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Para qualquer consulta, solicitação de peças para reposição, necessidade de 
assistência técnica ou informação, é de máxima importância que nos seja 
indicado o número da carroceria.

om estas informações normalmente está 
localizada ao lado da poltrona do motorista ou na divisória entre o posto de 
comando e o salão de passageiros. 

Localize a plaqueta no veículo e anote o número da carroceria no quadro 
abaixo para eventual solicitação de informação.

01. Usar cinto de segurança;

02. Não dirigir sob o efeito de drogas;

03. Nunca transitar com lotação e bagagens além da capacidade máxima do 
veículo;

04. Conserve todos os equipamentos de segurança e advertência do 
veículo;

05. Substituir os pneus quando estes não oferecerem condições de 
segurança;

06. Mantenha os faróis e lanternas em perfeito estado e regulados 
corretamente;

07. Acenda os faróis baixos. Isto fará com que o veículo seja visto facilmente 
pelos outros motoristas e pedestres;

08. Em declives acentuados, engrene marcha reduzida para evitar uso 
constante dos freios e assegurar o controle do veículo em qualquer 
situação; 

09. Use marchas compatíveis com o desempenho do motor e com as 
condições do terreno onde o veículo trafegar, pois a alternância de freio e 
acelerador eleva, consideravelmente, o consumo de combustível;

10. Não mantenha o veículo funcionando por períodos prolongados, em 
recintos fechados, pois, juntamente com os gases de escapamento, é 
liberado o monóxido de carbono que é altamente tóxico;

NÚMERO DA CARROCERIA :

. Iden arroceria . Recomendações De Segurança

EX:



Não importa o caminho, escolha sempre Busscar!

Há anos no mercado buscando levar a qualidade e realizando os sonhos dos clientes. Quantas 
culturas, regiões e países diferentes, quantas histórias são escritas por cada lugar onde passa a 
marca Busscar.

Quem anda por tantos lugares sabe o quanto é importante estar bem acompanhado, e quando um 
cliente em qualquer lugar do mundo compra um carro da marca Busscar, ele sabe que não andará 
mais sozinho.
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DIMENSÕES
Dimensões Externas Vista Bus 340

Carro/Dim. C L A

VB 340 15000 mm 2600 mm 3400 mm

* C = comprimento, L = largura, A = altura.
* O comprimento da carroceria pode variar de acordo 
com o modelo do chassi.

3030
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Carro/Dim. C L A

VB 360 15000 mm 2600 mm 3600 mm

Dimensões Externas Vista Bus 360

* C = comprimento, L = largura, A = altura.
* O comprimento da carroceria pode variar de acordo 
com o modelo do chassi.

35.1248

c R = J = u u u u
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Carro/Dim. C L A

VB 400 15000 mm 2600 mm 4000 mm

Dimensões Externas Vista Bus 400

* C = comprimento, L = largura, A = altura.
* O comprimento da carroceria pode variar de acordo 
com o modelo do chassi.

wifi on board

1820
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Antes de qualquer manutenção, leia todo o procedimento:

1. Verifique periodicamente as condições dos cabos e terminais das 
baterias. A presença de oxidação sugere a sua remoção e limpeza 
com escova de aço;

2. Após a limpeza, recoloque-os e passe uma pequena camada de 
vaselina nos terminais para maior proteção;

3. Verifique o nível de solução da bateria. Recomenda-se de 10 a 
15mm acima das placas. Caso necessário, adicione água destilada;

4. Em casos de manutenção utilizando solda elétrica, recomenda-se
5. desconectar o cabo negativo da bateria para evitar danos no 

sistema elétrico e perda de carga;
6. A chave geral (1) desconecta as baterias;
7. Fusível geral (2) de proteção;

1. Dê partidas curtas, entre 5 e 7 segundos;
2. Não deixe luzes, rádio ou qualquer equipamento ligado quando o 

veículo não estiver em funcionamento;
3. As baterias perdem carga após um período prolongado sem uso. 

Caso o veículo não seja utilizado por um longo período, convém 
desconectar o cabo negativo;

4. Ao instalar um equipamento elétrico não original, evite utilizar 
instaladores não credenciados;

5. Para garantir a integridade do sistema elétrico, faça manutenções 
periodicamente;

6. Nunca feche curto-circuito entre os pólos da bateria. Esse 
procedimento é extremamente prejudicial à mesma. Se o curto 
circuito for no veículo, poderá comprometer a integridade do 
sistema eletrônico;

7. Verifique se a bateria possui marcas de impacto na caixa e/ou 
tampa ou fixação inadequada ao suporte do veículo. Caso possua 
alguma destas características substitua a bateria;

8. Observe se a bateria possui características de exposição à sobre-
carga como: nível de eletrolito baixo, etiquetas escurecidas e/
ou com bolhas, caixa estufada ou redução significativa no peso. 
Baterias com estas características devem ser substituídas;

9. Evite danos externos à bateria e/ou incliná-las mais que 45º;
10. Remova a corrosão dos terminais, bandejas, retentores e suportes 

antes de instalar baterias novas.
11. O sistema Thoreb desabilita todas as cargas elétricas da carroceria 

quando
12. a bateria baixa a 22V e volta a alimentar quando o motor for ligado a 

mesma atinge novamente 25V, visando preservar a carga e possibilitar a 
partida do motor somente fica habilitado componentes originais do chassi.

ELÉTRICA
1.0 - Baterias 1.1 - Manutenção preventiva - Baterias

• Mantenha sempre firme os terminais e o suporte da bateria;
• Evite exeder o limite do nível para não transbordar, pois a solução pode 

causar corrosão;

Atenção!

B

D E

1

2

A

C
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1. Retire os parafusos de fixação;
2. Remova perfil de Aluminio;
3. Retirar régua de LED colada;
4. Substitua a régua de LED danificada;

1. Puxar a lâmpada para baixo com as mãos ou chave ;
2. Desconectar LED e Substituir por nova ;
3. Encaixar lâmpada novamente.

1. Forçar a lâmpada para baixo com as mãos ou chave ;
2. Desconectar Lâmpada inteira e substituir por nova ;
3. Encaixar lâmpada novamente.

2.0 - Iluminação das Escadas

2.1 - Iluminação das Poltrônas

2.2 - Iluminação do Posto Motorista/Escada

                                                                  
Per

Iluminação degraus
 

Iluminação degraus
vista por Baixo 

Régua de LED vista por baixo

Régua de LED 

Iluminação Corredor 

Lampada de LED em baixo dapoltrona 

Trava do lampada

Sensor de presença

Iluminação Sobre o degrau
 

Iluminação posto do motorista
 

ILUMINAÇÃO INTERNA 
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1. Desparafusar os três parafusos na parte superior;
2. Precionar levemente para cima o acabamento de emenda dos 

perfis luminaria;
3. Desparafusar os perfis Luminaria;
4. Desparafusar LED do perfil de Alumínio;
5. Trocar Módulo danificado e Fixar novamente os componentes.

1. Retire os parafusos de fixação do painel;
2. Desconecte os terminais elétricos;
3. Substitua a lâmpada danificada;
4. Encaixe o painel e fixe-o com os parafusos novamente.

2.3 - Luminárias do Salão Corredor 2.4 - Painel de serviços

                                                     

Terminais Elétricos

Iluminação Poltrona

                                                                                                   

Iluminação salão

Per uminaria

Iluminação salão

Emenda Plastica
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1. Usar uma chave de fenda para Desparafusar Perfil da Luminaria;
2. Precionar levemente para cima o acabamento de emenda dos 

perfis luminaria;
3. Dobrar perfil luminaria para retira LED;
4. Desparafusar LED do perfil de Alumínio;
5. Trocar Módulo danificado e Fixar novamente os componentes.

2.5 - Luminárias do salão janela

                        

Iluminação salão Janela
 

Emenda Plastica

Iluminação salão Janela
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1. Desparafusar 2 parafusos nas laterais da Lanterna;
2. Remover lanterna e desconectar terminais;
3. Substituir lanterna e fixar os componentes novamente.

ILUMINAÇÃO EXTERNA 
3.0 - Substituição das lanternas laterais

1. Abrir a grade dianteira;
2. Com uma chave de Boca 10 - 11mm, remover as porcas;
3. Desconectar os terminais elétricos e remover farol completo;
4. Substituir farol danificado e fixar novamente os componentes.

3.1 - Substituição do Farol Frontal

                                                    

Porca 10mm

Fixação  Iluminação Externa Frontal

Iluminação Externa Frontal
 

Farol Dianteir ões

Grade Dianteira

Fixação do farol

                                                                                                   

Iluminação Externa Lateral
 

Região de parafuso

• Tipo de lâmpada farol Dianteiro H1 - 70 Watts;
• Luz de posição Lateral LED;

Informação!
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1. Inserir chave por baixo do chapéu Frontal para desparafusar porca 
de fixação do farol de milha;

2. Desconectar os terminais elétricos e remover farol de milha 
completo;

3. Substituir farol danificado e fixar novamente os componentes.

1. Abrir a tampa traseira e retirar as porcas manualmente;
2. Desconectar os terminais elétricos e remover um módulo por vez;
3. Substituir farol danificado e fixar novamente os componentes.

3.2 - Substituição do Farol Neblina 3.3 - Substituição do Lanterna Traseira

                                                                                                   

Fixação farol de milha

Iluminação frontal Farol de milha
 

Farol Dianteir õe
s

Grade Dianteira

Iluminação frontal Farol de milha
 

Manutenção por baixo do Chapel

 Farol de milha

                                                    

Manutenção por  dentro da tampa traseira

Fixação do Farol traseiro

Fixação dos faróis traseiro

 faróis traseiro

• Tipo de lâmpada farol neblina, LED

Informação!

• Tipo de da lâmpada farol Traseiro: LED

Informação!
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A-) A operação deve ser executada com o veículo descarregado, pneus 
calibrados, posicionado sobre uma superfície plana, aproximadamente 
1,63m de distância de uma parede;
B-) Como mostra o esquema da página seguinte, marque na parede 
duas cruzes com distância (X) correspondente ao centro dos faróis;
C-) Faça outra marcação a 94,5cm abaixo das cruzes marcadas, 
mantendo o mesmo alinhamento;
D-) Acione a luz baixa. A regulagem é feita através das porcas e 
borboletas, situadas atrás dos faróis. A projeção do ponto limite deve 
coincidir com a marcação feita no item C;
E-) Regulada a luz baixa, a luz alta ficará regulada automaticamente.

Descrição Geral: O Alinhador de Faróis SHA 700 é um equipamento 
para o controle/regulagem do sistema de iluminação (faróis) de 
veículos leves, utilitários, motocicletas, caminhões e ônibus.

ALINHADOR DE FARÓIS
4.0 - Descrição Do Equipamento 4.0 - Descrição Do Equipamento

1. Lente. 
2. Coluna.   
3. Base com rodízios. 
4. Tampa de acrílico da câmara óptica.
5. Proteção com escala graduada.
6. Visor com espelho refietor.
7. Sistema de deslocamento e trava do visor.
8. Sistema de deslocamento da Câmara Óptica.
9. Trava de deslocamento da Câmara Óptica.
10. Alavanca de ajuste do nível da Câmara Óptica.
11. Referência do centro do farol.

        

Headlight aimer
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1. Chave Seletora Medição Lux farol baixo/alto;
2. Chave Seletora Farol padrão Brasil/Europa ou USA;
3. Mostrador digital LCD.

Os Alinhadores de Faróis SHA 700 são fornecidos com a base 
perfeitamente nivelada, porém dependendo das condições de 
nivelamento do piso na área onde o equipamento será utilizado, o 
ajuste do sistema de nível da base será necessário antes da utilização 
do equipamento. Depois de ajustada a altura da Câmara Óptica, utilizando os itens E e D 

da figura acima, verifique o nível da mesma através do Nível de Bolha 
B no interior da própria Câmara Óptica. Se for necessário o reajuste, 
proceda da seguinte forma:

1. Solte a Alavanca de ajuste de nível C da Câmara Óptica.
2. Movimente a Câmara Óptica observando o Nível de Bolha B até 

atingir o nivelamento correto.
3. Aperte a Alavanca de ajuste de nível C da Câmara Óptica.

4.1 - Descrição do Painel Superior

4.2 - Ajuste De Prumo Da Coluna

4.3 - Nivelamento da Câmara Óptica

Descrição do Painel superior 

Ajuste do prumo da coluna 

Nivelamento da câmara óptica 
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Local de Operação correto: Durante o posicionamento do 
equipamento e do veículo, observe o seguinte: O piso deve possuir 
superfície plana e nivelada conforme Figura Abaixo 

Caso não seja possível a condição anterior, tanto o veículo como o 
alinhador devem estar no mesmo plano, admitindo-se um desnível 
uniforme máximo de 1,2% (meio por cento) conforme Figura a seguir

Local de Operação incorreto: Não é permitida a verificação dos 
faróis em pisos com superfícies inclinadas tanto lateral quando 
longitudinalmente conforme Figura a seguir

4.4 - Área De Trabalho

OK

Piso Totalmente Plano 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

INCLINAÇÃO 
MAX. 1.2%

Piso Totalmente Inclinado. 

3030

Piso com Inclinações Irregulares 
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Para uma correta verificação das condições dos faróis de um veículo, 
siga os passos descritos abaixo. Estes passos seguem as orientações 
contidas em norma NBR 14040-5, referente à verificação dos sistemas 
de iluminação de veículos automotores.

