Fixador
O grampo fixador é necessário para fixar o sistema de módulos de barramento contra deslizamentos
mantendo a posição de instalação.
Utilizada para modulo fase e de aterramento.
Deve ser usado nas seguintes situações:
– No centro do trecho, independentemente do comprimento;
– Entre as juntas de dilatação em cada uma das extremidades.
A montagem de uma peça do grampo fixador deve existir em todas as instalações de circuito aberto de
sistemas do barramento KSL75. Deve ser montado, em geral, na localização central, ou seja, no meio da
extensão total do sistema.
A função de trabalho que o grampo fixador exerce, é de fixar o sistema modular em um ponto fixo, de
forma a garantir imobilidade da instalação como conjunto, visto que o sistema é sustentado inteiramente
por suspensões deslizantes, que permitem a mobilidade linear do sistema modular.
Importante: uma curva no sistema é considerada como grampo fixador.

Material
Alumínio

Material
Fixação
Aço carbono
Aço Inox 304

Peso (Kg)
0,000

Código
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7.6 – Alimentação Lateral – Máximo 60A – 100%ED
Montada em uma das extremidades do sistema.
Utilizada para secções de condutores de 10 mm2 e 15 mm2.
A montagem da alimentação lateral é feita na extremidade do sistema onde o cliente deverá indicar a
melhor posição.
Fixar os bornes da alimentação nos condutores, intercalando os bornes para que não haja possibilidade
de curto-circuito.
Fixar o cabo elétrico conforme aplicação do equipamento, para melhor fixação dos cabos nos bornes,
usar terminais.
Fixar a tampa de proteção no módulo através de parafusos e fixar o prensa-cabo.
A Stemmann recomenda o uso de cabo flexível para facilitar a montagem.
Por tratar-se de um invólucro metálico, o mesmo deve ser aterrado através da fixação do parafuso M6 da
imagem abaixo.
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7.7 – Alimentação Central
Montada em um módulo de barramento e aplicada em qualquer ponto do sistema.
A montagem do sistema de alimentação central não é executada no campo, mas sim fornecida montada
em um módulo de barramento. A posição de fixação deste módulo de alimentação central dentro do
sistema fica a critério do cliente. Fixar cabos nos bornes com terminais. Os cabos devem ser passados
dentro da caixa de proteção pelo espaço destinado à passagem dos cabos, não devendo ser passados
por dentro do módulo.
A STEMMANN recomenda o uso de cabo flexível para facilitar a montagem.
Os cabos elétricos não são fornecidos, caso necessário solicitar no orçamento.
Por tratar-se de um invólucro metálico, o mesmo deve ser aterrado através da fixação do parafuso M6 da
imagem abaixo.
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7.8 – Junta de Dilatação
Montada em um módulo de barramento e aplicada em qualquer ponto do sistema.
Aplicado para compensar variações no comprimento nominal do condutor devido à influência térmica do
ambiente.
A junta de dilatação dos condutores é empregado para compensar variações no comprimento nominal
dos mesmos, devido à influência térmica do meio ambiente, ou seja, as temperaturas máximas e
mínimas que é submetido um barramento em suas condições de trabalho.
A montagem do conjunto de dilatação dos condutores não é executada em campo, mas sim, fornecida
completamente montada num dos módulos de barramento a fazer parte do sistema e executada já na
etapa de fabricação.
No momento da montagem é necessário, em função da temperatura ambiente, fazer um ajuste da
abertura da dilatação.
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7.9 – Janela de Extração do Carro Coletor
Utilizada para a retirada do carro coletor para manutenção, sendo montada em um módulo de
barramento, e aplicada em qualquer ponto do sistema.
Recomendada em sistemas fechados e de maior extensão.
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7.10 – Carro Coletor 25A/5P Até 5 Pólos
Coleta energia e transfere para as máquinas, equipamentos e ferramentas através das escovas de
contato que deslizam nos condutores energizados dos módulos.
O sistema de eletrificação por barramento KSL75 tem sua aplicação característica como sistema de
eletrificação de equipamentos móveis, cujo layout de instalação apresenta esta condição de trabalho.
Portanto o sistema de barramento, por meio do carro coletor fornece corrente elétrica para as máquinas,
equipamentos, ferramentas ou dispositivos que necessitem de energização elétrica em movimento.
A conexão do carro coletor com o equipamento que deva ser eletrificado no percurso do barramento
chama-se arrastador.
Na montagem do conjunto do carro coletor é necessário prestar atenção no alinhamento do arrastador
em relação ao módulo do barramento, que devem estar com ângulo de 90º entre si.
Nos sistemas de barramento onde é constituído “circuito aberto”, os carros coletores são colocados e
retirados pelas extremidades do sistema dos módulos do barramento, retirando-se a tampas laterais. Em
sistemas “circuito fechado”, usa-se o recurso da janela de extração executadas em um dos módulos do
barramento para proceder a colocação e retirada dos carros coletores.
–
–
–
–

