Karmann Caravan
Sua casa sobre rodas.
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Introdução
Imprevistos acontecem e em alguns casos eles exigem tanto a nossa atenção que
somos praticamente obrigados a dedicar a ele mais tempo do que dispomos.
Não foi uma única vez saí correndo para atender alguma solicitação (seja ela de
trabalho ou de saúde), e nessa condição deixar a família no camping, visto que seria
o popular “bate e volta”.
Mas nesse período pode acontecer muita coisa no trailer, e aquelas atividades que
são divididas pelo casal (e/ou família) pode se tornar um transtorno, pois o cônjuge
(ou os filhos) não sabem como agir ou manusear determinado equipamento.
Pensando nisso, resolvi elaborar um guia básico para acompanhar nosso trailer.
Porém, no decorrer do projeto ele ampliou-se e se tornou um pouco maior que o
originalmente idealizado, transformando-se neste pequeno guia que pode atender
algum iniciante no mundo do caravanismo (obviamente que o manual de meu
equipamento é mais específico, e tomou um caminho diferente deste, visto que
foram feitas adequações e adaptações para contemplar equipamentos adicionados).
Não é um “manual”, mas um roteiro para que o iniciante não fique assustado com a
diversidade de equipamentos e cuidados que um veículo de recreação necessita.
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O Karmann Ghia
O Karmann Ghia foi um carro esportivo de dois lugares produzido pela Volkswagen,
projetado pela empresa italiana Ghia, e construído pela empresa alemã Karmann.
Cerca de 445.000 Karmann Ghias foram produzidos entre 1955 e 1975.

História do Karmann Ghia
No início dos anos 1950 a Volkswagen produzia apenas o Fusca e a Kombi, típicos
carros pós-guerra (resistentes, sóbrios e baratos). O mundo, entretanto, já se
recuperava da Segunda Guerra Mundial, e a demanda por carros mais elegantes e
luxuosos aumentava. A Volks acabara de sair do controle britânico (1949), e de
certa forma já se aventurara timidamente neste mercado, com a versão conversível
do Fusca. Entretanto a gerência da Volks ainda considerava a possibilidade de
oferecer um carro que levantasse a imagem da firma, atendendo plenamente a esse
mercado.

O Construtor Karmann e o Estúdio Ghia
Foi solicitada a empresa Karmann (fundada em 1901 em Osnabrück, Alemanha, e
especializada na montagem de carrocerias) o desenvolvimento de um protótipo.
Porém, o projeto inicial apresentado pela Karmann não agradou muito aos
executivos da Volkswagen. Buscando satisfazer um cliente tão importante, a
Karmann procurou ajuda no estúdio italiano de design Ghia. Segundo relatos não
oficiais, Luigi Segre, responsável pelo renomado estúdio, apresentou a Wilhelm
Karmann um desenho não utilizado pela Chrysler, o cupê Chrysler Guia Special1,
desenhado por Virgil Exner e Mario Boano (o protótipo figurou no salão de Paris de
1952, e teria inspirado o design do coupe Volkswagen).
Tendo ou não adaptado um desenho anterior, a Ghia comprou um Fusca do
importador francês Charles Laudoch, e sobre seu chassis terminou o protótipo em
apenas cinco meses2. Daí o carro foi levado de Turim para Neuilly, França, para a
garagem de Laudoch. Lá Wilhelm Karmann pode ver pela primeira vez o design,
que o deixou muito entusiasmado. O carro foi levado para Osnabrück, onde foi
apresentado em 16 de novembro a Heinrich Nordhoff, então presidente da
Volkswagen. Apesar de sua preocupação com o possível preço do carro, a

1
2

http://www.madle.org/exnrdelegance.htm.
http://www.vwtrendsweb.com/features/0110vwt_volkswagen_karmann_ghia_history.
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persuasão de Wilhelm Karmann e a necessidade de atender as demandas de
mercado garantiram o sinal verde para o projeto.
Segundo o acordo fechado entre as empresas, o carro seria vendido pela
Volkswagen, mas produzido pela Karmann sobre a plataforma do Fusca (alargada
em 30 cm, e no total o carro seria 12 cm mais longo). Após testes suplementares e
refinamentos no projeto, o ferramental foi encomendado, e em julho de 1955 o
coupe Volkswagen foi apresentado a imprensa. Entretanto o carro ainda não tinha
nome, apenas o código “Typ 14”. Após considerar alguns nomes italianos para o
carro, o nome Karmann Ghia foi escolhido, refletindo o exotismo do carro e a
participação das várias empresas em seu projeto.
Em agosto de 19554 o primeiro Karmann Ghia saiu da linha de montagem de
Osnabrück, Alemanha. A reação do público ao curvilíneo carro foi excelente, e mais
de 10.000 carros foram vendidos no primeiro ano, surpreendendo até a própria
Volkswagen.

A Produção
A carroceria era feita à mão, num processo consideravelmente mais caro do que a
linha de montagem utilizada pelo Fusca. Isto se refletiu no preço do carro, quase
US$ 1.000,00 dólares mais caro (lá no exterior). Ao invés de paralamas
aparafusados como o do Fusca, os painéis da carroceria eram feitos à mão, com
uma liga especial e soldagem em linha. Na época apenas os carros mais luxuosos
eram construídos assim, refletindo desejo da Volks em alavancar sua imagem com
o carro.

Devido aos compromissos com o desenho, o espaço interno não era dos melhores,
com pouco espaço para as pernas na frente, e pouca altura entre o banco de trás e
o teto. Entretanto o interior era mais refinado que o do Fusca, com um painel
protuberante, volante branco com dois raios e relógio. Havia um pequeno bagageiro
atrás do banco traseiro, complementando o diminuto compartimento dianteiro.
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Por utilizar a mesma plataforma do Fusca, o Karmann Ghia herdou dele todas as
configurações mecânicas, como suspensão, caixa de velocidade e freios a tambor.
Utilizando o mesmo motor do Fusca, o Karmann Ghia não oferecia um desempenho
exatamente esportivo. Mesmo acompanhando a evolução dos motores do Fusca ao
longo de sua produção (1500cc e 1600cc), o carro contava mais com o estilo e a
confiabilidade da mecânica Volks para garantir suas vendas.

Karmann Ghia no Brasil
Os planos de crescimento da empresa no Brasil fizeram com que a Volkswagen
resolvesse produzi-lo localmente. Em 1960 a KarmannAG abriu uma fábrica em São
Bernardo do Campo, São Paulo, e em 1962 o primeiro Karmann Ghia brasileiro saiu
da linha de montagem, muito semelhante ao modelo vendido no mercado europeu,
sendo produzido até 1972.
Interessante ressaltar que até hoje ninguém conseguiu explicar por que o nome da
fábrica no Brasil ficou Karmann Ghia (em outros países é KarmannAG ou apenas
Karmann). Atualmente o controle acionário da empresa brasileira é do grupo ILP
Industrial (desde 2012).
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Karmann Caravan
Mas a parte que nos interessa começa em 1974, quando a Karmann Ghia cria aqui
no Brasil a divisão Karmann Caravan e inicia a produção de reboques, trailers e
motor homes, encerrada em 1995.
Desde os trailers mais antigos até os últimos fabricados, os equipamentos não
sofreram grandes mudanças estéticas. Eles possuem estrutura de madeira e
utilizam o poliestireno expandido como isolante térmico e acústico. As janelas são
de acrílico fumê e branca.
Todos os modelos possuem as características internas muito semelhantes, e é um
tipo de trailer que troca os interiores refinados por praticidade e fácil manutenção.
Os modelos pequenos de um eixo possuem uma largura menor, auxiliando na
estrada, mas perdendo no espaço interno. Fazem parte desta lista, desde o KG-270
até o KG-450, além do trailer de 2 eixos KG-520.
Os modelos maiores de 2 eixos possuem além da largura extra, o box separado de
banheiro e o desenho mais aerodinâmico na parte frontal. São eles do KG-540 até o
KG-770.
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Características Originais Trailers Karmann Caravan
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Freio por inércia de ação automática, acionado mediante amortecedor
telescópico hidráulico/gás, com Rueckfahrautomatik (Sistema Peitz,
Alemanha) que permite manobras a ré e freio de estacionamento.
Chassi de aço com todos os componentes zincados a fogo.
Quatro sapatas de apoio e nivelamento, bequilha regulável com roda.
Engate de segurança (munheca) de encaixe rápido, cabo elétrico para
ligação com o veículo tracionador.
Suspensão independente, totalmente blindada (Sistema Peitz, Alemanha).
Aro de rodas 5½J14, cinco furos, pneus 7.35-14, 6 lonas.
Assoalho em compensado marítimo com proteção externa. Internamente
revestido com laminado plastificado (piso vinílico tipo Paviflex®).
Carroceria revestida em alumínio pré-pintado com esmalte sintético brilhante
e de alta resistência.
Isolamento térmico e acústico em placas de poliestireno expandido (Isopor®).
Frisos perfilados de alumínio para encaixe de barraca, da saia, da lona
(garagem do carro) e de para-sol.
Alças para manobras e posicionamento do trailer.
2 lanternas de posição dianteira, 2 lanternas traseiras, luz de freio, pisca
(direito e esquerdo), iluminação da placa e refletores (olhos de gato).
Suporte para placa.
Para-choque traseiro.
Fogão (duas bocas com forno).
Circulação forçada de ar por ventanas reguláveis.
Bocal de enchimento do tanque de água, tampa com fechadura.
Caixa externa em fibra de vidro inteiramente fechada, com fechadura, para
botijão de 13 kg e respectiva fixação. Regulador de pressão de gás com tubo
flexível.
Tubulação e registros da instalação de gás em cobre.
Bomba de água blindada, de 12 volts, para fornecimento de água
pressurizada na pia, lavabo e chuveiro.
Lâmpada piloto para controle da bomba de água.
Instalação elétrica autônoma, conjunto transformador/carregador de bateria
de 220v ou 110v para 12 volts (com voltímetro e amperímetro – inclusive da
bateria).
Cabo para ligação à rede elétrica externa.
Banheiro químico portátil (compacto, leve e higiênico).
Refrigerador de 95 litros, funcionando a gás e/ou eletricidade (220v AC, 110v
AC ou 12 v DC).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claraboias moldadas de alumínio, reguláveis.
Opcionais: água quente, ar condicionado, barraca, toldo, para-sol.
Carroceria: Estrutura de madeira. Chaparia prensada com emendas e frisos
emborrachados.
Sistema Elétrico: Conversor bivolt para 12V. Fiação embutida nas vedações,
impede ampliação simplificada.
Banheiro confeccionado em peça integral de fibra de vidro com ducha, vaso
sanitário Acqua Magic e lavatório também em fibra.
Janelas laterais em acrílico fumê ou branca (leitosa).
Escada retrátil (disponível como opcional em alguns modelos).
Tanques de água potável, água servida e detritos do WC. Os volumes variam
de acordo com projeto e modelo.
Sistema de freios inercial, ventilados de tambor.
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Identificação do Veículo
O número do chassi nos trailers Karmann Ghia está localizado na primeira travessa
(frontal) onde se prende a sapata de nivelamento direita e também o suporte do
toldo.
Sua posição é um pouco estranha, tanto que às vezes tal suporte fica muito próximo
da numeração – quase em cima.
Pela fotografia abaixo é possível perceber o local exato, atentando que a
numeração está na face oposta à que está sendo apontada pela seta.