• Certifique-se de que as lentes dos faróis estejam limpas e secas;
• Certifique-se de que as parábolas dos faróis não estejam sujas, 

molhadas ou enferrujada;
• Verifique o estado geral dos faróis (estado das lentes);
• Posicionamento dos faróis;
• Funcionamento (Ligado/Desligado);
• Cor da luz emitida (Branca, Azul, Amarela);
• Comutação elétrica (faróis alto e baixo).

• Posicione o veículo na área de trabalho conforme indicado no item 
ÁREA DE TRABALHO na página 8, com as rodas direcionadas para 
frente (volante centralizado);

• Inspecione quanto a pneus de tamanhos diferentes em um mesmo 
eixo do veículo;

• Confira a pressão dos pneus conforme especificações do fabricante 
do veículo;

• Certifique-se de que o veículo não tenha inclinações devido a 
problemas de suspensão ou avarias no chassi ou carroceria;

• Caso o veículo seja equipado com dispositivos de correção 

Posicione o Alinhador à frente de um dos faróis do veículo a uma distância 
entre 20 e 40cm do farol, conforme mostrado na Figura

de posicionamento dos faróis, configure-os para a posição 
correspondente ao “veículo sem carga” posição (0).

• Elimine qualquer carga que possa influenciar no nivelamento 
natural da carroceria do veículo

4.5 - Preparando O Veículo

4.6 - Inspeção Visual

4.7 - Inspeção Mecânica

4.8 - Posicionando O Alinhador De Faróis Sha 700

Distância do Alinhador ao Farol 

20  a 40 cm 
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Olhe para o visor com espelho conforme destaque na Figura abaixo 
para uma linha horizontal do veículo ou para dois pontos simétricos, 
como por exemplo os cantos do pára-brisas ou o teto do veículo.

Certifique-se de que a linha do visor, item C na Figura a seguir, coincida 
com uma linha horizontal imaginária formada pelos pontos escolhidos, 
conforme mostrado nos detalhes A e B no Alinhamento correto. Os 
pontos escolhidos foram as extremidades inferiores do pára-brisa. 
Movimente o equipamento fazendo com que este fique paralelo ao 
veículo.

Verifique o nivelamento da Câmara Óptica como no sub item 
Nivelamento da Câmara Óptica na página 17 e corrija o nivelamento se
necessário.

Gire o disco de ajuste de inclinação para a posição 0 para ligar o ponto 
laser. Ajuste a altura da câmara óptica centralizando-a com o farol 
conforme Figura abaixo.

                                                                                                                               

                                                                                                                                                   
Alinhando o SHA 700 pelo espelho do visor 

Alinhamento Correto Alinhamento Incorreto 

±1cm

Ajustando a altura da Câmara Óptica 
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Ajuste lateralmente o posicionamento da Câmara Óptica com relação 
ao centro do farol conforme mostrado na Figura abaixo.

O painel interno, figura a seguir, é movimentado verticalmente através 
do disco de ajuste localizado na parte traseira da caixa da câmara óptica.

4.9 - Painel Interno

As escalas de porcentagem de inclinação com divisões de 0,1%, correspondem 
ao valor percentual de inclinação do feixe luminoso para a distância de 10 
metros, conforme norma NBR 14040-5 (ABNT) e Resolução CONTRAN 227.

1º Coletando medidas: Caso não esteja disponível o ângulo de inclinação do 
feixe luminoso do farol do veículo sob avaliação, a Tabela de Ajustes nesta 
página poderá ser utilizada como referência para definição deste ângulo.

Meça a distância do solo até o centro do farol (cm); Ajuste a altura da câmara 
óptica através da escala localizada na coluna graduada do equipamento. A face 
superior do suporte deve coincidir na escala com a mesma altura encontrada 
na medição da altura do centro farol do veículo; Meça a distância do solo até 
a borda superior do refietor do farol (cm); Localize na Tabela de Ajustes em 
qual categoria o veículo se enquadra; Localize o valor correspondente ao tipo 
do veículo e faróis que serão ajustados; Posicione a marca central do disco de 
ajuste sobre o valor correspondente ao encontrado na Tabela de Ajustes.

Verifique e siga as recomendações do fabricante do veículo quanto a inclinação 
do feixe luminoso do farol pois de acordo com o tipo de veículo que se deseja 
testar.

4.10 - Porcentagem De Inclinação Do Feixe Luminoso

Ajustando lateralmente a Câmara Óptica 

                                                                                                                                                                                           Farol Europeu/
Brasil

Farol - USA

Farol Europeu/
Brasil

Farol Baixo - 
Europeu / Brasil

(Sensor)

Farol Alto - Europeu / 
Brasil / USA 

(Sensor)

Farol - USA

Farol Baixo - USA
(Sensor)
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Importante: Certifique-se de ter posicionado o disco de ajuste 
corretamente, pois este posicionamento é muito importante para o 
correto ajuste dos faróis verificados.

2.  No caso de ajustes de faróis assimétricos em veículos com 
volante à direita, a área iluminada com inclinação de 15º 
estará à esquerda do painel interno conforme mostrado na 
Figura abaixo.

Farol Baixo:

Somente após ter executado os procedimentos descritos 
anteriormente inicie a verificação dos faróis.
1. Acenda os faróis baixos do veículo com o motor do veículo em 

funcionamento.
2. Atue nas regulagens (Vertical/Horizontal) dos faróis até obter os 

resultados desejados, conforme mostrado nas figuras abaixo:

Farol Assimétrico:

1. No caso de ajuste de faróis assimétricos, utilizados atualmente, 
observe que sua projeção iluminará a área abaixo da linha 
horizontal central e também uma área à direita do painel interno, 
com inclinação de 15º a partir do centro do painel conforme 
mostrado na Figura a seguir. 

4.11 - Preparando O Veículo

4.12 • Verificando Os Faróis

ÁREA ESCURA ÁREA ILUMINADA

 Farol Assimétrico (Volante à direita)
ÁREA ESCURA ÁREA ILUMINADA

TABELA DE AJUSTES:

Veículos em que a distância entre a borda superior 
do refletor do farol e o solo seja menor que 140 cm.

Posição na escala
Faróis principais

Posição na escala
Faróis de neblina

Veículos leves 1,2% 2,0%

Veículos com suspensão de nível regulável e com
“compensador automático de inclinação do facho
luminoso dos faróis Caminhão e Trator”

1,0% 2,0%

Veículos com uma roda por eixo 1,0% 2,0%

Caminhões e ônibus 3,0% 4,0%
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Os valores referentes à medição de intensidade luminosa máxima 
(Emax) dos faróis serão exibidos através do mostrador digital, 
localizado no painel superior do equipamento, em Kcd / Klux a 1 metro, 
quando a tecla chave seletora estiver posicionada na posição USA 
ou EUR / Brasil. Caso as especificações sobre intensidade luminosa 
do fabricante dos faróis não estejam disponíveis, os valores descritos 
neste manual poderão ser utilizados apenas para verificação, utilizando 
as normas de referência internacionais.

Farol baixo:
Mínimo 10,1 Kcd

Farol alto:
Mínimo 33 Kcd

Após verificar a inclinação do feixe luminoso dos faróis, a intensidade
luminosa de ambos os faróis alto e baixo deve ser verificada.

1. Acenda o farol alto
2. Pressione a chave seletora de acordo com o tipo de farol (Brasil/

ECE ou USA). Leia a intensidade luminosa indicada no display e 
compare com as especificações.

3. Acenda o farol baixo
4. Pressione a chave seletora de acordo com o tipo de farol (Brasil/

ECE ou USA). Leia a intensidade luminosa indicada no display e 
compare com as especificações.

OBS: A NBR 14040-5:2017 atualmente em vigor não determina a medição 
da intensidade luminosa, sendo por isso adotado o uso da medição da 
intensidade máxima para os faróis baixo e alto conforme determinado 

nas normas internacionais (no caso, Regulamento ECE 112), tendo apenas 
finalidade de verificação de funcionamento e não ao propósito de inspeção 
oficial

4.13 - Medidor de Intensidade Luminosa

4.14 - Controle Da Intensidade Da Luz Dos Faróis
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Farol Alto ou Independente:

1. Após ter concluído o ajuste da inclinação do feixe luminoso dos 
faróis baixos, proceda a verificação do posicionamento do feixe 
luminoso do farol alto, caso este faça parte do mesmo conjunto 
óptico.

2. A projeção do feixe deverá iluminar intensamente toda área central 
do painel interno do Alinhador de Faróis SHA 700.

3. Caso o farol alto do veículo não faça parte do mesmo conjunto 
óptico do farol baixo, proceda o ajuste do posicionamento do feixe 
luminoso para que o centro intensamente iluminado da projeção 
coincida verticalmente com a linha horizontal e horizontalmente 
com a marca central da mesma linha do painel interno do 
equipamento conforme mostrado na Figura abaixo

Farol de Neblina:

Repita o procedimento utilizado para o ajuste de posicionamento do 
feixe luminoso dos faróis baixos quando for verificar/ajustar o feixe 
do farol de neblina. Vale lembrar que a projeção do feixe do farol de 
neblina deverá se situar abaixo da linha horizontal do painel e não terá 
nenhuma área inclinada à esquerda ou à direita conforme mostrado na 
Figura a seguir. Os valores de porcentagem de inclinação para faróis de 
neblina, são diferentes aos utilizados na verificação dos faróis baixos, 
consulte a Tabela de Ajustes na página 12 para determinar ovalor e 
obter uma regulagem correta.

                                                                                                                                  Farol Simétrico 

Farol Alto ou Independente 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         
Farol de Neblina. 

Farol Simétrico:

1. No caso de ajustes de farol baixo com luzes simétricas, observe 
que a projeção iluminará somente a área abaixo da linha horizontal 
central do painel conforme mostrado na próxima Figura
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Os Módulos Thoreb somente estarão localizados sobre o Rodado dianteiro ou após 
o mesmo, compostos por dois módulos responsáveis por toda parte Elétrica da 
carroceria.

5.0 - Sistema THOREB -Localização dos Módulos Thoreb

Central após o rodado

Central sobre rodado

Central Elétrica após 
o rodado dianteiro

Central Elétrica sobre 
o rodado dianteiro

Central Elétrica após o rodado Central Elétrica sobre o rodado

SISTEMA THOREB
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No Vb360 e Vb400 a localização sempre será sobre o rodado dianteiro. No Vb340 a localização sempre será após o rodado dianteiro.

5.1 - Sistema THOREB - Identificação dos Módulos Thoreb

Sobre o rodado dianteiro 2 

MÓDULOS (qtde) CENTRAL ELÉTRICAN ° IDENT.

K30 e K17
 

Após o rodado dianteiro 2 

MÓDULOS (qtde) CENTRAL ELÉTRICAN ° IDENT.

K30 e K17
 

Central Elétrica K30 e K17

Vista Interna do  Painel Sob o Rodado Vista  interna do Painel após o RodadoCentral Elétrica K30 E K17
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O sistema Thoreb consiste em um conjunto de equipamentos 
eletrônicos desenvolvido para fazer o gerenciamento das cargas 
elétricas da carroceria. O sistema é integrado por módulos de potência 
para controles de cargas, e painéis de comando para acionamento 
e gerenciamento de falhas. O sistema é interligado por uma rede de 
comunicação possuindo 2 fios, utilizando o protocolo CAN J1939.

Consiste em um ou mais módulos gerenciadores de cargas, podendo variar entre:

• K30 (30 saídas e 20 entradas)
• K17 (17 saídas e 12 entradas)
• K10 (10 saídas e 10 entradas)

Os módulos possuem entradas digitas e analógicas, que recebem sinais da
carroceria para fazer acionamento das saídas ou controle de falhas, (Ex: Fim
de curso de portas, sinal de velocidade para o modulo fazer o bloqueio de
porta sem a necessidade algum periférico, etc.), e possuem saídas de cargas
para acionamento dos periféricos da carroceria, (Ex: Portas, limpadores, 
iluminação, etc.), essas saídas tem controle de corrente para proteção do
sistema, e podem variar entre saídas positivas, negativas e controles PWM’s,
cada saída possui características diferentes de acordo com cada necessidade
(vide nodelist).