Capacidade Corrente Nominal: 25A
Quantidade de Pólos: Até 5 pólos
Contato: Escovas de metalgrafite
Cabo de ligação: – Até 4 Pólos: 1 cabo de 4x2,5mm²
– 5 Pólos: 1 cabo de 5x2,5mm²
Comprimento 1m – comprimentos maiores, sob consulta.
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7.11 – Carro Coletor 40A/5P Até 5 Pólos
Coleta energia e transfere para as máquinas, equipamentos e ferramentas através das escovas de
contato que deslizam nos condutores energizados dos módulos.
O sistema de eletrificação por barramento KSL75 tem sua aplicação característica como sistema de
eletrificação de equipamentos móveis, cujo layout de instalação apresenta esta condição de trabalho.
Portanto o sistema de barramento, por meio do carro coletor fornece corrente elétrica para as máquinas,
equipamentos, ferramentas ou dispositivos que necessitem de energização elétrica em movimento.
A conexão do carro coletor com o equipamento que deva ser eletrificado no percurso do barramento
chama-se arrastador.
Na montagem do conjunto do carro coletor é necessário prestar atenção no alinhamento do arrastador
em relação ao módulo do barramento, que devem estar com ângulo de 90º entre si.
Nos sistemas de barramento onde é constituído “circuito aberto”, os carros coletores são colocados e
retirados pelas extremidades do sistema dos módulos do barramento, retirando-se a tampas laterais. Em
sistemas “circuito fechado”, usa-se o recurso da janela de extração executadas em um dos módulos do
barramento para proceder a colocação e retirada dos carros coletores.
–
–
–
–

Capacidade Corrente Nominal: 40A
Quantidade de Pólos: Até 5 pólos
Contato: Escovas de metalgrafite
Cabo de ligação: – Até 4 Pólos: 1 cabo de 4x4mm²
– 5 Pólos: 1 cabo de 5x6mm²
Comprimento 1m – comprimentos maiores, sob consulta.
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7.12 – Carro Coletor 40A/7P Até 7 Pólos
Coleta energia e transfere para as máquinas, equipamentos e ferramentas através das escovas de
contato que deslizam nos condutores energizados dos módulos.
O sistema de eletrificação por barramento KSL75 tem sua aplicação característica como sistema de
eletrificação de equipamentos móveis, cujo layout de instalação apresenta esta condição de trabalho.
Portanto o sistema de barramento, por meio do carro coletor fornece corrente elétrica para as máquinas,
equipamentos, ferramentas ou dispositivos que necessitem de energização elétrica em movimento.
A conexão do carro coletor com o equipamento que deva ser eletrificado no percurso do barramento
chama-se arrastador.
Na montagem do conjunto do carro coletor é necessário prestar atenção no alinhamento do arrastador
em relação ao módulo do barramento, que devem estar com ângulo de 90º entre si.
Nos sistemas de barramento onde é constituído “circuito aberto”, os carros coletores são colocados e
retirados pelas extremidades do sistema dos módulos do barramento, retirando-se a tampas laterais. Em
sistemas “circuito fechado”, usa-se o recurso da janela de extração executadas em um dos módulos do
barramento para proceder a colocação e retirada dos carros coletores.
–
–
–
–