Observação: Excepcionalmente (na realidade inexplicavelmente), alguns trailers
possuem o número do chassi estampado na lança de engate.
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Acoplamento
O trailer é provido de bequilha telescópica, acionada através de manivela e parafuso
em autorretenção.
Para acoplar o trailer ao veículo rebocador, proceda da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aproxime o veículo rebocador a uma mínima distância possível da bequilha do
trailer.
Calce as rodas do trailer em sua parte traseira.
Solte o freio de manobras com cuidado.
Bloqueie firmemente o tubo da bequilha.
Aciona a manivela da bequilha no sentido anti-horário, levantando o engate do
trailer ligeiramente acima do engate esférico do veículo rebocador.
Posicione o engate do trailer sobre o engate esférico do veículo rebocador e gire
a manivela no sentido horário, baixando o conjunto.
Certifique-se que o mesmo esteja firmemente acoplado e com a trava de
segurança acionada.
Acople a tomada que liga o sistema elétrico de sinalização do trailer ao veículo
rebocador.
Recolha a roda da bequilha, girando a manivela no sentido horário até que entre
no alojamento da trava.
Depois, tire-a do suporte e a recoloque com o anel de encosto na parte de cima
do suporte, desse modo não haverá possibilidade de cair durante a viagem,
causando transtornos e prejuízos.
Certifique-se quanto ao perfeito funcionamento das lâmpadas de sinalização: luz
de ré (se houver), lâmpada delimitadora, lâmpada de freio e indicadoras de
direção (pisca).
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Alavanca do freio de manobras.
Manivela da bequilha.
Acoplamento.
Alavanca de fixação.
Roda da bequilha.
Reservatório do fluido de freio.
Tubo da bequilha.

Todos os trailers Karmann Ghia possuem na frente uma placa contendo dados de
interesse dos proprietários, e dentre esses um deles diz “Peso máximo do engate –
xx kg”, isso indica que o trailer uma vez carregado para viajar deve manter no
engate um peso máximo permissível de xx kg.
•

•

Consegue-se isso fazendo um balanço da carga que colocamos no trailer. Por
exemplo, se carregamos o mesmo peso atrás e a frente do eixo teremos um
equipamento em equilíbrio. No caso específico do KC-450 o peso permissível na
frente é de 75 kg (esse peso muda para cada modelo), precisamos então
transferir um pouco da carga para frente para aumentarmos o seu peso no
engate, que no máximo poderá ser de “75 kg”.
Qual o motivo dessa operação: Para que a “munheca” fique constantemente
pressionada ao engate, evitando socos ou trancos quando o trailer é rebocado.

Engates
Algumas considerações chave sobre engates:
•
•
•

Os trailers são costumeiramente equipados com engates de acoplamento
esférico de 50 mm de diâmetro.
O engate convencional com bola de 50mm é apropriado para o reboque com
peso bruto inferior a 3.500kg.
Os trailers com um peso bruto superior a 3.500kg preferencialmente devem
dispor de engate de reboque e circuito de frenagens apropriados – uma
modificação especial (quinta roda).
o Obviamente que há de se fazer algumas ressalvas: existem trailers com
peso maior que esse e que não são necessariamente quinta roda, como
por exemplo o modelo Albatroz (Motor Trailer), que com seus 12 metros
de comprimento utilizam o sistema de engate padrão, mas é auxiliado na
movimentação por seus três eixos.
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Movimentação
Rebocando o Trailer
Rebocar o trailer é uma tarefa segura, desde que tomemos alguns cuidados.
Relacionamos algumas observações que serão úteis nesta operação.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Deixe uma distância adicional para frear e utilize frenagem cadenciada se não
dispuser de um sistema ABS no veículo tracionador (antecipe as paradas e freie
com antecedência).
Deixe um intervalo de, pelo menos, 5 segundos entre o seu veículo e o veículo
da frente.
Deixe espaço adicional para manobras e mudanças de direção.
Em dias quentes, tenha presente que o motor poderá sobreaquecer em subidas
longas.
A utilização de uma relação de transmissão inferior manterá o motor mais frio.
Ao movimentar o trailer, desligue todas as lâmpadas e equipamentos de 12v
internos.
Ao executar qualquer manobra, sinalize com antecedência e certifique-se
visualmente o momento adequado para fazê-la.
Ao ultrapassar outro veículo, lembre que o comprimento e a largura são maiores
que o usual.
Ao rebocar o trailer haverá necessidade de espaço adicional para aumentar ou
reduzir a velocidade (ou ainda parar totalmente).
Observe galhos de árvores e obstáculos altos que possam colidir com a parte
superior (ou lateral) do trailer.
Observe atentamente as regras e leis de trânsito, elas são a sua segurança (e
dos que lhe acompanham, bem como dos demais usuários).
Em caso de parada na estrada, retire o máximo o veículo para direita, no
acostamento (se possível, evite isso, procurando estacionar em postos de
combustíveis ou qualquer outro estabelecimento com estacionamento).
Não transporte pessoas no interior dos trailers (é terminantemente proibido pela
legislação).
Facilite a ultrapassagem a outros veículos mais rápidos.
Antes de entrar em perímetros urbanos, certifique-se de qual o melhor caminho a
ser seguido, traçando um roteiro com antecedência,
Se estiver utilizando GPS, coloque na opção veículo pesado (ou reboque).
Alguns aparelhos (raros, na realidade) possuem esta facilidade.
Em estradas não pavimentadas, reduza a velocidade e, se necessário, proteja a
parte frontal do trailer contra o choque de pedregulhos.
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•
•
•
•
•

•
•
•

A cada parada, revise as condições dos pneus. Calibre-os quando estiverem
frios.
Antes de viajar, esvazie em local adequado os reservatórios de detritos e de
água servida.
Não deixe objetos soltos no interior do trailer.
Mantenha distância em relação ao veículo da frente.
O vento poderá causar oscilações laterais. Não se assuste. Este movimento
ocorre devido ao trabalho da suspensão. Nestes casos, reduza a velocidade
suavemente. Não freie bruscamente (o que poderá aumentar a oscilação).
Não realize manobras bruscas.
O uso de retrovisores suplementares no veículo rebocador facilitam as
manobras.
Antes de entrar em movimento, verifique os seguintes itens:
o Se a escada escamoteável está recolhida.
o Se o toldo está bem preso.
o Se as mangueiras e cabos elétricos estão desconectados e recolhidos.
o Se o freio manual não está acionado.
o Se as lâmpadas de sinalização estão funcionando.
o Se a antena está recolhida (ou removida).
o Se a chave geral da bomba de água automática está desligada.
o Se os macacos (sapatas) de nivelamento e a bequilha estão recolhidos.
o Se a geladeira está desligada.
o Se o ar condicionado está desligado.
o Se as portas, janelas e clarabóias estão bem fechadas.

Efeito Pêndulo3
Se você já dirigiu atrás de um trailer na estrada, pode ter visto o reboque oscilando,
como um pêndulo. Muitas pessoas pensam que faz parte do processo de reboque,
mas não.
A guinada, mais conhecida como pêndulo, é uma palavra temida entre os
proprietários de trailers. Refere-se ao movimento pendular em que o trailer oscila de
um lado para o outro repetidamente quando sendo tracionado. Quase nada pode
desanimar tanto um campista quanto passar pela primeira vez por uma situação
dessas.
O chamado “pêndulo lateral” é quase sempre causado quando se ultrapassa os
limites de velocidade, que é especificamente diferente para cada conjunto
carro/trailer.