5.2 - Sistema Multiplexado Thoreb

5.3 - Simbologia dos teclas de Sinalização - THOREB

5.4 - Módulos

01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 1211

17 18 19 20 21 22 23 24

1413 15 16

2825 26 27 29 30 31 32

33 3534
36

36 37 38 4039

41 4442 43
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5.5 - Adesivos das teclas do painel

ELÉTRICA

6050403010 07 08

09 10 1211 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 3531 32 3433

02

36

36

37 38 444039 41 42 43

N° CÓDIGO DESCRIÇÃO
01 B0101.G01.001 Porta Dianteira
02 B0101.G01.002 Porta Central
03 B0101.G01.003 Iluminação Salão Superior

04 B0101.G01.004 Iluminação Salão Inferiro
05 B0101.G01.005 Iluminação Salão Rodoviario
06 B0101.G01.006 Iluminação Motorista
07 B0101.G01.007 Tecla WIFI
08 B0101.G01.008 Tecla Farol Aux Traseiro
09 B0101.G01.009 Defroster
10 B0101.G01.010 Iluminação Manutenção
11 B0101.G01.011 Desabilita Limpador Direito
12 B0101.G01.012 Renovador de Ar Cabine
13 B0101.G01.013 Geladeira
14 B0101.G01.014 Iluminação Trava Bagageiro
15 B0101.G01.015 Inversor 110V
16 B0101.G01.016 Iluminação Painel de serviço

N° CÓDIGO DESCRIÇÃO
17 B0101.G01.017 Desembaçador de espelhora
18 B0101.G01.018 Direcionador de ar cabine
19 B0101.G01.019 Cafeteira

20 B0101.G01.020 Calefação Salão
21 B0101.G01.021 Retorno de Microfone da cabine
22 B0101.G01.022 Forçador de ar condic. Porta. pacote p/ cabine
23 B0101.G01.023 Desabilita Parada solicitada
24 B0101.G01.024 Desabilita Limpador Superior
25 B0101.G01.025 Farol Neblina Dianteiro
26 B0101.G01.026 Calefação Motorista
27 B0101.G01.027 Luz de antena (Pértiga)
28 B0101.G01.028 Desabilita Sırene de Re
29 B0101.G01.029 Habilita WC
30 B0101.G01.030 Renovador de ar do salão
31 B0101.G01.031 Tecla norma Argentina
32 B0101.G01.032 Tecla sem função

N° CÓDIGO DESCRIÇÃO
33 B0101.G01.033 Itinerário
34 B0101.G01.034 Buzina
35 B0101.G01.035 Neblina Traseiro

36 B0101.G01.036 Rodomoça
37 B0101.G01.037 Bagageiro e manutenção
38 B0101.G01.038 Cama Motorista
39 B0101.G01.039 Aquecedor de alimentos
40 B0101.G01.040 Bebedouro
41 B0101.G01.041 RGB superior
42 B0101.G01.042 RGB inferior
43 B0101.G01.043 Liga audio salão superior
44 B0101.G01.044 Liga audio salão inferior
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A Distribuição da teclas dos painéis Thoreb irão variar conforme
o pedido do cliente, porem basicamente as funções são as essas
ilustradas no painel representado abaixo na imagem.

5.5 - Adesivos das teclas do painel



3130

OBS. PARA TODOS: Para preservar a bateria e a partida do motor, o sistema elétrico se Auto Desiga quando a tensio 
babcar pl menos de 22 Volts. Ao ligar o motor o sistema elétrico volta a funcionar. 

Abre/fecha Porta dianteira Lado Direito: Motor traseiro
Ao abrir a porta o stopbreak do chassi é acionado. Quando a porta e fechada o stopbreak é desacionado.
Obs: O bloqueador das portas é acionado automaticamente com o carro em movimento acima de 5km/h.

Abre/fecha Porta dianteira Lado Direito: Motor Dianteiro
Ao abrir a porta o pedal do acelerador cortado ou desabilitado. Quando a porta e fechada o pedal do acelerador é habilitado nova-
mente.

Abre/fecha 2º Porta Salão de passageiros:
Ao abrir a porta o stopbreak do chassi é acionado. Quando a porta e fechada o stopbreak é desacionado.
Obs: O bloqueador das portas é acionado automaticamente com o carro em movimento acima de 5km/h.

Tecla de Iluminação com 3 estágios do Salão de Passageiros:
1º estágio: aciona a Iluminação 10% do potencial
2º estágio: aciona a iluminação 50% do potencial
3º estágio: aciona a Iluminação 100% do potencial

Tecla Liga/desliga Iluminação da Cabine:
Ao ser acionada liga e desliga a iluminação da cabine motorista.
Obs: essa iluminação e acionada automaticamente quando os faróis estão ligados e as portas do motorista e cabine forem abertas.

Renovação de Ar Cabine
Ao ser acionada ativa a renovação de ar da Cabine do motorista.
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Ventilador do Motorista / Desembaçador de Pára-brisa:
Tecla de ar forçado ésta Condicionado a chave de ignição acionada e é composta por três estágios
1º estágio da Tecla: 30% PWM Velocidade Fraca
2º estágio da Tecla: 70% PWM Velocidade Média
3° estágio da Tecla: 100% Pleno Velocidade Forte
com um toque longo em cima da tecla o ar forçado e desligado;

Ar condicionado da Cabine: VB E VBDD
O ar condicionado da cabine é acionado automaticamente quando o Ventilador do motorista for acionado juntamente com o ar
condicionado do passageiro.

Luzes de Manutenção:
quando acionada liga a Luz de manutenção das centrais elétricas e caixa de baterias.

Abre/ Fecha porta Central:
Ao abrir a porta o stopbreak do chassi é acionado. Quando a porta e fechada o stopbreak é desacionado.
Obs: O bloqueador das portas é acionado automaticamente com o carro em movimento acima de 5km/h.

Iluminação principal de passageiros com três estágios:
Esta iluminação é desligada automaticamente se a carga da bateria diminuir.

Limpador de Para brisa direito
Aciona limpador de pára-brisas do lado direito em duas velocidades + temporizador

Limpador de Para brisa Superior
Aciona limpador de pára-brisas do lado direito em duas velocidades + temporizador

Itinerário Electrônico
Habilita o itinerário electrônico.

Retorno Motorista
Esta tecla aciona o retorno do som de microfone do salão de passageiros.
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Direcionador de Ar
Aciona o direcionando o Ar para o para brisas ou para motorista.

Bebedouro
Quando é acionada esta tecla é ativado a bebedouro automaticamente.

Geladeira
Liga a geladeira.

Abertura do bagageiro e Luzes do bagageiro
Destrava bagageiro e aciona iluminação temporizador por 40 minutos e nº de poltronas

Ilum. N. Poltronas + Luz Penumbra do P.Pac. + Luz Penumbra do Painel de Serviço:
1º Estágio aciona iluminação pés da poltrona, iluminação de penumbra e números de poltronas no salão

Desembaçador dos Espelhos Retrovisores Externos:
Aciona o Desembaçador do Retrovisor, temporizado por 15 minutos

Tomada 110v:
Habilita as tomadas 110v no interior no veiculo.

Rateador wifi
Aciona o Roteador wifi Internet.

Desabilita parada solicitada
Desabilitada a parada solicitada no painel do motorista

Renovação e ar Salão passageiros:
Ao clicar na Tecla aciona a renovação de ar no salão superior, sem ar condicionado ligado.

Desabilita alarme:
Desabilita o alarme marcha ré.

110V

WIFI
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Todos os equipamentos possuem proteção como:
• Curto circuito nas saídas;
• Inversão de polaridade;
• Sub-Tensão e sobre corrente;
• Controles de corrente;
Uso e Manutenção
• Todos os equipamentos foram projetados para trabalhar em um 

ambiente entre -40 a + 85°C;
• Ao realizarem manutenções nos veículos como soldas na 

carroceria, os equipamentos devem ser desconectados até o 
termino da mesma;

• Os módulos devem evitar o contato com a água, os painéis 
possuem proteção IP65;

• Evitar a abertura de qualquer equipamento sem nosso 
consentimento ou por um técnico Thoreb;

• Garantir que os conectores dos chicotes de conexão estejam 
travados aos módulos da forma correta;

• Não utilizar outros elementos, como fusíveis nos pinos de saídas 
dos módulos;

• Verificar o consumo de cada carga conforme a compatibilidade de 
cada saída, bem como, verificar se a fixação está dimensionada de 
acordo com a capacidade máxima programada para determinada 
função;

Os módulos são dotados de um sistema de proteção contra curto 
circuito e contra circuito aberto, ambos serão mostrados no display em 
caso ocorrer. Também é possível fazer a interação entre a carroceria e 
o chassi. Ex: Bloqueio de abertura de portas quando o veículo estiver 
em movimento. A Thoreb disponibiliza o software Canela+, com ele 
podemos fazer um diagnóstico do módulo por computador, medir a 
voltagem de cada pino e até reprogramar os módulos.

• Realizar manutenções periódicas em todo o sistema, principalmente 
nos chicotes do veículo;

• Todos equipamentos devem ser armazenados em local seco, livre de 
umidade e calor excessivo;

• Não utilizar qualquer tipo de produto químico para limpeza dos 
painéis e módulos. Utilizar apenas um

• Os módulos foram testados simulando quedas sucessivas de 2 
metros sem nenhum dano interno, isso o torna mais robusto que 
uma central elétrica, mas apesar disso um impacto forte pode 
quebrar algum componente interno.

• Os Painéis são bem mais sensíveis, uma queda de 2 metros pode 
quebrar o display ou mais raramente quebrar um componente interno. 
Na montagem devemos ter cuidado na hora de parafusar o painel na 
chapa, se algum objeto pesado como uma chave de fenda ou uma 
parafusadeira chocar-se com o painel, pode danicar a parte frontal.

5.8 - Proteções

5.9 - Exemplo de funcionamento da comunicação

Um K30 e um Painel 15 Teclas                                                                                                              

Um K30 dois K17 e uni painel 15 teclas                                                                                             

Conectar pino 9 (cabo marrom)
do painel até nino C:2 do K30
e Conectar pino 8 (cabo branco)
do painel até pino C:1 do K30.

Rodoviários e urbanos articulados.
Usa comunicação CAN entre K30  
e painel 15 teclas.                  

Rodoviários e urbanos articulados.  
Usa comunicação CAN entre K30
e painel 15 teclas.

 From B:2 of K17 to B:2 of K17    
and from B:1 of K17 to B:1 of K17

Do K30 até B:5 do K17 e           
Do C:1 do K30 até 0:4 do K17. 

pinos 8:3- 8:4 e 8:5 - B:6.            

Conectar pino 9 (cabo marrom)
do painel até nino C:5 do K30
e Conectar pino 8 (cabo branco)
do painel até pino C:4 do K30.

 Do B:2 do K17 até B:2 do K17 e
Do B:1 do K17 até B:1 do K17.    

 1° vagão

   Reboque 
 tração  
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5.9 - Exemplo de funcionamento da comunicação

Os jumpers de identificação são usados na hora da programação. 
É importante incluirmos no chicote do veículo pois isso facilita a 
reprogramação e em um ônibus com mais de um módulo permite 
reprogramar todos os módulos a partir do conector de comunicação de 
qualquer módulo 

O jumper para identificar o K30 como módulo 1 é no conector B entre 
os pinos 13 e 15.

Para identificar o K17 do vagão como módulo 2 fazer um jumper no 
conector C entre os pinos 11 e 12.

E Para identificar o K17 do reboque como módulo 3, fazer 2 jumpers no
conector C entre os pinos 10 e 12 e entre os pinos 11 e 9.

Dicas:

• A simbologia do painel 15 teclas pode ser substituída no processo 
produtivo, inclusive com o painel já montado na chapa. Isso facilita 
para uma possível alteração no cliente.

• Preferencialmente os módulos devem ser instalados com os 
conectores voltados para baixo, isso evita que entre água pelas 
aberturas dos conectores.

• Os Cabos para comunicação não precisam ser especiais e também 
não precisam estar trançados, mas é muito importante que eles 
estejam juntos.

• Os painéis possuem proteção contra inversão de polaridade, 
quando a alimentação for ligada invertida apenas não funcionarão. 
Após conectar corretamente o painel funcionará normalmente.

5.10 - Jumpers de Identificação 5.11 - Conectores e terminais módulo K30
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5.12 - Conectores e terminais módulo K17

Conectores e terminais não fazem parte do kit. 

 
Conector  Terminal  

  
 

P1 

 
CONECTOR MACHO 

POTÊNCIA 4 VIAS 
CÓD. TYCO 1 -917807 -2 

 
TERMINAL POTÊNCIA 

FEMEA CÓD.TYCO 1 -
318697 -6 

 

  
 

A / E  

 
CONECTOR MACHO MCP 

12 VIAS CÓD. TYCO 
8-968972 -1 

 
TERMINAL MCP 2,8 

FÊMEA CÓD. TYCO 1 -
968851 -1 

 

  
 

B 

 
CONECTOR MACHO MCP 

18 VIAS CÓD. TYCO 
8-968974 -1 

 
TERMINAL MCP 2,8 

FÊMEA CÓD. TYCO 1 -
968851 -1 

 

  
 

C 

 
CONECTOR MACHO MCP 

15 VIAS CÓD. TYCO 
8-968973 -1 

 
TERMINAL MCP 2,8 

FÊMEA CÓD. TYCO 1-
968851 -1 

 

  
 

D 

 
CONECTOR MACHO MCP 

21 VIAS CÓD. TYCO 
8-968975 -1 

 
TERMINAL MCP 2,8 

FÊMEA CÓD. TYCO 1 -
968851 -1 
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5.13 Conectores e terminais módulo K10

                               

Conectores e terminais não fazem parte do kit. 

 Conect or T erminal 

  
 

P1 

 
CONE CTOR  MACHO  POTÊNCIA 4 VIAS

CÓD.  TYCO 1-917807-2 

 
TERM INAL POTÊNCIA FEMEA 

CÓD. TYCO 1-318697-6 

  
 

A 

 
CONE CTOR  MACHO  MCP 18 VIAS 

CÓD.  TYCO 8-968974-1 

 
TERM INAL MCP 2,8 FÊMEA 

CÓD.  TYCO 1-968851-1 

  
 

B 

 
CONE CTOR  MACHO  MCP 15 VIAS 

CÓD.  TYCO 8-968973-1 

 
TERM INAL MCP 2,8 FÊMEA 

CÓD.  TYCO 1-968851-1 

  
 

C 

 
CONE CTOR  MACHO  MCP 21 VIAS 

CÓD.  TYCO 8-968975-1 

 
TERM INAL MCP 2,8 FÊMEA 

CÓD.  TYCO 1-968851-1 
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Quando o módulo reconhece alguma anomalia em seu funcionamento,
imediatamente uma mensagem aparece no painel indicando o módulo, 
o conector e o pino de falha, e em seguida fica um ícone indicando 
warning no sistema na tela principal do sistema, conforme imagens.

