
MANUAL RODOCALIBRADOR INTERNO NICOLINI CAPANEMA 
INSTALAÇÃO CARRETAS GUERRA E RANDON E TERCEIRO EIXO CAVALO SEM TRAÇÃO (OCO)



• Após retirar as tampas, furar o 
centro do eixo (na parte superior do 
eixo) com broca 8,7mm e depois 
fazer rosca 1/8 bsp.
• Colocar o bico de saída colando 
com trava roscas.

FURAÇÃO DO EIXO

• Antes de colocar as buchas, limpar 
bem os eixos retirando todas as 
impurezas que possam obstruir o 
sistema.

LIMPEZA
• Antes de colocar a bucha, limpar bem a 
borda do eixo onde o anel oring vai fazer a 
vedação.
• Lubricar  anel oring da bucha com óleo 
ou graxa.
• Com um batente maciço, bater no centro 
da bucha até dar o encosto nal com o eixo.

• Em carretas Guerra, obrigatório dar dois 
pingos de solda entre a bucha de 1/2 e o 
eixo, conforme indicado na imagem com  
echas.  

BUCHA DE 1/2

• Colocar o tubo de alumínio 
apertando a conexão com chave 5/8.

TUBO DE ALUMÍNIO

• Colocar a ange no cubo no lugar da 
tampa original.
• Colocar as juntas para vedação da 
graxa.
• Apertar bem os parafusos.
• Quando furar as anges obedecer o 
tamanho da broca de acordo com o 
tamanho do parafuso.
• Sugerimos a utilização de gabarito 
para garantir que a ange que 
central izada, caso contrário os 
componentes podem ter sua vida útil 
comprometida.

FLANGE
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TAMPA DO EIXO

• Retirar a tampa original do cubo. 
• Furar a tampa.
• Abrir para que possa sacar.
• Cuidar para não machucar a borda 
do eixo.
• Sugerimos a utilização do sacador 
de retentor do cinemático para 
auxiliar na retirada da tampa.

EIXO SEM TAMPA

• Eixo com a tampa já retirada.

• Em carretas Randon, não é 
obrigatório fazer a solda, porém é 
proíbido fazer a pressurização do 
eixo utilizando tampões nas buchas 
para eventuais testes de vazamento, 
pois existe o risco da bucha estourar 
causando grave acidente. 
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IMPORTANTE

IMPORTANTE

• Colocar a junta rotativa na ange 
apertando a porca com uma chave 
5/8.
• Lubricar a agulha da junta com 
óleo ou graxa para facilitar a entrada 
da mesma.  
• Encaixar a agulha da junta rotativa 
na conexão do tubo de alumínio 
instalado na bucha. 

JUNTA ROTATIVA
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• Deixar os bicos da junta rotativa na 
direção dos bicos da câmara para 
facilitar a colocação dos tubos de 
nylon.

JUNTA ROTATIVA
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• Ligar os tubos aos prolongadores e 
em seguida a junta rotat iva 
apertando com as porcas multiuso. 

INSTALAÇÃO DOS TUBOS

• Primeiro passo será a colocação do 
engate rápido para ligação do cavalo 
com a carreta.
• Após a colocação do engate levar o 
tubo de nylon PA12 do engate até os 
eixos.
• A ligação de cada eixo será feita com 
os tees de nylon e as mangueiras 
espirais.
•  São colocadas espirais para evitar 
que o tubo arrebente, principalmente 
e m  e i x o s  c o m  l e v a n t a m e n t o 
pneumático.

LIGAÇÃO DA REDE DE AR

• Terminada a instalação, pressurizar 
o sistema e vericar possíveis 
vazamentos.
• Cada eixo agora é um reservatório 
de ar, o que aumenta
consideravelmente a resposta na 
hora da perda de ar nos pneus.

SISTEMA INSTALADO

• No caso de carretas que utilizem o 
hubodômet ro  é  necessár io  a 
colocação de um ange extra para 
xação da peça, essa ange é xada 
através de prisioneiros sobre a ange 
do rodocalibrador e tem um custo à 
parte. 

HUBODÔMETRO
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• O Rodocalibrador Interno Nicolini 
Capanema assegura ao proprietário do 
equipamento garantia contra defeitos de 
fabricação.
• Esta garantia tem validade de 01 ano a 
partir da data de compra e não inclui 
defeitos por má utilização do equipamento.  

GARANTIA

www.nicoliniacessorios.com.brcontato@nicoliniacessorios.com.brFone 41 3201.2323 / Fax 41 3201.2300
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