3

Artigo escrito por Marcos Pivari (www.macamp.com.br).
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Diversos quesitos tanto do veículo rebocador, quanto do trailer rebocado definirão
os acontecimentos do conjunto e que se agravarão com o aumento da velocidade
na estrada.
Uma das explicações de pêndulo lateral, se dá pela força exercida pelo vento que
bate lateralmente na parede do trailer, causado muitas vezes pelo próprio conjunto,
cuja aerodinâmica acaba por desviar a massa de ar encontrada a frente e depois
“largá-la” para trás, onde irá preencher o vácuo de diversas formas ou direções.
Pode-se dizer que atrás do veículo sempre há um redemoinho resultante deste
acontecimento. Atrás do veículo está o trailer que receberá a ação destes ventos
lateralmente e começará a balançar de um lado para o outro até conseguir um
desequilíbrio na intensidade. Este “desequilíbrio” poderá ser um balançar até certo
ponto ou um balançar até o capotamento. Com o trailer sacudindo sua traseira de
um lado para outro, este movimento será transmitido ao carro que está ligado ao
trailer pelo engate que tem nele o ponto central da articulação. Todo o movimento
de um lado da articulação tenderá a refletir-se ao lado oposto.
Há opiniões que dizem que o pêndulo lateral acontece nos trailers grandes, por
serem mais pesados, mas há relatos de acontecimento com trailers de menor
tamanho. Qualquer que seja a situação, o efeito pêndulo sempre se manifesta com
quando se ultrapassa a velocidade de segurança4.
Recomenda-seque o veículo rebocador tenha, no mínimo, o dobro do peso do trailer
para que o efeito possa ser minimizado. Mas isso é virtualmente impossível nos
trailers grandes.
Não só os ventos e questões aerodinâmica são as responsáveis para o
acontecimento. Vários quesitos influenciarão de diversas formas no efeito pêndulo:
•
•
•

•

•
•

4

Os pneus de ambos os veículos.
O toldo do trailer.
Sujeira na lataria (parece inverossímil, mas pode afetar seriamente a
aerodinâmica – num veículo sozinho isso não causa problema, mas quando se
trata de um conjunto de veículo mais o trailer sendo rebocado, pode causar
alguma situação ou algum fluxo de vento indesejável).
Acessórios instalados sem uma prévia análise, tais como estepes, caixas,
suportes, escadas, ar condicionado e demais equipamentos fixados
externamente ao trailer.
Relação de peso sobre o engate do conjunto.
Altura do engate do trailer em relação ao engate do carro.

Como já dito, pode variar dependendo do conjunto (veículo/reboque).
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Para evitar o pêndulo5, transfira o peso de pertences para frente do trailer até a
lança possuir 50 kg de força-peso (75 kg para caminhonetes). Você poderá regular
este peso, manuseando objetos na caixa do gás. Coloque o peso de bagagens na
traseira do veículo rebocador. O trailer engatado deverá estar completamente
nivelado para que forças não sejam exercidas em demasia, tanto para cima, quanto
para baixo.
Há registros de muitos acidentes, alguns graves (até mortes), devido ao efeito
pêndulo.
Não é por isso que viajar de trailer será sinal de perigo. Tome cuidado, conheça o
seu conjunto e ande sempre 10 Km/h ou 20 Km/h a menos do que a velocidade em
que o efeito se inicia. Afinal de contas você está passeando e algumas horinhas a
mais na estrada não atrapalharão a sua viagem.

•
•
•

As três leis da física para reboque
Quando um trailer muda de direção, tem a tendência natural de rodar sobre o
seu próprio centro de gravidade (CG).
É possível reduzir a aceleração sobre o eixo vertical do trailer deslocando o CG
para frente do conjunto do veículo/trailer.
A alteração da posição do CG altera as características de comportamento do seu
trailer.

A física do reboque de sucesso
A capacidade de determinar e posicionar o centro de gravidade (CG) do trailer é o
segredo do reboque com sucesso.
•

•

•

•

5

O CG é importante em reboque porque um veículo a motor ou trailer tem a
tendência natural de rodar sobre o seu centro de gravidade. Funciona como uma
espécie de dobradiça e onde esta “dobradiça” é posicionada tem um efeito
significativo no reboque.
Durante o reboque de um trailer, o CG precisa ser posicionado imediatamente à
frente das rodas do reboque, para que o veículo de recreação atrelado se
mantenha perfeitamente atrás do veículo tracionador (rebocador).
Quando o CG se encontra imediatamente à frente das rodas do trailer (cerca de
10 – 20cm é o ideal), o trailer pode ser rebocado em segurança em linha reta e
também encarar as curvas com segurança.
Se o CG se encontrar demasiado à frente, o trailer irá resistir às mudanças de
direção e o condutor irá sentir o veículo em sobreviragem (necessidade de usar
mais o volante para uma mesma curva).
Na realidade, diminuir o risco.
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Como calcular o centro de gravidade
Para calcular o centro de gravidade (CG) de um reboque, temos que saber alguns
dados básicos: o peso bruto do trailer, a distância do eixo até à ponta da lança
(comprimento da barra de reboque) e o peso na ponta da lança (balança). Assim:
ܲ݅ݏçã= ݁݀ܽ݀݅ݒܽݎܩ ݁݀ ݎݐ݊݁ܥ ݀ 

•

•

•

•
•

݈ܲ݁݊ܽ ܽ݀ ܽݐ݊ ܽ݊ ݏçܽ ݁݉ ݃ܭ
ܲ݁݃ܭ ݉݁ ݎ݈݁݅ܽݎݐ ݀ ݐݑݎܾ ݏ

Como carregar um trailer
Ao se distribuir a carga do trailer corretamente, ficando a parte dianteira
ligeiramente mais pesada que a traseira, conseguirá eliminar virtualmente todos
os problemas de condução com um trailer.
Certifique-se que o centro de gravidade (CG) se encontra na parte dianteira do
trailer, normalmente cerca de 10 – 20 cm à frente do eixo. Isto é conseguido
colocando mais peso na zona dianteira do trailer do que na zona traseira.
Ajuste o engate de reboque de forma a que o trailer ou reboque fique nivelado,
ou ligeiramente inclinado para baixo na frente, mas nunca inclinado para baixo
atrás.
Verifique o peso bruto do trailer – deverá estar claramente identificado.
Distribua corretamente a carga, tanto lateralmente como à frente e atrás.

Manobras
As manobras representam, à primeira vista, a maior dificuldade para caravanistas
iniciantes. Para executar manobras com sucesso é preciso, sobretudo, calma e
atenção. É importante contar com o auxílio dos retrovisores suplementares. Você
não encontrará dificuldades, também, para arranjar auxílio de qualquer companheiro
trailista nesta operação.
Antes de iniciar as manobras, avalie cuidadosamente o local, verificando se o
espaço disponível está suficiente e se não existem obstáculos que se tornarão
invisíveis ao motorista.

Marcha a Ré
Nesta operação o sentido de giro do volante do veículo rebocador deve ser invertido
em relação às manobras convencionais. Assim sendo:
•

Posicione, inicialmente, o conjunto da forma mais alinhada possível em relação à
posição definitiva, evitando ângulos acentuados e manobras sucessivas.
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•
•
•

•

•
•

•

•
•

Arranque lentamente, virando o veículo na direção oposta à que pretende para o
reboque (trailer).
Quando o volante do veículo rebocador for girado para a direita, o trailer
executará uma curva para esquerda.
Quando o volante do veículo rebocador for girado para esquerda, o trailer
executará uma curva para direita.

Nestas manobras, tome cuidado para não exceder o ângulo limite entre o
rebocador e o trailer para que não ocorra choque com a lança ou com a caixa de
gás.
À medida que a traseira do seu veículo vira na direção oposta à que pretende
para o reboque, a traseira do trailer irá virar para onde deseja seguir.
Assim que o trailer estiver orientado na direção correta, ajuste a posição do
volante para conduzir o reboque pelo percurso desejado e, por fim, coloque o
volante na posição central quando se encontrar na direção correta.
Tenha em mente que, na generalidade, os trailers com chassis longo, em
comparação com a distância entre eixos do veículo que os reboca, são mais
facilmente manobráveis que os trailers curtos.
Evite movimentar o trailer manualmente, mesmo em conjunto com outras
pessoas, principalmente em terrenos inclinados.
Em trailers com dois eixos, evite manobras que ocasionem ângulos muito
fechados, para evitar excessivo arraste dos pneus (e desgaste irregular).

Estacionamento
Faça a escolha do local de permanência levando em consideração os seguintes
aspectos:
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•
•
•
•
•

•

Procure um terreno plano, porém, que permita um bom escoamento da água.
Verifique se não existem árvores com frutos de porte que, ao cair, possam
danificar o veículo.
Inspecione a proximidade e o estado dos pontos de água e energia elétrica.
Não se esqueça de desligar a tomada elétrica do circuito de sinalização do
veículo rebocador ao trailer.
Em locais onde existem ventos fortes (ou propício a rajadas), posicione
preferencialmente o veículo com a dianteira ou a traseira para o sentido dos
ventos.
Com o trailer ainda acoplado, avance o rebocador alguns centímetros para
frente, a fim de distender o mecanismo de acionamento dos freios inerciais.

Nivelamento
Para esta operação, atente aos seguintes detalhes:
•
•
•
•
•
•

Antes de posicionar o trailer em local definitivo, verifique se as rodas não ficarão
posicionadas em buracos ou ressaltos acentuados.
Se necessários nivele o trailer utilizando calços de madeira sob as rodas.
Certifique-se, antes de calçar o trailer através dos macacos, sobre a rigidez do
terreno, utilizando, se necessário, suporte de madeira ou pedra.
Acione os macacos calçando o trailer em suas extremidades.
Se o desnível for acentuado não force os macacos, se necessário, reposicione o
veículo.
Não utilize os macacos para suspender completamente o trailer. Eles devem ser
utilizados apenas para manter o nivelamento, ou seja, para evitar movimentos de
oscilação durante a utilização do trailer.

Quando levantar as sapatas de nivelamento para movimentação (viagem) e elas
chegarem ao final do percurso, não force. Eles não se movem durante a viagem.
Uma eventual força extra pode deteriorar a sapata.