Através das imagens acima conseguimos ver que o display do painel
também monitora a tensão da bateria, impedindo que as saídas dos
módulos sejam acionadas quando a tensão for 20% < ou 20% > que a
tensão nominal da bateria, isso é para proteção dos periféricos e da 
bateria do veículo.

Todos os módulos e painéis que compõe o sistema multiplexado 
Thoreb, saem de fábrica com a programação padrão, chegando na 
encarroçadora o conjunto recebe a programação pertinente a ordem 
de fabricação, ou referente a encomenda dos veículos. A mesma é 
transferida para o conjunto multiplex usando o sistema USB por pen 
drive.

5.14 - Mensagens de falhas

5.15 - Atualização do sistema

Conectores e terminais não fazem parte do kit.

O sistema tem como opções em seus sub-menus ajustes de data e 
hora, ajuste do contraste do display, ajuste da intensidade do passador 
de mensagem interno, informações de pinos, informações de falhas, 
ajuste do setpoint da temperatura quando estiver usando calefação 
e sensores de temperaturas e atualização do programa tanto nos 
módulos como no painel. Para acessar essas opções basta pressionar 
uma das 4 teclas superiores, depois navegue nas teclas para cima 
ou para baixo,        e entre na função desejada através da tecla 
enter       , podendo sair a qualquer momento da função pressionando a 
tecla sair

 
 

 
          Conectores Terminal 

  
 

A 

 
CONECTOR MACHO MCP  6 

VIAS CÓD. TYCO 8-968970-2 

 
TERMINAL  MCP 2,8 FÊMEA CÓD. TYCO 1-

968851-1  

  
 

B 

 
CONECTOR MACHO MCP 15 
VIAS CÓD. TYCO 8-968973-1 

 
TERMINAL  MCP 2,8 FÊMEA CÓD. TYCO 1-

968851-1  

  
 

C 

 
CONECTOR MACHO MCP 21 
VIAS CÓD. TYCO 8-968975-1 

 
TERMINAL  MCP 2,8 FÊMEA CÓD. TYCO 1-

968851-1  
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Após receber a programação via e-mail, deve se descompactar a 
mesma e colocar a pasta com os arquivos dentro de um pen drive 
qualquer, em seguida conecte o pen drive na porta USB do painel de 
comando, logo, através das teclas de navegações procure a opção 
ATUALIZAR, em seguida pressione enter       .

Em seguida, novamente com o auxílio das teclas de navegação, procure 
a pasta com o nome do programa, e mais uma vez pressione enter      .

Agora irá selecionar se deseja gravar o módulo ou painel, lembrando 
que gravamos um por vez.

Após a seleção do produto a ser gravado pressione enter        e 
posterior enter       novamente assim, atualizará o sistema com a 
programação correspondente ao veículo.

5.16  - Programando o sistema

Verificar se a alimentação está ligada corretamente, ou se não está invertida
nos conectores de alimentação.

Verificar se os fios de comunicação entre módulos e painel não está
rompido, ou desconectado, e se está conectada corretamente, lembrando
que o pino C1 do modulo é ligado no pino 8 do Painel, e o pino C2 do
modulo é ligado no pino 9 do painel.

Para acender a iluminação de fundo do display, necessitamos do sinal de
pós-chave (+15), então deve se observar através do nodelist o pino de
entrada desse sinal do modulo. Se estiver tudo correto, verifica-se a
comunicação entre modulo e painel como mostrado no tópico acima.
O indicado em casos de anomalia desconhecida do instalador é entrar
diretamente em contato com o setor de assistência técnica da Thoreb,
munidos do número da carroceria.

5.17 - Possíveis falhas no sistema - Não liga

5.18 - Painel não envia comando

5.19 - Não acende luz de fundo do display
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5.   - Ajuste de hora20
Para ajustar a hora do painel 15 teclas, basta pressionar enter     para acessar 
os menus e as teclas para cima       e para baixo      para navegar até do 
submenu "data e hora" conforme segue imagem abaixo: 

Após navegar até o submenu "data e hora", pressionar a tecla enter        para 
ajustar a data e a hora do painel 15 teclas. Abaixo segue imagem da tela de 
ajuste de data e hora. 

ajustar a hora, sendo necessário pressionar as teclas para cima      e para 
baixo     para realizar o ajuste. Após ter ajustado a hora cheia, pressione a tecla 
enter      para posicionar o cursor nos minutos e ajustar, da mesma maneira 
que a hora foi ajustada. Após ter ajustado os minutos, pressione a tecla enter      
novamente para passar o cursor para ajustar a data. O ajuste da data é feito 
pressionando as teclas para cima       e para baixo      da mesma maneira que 
foi feito anteriormente. Para ajustar mês, basta navegar com as teclas para 

cima      e para baixo       até o mês desejado e o mesmo processo deverá ser 
feito para ajustar o ano. Após realizar os ajustes de data e hora, pressionar a 
tecla sair        para validar as alterações. 

Para ajustar a temperatura do painel 15 teclas, basta pressionar a tecla enter      
para acessar os menus e as teclas para cima     e para baixo  para navegar até 
o submenu "Set Temp" conforme imagem abaixo: 

Após navegar até o submenu "Set Temp", pressionar a tecla enter para realizar 
o ajuste de temperatura do painel 15 teclas. Abaixo segue imagem da tela de 
ajuste dos set points de temperatura: 

Após pressionar enter     na tela "Set Temp", ajustar temperatura inferior e 
superior utilizando as teclas para cima      e para baixo      . Para trocar de 
temperatura inferior para temperatura superior, basta pressionar a tecla enter      
Após ajustar a temperatura para os valores desejados, basta pressionar a tecla 
sair        para validar as alterações. 

      

      

5.21  - Ajuste temperatura 
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5.22 - Luzes Piloto Do Painel

Abaixo Os 6 Pilotos Do Painel 15 Teclas (esta Peça É Padrão)

Luz Piloto de porta aberta

Esta Luz é acionada quando uma das portas de entrada de passageiros do veiculo for aberta.
sinal sorono uma Mensagem no display da Cabine: Porta aberta

Luz piloto indicadora de Sanitário em uso:
Esta Luz é acionada quando o passageiro entra no sanitário e trava a porta pela fechadura; Obs: se a porta for apenas encostada
nao ocorrerá a indicação de uso no sanitário.
Mensagem no display da Cabine: WC Ocupado

Luz piloto de parada solicitada junto ao painel da cabine:
Esta luz é acionada quando qualquer passageiro tocar a tecla de parada solicitada que esta localizada no painel de serviços sob o porta pacotes
para solicitar a parada do veiculo. Junto com o sinal luminoso é emitido um sinal sorono
Mensagem no display da Cabine: Parada solicitada

Luz piloto de poltronas de uso preferencial:
Esta luz é acionada quando o passageiro preferencial (idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais e adultos com crianças de colo),
tocar a tecla de parada solicitada, que esta localizada sob o porta pacotes.
Junto com o sinal luminoso é emitido um sinal sorono
Msg No Display: Chamada Preferencial Poltrona Dupla
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5.23 - Simbologia dos Pilotos de Sinalização - THOREB

Luz piloto de advertência para chamada de cadeirante:
Quando o cadeirante tem alguma necessidade individual ou para solicitar parada ele irá acionar esta tecla, que esta localizada sob o porta
pacotes reservada somente para cadeirante. Obs: quando acionada a mesma emite uma luz piloto no painel da cabine para o motorista parar
o veiculo em um lugar seguro e atender a solicitação do cadeirante, (quando houver serviço de rodomoça o 1° atendimento será realizado
pela mesma), Junto com o sinal luminoso é emitido um sinal sorono .
Mensagem no display da Cabine: Chamada Cadeirante

Luz piloto de emergência do sanitário para passageiros com necessidades especiais:
motorista para auxilia-lo em situação de emergência.
Mensagem no display da Cabine: Emergência Sanitário Inferior

Luz piloto de trava das tampas do bagageiro LD/LE:
Esta luz é emitida quando for destravado as tampas dos bagageiros
Mensagem no display da Cabine: Chamada Preferencial Poltrona Dupla

Abaixo Os 10 Pilotos Do Painel 10 Teclas Complementar (esta Peça É Opcional)

Piloto De Cinto De Segurança Não Afivelado. Led Na Cor Vermelho:
Esta Luz E Emitida Durante Todo O Tempo Em Que O(s) Cinto(s) De Segurança Não Esteja Afivelado E Aciona A Campainha Do Painel Por 
Alguns Segundos (c/ Beep Exclusivo, De Forma Que Não Seja Confundido Com Quaisquer Outros Beeps De Manutenção Ou Operação.)
Mensagem no display da Cabine: Cinto De Segurança

Piloto cinto de segurança do cadeirante:
Esta luz e emitida quando indica cinto de segurança do cadeirante não afivelado
Mensagem no display da Cabine: cinto segurança
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Piloto Da Chamada Rodomoça

Esta Luz E Emitida Quando O Passageiro Clicar Na Tecla Da Rodomoça Do Painel De Serviço Da Poltrona Normal De Passageiros
E Aciona A Campainha Do Painel Por Alguns Segundos. O Led Apaga Ao Clicar Novamente Na Tecla Da Rodomoça.
Led Apaga Ao Clicar Novamente Na Tecla Da Rodomoça.
Mensagem no display da Cabine: Chamada Rodomoça Salão Superior Ou Inferior

Piloto De Fumaça No Sanitário.
Esta luz é emitida quando houver qualquer sinal de fumaça no sanitário.
Mensagem no display da Cabine: Fumaça No Sanitário

Luz Piloto de Manutenção Multiplex . INDICA ANOMALIAS NO MULTIPLEX, ETC... DEFINIDO PELA THOREB
Esta luz Indica Anomalias No Multiplex, Etc... Definido Pela Thoreb
Mensagem no display da Cabine: Curto-Circuito

Vazio

Vazio

Vazio

Vazio
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1. Retire os parafusos(09) que fixam o suporte 
na estrutura (superior e inferior);

2. Substituia o conjunto e fixe-o com os 
parafusos novamente;

3. Regule o espelho retrovisor conforme 
necessidade.

ESPELHOS RETROVISORES
6.0 - Componentes do Espelho Retrovisor Recuado

Espelho retrovisor Explodida

13
12

11

10

09

08
07
06

05

04

03

02

01

14

15

16

17

01 - Parafuso M10 x 80 x 1,25
02 - Arruela mola Prato 25 x 12 x 1,5
03 - Suporte superior
04 - Arruela mola Prato 25 x 12 x 1,5
05 - Porca Parlock M10 baixa
06 - Arruela mola Prato 25 x 12 x 1,5
07 - Lanterna
08 - Porca Parlock M10 baixa
09 - Suporte inferior 
10 - Catraca c
11 - Parafuso Phillips 3,5 x 16
12 - Catraca c

COMPONENTES
13 - Parafuso M10 x 80 x 1,25
14 - Caixa 
15 - Base do espelho
16 - Espelho retrovisor
17 - Motor elétrico

6.1 - Substituição do Conjunto

09
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1. Pressione levemente as travas superior e inferior (15) para 
desencaixar o vidro (17);

2. Com o auxilio de uma espátula remova o vidro 
cuidadosamente;

3. Substitua o vidro danificado e encaixe-o na base novamente;
4. Regule o espelho retrovisor conforme necessidade

1. Desparafusar a chapa localizada na parte contraria da lanterna ;
2. Desconectar o terminal elétrico.
3. Desparafusar os dois fixadores da lanterna e substituir por uma nova;
4. Montar a lanterna e chapa novamente

1. Retirar os 2 Parafusos na frente da lanterna e Substituir por uma nova;
2. Desconectar o terminal elétrico. e retira os dois parafusos(02)
3. Desparafusar os dois fixadores da lanterna e substituir por uma nova;

6.3 - Substituição da Lanterna - Espelho 
Retrovisor Recuado

6.2 - Substituição de Vidro - Espelho 
Retrovisor Recuado

6.4 - Substituição da Lanterna - Espelho 
Retrovisor Avançado

01
02

04

03
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6.5 - Espelho Retrovisor Ajuste manual -
Adaptado Para Todas os Modelos

6.6 - Espelho Retrovisor Elétrico com desembaçador
Adaptado Para Todas os Modelos

1. Retire os 4 parafusos(09) que fixam o 
suporte na estrutura ;

2. Substitua o conjunto e fixe-o com os 
parafusos novamente;

3. Regule o espelho retrovisor conforme 
necessidade.

1. Pressione levemente as travas superior e inferior (06) para 
desencaixar o vidro (11);

2. Com o auxilio de uma espátula remova o vidro cuidadosamente;
3. Substituia o vidro danificado e encaixe-o na base novamente;
4. Regule o espelho retrovisor conforme necessidade.