Capacidade Corrente Nominal: 40A
Quantidade de Pólos: Até 7 pólos
Contato: Escovas de metalgrafite
Cabo de ligação: – Até 4 Pólos: 1 cabo de 4x4mm²
– 5 Pólos: 1 cabo de 5x6mm²
– 6 e 7 Pólos: 1 cabo de 7x4mm²
Comprimento 1m – comprimentos maiores, sob consulta.
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7.13 – Arrastador Simples
Aplicado para um carro coletor.
Montado no carro coletor e fixado no equipamento a ser energizado.
A montagem dos carros nos arrastadores é feita fixando os carros com correntes e argolas.
A fixação dos carros arrastadores no equipamento a ser energizados deverá ser da seguinte forma: é
necessário prestar atenção no alinhamento do arrastador em relação ao módulo do barramento que deve
ficar com um ângulo de 90º entre si, para que o carro não sofra desalinhamento.
Devendo também o cabo estar com uma folga para não forçar o carro lateralmente.
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7.14 – Arrastador Duplo
Aplicado para dois carros coletores.
Montado nos carros coletores e fixado no equipamento a ser energizado.
A montagem dos carros nos arrastadores é feita fixando os carros com correntes e argolas.
A fixação dos carros arrastadores no equipamento a ser energizados deverá ser da seguinte forma: é
necessário prestar atenção no alinhamento do arrastador em relação ao módulo do barramento que deve
ficar com um ângulo de 90º entre si, para que o carro não sofra desalinhamento.
Devendo também o cabo estar com uma folga para não forçar o carro lateralmente.
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7.15 – Arrastador Triplo
Aplicado para três carros coletores.
Montado nos carros coletores e fixado no equipamento a ser energizado.
A montagem dos carros nos arrastadores é feita fixando os carros com correntes e argolas.
A fixação dos carros arrastadores no equipamento a ser energizados deverá ser da seguinte forma: é
necessário prestar atenção no alinhamento do arrastador em relação ao módulo do barramento que deve
ficar com um ângulo de 90º entre si, para que o carro não sofra desalinhamento.
Devendo também o cabo estar com uma folga para não forçar o carro lateralmente.
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7.16 – Arrastador A Mola
Aplicado para um carro coletor.
Montado no carro coletor, utilizado para funil de entrada e saída.
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7.17 – Tampa Final
Para proteção das extremidades do modulo do barramento.
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8.0 – OPERAÇÃO
Atenção!
Perigo!
Um start-up repentino pode causar perigo de vida para o técnico de manutenção!
Assegure-se que os dispositivos e as instalações estão seguras contra qualquer
movimentação acidental antes de iniciar qualquer trabalho!

8.1 – Dados e Informações Gerais
Antes de proceder à operação do equipamento, recomendamos observar os seguintes itens e instruções
quanto à segurança:
•
•
•
•
•
•

Equipamentos de transmissão de energia como o barramento elétrico, podem causar sérios
acidentes com riscos de vida humana se operados inadequadamente ou por profissionais não
qualificados;
Montagem inadequada pode causar danos ao equipamento, a terceiros e até mesmo risco de
acidentes pessoais;
As instalações em geral devem estar de acordo com as Normas de Segurança vigentes;
Antes da PARTIDA, todos os equipamentos de proteção e supervisão (mecânicos e elétricos) devem
estar instalados e verificados se estão funcionando perfeitamente.
Materiais facilmente inflamáveis devem permanecer afastados do local.
O equipamento deverá ser instalado de acordo com as instruções contidas neste manual. Alterações
se necessárias, devem ser submetidas à aprovação por parte da Stemmann;

9.0 – COMISSIONAMENTO
Importante!
Importante!
Antes de começar o comissionamento do equipamento, ler o manual de
instruções com atenção.