Imobilização e/ou Parada por Tempo Prolongado
Ao estacionar o trailer por um tempo prolongado, sem uso, é aconselhável tomar as
seguintes precauções:
•
•
•
•

Aplique óleo lubrificante anticorrosivo nas partes metálicas expostas do chassi,
evitando o contado com mangueiras e tubulações plásticas.
Desligue os cabos da bateria.
Desligue (e se possível retire) o botijão de gás.
Não deixe restos de alimentos no interior dos armários, geladeira, fogão, freezer
etc.
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•
•
•
•
•

Drene completamente a água de todos os reservatórios, inclusive do aquecedor
de água.
Mantenha as portas dos armários e geladeira ligeiramente abertas.
Feche bem as janelas e clarabóias para evitar (na verdade diminuir) a entrada de
poeira.
Retire ou afaste estofados e colchões de seus apoios para proporcionar
ventilação adequada aos mesmos.
Mantenha o veículo com as rodas calçadas e o freio manual desativado.
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Equipamentos – Instruções de Utilização
Aquecedor de Água
O aquecedor é do tipo de passagem, feito para trabalhar com pressão da bomba (ou
da rede). Esquenta a água através de queimadores múltiplos acionados pela
passagem da água, e acende por meio de “chama piloto” ou por baterias (depende
do modelo instalado), possuindo regulador de chama que permite selecionar a
temperatura da água. Seu modo de usar é simples:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Verifique se há passagem de água pela ducha.
Verifique se a chave de passagem de gás está acionada.
Neste momento deve sair gás pelo piloto. Gire o “magiclic” e acenda a chama
piloto.
Coloque a alavanca do regulador de chama na posição vertical (máximo).
Abra a torneira do chuveiro e automaticamente se acenderá o aquecedor.
Selecione com a alavanca reguladora de chama a temperatura desejada.
Fechando a torneira, o aquecedor desliga-se automaticamente.
Atenção (1): Qualquer sistema de combustão consome oxigênio. O aquecedor
é um deles. Antes de tomar banho abra a claraboia do banheiro e a janela para
assegurar uma boa circulação de ar. Assim fazendo evitará intoxicação com gás
carbônico que pode ocasionar a morte (e não é tão raro acontecer).
Atenção (2): Nunca trafegue com a chama piloto do aquecedor acesa.
Atenção (3): Antes de fechar a torneira, tire a ducha do suporte e coloque-a
no piso do banheiro. Deste modo evita-se que a coluna de água contida na
mangueira do chuveiro acione por pressão a saída de gás do aquecedor, mesmo
com a torneira fechada.
Atenção (4): Quando não for mais utilizar o aquecedor, faça circular água fria
pelo sistema para evitar a formação de tártaro nas tubulações internas.
Procedimento simples que garante um bom funcionamento de seu equipamento.

Bomba de Água
O sistema de água do trailer possui uma caixa de água de 110 litros (pode variar de
acordo com o modelo) embaixo do assoalho, e uma bomba de água elétrica de 12v
para bombear o líquido para as torneiras e a ducha.
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Esta bomba é dotada de um sistema onde o pressostato faz com que ela entre em
funcionamento automaticamente quando se abre uma das torneiras. A bomba
fornece água para a pia da cozinha, do banheiro e para o aquecedor do chuveiro.
A bomba de água funciona em 12V e deve ser desligada em períodos que não se
utiliza o trailer ou durante viagens. Isso porque ela funciona com pressão, e
qualquer vazamento, por menor que seja, liga a bomba (ou numa situação de pane
seca, onde falta água no reservatório), fazendo com que ela funcione ciclicamente,
de forma autônoma por períodos determinados, para compensar a queda de
pressão.

B
Esquema Elétrico da Bomba de Água

Como proteção, a bomba possui um fusível de 10 Amperes (tipo automotivo), em fio
positivo que sai da bateria.
O sistema foi projetado para uma vazão de 5 (cinco) litros por minuto, o que é
suficiente para alimentar o aquecedor a gás (ou elétrico) corretamente6.
A bateria cumpre função fundamental no bom rendimento da bomba, pois uma
bateria descarregada ou deteriorada não permite que as rotações corretas sejam
atingidas (RPM), não alcançando a vazão desejada e correndo risco de deteriorar o
equipamento.
No caso de esgotar a caixa de água, a tubulação poderá ficar cheia de ar, e nessa
situação a bomba de água não funcionará. Neste caso é necessário sangrar o
sistema.
•
•
•
•
•
•
•

Coloque água na caixa.
Mantenha fechadas todas as torneiras.
Tire a ducha do suporte.
Abra a torneira da ducha.
Ligue a bomba de água e chupe a mangueira da ducha até que saia água.
Deixe que saia todas as bolhas de ar.
Feche a torneira.

6

Considere que 5 litros por minutos equivalem ao esgotamento de uma caixa de 100 litros em
apenas vinte minutos. Portanto, a utilização da água em locais onde não há a disponibilidade de uma
fonte potável (ou mesmo a indisponibilidade de rede de água pública) deve ser feita com muita
parcimônia.
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•
•

Abra uma por uma todas as outras torneiras até que saia todo o ar.
Após isso, a bomba deve ligar e desligar automaticamente.

Adicionalmente, temos outra alternativa para alimentar o trailer com água: ligação
direta, ou seja, em casos onde não há bateria, ou haver falha na bomba, é possível
ligar com uma mangueira toda a parte hidráulica do trailer à rede de água do
camping (ou à uma torneira comum).
O sistema de água direta é colocado embaixo do assoalho do trailer e possui dois
registros e uma conexão para ligar à água da rede.
Basta escolher um dos sistemas disponíveis:

Utilização
Bomba de água, através do
tanque do trailer.
Sistema de água direta da
rede.

Registro Esquerdo

Registro Direito

Abrir

Fechar

Fechar

Abrir

Observação: para usar água direta deve-se ter a precaução de verificar antes se
a pressão não é excessiva, pois pode deteriorar o sistema hidráulico do trailer,
ocasionando vazamento nas junções.
O aquecedor também pode apresentar problemas com o uso de água direta: se a
pressão for muito alta, há muita vazão e água fria, se for baixa, esquenta demais (ou
nem liga).

Caixa de Gás
Observações gerais:
•
•
•

Não coloque objetos pesados ou volumosos sob ou sobre a tampa da caixa de
gás.
Durante a utilização do trailer, mantenha-a entreaberta para proporcionar boa
ventilação.
Não coloque objetos soltos ou pontiagudos em seu interior durante a rebocagem.

7

7

Fonte: www.macamp.com.br
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Cama Escamoteável (Beliche)
Instruções de uso:
•
•

Para montar, solte as travas das extremidades e baixe a cama, soltando-a nos
apoios correspondentes.
Para desarmá-la, levante a cama e quando ela estiver coincidindo com os furos
laterais (2), fixe-os com as respectivas fechaduras (1).

Clarabóias
•

•

Para abrir:
o Afrouxe as manoplas e/ou os borrachões de fixação.
o Empurre simultaneamente (e suavemente) para cima os suportes
deslizantes.
o Em caso de ventos intensos, posicione-as a favor dos ventos (nesta
posição as clarabóias funcionam como exaustores de ar – veja figura
abaixo).
o Aperte as manoplas evitando o excesso de pressão
Para fechar:
o Solte as manoplas de fixação e abaixe, simultaneamente, os suportes
posicionadores.
o Rosqueie as manoplas evitando o excesso de pressão (ou prenda os
borrachões, se for o caso).
o Mantenha-as fechadas enquanto o veículo estiver em movimentação.
Nunca transite com as clarabóias abertas. O efeito pode ser desastroso.
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Ar Condicionado
O trailer pode estar equipado com uma ou mais unidades condicionadoras de ar,
normalmente com capacidade de 7.000 BTU/h, ligados em 220v.
Eles possuem, em todos os casos, disjuntores independentes para ligação e
proteção do aparelho.
Usualmente, em veículos equipados com apenas um condicionador de ar, este é
ligado via conversor na tensão de 220v.
Para o caso de instalação de um segundo aparelho, este será ligado diretamente na
rede externa, sem passagem pelo conversor e na tensão de 220V, com circuito de
alimentação e tomada externa independentes (Obviamente que dependerá da
capacidade do conversor. Se ela permitir, o ar condicionado poderá ser ligado
diretamente no conversor).
A potência consumida para os condicionadores de ar normalmente é a seguinte:
Capacidade (BTU/h)
7.000
7.000
10.000
10.000

Tensão (VCA)
220
127
220
127

Potência (W)
1.100
1.250
1.350
1.550

Para um perfeito funcionamento do condicionador, observe se a tensão de
alimentação obedece aos seguintes limites:
Nominal (Vca)
127
220

Mínimo (Vca)
105
200

Máximo (Vca)
135
245

Recomendações:
•
•

Se você fizer uso contínuo do ar condicionado, limpe no mínimo a cada 10 dias o
filtro de ar frontal. Siga as instruções do fabricante para executar esta operação.
Se o aparelho não funciona, antes de chamar a assistência técnica, verifique se:
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•

o O disjuntor está ligado.
o O conversor está funcionando.
o A tensão é compatível.
o Há obstruções nas tomadas e descargas de ar.
o A posição do termostato é adequada.
Para obter maior rendimento em seu aparelho, evite a penetração de calor (ou
frio), mantendo o ambiente fechado.

Entrada de Energia
O conector fêmea da entrada de energia normalmente fica localizado na lateral
externa direita da caixa de gás.
Antes de ligar qualquer equipamento a uma tomada verifique se a tensão e a
potência consumida é compatível com a fornecida pelo conversor ou pela rede
externa.

Conversor
O sistema elétrico principal do trailer Karmann Ghia contém um conversor (veja figura
abaixo) com várias funções e, opcionalmente, uma bateria de 12 volts para ser usada em
acampamento “selvagem”, ou para quando faltar energia no camping.
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REDE EXTERNA/ENTRADA

CARREGADOR/BATERIA

FUSÍVEIS
4 AMP

15 AMP

15 AMP
INTERRUPTOR

SELETOR

220
V

110
V

ENTRADA
110V / 220V

ILUMINAÇÃO
12V

CARREGADOR

12V
CARGA

0
DESL.

12V
BATERIA

O conversor é um equipamento elétrico utilizado para estabilizar e compatibilizar a
energia elétrica fornecida pela rede de corrente alternada com a tensão dos
equipamentos de uso interno do veículo, além de fornecer tensão contínua (12v)
para os equipamentos específicos.