6.7 - Substituição do Conjunto

6.8 - Substituição do Vidro

omponentes do Espelho Retrovisor Recuado 

Espelho retrovisor vista Explodida

04

02

01

05

03

07

06

08

09

10

N° DESCRIÇÃO

01 Carcaça VBDD C/ Pisca - LE
02 Conjunto Articulado Saraiva GRD
03 Base Convexa 200x330mm

04 Vidro Metalizado 324x194x3 -R. 1800
05 Lanterna Ambar
06 Carcaça VBDD C/ Pisca - LD
07 Base do Motor fina 6mm
08 Motor Elétrico Grande
09 Retrovisor Completo LE
10 Retrovisor Completo LD
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A-) Com auxílio de um gancho (1) desfaça a sobreposição da borracha do
lado interno em todo o contorno do vidro;
B-) Pelo lado interno, bata suavemente com a mão espalmada, começando por 
um dos cantos superiores, forçando ao mesmo tempo a borracha para baixo;
C-) Coloque a borracha (2) em torno do pára-brisa (3);

D-) Coloque a corda de nylon(4) no contorno externo da borracha (2);
E-) Passe graxa no contorno da borracha, para assentamento do pára-brisa;
F-) Coloque o pára-brisa pelo lado externo, encaixando perfeitamente na parte 
inferior;
G-) Internamente outra pessoa deve começar a puxar a corda de nylon pela 
parte inferior, fazendo com que ela sobreponha a aba de encaixe (5);

A-) Define-se “região crítica do pára-brisa” como a projeção de um retângulo 
vertical sobre o mesmo, com 40 cm de largura e 50 cm de altura, com base 
centralizada em relação ao ponto mais alto do volante, conforme figura abaixo;

B-) Na área crítica de visão do condutor e em uma faixa periférica de 2,5 cm 
de largura das bordas externas do pára-brisa, não devem existir trincas e 
fraturas de configuração circular. Não é permitida a recuperação de pára - 
brisas com danos nesta região;

C-) Nas demais regiões do pára-brisa, são permitidos no máximo três danos, 
respeitados os seguintes limites:

1. Trinca inferior a 20 centímetros de comprimento;
2. Fratura de configuração circular inferior a 4 cm de diâmetro.

7.0 - Critérios Para A Substituição De Para - Brisas
Conforme Resolução 216 Do COTRAN

7.1 - Substituição Do Pára-brisa

  Projeção do ponto 
  mais alto da direção 

  Área Critica de Visão. 40 x 50 cm 

04 03 02 04

01

PARA-BRISAS, VIDROS LATERAIS E VIGIA
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1. Retirar o perfil de PVC e o que sobrou 
do vidro com um martelo; 

2. Remova os resíduos da cola, com uma 
faca;

3. Pelo lado interno do carro, em um 
dos cantos da janela, faça um corte 
ou um furo na cola que fixa o vidro à 
estrutura; 

4. Introduza através do corte ou furo, um 
cabo de aço fino ou arame resistente 

e maleável. Posicione uma pessoa, em 
cada extremidade do cabo de aço ou 
arame. Estas deverão puxar o mesmo 
contornando o vidro, isso provocará o 
corte da cola;

5. Apoie o vidro sobre uma mesa ou outro 
local forrado anteriormente com tecido 
grosso (preferencialmente feltro) ou 
papelão, onde será acentado o vidro 
para evitar danos;

6. Isolar com fita o perímetro do vidro 
externo pelo lado não serigrafado; 

7. Vire o vidro com a outra face para cima 
(a que tem uma faixa serigrafada), e 
faça o isolamento com a fita crepe e 
papel, deixando só a faixa serigrafada 
a vista. Este procedimento serve de 
proteção para que quando o vidro for 
manuseado não seja sujo com cola.

H-) Esta operação é auxiliada pelo lado externo com a aplicação de esforço 
manual e batidas suaves com a palma da mão na região onde a borracha 
está sobrepondo a aba de encaixe, até a sua colocação completa;
I-) Verifique o assentamento correto da borracha no lado interno;
J-) Aplicar massa de vedação entre a borracha e o pára-brisa, em todo o
contorno da metade do pára-brisa para baixo;
K-) Por último, sobreponha novamente a borracha do lado externo.

7.2 - Vidro Lateral Colado - Substituição

Massa de
 vedação

Vidro

Borracha

Corda de 
Nylon

Perfil 
de PVC

Faca

Cola

Cabo de aço

Vidro

Para evitar acidentes, tome o cuidado ao apoiar o vidro.

Atenção!
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Após a aplicação do ativador, tanto no vidro quanto na estrutura, “não poderá haver 
contato com as mãos dos operadores” pois contaminará o local e comprometerá a 
colagem. Em caso de toque acidental, limpe o local e aplique novamente o ativador.

O espaçador deve ficar afastado 5mm da borda da abertura da janela. O processo é 
utilizado nos vidros planos e curvos.

Atenção!

Atenção!

10. Colar espaçadores na estrutura, distribuindo conforme desenho:

11. Fixar ventosas no vidro, no lado oposto ao 
que será colado. Colocar o vidro sobre a 
mesa com a parte serigrafada para cima;

12. Aplicar o cordão de adesivo Sikaflex 265 
em todo o perímetro da face do vidro 
externo a ser colado. Deverá ser utilizado 
obrigatoriamente bico de aplicação em corte 
triangular que acompanha o produto. 

8. Limpe a estrutura do carro, onde será colado o vidro, e o vidro na parte interna 
sobre a faixa serigrafada, utilizando-se de toalha branca embebida em álcool 
isopropílico ou em solução desengraxante para limpar a estrutura; Para 
completar a limpeza aguarde no mínimo 10 minutos para o início da colagem.

9. Aplique ativador (SIKA ACTIVATOR) na estrutura do carro (onde será colado 
o vidro), no vidro (sobre a faixa serigrafada), e nas bordas. Aplique sempre no 
mesmo sentido.

Vidro

Fita Crepe

Fita crepe

Vidro   Faixa
Serigrafada

    Vidro

    Fita Crepe

      Sentido 
para aplicação

Vidros planos 

Vidros curvos

5,0mm
3,5mm

12,7mm

Sikaflex 
   265

5mm
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13. M-) Posicionar o vidro sobre os espaçadores em cima dos calços, 
observando a sua centralização em relação ao vão, de forma que o 
vidro interno não encoste em nenhum ponto da estrutura. Observe 
também, o espaçamento entre os vidros. Para isso, utilize calços de 
madeira. Na dúvida, use uma régua para ver o paralelismo

14. Fixar o vidro contra a estrutura, pressionando-o com as mãos em 
todo o seu perímetro observando o alinhamento das superfícies 
externas;

15. Imediatamente após a colagem dos vidros , fazer o rejunte 
preenchendo com Sikaflex 265 os espaços vazios no contorno dos 
vidros externos e internos. O acabamento do rejunte deve ser feito 
com o uso de espátula plástica. Retire com uma espátula o excesso 
de cola, após retire a fita crepe antes da cola

 A altura do calço
varia de 5 a 10mm.

5,0

Calço

Calço

X

Espátula Fita Crepe

• O processo descrito deverá ser executado com o motor do veículo desligado;
• O carro não deverá ser movimentado com o motor ligado por no mínimo 6 horas 

após a colagem do vidro;
• Após um período mínimo de 4 horas , retirar os prendedores do vidro, se necessário 

completar o rejunte preenchendo os espaços vazios com Sikaflex 265 e fazer o 
acabamento com espátula.

Atenção!

1. Posicione o gabarito na parte inferior da 
janela, apoiado na lateral do veículo;

2. Force o gabarito para baixo trazendo a 
janela para fora, ao mesmo tempo em que 
do lado de dentro, outra pessoa desencaixa 
a borracha e ajuda a empurrar para fora.

O gabarito deve ser confeccionado em aço. 
As medidas são aproximadas e dadas em mm. 
Na posição “A”, colar feltro ou outro material 
macio. Na falta do gabarito, desencaixe a 
borracha por dentro e force a janela para fora.

7.3 - Vidro Lateral Móvel - Substituição

7.4 - Gabatito

A400

20

50

230

110
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Realizar a sequência de batidas a cada volta completa que a corda de nylon é retirada 
de seu encaixe.

Atenção!

1. Com o auxílio de um gancho ou uma chave de fenda, desfaça a sobreposição 
da borracha do lado externo, em todo o contorno do vigia;

2. Pelo lado interno, bata suavemente com a mão espalmada, começando por 
um dos cantos superiores, forçando ao mesmo tempo a borracha para baixo.

3. Coloque a borracha em torno do vigia;
4. Coloque a corda de nylon no contorno externo da borracha;
5. Coloque o vigia pelo lado externo, encaixando-o perfeitamente na parte 

inferior;
6. Internamente, outra pessoa deve puxar a corda de nylon pela parte inferior, 

fazendo esta sobrepor a aba de encaixe;
7. Esta operação é auxiliada pelo lado externo com a aplicação de esforço 

manual e batidas suaves com a palma da mão na região onde a borracha 
está sobrepondo a aba de encaixe, até a sua colocação completa;

8. Verifique o ajuste e o assentamento da borracha internamente;
9. Após a instalação, para evitar infiltrações de água, aplique externamente 

vedador de pára-brisa entre a borracha e o vidro;
10. Por último, sobreponha novamente a borracha do lado externo.

1. Passe três voltas completas com a corda de nylon pelo contorno externo;
2. Encaixe a janela na lateral do veículo;
3. Uma pessoa pelo lado interno começa a puxar a corda, enquanto outra pelo 

lado externo auxilia com batidas leves no perfil da janela (se necessário, use 
um martelo de borracha);

1. Retire a janela danificada, conforme 
mostrado anteriormente;

2. Com uma alavanca um pouco maior que a 
altura da janela, force para soltar o vidro;

3. Retire o vidro, limpe a canaleta se 
necessário;

4. Substitua o vidro;
5. Remonte a janela no carro

7.5 - Colococação das Janelas

7.6 - Substituição do Vidro

7.7 - Substituição do Vigia

INÍCIO

Dispositivo para embutir a 
corda de Nylon

VISTA INTERNA

PUXAR

Alavanca

Moldura de borracha
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MECÂNICA

1. Retire a palheta soltando o parafuso e a porca (6) e substitua;

2. Se for necessário trocar a haste do conjunto, retire a porca do eixo 
central (3), e puxe a haste;

3. A regulagem da distância entre a palheta e a borracha central 
do párabrisa é realizada através da porca (3) ,soltando a porca e 
rotacionando o braço mais próximo a borracha central, porem isso 
reduzira a área de varredura do lado contrário.

8.0 - Limpador de Pára-brisa - Substituição

06

05

04030201
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1. Parafuse a região de fixação (01) do mecanismo no suporte da Grade 
que esta soldado a estrutura do chapéu;

2. Parafuse a Região de fixação (02) do mecanismo na Grade
3. Fixe o pistão no mecanismo.
4. Ajuste as furações do conjunto fecho caso sejam menores (04);
5. Corte o cabo de Comando no tamanho ideal ou se já estiver do 

tamanho correto apenas monte o pino e porca do cabo no mesmo;
6. Monte o conjunto Fecho no suporte da grade (na parte inferior do 

chapéu), (05);
7. Monte o cabo de comando no suporte inferior localizado abaixo do 

conj. do fecho, (06);

Alinhe a grade conforme a curvatura do carro utilizando dispositivo, de 
forma que fique simétrica no vão. Ajuste os batentes (01) (02) e fixe;

8.1 Grade Dianteira Pantográfica -
Montagem da Grade

8.2 - Alinhamento da Grade

Fixação  na Grade
(Regulagem Z)

Fixação  na Grade
(Regulagem Y)

01

02

Corte o cabo conforme 
necessidade

 Antes  Depois 04

03

05

Fixação do Conj. 
Fecho no chapeu

06

07
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8.3 - Pára-choques - Substituição do 
Pára-choque Traseiro

Antes de retirar o pára-choque dianteiro, desconecte os terminais 
elétricos dos faróis de neblina.
Para a substituição do pára-choque dianteiro, execute o mesmo 
processo do item 10.0, (o acesso para esse procedimento no Para- 
choque dianteiro deve ser feito por baixo do Carro) ;

1. Retire as porcas e os parafusos utilizados para evitar a vibração do 
párachoque (01);

2. Retire os parafusos e as porcas (02) que fixam a parte central do 
párachoque;

3. Solte as porcas que fixam as extremidades;
4. Puxe o pára-choque, retirando-o da sua posição;
5. Coloque o para-choque na posição inicial e fixe-o novamente, 

alinhandoo através dos oblongos de fixação. O acesso para esse 
procedimento no Para- choque traseiro deve ser feito na abertura 
da tampa traseira.

8.4 - Substituição do Pára-choque Dianteiro

0102

DETALHE

Para - Choque Traseiro

TRASEIRO

A porca do parafuso (01) é utilizada em eventual regulagem e alinhamento dos pára-
-choques com a lateral veículo.

Atenção!

Ponteira Para-Choque Dianteiro

Dianteiro

03

      até ceder;
C-) Abaixe o lado, retirando a 
lâmpada danificada;
D-) Coloque a lâmpada nova 
procedendo de maneira 

04

DETALHE
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1. Pelo Lado interno da Cabine, Desparafuse o suporte do itinerário(01), 
através de dois parafusos retirando todo o conjunto;

2. Retire o painel Itinerário desconectando os terminais elétricos;
3. faça a recolocação do conjunto, e reconecte os terminais Elétricos;

8.5 - Para Choques - Substituição Do Itinerário

1. Puxe o cordão na extremidade criando assim uma folga;
2. Fixe um alicate de pressão ao lado do passador para evitar o retorno 

do cordão;
3. Retire a extremidade desfazendo o encaixe;
4. Recolha as cortinas;
5. Para fixar o cordão após a recolocação das cortinas, proceda 

inversamente.

