ORIENTAÇÕES DE USO / INSTALAÇÃO
CAPA DA 5ª RODA










Sempre verificar o modelo da 5ª RODA, pois temos mais de um modelo disponível.
Retirar totalmente qualquer resíduo de graxa da QUINTA RODA do caminhão, antes da
instalação.
A mesa da carreta deve estar com a superfície plana e em perfeito estado.
O aperto do parafuso deve ser feito com o auxilio de um cabo de força, com intensidade de um
torque de 12 kilos. É obrigatório o uso de cola trava rosca, conforme exemplo. Caso seja
necessário, a garantia dessa peça só será validada pela empresa, se os parafusos
apresentarem resíduos dessa cola.
A distância mínima exigida para engatar a Capa Quingrax é de 73 mm, pois se o pino rei bater
sob a superfície da 5ª Roda ou sob a capa QUINGRAX ela irá danificar a peça ou arrancá-la
do lugar.
Caso a instalação seja feita em carreta nova poderá haver um mau contato na elétrica da
carreta, isto ocorre devido à tinta do pino rei, esse problema será solucionado após a primeira
manobra que assim irá descascar a tinta, ao persistir o mau contato será necessário o ajuste
do pino rei através de regulagem lateral eliminando a folga.
É necessário cautela na hora de engatar a carreta, pois se o pino rei bater sob a superfície da
5º roda ou sob a capa Quingrax ela irá danificar ou até mesmo arrancá-la do lugar.

Caso necessite furar a 5ª roda:coloque a capa da 5ª Roda QUINGRAX sob a 5ªroda centralize os
furos existentes no mesmo. Na parte de cima 1°fure com broca de 5 mm depois passe uma broca de
11,5mm em seguida passe macho M14 PASSE 2 , os furos serão originais. Na parte de baixo fure
com broca de 10mm passante pois os parafusos irão com porcas.

Em caso de dúvidas entrar em contato:
(67) 3344-0595
(67) 3344- 5949
(67) 9257-4378 claro
(67) 9844-4241 vivo
Campo Grande MS