110Vca

Regulador

Secundário

Primário

Entrada 110 ou 220
Vca

Pode ser fornecido com potência de 800 a 6.000 watts. Seu princípio básico de
funcionamento é do autotransformador, com enrolamento primário e secundário.

220Vca
12Vcc
Retificador

Lâmpadas,
tomadas e
equipamentos.
Bateria, bomba
de água,
lâmpadas.

Com entrada da rede em corrente alternada (110V ou 220V) o conversor/carregador
supre corrente contínua de 12V para carregar a bateria, para a bomba de água, e
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para a geladeira (no caso de ainda ser a original, ou ainda com compressor de 12V),
além de energia para tomadas (110V e/ou 220V, conforme ligação).
O conversor possui um painel com dois instrumentos de medição (voltímetro e
amperímetro), duas chaves seletoras e três porta-fusíveis.
•
•

•

•

•

•

O voltímetro (mostrador da esquerda) mede a voltagem de entrada da rede
externa (110V ou 220V)8.
O amperímetro (mostrador da direita), mede a carga que a bateria está
recebendo (quando a bateria estiver totalmente carregada, o ponteiro deve estar
em zero, e neste caso deve-se desligar o carregamento para evitar danos à
bateria).
A chave seletora da esquerda tem duas posições:
o À esquerda: Aciona-se quando a energia elétrica de entrada é de 110V.
o À direita: Aciona-se quando a energia elétrica de entrada é de 220V.
o Observação: definida e selecionada a voltagem, é altamente
recomendável colocar a trava para fixar a posição (evitando efeitos
indesejáveis, como por exemplo, a queima do conversor/carregador).
A chave seletora da direita possui três posições:
o À esquerda: carrega a bateria (e também fornece energia 12V (CC) para
os equipamentos do trailer).
o No centro: desliga o sistema elétrico de 12V (CC).
o À direita: aciona o fornecimento de energia 12V pela bateria (nessa
condição não há o carregamento em paralelo da bateria, ou seja, estará
sendo consumida carga, e a sua duração está limitada conforme a
capacidade (da bateria) e o consumo da energia.
Os três fusíveis são:
o 1 fusível automotivo de 5 Amperes: entrada da rede externa.
o 1 fusível automotivo de 15 Amperes: iluminação 12V.
o 1 fusível automotivo de 15 Amperes: do carregador da bateria.
Originalmente sistema elétrico possui 6 (seis) tomadas9:
o Acima da pia.
o No banheiro.
o Na geladeira.
o Na lateral traseira (direita).
o Na lateral traseira (esquerda).
o Embaixo do assoalho, na dianteira (lado direito).
o
Atenção (1): As tomadas traseiras e embaixo do assoalho são
opcionais.

8

Verifique antes de ligar o equipamento a voltagem da tomada a qual estará conectado o trailer e
selecione corretamente, para evitar a queima do aparelho (e custos desnecessários).
9
Esta é a configuração básica dos trailers menores. Nos modelos de maior capacidade, obviamente
que há mais tomadas e numa configuração diferente.
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o

Atenção (2): Originalmente estas tomadas opcionais são ligadas
diretamente na rede externa e não passam pelas chaves do painel.
Dependendo da rede de entrada elas podem ter voltagem diferente (110V
ou 220V).

Bateria
A utilização de bateria é importante para obtenção de uma boa qualidade de
filtragem de 12Vcc e, em eventuais faltas de energia externa (ou mesmo ainda
durante o trânsito, quando se precisa de energia para a bomba de água em alguma
eventualidade).
Considerações:
•

•

•
•
•
•

Não utilize baterias automotivas em seu trailer, pois elas são concebidas e
construídas para aplicação exclusiva em veículos com motores a combustão.
Sua tecnologia é para fornecer alta descarga de energia em poucos segundos
fazendo o motor de partida e todo o sistema elétrico do veículo funcionar (pico
de energia).
Já as baterias estacionárias, ao contrário da automotiva, não foram
desenvolvidas para suportar picos de fornecimento de energia, mas sua
tecnologia fornece corrente elétrica por longo período de tempo (sem picos),
para manter um dispositivo funcionando. É a mais indicada para os veículos de
recreação como trailers, motor homes, sistemas de backup de energia etc. Elas
podem sofrer descargas extremas sem afetar a durabilidade e as placas da
bateria.
Verifique periodicamente o estado da bateria.
Posicione os interruptores para a carga da bateria somente quando for
necessário executar esta operação.
Utilize preferencialmente carga lenta para maior durabilidade da bateria.
Considere a utilização de um carregador de bateria inteligente à parte. Este tipo
de carregador, quando atinge uma voltagem específica fica em flutuação, não
sobrecarregando a bateria (e prolongando sua vida útil). Quando ela começa a
descarregar, imediatamente ele volta à carga. Utilizando este equipamento, você
pode deixar o carregador inteligente ligado ininterruptamente.

O tempo de carga da bateria é inversamente proporcional à corrente fornecida.
Exemplo: para uma bateria de 50 A/h, completamente descarregada temos:
Corrente de Carga
10 A
5A

Tempo
5h
10 h
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O tempo de durabilidade da carga também é inversamente proporcional ao
consumo.
Para uma bateria de 50 A/h temos:
Consumo
240 W
120 W
20 W

Duração
2,5 h
5h
30 h

O cálculo utilizado é o seguinte:
ܶ=
•
•
•

 × ܣ12
ܲ

T = tempo de duração da carga em horas.
A = capacidade da bateria.
P = Potência consumida em Watts.

Escada Escamoteável
Utilização:
•
•
•

Levante-a e puxe-a para fora
Certifique-se que ela esteja bem travada para sua utilização com segurança.
Ao transitar, não esqueça de recolhê-la à posição de repouso, para evitar
acidentes e danos graves.

10

Fogão
Se o seu veículo for equipado com fogão, siga as instruções do fabricante para
utilizá-lo, observando os itens a seguir:
•

10

Não reposicione a mangueira de gás.

Imagens gentilmente fornecidas pelo site www.macamp.com.br.
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•

•
•
•
•

Ao substituí-la, atente para que a mangueira nova esteja dentro dos parâmetros
exigidos pelo Inmetro, proporcionando resistência à flexão, a temperatura e com
prazo de validade estampado.
Se o fogão for equipado com forno, retire panelas ou outros objetos do interior do
forno durante as viagens.
Evite deixar líquidos inflamáveis ou aerossol próximo à chama.
Recolha completamente a cortina da janela para o lado oposto ao fogão, quando
for utilizá-lo.
Para limpeza, utilize pano macio ou esponja, e não derrame água em excesso
sobre a mesa e os queimadores (pode penetrar nos móveis).

Gerador
Em trailers com gerador, é importante observar as seguintes recomendações (além
das do fabricante):
•
•
•

•

•

Não exceda a potência nominal disponível pelo gerador.
Não improvise extensões elétricas sem a passagem por um fusível ou disjuntor
de proteção.
Para partida do gerador:
o Desligue todos os equipamentos do trailer, inclusive o conversor.
o Conecte o cabo de alimentação do gerador.
o Dê partida no gerador.
o Ligue o conversor.
o Ligue, gradativamente, as lâmpadas e os equipamentos que serão
utilizados.
Para desligar o gerador:
o Desligue os equipamentos.
o Desligue o gerador.
Costumeiramente (não é regra absoluta) a distribuição de energia do gerador é
feita via conversor.

O gerador tem uma característica que a maioria das pessoas desconhecem:
necessidade de ventilação. É fundamental uma excelente ventilação no local onde
ele é instalado, pois a potência cai consideravelmente quando ele trabalha em
temperaturas elevadas.

Janelas
Para abrir as janelas, solte os fechos de segurança laterais e/ou inferiores e
empurre no centra da mesma até a posição desejada.
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Para fechar, abra-as completamente até ao fim do seu curso deixando-as retornar
suavemente.
Não force as janelas com as mãos ou pendure objetos (ou roupas) em suas
extremidades.

Mesa Escamoteável
Os trailers podem ser equipados com dois tipos de encaixe para a mesa:
•

Flange e tubo central.

•

o
o Montagem:
 Encaixe o tubo central do flange fixo do assoalho com movimentos
circulares de vai e vem.
 Encaixe o tampo da mesa ao tubo central forçando-o para baixo,
executando ao mesmo tempo, movimentos alternativos.
 Não utilize martelo ou outras ferramentas para forçar a entrada do
tubo no flange.
o Desmontagem:
 Force o tampo para cima girando-o alternativamente.
 Retire o tubo central forçando para cima, executando ao mesmo
tempo movimentos alternativos.
Perfil de Alumínio horizontal e/ou pé articulável.

o
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o Montagem:
 Segure o tampo da mesa com as duas mãos, posicionando seu
corpo na aresta oposta ao perfil de encaixe.
 Encaixe os perfis de baixo para cima, formando um ângulo de
aproximadamente 45º em relação ao piso.
 Solte (ou dobre) o suporte metálico (perna) da outra extremidade,
fixando-o na posição vertical.
 Solte a mesa devagar.
o Desmontagem:
 Recolha o suporte metálico (perna).
 Gire o tampo devagar para cima, retirando do perfil de encaixe.

