Quinta Roda CT1000 e CT1000A
 Quinta desenvolvida para aplicações
severas;
 Fabricada em aço carbono;
 Dispensa o uso de graxa na mesa
(Somente para CT1000);
 Desenvolvida
com
placas
auto
lubrificantes resistentes a desgaste
(CT1000) e com placas de Aço Carbono
resistentes a desgaste (CT1000A);
 Redução de tempo, custo e mão de
obra na manutenção;
 Kits de desgaste intercambiáveis
Informações de Carga

Dimensões e localização dos furos de
fixação sobre o chassi

Instruções de Instalação
Quinta Roda CT1000
 A quinta roda deve ser
conectada
à
chapa
de
montagem com doze parafusos
M16, 8.8.

 190 Nm para os parafusos
M16x1,5 que fixam a quinta
roda na chapa de montagem
do chassi do veiculo.

Instruções de Instalação.
 A sapata de fixação da
Quinta Roda Modelo CT1000
deve ser montada com 8
parafusos M20 x 2,5 8.8.
 390 Nm para os parafusos
M20x2,5 que fixam a sapata
na mesa da Quinta Roda.

Lubrificação
 Antes de colocar a quinta roda
em operação, ela deve ser
lubrificada no interior do kit de
desgaste(garra de travamento e
disco de fricção), verificar a
necessidade de lubrificação que
pode variar dependendo do
tipo de terreno ou a cada 5,000
km.

 Aplique camadas de graxa de
longa vida para alta pressão na
garra de travamento e no disco
de fricção.

Instruções de Operação
Acoplamento
 O semirreboque deve estar frenado e
apoiado sobre superfície plana.
1) O sistema da trava do manípulo deve
estar na posição aberta.
2) Com o sistema da trava do manípulo
aberto, leve a haste do manípulo na
posição indicada pela seta.
3) A Quinta Roda deve estar pronta para
acoplamento, ou seja, a haste do
manípulo de destravamento deve estar
totalmente estendida.
A mesa do semirreboque deve estar
aproximadamente 5 cm mais baixa que a
base da quinta roda. Conduza o veículo em
marcha
Ré
lentamente
sob
o
semirreboque.
O
mecanismo
de
travamento engata automaticamente.

Instruções de Operação
Acoplamento
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Fatores que Influenciam no Correto Acoplamento.
1-)Altura dos Pneus do Dolly ou Cavalo Mecânico.
2-)Altura das Sapatas de Apoio do Semirreboque.
3-)Espessura da Chapa da Mesa de Atrito.

Instruções de Operação
Acoplamento
Como Assegurar o Travamento:
 Verifique se o sistema da trava do
manipulo está totalmente na
posição para baixo para certificarse que está totalmente travado. Se
não foi possível travar o sistema da
trava do manipulo no local de
encaixe,
deve-se
repetir
a
operação de acoplamento.
 ATENÇÃO:
Em
qualquer
circunstância deve-se sempre
verificar se a quinta roda encontrase
engatada
e
travada
adequadamente.

Instruções de Operação
Desacoplamento
1) Trave as rodas traseiras do semirreboque
com calço de madeira. Abaixe a sapata pé
de apoio de semirreboque.
2) Desconecte os cabos de alimentação
do cavalo mecânico ou veículo trator.
3) Levante o sistema da trava do
manípulo de segurança.
4) Puxe a Haste do Manipulo conforme
indicado na imagem ao lado, com o
sistema da Trava do Manipulo levantado
(item 3).
5) Puxe a Haste do Manipulo para fora
totalmente.
Após o desacoplamento a quinta roda estará
pronta automaticamente para um novo
acoplamento.

Manutenção
Várias peças estão normalmente sujeitas a desgaste durante a operação; mas
isso pode ser reduzido ao mínimo por meio da manutenção adequada. Os
seguintes pontos devem portanto ser observados antes de colocar a quinta roda
em operação e todas as vezes que ela passar por manutenção:
 Recomendamos que as placas de desgastes da quinta roda e a mesa do
semirreboque, além do pino rei, sejam verificadas quanto a possíveis danos
todas as vezes que passarem por manutenção e, se necessário, que sejam
substituídos os componentes danificados (veja limites de desgaste).
 A funcionalidade da quinta-roda deve ser verificada, dependendo das
condições de trabalho, até no máximo a cada 50.000 km.
 Substitua as peças desgastadas ou danificadas por peças originais HD.

Manutenção
Substituição da Barra de Travamento

Manutenção
Troca das Placas de Desgaste

 A placa de desgaste da
Quinta Roda Modelo CT1000
deve ser montada com 14
parafusos M14, cabeça chata
36mm.
 90 Nm Parafusos m14

Limites de Desgaste
 Deve-se verificar o seguinte:
 limite de desgaste das placas da quinta roda.
 Mecanismo de travamento.
 Pino rei.
 Placa da quinta roda.
 Inspeção visual.
 As placas de desgaste da quinta roda devem ser substituída quando alcançar 6 mm de
espessura (nova 13mm), ou faltando até 1mm para encostar na cabeça dos parafusos de
fixação das placas.
 Mecanismo de travamento da quinta roda.
 Use o gabarito de regulagem para ajustar a folga da garra de travamento, disco de fricção e
barra de travamento.
 Se o parafuso de regulagem estiver totalmente recuado, e mesmo assim tiver folga no kit de
travamento, o kit deve ser substituído.
 Pino rei de 3-½.
 Se as dimensões 112mm e 87mm forem alcançadas, o pino rei deve ser trocado.
 Novo = 114mm e 88,9mm.

Ajuste da Folga
 O mecanismo de travamento da quinta
roda está sujeito a certo grau de desgaste,
dependendo da quilometragem e da
manutenção. As quintas roda HD modelo
CT1000 e CT1000A estão equipadas com
um mecanismo de ajuste para compensar a
folga (ao soltar o parafuso é tirado a folga
através da barra de travamento. Ao
encontrar o ajuste ideal aperte a contra
porca do parafuso). Esse mecanismo serve
para compensar o desgaste das peças de
acoplamento, mas não do pino rei.
 Ajuste do mecanismo de travamento da
quinta roda.
 O ajuste deve ser executado com um PINO REI
NOVO.

AVISO.
Ao ajustar o mecanismo de travamento, assegure-se
de que o pino rei tenha uma folga de pelo menos 0,5
mm no mecanismo de travamento da quinta roda.
Se necessário, ajuste a folga acima um ou mais
passos até obter essa folga.