Atenção!
Perigo!
Um start-up repentino pode causar perigo de vida para o técnico de manutenção!
Assegure-se que os dispositivos e as instalações estão seguras contra qualquer
movimentação acidental antes de iniciar qualquer trabalho!
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9.1 – Alimentação do Barramento pelo Cliente
Recomendação!
Levar em consideração a queda de tensão do cabo alimentador até o barramento, considerando que o
barramento está determinado para uma queda de tensão de +/- 3%.
Atenção!
Atenção!
Deverão ser observadas todas as tensões.
Verificar se as ligações elétricas estão de acordo com o diagrama elétrico.
Verificar as conexões e o aperto dos prensa cabos.

9.2 – Instruções de Segurança
Recomendamos observar os seguintes itens e instruções quanto à segurança:
•
•
•
•
•
•

Equipamentos de transmissão de energia como o barramento elétrico, podem causar sérios
acidentes com riscos de vida humana se operados inadequadamente ou por profissionais não
qualificados;
Montagem inadequada pode causar danos ao equipamento, a terceiros e até mesmo risco de
acidentes pessoais;
As instalações em geral devem estar de acordo com as Normas de Segurança vigentes;
Antes da PARTIDA, todos os equipamentos de proteção e supervisão (mecânicos e elétricos) devem
estar instalados e verificados se estão funcionando perfeitamente.
Materiais facilmente inflamáveis devem permanecer afastados do local.
O equipamento deverá ser instalado de acordo com as instruções contidas neste manual. Alterações
se necessárias, devem ser submetidas à aprovação por parte da Stemmann;
Importante!
Importante!
O equipamento deverá ser instalado de acordo com as instruções contidas
neste manual por pessoal qualificado. Alterações se necessárias, devem
ser submetidas à aprovação por parte da Stemmann.
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10.0 – MANUTENÇÃO
10.1 – Travessa de Sustentação
Neste componente os itens a serem periodicamente verificados e inspecionados são:
•
•
•

Tratamento superficial / pintura das travessas;
Parafusos, porcas e arruelas;
Danos ou deformações provocadas por acidentes.
Recomendamos verificar estes itens a cada seis meses.

10.2 – Escovas dos Carros Coletores
O desgaste deve ser periodicamente controlado (recomendamos inicialmente a cada 3 meses e
posteriormente poderá ser aumentado este prazo em função dos critérios internos de manutenção).
Na substituição das escovas, observar para que seja garantido um perfeito contato destas com a pista
dos condutores para um trabalho uniforme do conjunto.
10.3 – Caixa de Ligação dos Carros Coletores
Deve permanecer limpa e livre de qualquer tipo de material ou objeto. Não deve ser mantido nenhum
componente dentro da caixa sob riscos de provocar acidentes. Verificar a vedação da tampa da caixa.
Recomendamos verificar estes itens a cada seis meses.
Atenção!
Perigo!
Um start-up repentino pode causar perigo de vida para o técnico de manutenção!
Assegure-se que os dispositivos e as instalações estão seguras contra qualquer
movimentação acidental antes de iniciar qualquer trabalho!
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11.0 – PEÇAS SOBRESSALENTES
11.1 – Escova 25A
Utilizada no Carro Coletor de 25A/5P
Proceder a troca das escovas da seguinte forma:
Retirada do carro do módulo mediante janela de extração ou extremidades. Desparafusar os parafusos
de fixação das escovas. Retirar os pinos de fixação das escovas. No fornecimento das escovas novas, já
estão inclusos pinos e molas no qual todas as peças deverão ser trocadas.
Observação: observar se as escovas não estão travadas no alojamento do carro coletor após fixação.

11.2 – Escova 40A
Utilizada nos Carros Coletores de 40A/5P e 40A/7P
Proceder a troca das escovas da seguinte forma:
Retirada do carro do módulo mediante janela de extração ou extremidades. Desparafusar os parafusos
de fixação das escovas. Retirar os pinos de fixação das escovas. No fornecimento das escovas novas, já
estão inclusos pinos e molas no qual todas as peças deverão ser trocadas.
Observação: observar se as escovas não estão travadas no alojamento do carro coletor após fixação.