Refrigerador
O seu veículo poderá ser equipado por vários tipos de refrigeradores: tradicional
residencial com compressor funcionando em 110v ou 220v; por sistema de
absorção (sem compressor) a gás e/ou eletricidade; ou ainda por compressores a
12 Vcc.
•

•

Originalmente o sistema de geladeira do trailer Karmann Caravan é de absorção
com gás de amônia. Não tem motor elétrico (nem faz barulho ou ruído), mas
demora uma hora (ou mais) para começar a resfriar. Tem suas vantagens, pois
trabalha com eletricidade ou a gás, e com um simples botão pode-se selecionar
qual sistema utilizar.
o Para usá-la com eletricidade é só ligar o plugue na tomada e selecionar
previamente o botão na posição onde está desenhada uma lâmpada
(eletricidade).
o Para usá-la com gás, abra a chave de passagem de gás que está debaixo
da geladeira, gire o botão para a posição onde está desenhada uma
chama, coloque o seletor de frio ma posição máxima, empurre e
mantenha apertado o botão seletor e ao mesmo tempo acione o “magiclic”
que está a sua direita até que acenda a chama do fogareiro que será
notada pelo visor que está à esquerda.
o Uma vez acesa a chama, mantenha apertado o botão de 15 a 20
segundos para esquentar o automático. Após esse tempo a chama deverá
permanecer acesa.
o O automático é uma válvula de segurança que no caso de acabar o gás
ou apagar a chama piloto por qualquer razão ela se esfria, desligando
automaticamente a passagem de gás. Para desligar a geladeira, basta
girar o botão para a posição luz.
O refrigerador funcionará adequadamente se o veículo estiver nivelado.
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•

•
•

•

•
•
•

Caso viaje com o refrigerador ligado (a gás), durante as paradas, verifique pela
porta de inspeção se o seu funcionamento é normal, devendo estar com o
sistema posterior aquecido.
Inspecione periodicamente as venezianas de ventilação e chaminé, mantendo-os
sempre desobstruídos.
A temperatura interna do refrigerador é diretamente proporcional à temperatura
externa, portanto, posicione o veículo com o lado do refrigerador protegido da
incidência solar direta.
O tempo de recuperação da temperatura é maior do que em refrigeradores
domésticos convencionais, portanto não coloque em seu interior alimentos ainda
quentes. Mantenha a porta aberta o mínimo de tempo possível. Em caso de
manuseio intenso é preferível abrir a porta várias vezes seguidas do que uma
vez por maior tempo.
Durante as viagens, mantenha a porta fechada com a trava de segurança
acionada.
Não substitua a resistência elétrica por outra mais potente, ou aumente a
pressão de gás para obter maior rendimento.
Em alguns casos, poderão ocorrer bolhas de ar no sistema de refrigeração,
causando queda de rendimento. Quando isso ocorrer, ande com o veículo em
baixa velocidade em uma estrada irregular. Se o problema persistir, o
refrigerador deverá ser colocado de cabeça para baixo. Esta operação,
entretanto, deverá ser executada por pessoal especializado.

Toldo
Toldo de enrolar:

•

Para abrir:
o Solte as presilhas superiores, desfivelando-as.
o Solte as manoplas de fixação das hastes telescópicas.
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•

•

o Fixe as estacas ligeiramente inclinadas ao solo, na direção perpendicular
ao trailer, a uma distância de aproximadamente 5 metros.
o Desenrole o toldo com a ajuda de outra pessoa, puxando igualmente nas
hastes telescópicas.
o Fixe as hastes telescópicas na posição desejada.
o Encaixe a corda entre a extremidade do toldo e as estacas, esticando-a
bem.
Para fechar:
o Limpe bem a lona com um dia de antecedência antes de enrolar o toldo.
o Solte as manoplas de fixação das hastes telescópicas.
o Solte as cordas.
o Controle o movimento de enrolar, certificando-se de que não irá ocorrer
enrugamento da lona.
o Não feche o toldo com a lona úmida. Caso isso ocorra por absoluta
necessidade, abra-o assim que for possível e exponha-o ao sol em
ambiente ventilado, até que seque completamente.
Alguns veículos podem ser equipados com tolde de encaixar, e estes possuem
um perfil de alumínio especial, instalado nas bordas laterais e superiores.

o
o A instalação é feita encaixando-se o perfil plástico especial do toldo ao
perfil de alumínio do veículo, iniciando-se o encaixe por uma das
aberturas existentes no perfil do trailer.
o A seguir o toldo deve ser esticado, utilizando-se as colunas metálicas
telescópicas, posicionando-as nos cantos e no centro.
o Em seguida, estica-se o conjunto por intermédio de cordas e estacas
cravadas no solo.

Sistema de Gás
A alimentação de gás do trailer é feita através de um botijão de 13 kg, um regulador
com chave de passo (ambos colocados na caixa de fibra de vidro frontal) e uma
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rede de canos de cobre para alimentar os diferentes sistemas: fogão, aquecedor de
água e geladeira (se for o caso).

Torneiras e Chuveiro
As torneiras que equipam os veículos de recreio são confeccionadas em material
não corrosivo.
Em veículos equipados com aquecedor de água, os registros instalados são duplos
(não é regra), com misturador para água quente e fria.
Para a manutenção dos registros, são aconselháveis os seguintes cuidados:
•
•
•
•
•
•

Utilize chave de boca, nunca alicates.
De preferência, coloque um pano (ou qualquer objeto macio) entre a torneira e a
chave, para evitar riscos.
Evite o aperto demasiado, para não prejudicar o funcionamento ou danificar o
registro.
Substitua os anéis de vedação somente por peças originais.
O chuveiro tipo ducha não requer maiores cuidados de manutenção, devendo
apenas serem desobstruídos os orifícios, quando necessários.
Para limpeza da ducha, retire o difusor, soltando o parafuso de fixação e
esfregue uma escova em sua face interior, enxaguando em seguida.
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•

Vaso Sanitário
•

Vaso sanitário automático tipo “Aqua-Magic® IV High Profile”: Este vaso sanitário
funciona em conjunto com o tanque externo de detritos (holding tank ou tanque
de águas negras), possuindo registro de descarga com acionamento da bomba
de água acoplado. O acionamento da descarga pode ser simultâneo ao da
bomba de água (ou não). Utilização:
o Após o uso do vaso sanitário acione simultaneamente as alavancas de
descarga e da bomba de água.
o Repita a operação caso ainda permaneçam resíduos no interior do vaso.
o A decomposição dos resíduos sólidos é feita mediante a ação de um
agente químico11, que deve ser depositado no interior do tanque de
detritos através do vaso, na proporção de 240 ml de decompositor para
cada 150 litros de água servida.

11

Como por exemplo o Aqua-kem®, um desodorizante líquido com neutralizantes químicos. Controla
bactérias e dissolve os resíduos sólidos.

38

o Derrame aos poucos o agente químico no vaso, enquanto isso, acione
simultaneamente a descarga (cuidado pois o agente químico possui
corantes que marcam definitivamente onde ele cair).
o Não jogue papéis no interior do vaso, pois eles possuem lenta
decomposição e poderão aderir nas paredes do tanque causando
impregnação e emperramento da válvula de descarga.

•

o
Vaso sanitário portátil. Confeccionado em resina de poliéster, reforçada com
fibra de vidro, funciona sem o tanque externo de detritos, por sistema de
decomposição, através de bombeamento manual. Funcionamento:
o Retire o balde da parte inferior do vaso e coloque o agente químico em
seu interior (120 ml).
o Recoloque o balde, e faça duas ou três descargas acionando a bomba
manual.
o Após cada uso, dê uma ou duas descargas.

Ventiladores
Os ventiladores, ocasionalmente instalados, possuem motor elétrico de 12Vcc, com
sistema de funcionamento fixo ou oscilante e suporte regulável.
Para regular a amplitude de abrangência mantenha-o desligado, girando-o
manualmente até a posição desejada.
Seu ângulo de atuação é de aproximadamente 100º.
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Instalação Elétrica
A instalação elétrica dos trailers equipados com conversor de energia consiste
basicamente em três circuitos:
•
•

•

Um circuito de distribuição, regulado via conversor, em 1 fase de corrente
alternada 110Vca (127Vca). Alimenta lâmpadas, equipamentos e tomadas.
Um circuito em 1 fase de corrente alternada, com tensão de 220Vca para ligação
de equipamentos adicionais, desde que não ultrapassem a potência máxima do
conversor.
Um circuito de distribuição, regulado via conversor em 12Vcc, para alimentação
da bomba de água, lâmpadas, tomadas e equipamentos. Este circuito é
compartilhado, ou seja, recebe alimentação simultânea via conversor ou bateria.

As tensões de 110Vca e 220Vca são oriundas de mesma fase da rede, porém com
derivações diferentes do secundário do transformador (conversor).
Equipamentos

Saída do Conversor

AC

Ar Condicionado

Tomadas

Interruptor
AC

Lâmpadas

Bateria

Opcionalmente poderá ser instalada uma distribuição direta independente, sem
passagem pelo conversor.
Cada trailer possui uma distribuição elétrica específica, de acordo com seu modelo,
ou ainda dependendo as modificações efetuadas pelos seus proprietários. Em
virtude da existência de uma ampla gama de modelos e versões, é muito difícil
especificar a instalação elétrica de uma forma genérica.
Para conexão elétrica entre o trailer e a rede de alimentação elétrica, é
recomendado a utilização de cabos flexíveis, sem emendas, com condutores de
isolamento em PVC, com bitola de 2,5 mm2 (12AWG) no caso de extensões de até
20 metros, e 4,0 mm2 (10AWG) no caso de extensões acima de 20 metros.
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Ao efetuar qualquer reparo na instalação elétrica, desconecte o cabo de
alimentação externa e cabos de bateria.

Sinalização de Tráfego
As lâmpadas do sistema de sinalização de tráfego são comandadas pelo veículo
rebocador (ou tracionador) em um circuito independente do circuito elétrico de uso
interno.
A fiação deste circuito é instalada externamente e fixada sob o assoalho do trailer.
A conexão elétrica entre o trailer e o veículo rebocador é realizada através de
conector de sete pinos, padronizado de acordo com normas internacionais
(conhecido como Conector de Reboque Tipo 12N12 – usado por 95% dos trailers e
reboques).
As normas internacionais para a ligação do trailer com o veículo rebocador foram
originalmente criadas pelo DIN13 (o padrão de códigos), e depois acatadas pelo
ISO14.
Portanto, não aceite a desculpa de alguns eletricistas automotivos que afirmam não
haver um padrão: existe sim e não é novo.
O ideal é que o sistema esteja protegido por fusíveis (o que quase sempre não
acontece).