8.6 - Cortinas - Retirar as Cortinas

Região de Fixação do suporte 

01

02

Terminais Elétricos  

Alicate de pressão
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1. Para ajuste da distância das laterais no sentido vertical, solte os 
parafusos(1) e regule de acordo com a necessidade;

2. Para regulagem horizontal e acerto do paralelismo com a lateral do 
veículo, solte os parafusos(2, 3, 4, e 6) e faça o ajuste;

3. Regule a pressão de fechamento através dos parafusos(7) que 
seguram o encaixe do varão, ajustando até alcançar a pressão 
desejada.

8.7 - Tampa Pantográfica Do Bagageiro

1. Após a limpeza, retire a porca e a contra-porca que fixam o prendedor 
lateral;

2. Retire o conjunto da bóia de combustível girando, com certo esforço, 
no sentido anti-horário;

3. Retire o tanque do compartimento e faça os reparos necessários;
4. Execute a sequência de maneira inversa para a reinstalalção do tanque. 

1. Retire todo o combustível do tanque através do bocal de 
abastecimento;

2. Posicione o veículo de maneira que fique inclinado transversalmente 
e retire os tampões, localizados na parte inferior, para a drenagem do 
tanque;

3. Realize a limpeza interna do tanque com fortes jatos de água quente, 
utilizando uma mangueira;

4. Escoe toda a água e abasteça o tanque de combustível fazendo a 
sangria do sistema conforme especificações do fabricante do chassi.

8.9 - Reparos Ou Limpeza Mais Detalhada

8.8 - Tanque De Combustível - Limpeza

Encaixe do varão

1

DETALHE

Prendedor lateral

Bocal de 
abastecimento

Porca
Tampão

Boia de 
combustível
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Antes de retirar o pára-choque dianteiro, 
desconecte os terminais elétricos dos 
faróis de neblina.
Para a substituição do pára-choque 
dianteiro, execute o mesmo processo 
do item 10.0, (o acesso para esse 
procedimento no Para- choque dianteiro 
deve ser feito por baixo do Carro) ;

Verfique o funcionamento de abertura e fechamento da porta sem 
acionamento do mecanismo e execute correções no estabilizador (2) da 
porta se necessário;
Conecte a vávula (3) para acionamento manual do mecanismo para 
abertura e fechamento da porta. Utilize rede pneumática do carro.

Regule a velocidade de fechamento e abertura da porta através dos 
parafusos, sem os engates de travamento da porta.

8.12 - Porta Com Dobradiça - Centralizar A 
Porta No Vão

8.10 - Alinhamento Da Porta Em Relação Ao Carro

8.11 - Regulagem Da Velocidade Abertura/Fechamento
1Dobradiça

Parafuso inferior (6): limita 
a pressão de fechamento.

Parafuso frontal inferior (8): 
Velocidade do fechamento. 

Parafuso frontal superior (7): 
Velocidade da abertura. 

Parafuso superior (5): limita 
 a pressão abertura.

Sentido de regulagem do mastro para corrigir 
alinhamento da porta em relação ao carro.

Alinhamento da porta 
em relação ao carro.
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Localização dos parafusos de 
fixação da proteção

Localização das porcas de abertura 
e fechamento da porta

A regulagem da abertura e fechamento da porta se da atrav és de duas porcas 
localizadas uma do lado direito (1) e outra do lado esquerdo (2) do pistao.
Para o ajuste de velocidade basta retirar a proteção plástica desparafusando 4
parafusos nas extremidades direita e esquerda da proteção representados
com (X), em seguida utilizar uma chave de fenda para apertar ou afrouxar
uma das duas conforme a necessidade.

8.13 - Mecanismo da porta - Abertura e fechamento
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8.14 - Condicionador De Ar - Substituição 
Das Correias Do Compressor

1. Desaperte a porca auto-travante do esticador até que seja 
possível remover a correia;

2. Substitua a correia;
3. Reaperte a porca do esticador até tencionar as correias.

1. Remova inicialmente a correia superior do compressor, conforme 
procedimento anterior;

2. Desaperte a porca da haste do alternador até atingir folga 
suficiente para retirar a correia do alternador;

3. Substitua o par completo;
4. Reaperte a porca do esticador até tencionar as correias;
5. Recoloque a correia do compressor conforme procedimento 

anterior.

8.15 - Substituição Das Correias Do Alternador

4,5 Kgf 10 à 15 mm
 Porca auto-travante 

  Haste Compressor  
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Para ajustar a temperatura do painel 15 teclas, basta pressionar a tecla enter
para acessar os menus e as teclas para cima       e para baixo       para navegar
até o submenu “Set Temp” conforme imagem abaixo:

Após navegar até o submenu “Set Temp”, pressionar a tecla enter para realizar
o ajuste de temperatura do painel 15 teclas. Abaixo segue imagem da tela de
ajuste dos set points de temperatura:

Após pressionar enter       na tela “Set Temp”, ajustar temperatura inferior 
e superior utilizando as teclas para cima       e para baixo       . Para trocar 
de temperatura inferior para temperatura superior, basta pressionar a 
tecla enter       Após ajustar a temperatura para os valores desejados, 
basta pressionar a tecla sair       para validar as alterações.

8.16 - Calefação - Set Point Temperatura - Vb340 / Vb360

AVANÇO DA ÁGUA QUENTE
RECUO DA ÁGUA FRIA

Defroster

Caixa Calefação

Valvula 

Sangria
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O Set point de temperatura do VB400 é igual aos demais modelos. 
Para configurar calefação no Vb 400 seguir conforme informações da 
pagina anterior.

8.17 - Calefação - Set Point Temperatura - Vb 400

Defroster

Sangria

Valvula 

Caixa Calefação
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A-) Ligue o motor do veículo e espere atingir a temperatura normal de 
funcionamento;
B-) Feche o registro de retorno da água;
C-) Abra o registro de sangria deixando a água escorrer normalmente e, ao mesmo 
tempo, abasteça com água o tanque de expansão para a alimentação do sistema e, 
conseqüentemente, o motor.
D-) Acione os acessórios que utilizam o sistema de arrefecimento (calefação, AC, 
desembaciador) permitindo que a água circule por todo o circuito.
E-) Quando a água jorrar pelo registro de sangria, de maneira uniforme, por dois ou 
três minutos, não haverá mais ar no sistema;
F-) Feche o registro da sangria e abra o registro de retorno para o funciomento 
normal.

8.18 - Sangria da Calefação

Sangria 

Vb 340/Vb360

Vb 400

Sangria 
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Na eventualidade de reposicionar as poltronas no salão de 
passageiros, proceder da seguinte maneira:

1. Retire todas as porcas e arruelas (1) que fixam os pés das 
poltronas;

2. Retire o perfil de borracha;
3. Reposicione as poltronas conforme a necessidade;
4. Coloque novamente o pefil de borracha;
5. Execute a fixação recolocando arruelas e porcas.

1. Para acesso e manutenção, retire os parafusos da tampa frontal;
2. Desconecte a parte elétrica;
3. Realize a manutenção necessária;
4. Monte novamente procedendo de maneira inversa.

8.20 - Poltronas - Posicionamento da
Poltrona no salão

8.19 - Ventilação Forçada

Se houver a necessidade de substituir poltronas, retire uma das janelas laterais para que 
se possa retirar a poltrona do interior do veículo.

Atenção!

Per racha

Saída de ar

Acabamento
Saída de ar
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SANITÁRIO

O sanitário com sistema pneumático foi projetado para evitar a 
propagação de odores desagradáveis no interior da carroceria. 
Todas as regulagens são controladas por um circuito eletrônico.

Deve-se abastecer o reservatório (06) com detergente automotivo Clean 
Buss, fornecido pelo fabricante ou filiais.

Conecte uma mangueira no engate (03) e outra no engate (07) 
localizado dentro do sanitário abaixo da pia, assim podendo fazer toda a
limpeza interna do sanitário, depois escoe a água pelo dreno (08)

O sistema pneumático do sanitário deve ser utilizado somente quando o
motor do veículo estiver em funcionamento e o sistema de ar 
comprimido estabelecido em sua pressão de trabalho.

Para o abastecer os tanques de água do bacio e da pia, proceda da 
seguinte maneira:
Conecte uma mangueira no engate (01) para abastecer o tanque de 
armazenamento de água da pia, Quando este estiver abastecido, a água irá 
sair pelo ladrão. Para abastecer o outro tanque de armazenamento de água 
para o bacio, repita o mesmo procedimento utilizando o engate (02).

9.0 - Sanitário Modular 9.3 - Bactericida

9.1 - Informações Adicionais 9.4 - Abastecimento De Água

9.2 - Utilizando Sanitário

9.5 - Sistema de Limpeza do Sanitário

03 04

01
02

05

06 07

08

• VB340/360 e 400 Capacidade do tanque de água limpa: 2 Tanques com 33 e 37 L 
• VB340/360 e 400 Capacidade do tanque de detritos 1 Tanque com 80L

Informação!
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1. Estacione o veículo em um lugar adequado, deixe o motor em 
funcionamento;

2. Abra as tampas de manutenção laterais do lado direito atrás do 
rodado;

3. Precione a valvula (04) que irá abrir a guilhotina (05) podendo assim 
descarregar os dejetos. após sair todo o resíduo solte o botão;

1. Retire os parafusos (08) do acabamento para ter acesso e fazer a 
manutenção necessária nas mangueiras do tanque de água da pia.

1. Para te acesso a válvula do vaso 
sanitário retire a tampa que está 
localizado abaixo do vaso sanitário. 
Para remove-la desparafuse os 
dois fixadores nas laterais(11), e 
puxe a proteção.

2. Realize a manutenção e fixe 09 
novamente os componentes.

1. Fixado no piso do sanitário encontra-se o dispositivo (08), que 
possibilita o acesso de uma mangueira para limpeza.

2. Lave o vaso sanitário com desinfetante, limpe as paredes, piso, etc, 
com sabão neutro e escoe a água pelo dreno (09);

1. Abasteça os tanques de água e o recipiente com perfume;
2. Aplique um novo pulso no botão (06);
3. Adicione 250ml de desinfetante que contenha cloreto de 

benzalcônio,formole metanol; na cuba do sanitário e aperte a 
descarga 3 vezes.

O tanque (11) se localiza atrás do vaso,para ter acesso proceda deste modo:

1. Retire os parafusos (13) localizados nos pés da última poltrona do lado 
do sanitário para retirar a poltrona tendo assim acesso ao tanque;

2. Retire a tampa do acabamento, puxando em direção ao corredor;
3. Solte as mangueiras que estão conectadas ao tanque, solte os parafusos 

que fixam o tanque na estrutura;
4. Retirar a mangueira de saída de detritos soltando a abraçadeira;

9.6 - Limpeza Da Caixa De Detritos 9.9 - Manutenção das Mangueiras do 
Tanque de água

9.7 - Limpeza Interna Do Sanitários

9.10 - Tanque Intermediario D’água Para a Cuba

9.8 - Preparando O Sanitário Para O Uso
9.11 - Válvula Guilhotina Superior

11 11

09
09

10
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9.12 - Esquema Hidro-pneumático Do Sanitário

Todas As Mangueiras Deverão Passar Pela 

Chapa Para Passagem Da Mangueira 

X

F

Ligação vaso sanitário/ 

caixa de detritos

Válvula de limpeza para

caixa de detritos

Reservatório 

bactericida (1L) 

Bomba p/

bactericida

Bomba para descarga sanitário (6.900L)

Tanque da água p/descarga 

vaso sanitário (30L)

Tanque de detritos (80L)

Ladrão de 

tanque de água (Piso)

Pia

Vaso Sanitário

Tanque de água 

Pia sanitário (40 L)

-Valvulas abastecimento

  dos tanques

- Conexão limpeza sanitário

- valvula abre/fecha

- valvula de limpeza caixa 

  de detritos

Conexão limpeza sanitáio (30L)

Exaustor

Ladrão do tanque de água 

(descarga vaso sanitário)

Válvula de comando 

sistema sanitário 

Mangueira Ø5/8 

Mangueira Ø3/4
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9.13 - Diagrama de Peças
N° CÓDIGO DESCRIÇÃO

01 B0601.H02.001 Revestimento Externo Traseiro
02 B0601.H02.002 Revestimento Frontal
03 B0601.H02.003 Moldura Lixeira
04 B0601.H02.004 Duto do Exaustor
05 B0601.H02.005 Tanque do Bacio
06 B0601.H02.006 Porta Objetos
07 B0601.H02.007 Duto de Ar
08 B0601.H02.008 Pia
09 B0601.H02.009 Torneira
10 B0601.H02.010 Ralo da Pia
11 B0601.H02.011 Forração Interna
12 B0601.H02.012 Vaso Sanitário
13 B0601.H02.013 Piso - Passadeira
14 B0601.H02.014 Tanque da Pia
15 B0601.H02.015 Porta
16 B0601.H02.016 Tela ‘Passat’
17 B0601.H02.017 Caixilho da Porta
18 B0601.H02.018 Quadro da Porta
19 B0601.H02.019 Est. Traseira e Suporte Tanque
20 B0601.H02.020 Válvula Guilhotina
21 B0601.H02.021 Assento
22 B0601.H02.022 Acab. Acionamento Descarga
23 B0601.H02.023 Saboneteira
24 B0601.H02.024 Porta Papel-Toalha
25 B0601.H02.025 Tampa de Manutenção
26 B0601.H02.026 Pega - Mão da Pia
27 B0601.H02.027 Moldura da Janela
28 B0601.H02.028 Rede do Porta Objetos
29 B0601.H02.029 Sinal Luminoso
30 B0601.H02.030 Lixeira
31 B0601.H02.031 Espelho
32 B0601.H02.032 Acab. Luz Indireta
33 B0601.H02.033 Pega - Mão Janela
34 B0601.H02.034 Acab. Inferior da Pia
35 B0601.H02.035 Papeleira Dupla
36 B0601.H02.036 Válvula de descarga
37 B0601.H02.037 Valvula Solenoide
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FIBRAS

Quando uma peça estiver parcialmente danificada, poderá receber 
eventuais reparos com relativa facilidade. No caso de falhas, trincas e 
rachaduras, o processo é simples:

1. Chanfre as bordas da região danificada pelo lado externo com 
ferramentas de corte adequadas;

2. Para melhor aderência , é importante a aplicação de manta de fio 
picado na região do retrabalho. logo após Limpe toda a área a ser 
reparada. Use desengraxante tipo thinner ou acetona;

3. Coloque sobre o local tiras de fibra que tenham largura e 
comprimento aproximado ao chanfrado e com o auxílio de um pincel, 
cubra as tiras com camadas de resina ortoftálica, e 1% de catalisador, 
vale ressaltar que o acelerador já vem incluso na formulação, por ser 
um produto perigoso.