12

Para veículos e reboques funcionando em 12 Volts.
Deutsches Institut für Normung e.V., ou simplesmente DIN (em português: Instituto Alemão para
Normatização) com sede em Berlim é a organização nacional na Alemanha para padronização,
representante da Organização Internacional para Padronização (ISO) no país.
Conectores DIN são um exemplo de muitos padrões criados pelo DIN que se espalharam para todo o
mundo. Trilho DIN é outro grande exemplo, muito utilizado na montagem de painéis elétricos,
utilizado para fixação de contatores, disjuntores, etc. Há atualmente cerca de trinta mil padrões DIN,
cobrindo todos os campos tecnológicos. Alguns padrões ISO foram criados a partir de padrões DIN
anteriores, como DIN 476 para tamanhos de papéis, de 1922, que introduziu o tamanho A4, e que foi
adotado como padrão internacional ISO 216 em 1975.
14
A Organização Internacional para Padronização (em inglês: International Organization for
Standardization; em francês: L'Organisation Internationale de Normalisation), popularmente
conhecida como ISO é uma entidade que congrega os órgãos de padronização/normalização de 170
países. Fundada em 23 de fevereiro de 1947, em Genebra, na Suíça, a ISO aprova normas
internacionais em todos os campos técnicos.
Embora popularmente se acredite que a expressão “ISO” é um acrônimo de “International Standards
Organization”, na realidade originou-se da palavra grega “ἴσος” (“isos”), que significa igualdade. Evitase com isso que a organização possua diferentes acrônimos em diferentes idiomas, já que em inglês
o acrônimo seria IOS (International Organization for Standardization), em francês OIN (Organisation
internationale de normalisation), e assim por diante. A escolha do nome “ISSO” reflete assim o
objetivo da organização, ou seja, a padronização entre as diversas culturas.
No Brasil, o órgão signatário para ISO é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
13
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Ligação Conforme DIN ISO 1724
Secção
mm2
AWG

Pino

DIN

Ligação

Cor

1

L

Pisca esquerdo

Amarelo

1,5

15

2

54G

Azul

1,5

15

3

31

Branco ou Cinza

2,5

13

4

R

Pisca direito

Verde

1,5

15

5

58R

Luzes traseiras (sinalização),
luzes delimitadoras e luz da placa
do LADO DIREITO

Marrom

1,5

15

6

54

Luz de freio

Vermelho

1,5

15

7

58L

Luzes traseiras (sinalização),
luzes delimitadoras e luz da placa
do LADO ESQUERDO

Preto

1,5

15

+12v da bateria OU luz de
nevoeiro (neblina)
-12v (Terra) ligado ao chassi do
veículo rebocador

Observações importantes:
•
•

•

Conforme a norma ISO-1724, os trailers mais recentes utilizam todos os sete
pinos (pelo menos deveriam).
Em reboques mais antigos (notadamente antes de 1999, quando foi atualizada a
norma), há uma configuração de cinco fios através de um conector de sete
pinos.
o Nestes casos, excluir a conexão para as luzes da direita (58R) e luzes de
neblina (54G) e ligar todas as luzes (de sinalização) conjuntamente no
pino de luzes da esquerda (58L).
o Em veículos de fabricação alemã não é recomendável fazer essa
alteração (juntar 58R e 58L na 58L).
De acordo com a norma DIN-72552, o pino 54G foi inicialmente destinado ao
controle dos freios elétricos nos reboques15.

15

A DIN 72552 versa sobre o padrão que identifica os terminais elétricos automotivos, estabelecendo
para cada contato no veículo um código. Assim, “54” é luz do freio, “R” é pisca direito, “75” é rádio
e/ou acendedor de cigarros e assim sucessivamente.
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o Desde então, o pino 2 (54G) tem sido usada para uma variedade de
outras funções, diferentemente da intenção inicial:
 + 12 V permanente (ligado à bateria do reboque).
 Faróis de neblina traseiros.
 Luz de marcha a ré.
 + 12 V com bloqueio através da chave de ignição.
No Brasil, como costumeiramente buscamos poupar serviço, tempo e material:
•
•
•
•

Não é feita a separação das luzes de sinalização por lado do reboque
(direita/esquerda).
Não temos reboques com luzes de neblina (pelo menos nunca vi).
Raramente utilizamos o fio de massa (- 12 Volts): deixamos que o próprio engate
proporcione essa ligação16.
Portanto, quase sempre não utilizamos os pinos 2 (54G), 3 (31) e 5 (58R).

Deveríamos começar a atentar para a padronização da ligação dos veículos
rebocador/rebocado.

16

Por experiência, tenho um reboque que as luzes de sinalização não funcionaram até que essa
ligação fosse efetuada.
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Instalação Hidráulica
Normalmente os trailers Karmann Caravan são equipados com reservatório de água
potável, com capacidade variável conforme seu tamanho.
Todos os reservatórios possuem um orifício canalizado para equalização da pressão
interna (suspiro ou ladrão) e bujão rosqueado para esgotamento total do tanque
(dreno).
O esvaziamento do tanque deverá ser efetuado sempre que não for utilizado,
evitando a deteriorização da água.
Quando o reservatório estiver completamente cheio o tubo “ladrão” transbordará.
Diagrama de água potável com reservatório:

Instalação de Esgoto
Em veículos equipados com vaso sanitário tipo “Aqua-Magic®” os resíduos sólidos
são canalizados ao reservatório de detritos (holding tank, ou tanque de águas
negras), onde são decompostos por agente químico17.
Em alguns casos, além do reservatório de detritos há um reservatório de água
servida, para onde é canalizada a água já utilizada nas pias e chuveiros (também
chamado de tanque de águas cinzas).

17

Aqua-Kem®.
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Instalação de Gás
Verifique periodicamente as condições da tubulação de distribuição de gás.
As inspeções de vazamento poderão ser feitas aplicando-se espuma nos locais
onde existem conexões, registros etc.
Não utilize chama para a inspeção e/ou verificação.
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Sistema de Freios
Os trailers com mais de 750 kg devem contar com freios. Estes freios são
essenciais para a segurança quando um veículo transporta um trailer, porque se o
veículo trator frear e seu trailer não possuir um sistema de freios próprio, ele (o
trailer), com sua própria inércia, empurraria o veículo trator.
Isto aconteceria porque ambos estariam circulando previamente na mesma
velocidade. Portanto, existiria uma diferença de velocidade em relação à massa do
trailer que pode superar a capacidade de frenagem do veículo trator.
No mínimo prolongaria as distâncias de frenagem de maneira significativa.
A força da inércia é gerada pela tendência do trailer em continuar com a velocidade
que tinha.
Para evitar este “empurrão” e outros possíveis descontroles são utilizados (e assim
é exigido pela legislação em vigor) freios de tipo inercial para reboques acima de
750 kg. Os freios inerciais agem quando se diminui a velocidade do veículo trator. O
“empurrão” gerado pelo trailer é que atuará na bomba de freio instalada sobre a
lança, produzindo uma frenagem eficazmente proporcional sem chegar ao
travamento das rodas.

Este sistema de freio (inercial) é acionado com movimento para frente. Para dar ré
(manobras de estacionar o trailer), este sistema permite que automaticamente se
desbloqueie sem necessidade de colocar travas para imobilizar o amortecedor
dianteiro. Este amortecedor de dupla ação serve para amenizar os “trancos” das
arrancadas e freadas, por isso é de suma importância que os freios estejam bem
regulados para que este conjunto atue corretamente.
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Suspensão
O tipo de suspensão utilizada no trailer Karmann Caravan é a elastomérica, que
consiste em dois perfilados quadrados em aço, um de seção maior e o outro de
seção menor, permitindo a sua posição a 45º internamente ao tubo de seção maior.
Nos espaços vazios que sobram nos cantos do conjunto, são instalados quatro
cordões de borracha, os quais farão o papel de molas e amortecedores.
A montagem do conjunto deve ser feita sob pressão, para que ao mínimo
movimento do braço a borracha possa reagir instantaneamente como reação ao
movimento.
Na figura abaixo, é mostrado na parte superior como funciona o sistema de balança
do trailer e as três imagens abaixo ilustram o funcionamento da torção18.

Esse tipo de suspensão não é muito macia e também não amortece muito. Dentro
do perfilado não mais que um centímetro, mas acaba dando uma movimentação
maior na ponta da balança.
Há quem diga que uma vantagem desta suspensão é que quando uma roda “cai”, a
outra também abaixa promovendo uma uniformidade no molejo do conjunto, não
“torcendo” o trailer.
Apesar de muitas discussões, a suspensão elastomérica se caracteriza pela
estabilidade, rodar silencioso, sendo independente por roda, sem necessidade de
manutenção e como ponto principal, sua grande resistência a impactos.