4. A mistura deverá ser feita de acordo com o tamanho do reparo a ser 
realizado;

5. Se o reparo for pequeno e rápido, poderá receber 2% da quantidade 
de catalisador para uma cura (secagem) mais rápida;

6. Após a cura, retire o excesso de material e aplique massa plástica; 
com catalizador;

7. Lixe a superfície, faça a pintura de fundo e o acabamento final 
conforme as características da peça.Quando a peça a recuperar 
estiver com partes faltando, o reparo será mais complexo, 
principalmente em locais de difícil acesso.

1. Chanfre as bordas pelo lado interno e limpe com desengraxante;
2. Coloque uma máscara pelo lado do acabamento, para servir de 

alojamento da fibra que será aplicada e repita as operações anteriores;
3. Antes de colocar a máscara, encere com silicone ou cera desmoldante;
4. Como máscara poderá ser utilizado uma folha de papelão espesso e 

liso. Não é necessário encerar e pode ser fixada com fita adesiva. Se 
grudar na resina será facilmente retirada durante o lixamento;

5. Para reparos em superfícies planas ou levemente curvadas, o mais 
recomendado é utilizar uma placa de alumínio, fórmica ou aço;

6. Quando se tratar de superfícies curvas, use papelão ou cartolina, 
devido a sua flexibilidade para acompanhar as formas.

Substitua por uma peça original.

1. A-) Prepare a superfície e limpe com desengraxante;
2. B-) Molde e recorte uma chapa de modo que fique semelhante à que está 

faltando;
3. C-) Faça, sobre o modelo, uma manta com fibra e a mistura de resina, 

acelerador e catalizador, utilizando as operações já descritas;
4. D-) Repita as operações até ficar com uma espessura aproximada à da 

peça;
5. E-) Depois de seca retire o modelo e fixe a manta sobre o chanfrado. 

Dependendo do caso poderá ser fixada com fita adesiva ou rebites;
6. F-) Faça a emenda conforme o procedimento anterior.

10.0 - Recuperação De Peças De Fibra

10.1 - Se A Parte Que Falta É Pequena

10.2 - Se A Parte Que Falta É Média

10.3 - Se A Parte Que Falta É Grande
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CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

1. Para limpeza dos vidros utilize água e sabão neutro. Esfregue com 
uma flanela limpa até secar.

2. A limpeza das canaletas da janela pode ser feita com pincel ou 
escova macia. Para facilitar o deslizamento das janelas, pode-se 
utilizar talco ou pó de grafite.

3. Para limpeza das borrachas da janela utilize silicone liquido.

1. Para limpeza inferior do veículo, utilize jatos de água quente e sabão 
neutro;

2. Não utilizar pulverizacões com óleos derivados de petróleo, pois 
estes produtos podem comprometer mangueiras e componentes de 
borracha localizados na parte inferior do veículo;

3. Os itens de borracha da carroceria devem ser limpos com silicone 
líquido.

1. Limpe -os com um pano felpudo, água e sabão neutro;
2. Os demais componentes devem ser limpos com um pano úmido;
3. Utilize aspirador de pó para limpeza detalhada em locais de difícil 

acesso.

1. A frequencia da limpeza depende da intensidade de tráfego;
2. Execute regularmente a limpeza do piso;
3. Não utilizar produtos como: tolueno, acetona, hidroclóricos, 

tetracloreto, percloretileno, e detergentes muito fortes ou derivados 
de petróleo, pois esse produtos podem danificar o piso vinílico. Para 
limpeza deve-se utilizar detergente com PH inferior a 9.

1. Varrer o piso com uma vassoura de pêlo;
2. Limpar o piso com detergente neutro diluído em água, rodo e pano;
3. Enxaguar utilizando água limpa, rodo e pano;
4. Deixar secar totalmente antes da liberação para o uso;
5. Salientamos que o uso e a conservação adequada do piso tem grande 

importância para o desempenho e à durabilidade superior do mesmo.

11.0 - Conservação E Limpeza - Vidros

11.1 - Limpeza Interna - Poltronas E Porta Pacotes

11.3 - Conservação Manual

11.2 - Limpeza E Conservação Do Piso

11.4 - Limpeza Externa

Não utilize soluções a base de álcool, benzina ou gasolina.

Atenção!

Não utilize produtos à base de álcool e solventes, pois podem causar descoloração do 
tecido.

Atenção!
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A conservação e manutenção da pintura da carroceria consistem na 
lavagem e no polimento, cuja freqüência depende das condições do 
ambiente de uso do veículo. Esta instrução foi elaborada com o intuito 
de conservar e prolongar a qualidade da pintura das carrocerias. 

O processo de lavagem pode ser feito de duas maneiras: manual ou 
automática, mas as etapas destes processos são muito semelhantes, e 
cada uma tem sua importância:

1°-) PRÉ-LAVAGEM;
2°-) APLICAÇÃO DO XAMPU;
3°-) ESCOVAÇÃO;
4°-) ENXÁGÜE.

1. Lavar a carroceria ao abrigo do sol;
2. Não lavar a carroceria se as chapas estiverem quentes, pois o 

resfriamento abrupto das chapas pode provocar uma retração muito 
rápida da película, ocasionando trincas no filme da tinta;

3. Utilizar água isenta de sólidos para que não ocorra riscos na pintura; 
no caso de reaproveitamento de água de lavagem é necessário a 
remoção dos sólidos por meio de filtros;

4. Utilizar água e xampus especiais para lavagem das carrocerias, com 
pH neutro (entre 6,5 e 7,5); para verificar o pH use um potenciômetro 
ou até mesmo papel indicador universal. Utilize xampu com silicone 
para realçar o brilho da pintura;

5. O polimento com cera de silicone é recomendado a cada 6 meses.

11.5 - Conservação da Pintura

11.6 - Considerações Gerais

Consiste na aplicação de um jato de água em toda a carroceria, suficientemente 
forte para remover as sujidades (poeira, grãos de areia), que possam, na etapa de 
escovação, danificar a pintura.

• Processo Manual com uso de lava jato;
• Processo Automático com bicos de pulverização.

Após a remoção das sujidades, deve-se então fazer a aplicação do xampu
de limpeza (líquido ou em espuma) com a posterior escovação de toda a
carroceria do veículo.

No processo manual, faça a lavagem do teto, ponto de acúmulo de sujidades. 
Outro risco é em ambientes agressivos, que possuem dispersos no ar: dióxido 
de enxofre, gás carbônico e óxidos de nitrogênio (reage com a umidade do ar e 
com a água da chuva, resultando no fenômeno conhecido como chuva ácida). 
Para evitar riscos na pintura, as cerdas para escovação da carroceria devem ser 
macias ou então deve-se utilizar vassouras de esponja.

Esta escovação pode ser manual ou automática.

11.7 - Pré-lavagem

11.8 - Aplicação Do Xampu

11.9 - Escovação

11.10 - Processo Manual
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É fundamental fazer manutenção do equipamento de lavagem. Se não 
houver uma verificação periódica na geometria do equipamento, pode 
ocorrer pressão excessiva do rolo sobre a carroceria, ocasionando riscos 
e arranhões tanto na carroceria quanto nos vidros do veículo; o contrário 
também pode ocorrer, ou seja, se os rolos não exercerem uma pressão 
mínima sobre a carroceria, a lavagem fica comprometida. Se as cerdas 
dos rolos estiverem impregnadas de sujidades, elas podem se desgastar, 
diminuindo muito sua eficiência, além de arranhar a pintura.

Finalmente, após a escovação, a carroceria é enxaguada com água 
(lava jato para enxágüe manual), removendo o excesso de xampu. A 
carroceria pode ser enxugada utilizando um jato de ar.

1. Os excrementos de pássaros devem ser limpos imediatamente com 
xampú neutro e água em abundância, pois sua acidez é bastante 
agressiva a pintura;

2. Para remoção de piche, salpicos de asfalto e nódoas de óleo 
aderidos a pintura, deve-se aplicar solvente de limpeza, querosene 
ou aguarrás, lavando imediatamente após com xampú neutro e água 
em abundância, com posterior polimento;

3. Pequenos danos, como batidas de pedra, riscos profundos, etc., 
devem ser imediatamente reparados

4. Insetos aderidos na carroceria devem ser limpos com xampú neutro 
e água morna; o mesmo procedimento deve ser feito quando a 
pintura ficar manchada decorrente da deposição de resinas vegetais 
de árvores.

11.11 - Processo Automático

11.12 - Enxágue

11.13 - Recomendações Especiais

As lentes dos faróis são de policarbonato, e recebem uma aplicação de verniz 
em sua superfície externa, com objetivo de obter resistência as condições 
normais de uso.
Este verniz é fabricado pela GE com nome de UVHC 3000. Antes da aplicação 
do verniz, o policarbonato é extremamente frágil ao risco.

Podem ser utilizadas para limpeza;
• Água com sabão;
• Ceras automotivas;
• Massas de polir/automotivas (não abrasivas).

Em hipótese alguma devem ser utilizados solventes como:

11.14 - Limpeza Dos Faróis E Lanternas

11.15 - Substâncias Químicas Utilizadas

11.16 - Substâncias Químicas Restringidas

- Hidrocarbonetos clorados e aromáticos;                   - Tolueno;                                                                 
- Tetracloreto de carbono;                                                 - Cloreto de metileno;                              
- Thinner;                                                                                 - Gasolina;                                                            
- Água-ráz;                                                                               - Solupan                                       
- Álcool metílico.



72

PROBLEMAS VERIFIQUE PROVIDÊNCIA

Elevador não desce

• Se o ônibus esta ligado;
• Se o freio auxiliar esta acionado;
• Se tem pressão na rede de ar;
• Se a porta esta completamente aberta;
• Se está chegando energia no motor;
• Se a poltrona está reclinada;
• Se há obstrução na parte inferior do elevador
• Se a trava de emergência está acionada.

• Conferir fiação e fusível;
• Verificar sensor da porta e inferior;
• Colocar a poltrona na posição normal
• Desobstruir a parte inferior do elevador;
• Conferir controle remoto;
• Verificar o que gerou o acionamento da trava de emergência, em caso de 

cinta rompida à mesma deverá ser substituída e se for avaria da trava de 
emergência a mesma

Elevador não sobe

• Se a poltrona esta no interior do elevador e sua trava acionada;
• Se a poltrona esta reclinada;
• Se está chegando energia no motor;
• Se a cinta está rompida;
• Se o sensor superior está aberto.

• Conferir fiação e fusível;
• Trocar cinta de elevação;
• Trocar ou regular sensor;
• Conferir controle remoto;
• Colocar poltrona em posição vertical.

Fim de curso superior não funciona • Sensores inoperantes;
• Batentes dos sensores fora de posição.

• Regular os sensores fim de curso ou substituí-los;
• Regular os batentes.

Poltrona não baixa completamente

• Se o sistema abaixo da poltrona está travado;
• Se não há algum objeto abaixo da poltrona;
• Se o sensor inferior está travado ou obstruído;
• Verificar se as roldanas estão travadas.

• Lubrificar os mecanismos;
• Retirar objetos abaixo da poltrona;
• Regular ou trocar o sensor.

Plataforma não sobe totalmente

• Se há objetos estranhos obstruindo o movimento;
• Se o sensor superior está regulado;
• Se os batentes de borracha estão travando a elevação;
• Se a base está desalinhada.

• Desligue o equipamento e desobstrua o mecanismo;
• Realize o procedimento de regulagem do sensor;
• Regule os batentes de borracha;
• Realize o procedimento de alinhamento da base.
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O funcionamento do Dispositivo de
Poltrona Móvel é baseado na força de
tração exercida pelo motor elétrico.
O conjunto do motor possui
um sistema de redução e de freio,
ambos acionados por um motor
elétrico. Quando o sistema é
acionado pela botoeira do controle
remoto o freio do sistema é liberado
e simultaneamente o motor entra
em rotação e aciona o sistema de
engrenagens de redução acoplado
ao tambor de enrolamento, de modo
que o conjunto do Dispositivo de
Poltrona Móvel se movimente para
cima ou para baixo, de acordo com o
comando acionado. Tanto o
movimento de descida quanto o de
subida são exercidos pelo conjunto
do motor e seus componentes.