18

Modelagem eletrônica aplicada ao desenvolvimento de suspensão elastomérica para uso
rodoviário. XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. Luiz Antonio Vasques
Hellmeister (UNESP) luiz@feb.unesp.br; Roberto Deganutti (UNESP) deganuti@faac.unesp.br; Victor
Hellmeister (UNESP) escreveprovictor@yahoo.com.br; Adilson Renofio (UNESP).
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Nos Estados Unidos, o numero de fabricantes desse tipo de eixo/suspensão é
grande, graças ao enorme mercado de trailers e similares.
Curiosidade: A Karmann Caravan utilizava nos trailers o mesmo modelo de
amortecedor usado na Kombi Clipper.
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Manutenção
Verifique periodicamente os seguintes itens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado e pressão dos pneus.
Rodízio dos pneus.
Nível do líquido de freios.
Balanceamento das rodas.
Lubrificação do mecanismo da escada escamoteável e bequilha.
Tubulação de distribuição de gás. Aplique com uma esponja espuma de sabão
neutro e observe. Se houver bolhas, há vazamento. Não utilize chama.
Nível de água da bateria (se for o caso).
Tensão dos voltímetros e/ou amperímetros,
Condições da ligação e do cabo de energia elétrica externa (encapamento e
bitola adequada).
Borracha de vedação da porta, clarabóias e janelas.
Ao efetuar qualquer reparo na instalação elétrica, desconecte o cabo de
alimentação externa e cabos de bateria.
Atente aos seguintes detalhes:
o A estrutura do chassi dispensa maiores cuidados. É executado em perfis
de aço dobrado, e recebe proteção contra a corrosão.
o No caso de se verificar sua oxidação (presença de ferrugem), é
conveniente lixar a camada afetada e aplicar nova demão de antioxidante.
o A lança de rebocamento, devido ao fato de estar muito exposta à ação do
tempo e a erosão provocada pela projeção de pedras e areia, é zincada e
pintada, não requerendo maiores cuidados.
o Lubrifique a cada 2.500 km os niples de eixo de suspensão. Esses niples
encontram-se sob o eixo, em sua parte inferior, próximo ao braço de
suspensão. Lubrifique tambem o niple do conjunto frontal de inércia (freio)
e a roda da bequilha.
o Verifique os rolamentos. A graxa deverá ser substituída a cada 30.000
km, ou no máximo a cada dois anos.
o Não mantenha o freio manual acionado por períodos prolongados.
Acostume-se a utilizar calços.

Limpeza
A limpeza geral, além de proporcionar aspecto agradável, ajuda a manter em bom
estado de conservação os componentes de seu veículo.
•

Limpeza externa:
o Utilize água e sabão neutro, com pano macio e esponja.
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•

•

o Remova as manchas de graxa com benzina (não utilize álcool, gasolina
ou tinner), esfregando com uma estopa embebida e secando logo em
seguida.
o Limpe com água e escova os para-lamas, estribos, chassi, perfis de
alumínio e frestas.
o Para limpeza das janelas utilize apenas água, sabão e panos. Sob
nenhuma hipótese não utilize álcool ou solventes derivados de petróleo.
o As mangueiras e tubulações plásticas não devem ser pintadas, nem
tratadas com gasolina, querosene ou óleos minerais, pois ficarão
ressequidas e quebradiças. Os resíduos devem ser removidos
exclusivamente com água e sabão.
o Ao pulverizar e lubrificar o veículo, evite que as tubulações entrem em
contato com o produto da pulverização.
Cromados:
o Utilize um pano ou estopa com querosene ou benzina. Nunca use para
este fim ferramentas cortantes ou abrasivas
o Em praias ou em lugares onde os cromados sofrem a ação do sal ou
areia, recomenda-se protegê-los previamente, com vaselina.
Limpeza interna:
o Madeira e plásticos: Utilize água e sabão neutro, esfregando-os
levemente. Não utilize solventes de qualquer espécie nas superfícies de
madeira. Este procedimento causará o branqueamento e remoção da
camada protetora do verniz selador.
o Tecidos: Para uma limpeza eficiente de cortinas, telas e forração de
estofados, coloque-os de molho em água pura, durante algumas horas, e
após esfregue com sabão manualmente. Não utilize máquina de lavar.
o Piso, teto e paredes: Limpe-os com pano úmido, água e sabão neutro.
Não jogue água sobre o piso do veículo, e caso isso venha ocorrer
acidentalmente, retire imediatamente toda água acumulada nos cantos.
o Equipamentos: Para a limpeza de equipamentos tais como refrigerador, ar
condicionado, fogão etc., siga as instruções do fabricante. Não os remova
de seus locais originais de instalação. Em caso de necessidade de
remoção de qualquer equipamento interno, procure pessoal qualificado.

Pneus
Verifique a pressão somente com os pneus frios. Com os pneus quentes a pressão
aumenta naturalmente, não se devendo por isso reduzi-la. Uma pressão incorreta
provocará um desgaste irregular na banda de rodagem.
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•
•
•

Subinflado ou com pressão insuficiente: Banda de rodagem com as bordas
desgastadas (é a parte que mais fica em contato com o piso).
Pressão normal (ou propriamente inflado): Banda de rodagem com contato
integral com o piso, desgaste uniforme.
Superinflado ou com pressão excessiva: Banda de rodagem com maior desgaste
ao centro.

A profundidade mínima admitida nos sulcos da banda de rodagem é de 1,6 mm.
Caso algum pneu apresente um desgaste irregular, providencie a manutenção
adequada (ou substituição).

Esquema para rodízio de pneus de trailer:
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Generalidades
•

O trailer, por ser uma pequena casa rodante, onde no mínimo espaço disponível
tentamos tirar o máximo de conforto, possui vários sistemas (elétrico, gás,
hidráulico, mecânico) e como é lógico, precisa de manutenção, sobretudo porque
tem um valor nada desprezível agregado, quanto à sua utilidade e valor
pecuniário.
o Pensando nisso, raciocine: se você tem problemas no coração, procura
um cardiologista; se há problemas nos dentes, procura um dentista.
o Portanto, o seu amigo, o mecânico do seu carro é um bom rapaz:
honesto, inseparável companheiro de conversas, é prestativo, sempre
está disponível quando o procura, porém (e infelizmente), não sabe nada
de trailer.
o Palpite qualquer um pode dar, é grátis. Mas não erre, procure um
profissional gabaritado que saiba mexer em seu trailer.
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Especificações Técnicas dos Trailers Turísticos Karmann Caravan
Modelos
KC-270
KC-330
KC-350
KC-380
KC-450A
KC-450B
KC-520
KC-520B
KC-540
KC-640
KC-740
KC-770

Comprimento
da Carroceria
2,70 m
3,30 m
3,50 m
3,80 m
4,50 m
4,50 m
5,20 m
5,20 m
5,40 m
6,40 m
7,40 m
7,70 m

Comprimento
Total
4,00 m
4,45 m
5,10 m
5,75 m
5,75 m
6,45 m
6,45 m
6,65 m
7,50 m
8,60 m
8,90 m

Largura
Interna
1,90 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m
2,30 m
2,30 m
2,30 m
2,30 m
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Largura
Externa
2,00 m
2,10 m
2,10 m
2,10 m
2,10 m
2,10 m
2,10 m
2,10 m
2,40 m
2,40 m
2,40 m
2,40 m

Altura
Interna
1,88 m
1,90 m
1,90 m
1,90 m
1,90 m
1,90 m
1,90 m
1,90 m
1,89 m
1,89 m
1,89 m
1,89 m

Altura
Externa
2,40 m
2,55 m
2,55 m
2,55 m
2,55 m
2,55 m
2,55 m
2,55 m
2,55 m
2,55 m
2,55 m
2,55 m

Eixos
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
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Check List para Viagem
Checar

Alimentos

Checar

Copa & Cozinha

Checar

Animais
Certificado de vacinação
Comida para animais
Corrente/Guia
Escova
Prato de comida
Remédio contra pulgas
Sabonete ou xampu
Vasilha de água
Toalha de banho/colchonete
Antes de Partir
Ajuste os relógios
Avise os vigilantes do bairro
Avise os vizinhos e peça
para que recolham revistas,
jornais e publicidade
Desligue as chaves elétricas
(deixe
ligada
a
da
geladeira/freezer)
Obtenha
receitas
dos
remédios necessários
Trancar tudo
Bebê e Criança
Bolsa do nenê
Assento para viagem
Berço portátil
Brinquedos favoritos
Creme para assaduras
Fraldas descartáveis
Livros
Mamadeiras
Papinhas (enlatadas)
Moisés
Jogos
Talcos e cremes

Checar

Equipamentos de Pesca

Checar

Checar

Checar

Revisão do Veículo
Situação do tanque de
combustível
Nível do óleo do motor
Situação da bateria
Óleo da transmissão/câmbio
Fluido de freio e pastilhas
Nível de água do radiador
Correia do ventilador
Fechamento do capô
Eventuais vazamentos
Estado das palhetas (vidro)
Pressão e estado dos pneus
Funcionamento
dos
instrumentos
Espelhos ajustados
Faróis: alto e baixo
Sinalizadores e alerta
Lanternas e luz de freio

Checar

Higiene e Saúde
Veneno aerossol
Veneno (elétrico)
Veneno multi inseticida
Bronzeador
Creme para queimaduras

Checar

Vestuário
Agasalhos
Bermudas
Blusão
Bonés (e/ou chapéus)
Botas, tênis e meias
Camisas e camisetas
Capa de chuva
Cintos
Jeans
Roupa de banho
Roupas íntimas
Sandálias

Checar

Trailer
Portas fechadas
Extintor de incêndio
Itens soltos acondicionados

Escova dental

Carga
corretamente

Estojo de primeiros socorros

Botijão de gás completo e
seguro
Verificar
eventuais
vazamentos
Bateria estacionária
Circuito de água desligado
Circuito elétrico desligado
Circuito de drenagem
Guardar o toldo
Baixar antena de TV
Ligar o fio do gerador
Alavancas e niveladores
Engate e corrente firmes
Calço das rodas retirado
Freios
Sinalizadores de direção
Lanterna e luz de freio

Fio dental
Loção hidratante
Creme dental
Remédios pessoais
Repelentes
Creme para alergia

Checar

Artigos Importantes
Agenda de endereços
Cartões de crédito
Documentos do veículo
Documentos do reboque
Documentos pessoais
Passaporte

Checar

Recreação
Tablet
Notebook
Televisão e DVD

Checar

Checar

Roupas de Cama
Lençóis/fronhas
Travesseiros
Cobertores

Roupas de Inverno
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distribuída

Checar

Equipamentos Úteis
Lâmpada de verificação e/ou
lanterna
Balde plástico
Manuais de manutenção
Mangueira de água
Conexão elétrica
Adaptadores elétricos
Adaptadores para gás
Sacos de lixo
Correntes para pneus
Triângulo (ou sinal luminoso)
Jogo de ferramentas
Produto
químico
para
sanitário
Sacos de lixo