01- Conjunto estrutural;
02- Antepara frontal;
03- Base do elevador;
04- Acabamento sanfonado;
05- Estrutura para fixação da poltrona;
06- Acabamento do sistema de elevação;
07- Compartimento dos componentes elétricos;
08- Poltrona (não fornecida com o equipamento)
São necessárias as seguintes situações para que o elevador funcione:

1°- O ônibus deve estar com o freio auxiliar acionado;
2º- O ônibus precisa estar com o motor ligado;
3º- A rede pneumática do veículo deve estar com pressão;
4º- A porta do elevador deve estar aberta.

Nota:
1º- É obrigatório que o operador do elevador possua treinamento e esteja do 
lado externo do veículo. O operador do elevador deverá ter o pleno contato 
visual e verbal com o usuário.
2º- O elevador não deve ser utilizado se existir alguma falha mecânica, elétrica 
ou pneumática.

12.0 - Elevador Elevittá - Modelo EEF V.08

ELEVADORES

03

08

02
07

04

05
06

01 Áreas de Adesivos

ADESIVO PARA   
NÃO APOIAR PÉS
                                

ALAVANCA DE 
EMERGÊNCIA

APOIO DE PÉS

CHAVE DE
SEGURANÇA

LOCAL PARA           
CADEIRA DE RODASMANIVELA DE 

EMERGÊNCIA
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7. Oriente a entrada do usuário no elevador de modo que este se 
acomode de maneira confortável sobre a poltrona instalada no 
dispositivo. Se estiver usando cadeira de rodas deverá ser instruído e/
ou auxiliado de acordo com a necessidade, com a cadeira travada (se 
for de acionamento elétrico, desligada) posicionada o mais próximo 
possível ao lado do ônibus;

8. Sempre que necessário, um funcionário deverá auxiliar no embarque 
e demais movimentações dos passageiros. Se necessário um 
embarque assistido, a poltrona poderá ser deslocada para facilitar 
o transbordo. Faça isto somente com o elevador em sua posição 
inferior utilizando o puxador que se localiza na lateral direita, abaixo 
do assento da poltrona móvel, erga-o e depois puxe, projetando 
parcialmente a poltrona para fora da carroceria.

9. Verifique a posição do usuário sobre a poltrona e certifique-se de que 
o mesmo esteja confortável e com o cinto de segurança afivelado. O 
passageiro deve estar em uma posição segura, com seu corpo, mãos e 
braços na região central da poltrona. Certifique-se que o passageiro não 
tenha nenhuma parte de seu corpo, como braços ou pernas, para fora 
do compartimento da poltrona.

OBS: Ao iniciar o ciclo o elevador poderá elevar-se antes de iniciar a descida, 
isto ocorre automaticamente para a liberação da trava de segurança.

Controle remoto ergonômico

Posicionamento do elevador 
para realizar o embarque 
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Considerando como posição inicial do Dispositivo de Poltrona Móvel a 
posição de viajem com a poltrona no nível das demais poltronas do salão de 
passageiros, a sequência de operações é a seguinte: 

Nota: O operador deve manter pleno contato visual e verbal com o passageiro
durante a operação do equipamento, orientando-o de acordo com os
procedimentos recomendados abaixo:

1. Ao parar o ônibus, posicione a lateral direita do ônibus o mais próximo 
possível da calçada/plataforma.

2. Acione o freio estacionário,
3. Abra a porta localizada junto ao elevador
4. Ligue a chave do elevador (chave de segurança ON/OFF ou SOBE/DESCE), 

isso habilitará automaticamente o sistema elétrico, liberando as travas de 
segurança do elevador;

5. Verifique a poltrona sobre o elevador, ela deve estar com seu encosto em 
posição vertical. Importante: A poltrona não pode estar reclinada para a 
operação de embarque/desembarque;

6. Com o controle remoto, pressione o botão “DESCE” até que 
o equipamento atinja o nível do assoalho do bagageiro onde 
automaticamente se desligará.

12.1 - Procedimentos de Operação - Elevador Chave liga/desliga e controle remoto 

Indicativo de zona de perigo do elevador 

ZONA DE PERIGO: NÃO PERMANEÇA OU
       COLOQUE OBJETOS NESTA ÁREA  

Importante: Não poderá existir nenhum objeto/bagagem no bagageiro.
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1. Na lateral direita do veículo, após a porta do elevador, deve existir uma 
portinhola ou orifício para encaixar a manivela no eixo motor;

2. Encaixe e gire a manivela (sentido anti-horário) fazendo com que o 
elevador suba 5 mm;

3. Encaixe a alavanca na trava de segurança (lateral direita da poltrona do 
elevador) e libere o sistema elevando a mesma e fixando ela no encaixe;

10. Retorne a poltrona para o compartimento do elevador, trave a base 
baixando o puxador e só então pressione o botão “SOBE” até que a 
poltrona chegue ao nível das demais poltronas e o sistema se desligue 
automaticamente.

11. Para maior segurança, durante o procedimento de elevação, o 
bracelete lateral da poltrona deve estar em posição vertical, podendo 
ser utilizado após a conclusão do embarque;

12. Guarde a botoeira do elevador no estojo, a cadeira de rodas do 
passageiro no compartimento inferior do ônibus e desligue a chave 
ON/OFF do elevador;

13. Certifique-se de que o passageiro esteja em sua posição de viagem e 
então feche a porta junto ao elevador. A porta junto ao dispositivo de 
elevação só poderá ser fechada quando o elevador estiver parado em 
sua posição superior.

OBS: A porta junto ao dispositivo de elevação somente poderá ser fechada 
quando o elevador estiver parado e em sua posição de viagem. Em caso 
da falha elétrica o Dispositivo de Poltrona Móvel poderá ser acionado 
manualmente com o auxilio da alavanca e da manivela que fazem parte do 
equipamento.

12.2 - Instruções Para Operação Manual
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O equipamento deve ser verificado e colocado em operação 
diariamente, a fim de evidenciar a presença e o funcionamento efetivo 
de todos os dispositivos de segurança. A regulagem dos mesmos deve 
ser realizada mediante teste de funcionamento.

IMPORTANTE: Jamais acione o sistema elétrico ou o controle remoto 
do elevador com a manivela ou a alavanca de uso manual encaixada no 
sistema do motor ou na trava de segurança.

4. Gire a manivela (sentido horário) para o elevador descer;
5. Gire a manivela (sentido anti-horário) para o elevador subir 

novamente;
6. Com o elevador na posição superior baixe a alavanca para acionar a 

trava de segurança.
7. Guarde a alavanca e a manivela em locais adequados.

12.3 - Manutenção Preventiva -
Inspeção Dos Sensores De Segurança Para regular o sensor superior (1) acione a botoeira SOBE do controle remoto e 

posicione lentamente o elevador na posição superior, o elevador estará no limite 
superior quando a pressionar levemente os batentes de borracha.

Nota: Toda operação de manutenção deve ser realizada com o uso dos EPIs 
(equipamentos de proteção individual) adequados e seguindo as regras de 
segurança, em caso de duvida, consulte um engenheiro ou técnico de segurança 
do trabalho.

Para ter acesso aos sensores e suas regulagens os acabamentos do elevador 
devem ser reRetirada de acabamentos para acesso aos sensores movidos:

12.4 - Sensor do fim de curso superior

Retirada de acabamentos para acesso aos sensores 
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Com o elevador na posição superior, reposicione o sensor (1) indicado na figura 
abaixo, para cima e para baixo até que o mesmo seja acionado pelo batente da 
estrutura do elevador, reaperte os parafusos e teste com cuidado o sistema de 
elevação.
O elevador deve desligar-se quando a base pressionar levemente o batente de 
borracha. Caso isto não ocorra repita o procedimento e reposicione o sensor.

OBS: Após regular o sensor (1) reposicione o sensor (2), ele deve ficar 
posicionado 15 mm abaixo do sensor (1), fazendo com que o sensor de 
elevador em uso seja acionado antecipadamente e não cortando a aceleração 
com o veículo em movimento.

Os elevadores Elevittá possuem um sistema de segurança vinculado à
cinta/cabo de aço, este sistema interrompe o funcionamento do motor em
casos onde: existir bagagem abaixo da plataforma; algum objeto obstruir o
movimento das roldanas; falhas no sensor inferior ou; outro tipo de falha que
possa travar o movimento de descida.
Se o sensor junto ao tensionador da cinta/cabo de aço (4) estiver com folga, o
mecanismo impede a função descer do elevador, regule a mola deixando-a
levemente tencionada.
Para regular o sensor leve o elevador para sua posição superior e reposicione
o batente do sensor numero (4) até que o mesmo pressione completamente o
rolete do sensor. Reaperte os parafusos do batente e teste o sistema. Caso seja
necessário o sensor poderá ser deslocado para frente e para trás aumentando
o curso de regulagem para o batente.

12.5 - Sensor Do Tensionador Da Cinta/ cabo De Aço

Batente de amortecimento com 
o elevador na posição superior. 

Regulagem dos sensores: (1) de curso 
superior, (2) sensor elevador em uso. 
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Ajuste de sensor (4) e 
da mola do tencionador. 

 Sensor 

 Mola    

Batente 

Acione o comando DESCE na botoeira do controle remoto até que o 
elevador encoste no assoalho do bagageiro e a sanfona de proteção 
esteja completamente fechada.

12.6 - Sensor do fim de curso inferior

Se o elevador não estiver descendo ao final do curso, desloque o batente (figura 
abaixo) para cima e tente novamente.
Com o elevador em seu limite inferior, reposicione o batente até que o mesmo 
acione o sensor (6).

OBS: O batente poderá ser acessado pelo interior do elevador retirando-se a 
tampa que fica localizada atrás da poltrona.

Posição para regulagem do sensor inferior.

Sensor inferior (6) e 
batente para regulagem de posição. 
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Suba o elevador ao seu limite superior, alinhando a base do elevador com o
assoalho do salão, desligue a chave ON/OFF do elevador e verifique se as
travas de segurança estão encaixadas na estrutura da base do elevador, se
necessário ajuste o batente, deslocando-os para cima ou para baixo.

Para regular o sensor, solte os parafusos de fixação do sensor da trava (3) e
movimente-o contra o batente ligado ao cilindro pneumático, fazendo com
que o pino do sensor seja completamente pressionado, reaperte os parafusos
e teste o funcionamento do sensor, ligando a chave ON/OFF com o veículo
ligado e o freio auxiliar acionado.

12.7 - Sensor da trava pneumática de segurança

Com o elevador em sua posição inferior e a poltrona no interior do elevador,
solte os parafusos de regulagem e desloque o sensor (7) até que o mesmo
apenas encoste na haste (batente) ligada a base de fixação da poltrona. Se
necessário reposicione a haste.

12.8- Sensor da poltrona móvel
Trava de segurança

Regulagem do sensor da trava de segurança
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Os componentes móveis devem ser lubrificados a cada 90 dias, exceto 
em situações de uso excessivo, excesso de poeira ou água e demais 
situações atípicas, quando a lubrificação e limpeza dos componentes 
devem ser realizadas com maior frequência.
A lubrificação deve ocorrer a cada 500 ciclos ou 3 meses, oque vier a 
ocorrer antes. Devem ser lubrificados todos os pontos de articulação 
como: eixos, polias, rolamentos, etc. Utilizar graxa sólida NLGI2 ou óleo 
lubrificante de alta viscosidade ex: UNIVERSAL EP SAE 80W ou similar.
A tabela a seguir apresenta a relação de componentes principais a serem 
avaliados/inspecionados. Observar o período e os ciclos recomendados, 
considerando oque vier a ocorrer antes para realizar as inspeções/
intervenções.

As guias laterais devem ser lubrificadas com graxa em toda a sua 
extensão, possibilitando o deslizamento das roldanas da base móvel. Os 
eixos das roldanas em aço e nylon devem ser lubrificados para garantir 
o correto funcionamento dos componentes, para ambas as situações 
utilizem graxa sólida NLGI2 ou similar.

12.9 - Lubrificação

erticais E Roldanas. 

Regulagem do sensor da poltrona móvel (3) 
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Nos elevadores Elevittá, quando utilizadas, as cintas são planas, 
confeccionadas em poliéster. A cinta deve ser inspecionada 
periodicamente, junto com o processo de lubrificação ou sempre que for 
evidenciada uma situação atípica durante o processo de funcionamento 
do equipamento.
Devem ser observadas as seguintes situações na inspeção:
• Abrasão;
• Aquecimento;
• Fricção;
• Ataque químico;
• Corte transversal ou longitudinal. Com o objetivo de garantir o 

correto funcionamento e a segurança dos usuários e operadores, 
os componentes ou conjuntos que apresentarem falhas devem ser 
substituídos por novos com a mesma especificação técnica.

12.10 - Cinta De Poliester 12.11 - Análise De Inoperância

Cinta de poliéster

DESCRIÇÃO CICLOS PERÍODOS AÇÕES

Sensores de segurança 1000 6 meses Inspecionar e regular se o equipamento 
apresentar paradas fora de posição normal.

Mancais, eixos e buchas
deslizantes 500 3 meses

Inspecionar e lubrificar a cada 500 ciclos, 
substituindo se apresentar folgas ou a cada 
1000 ciclos.

Cinta de tração (cinta de poliés-
ter com largura de 50mm, capa-
cidade de carga de 3toneladas)

500 3 meses Inspecionar e na evidência de desgastes 
substituir preventivamente.

Batentes de borracha 500 3 meses Inspecionar e na evidência de desgaste 
regular ou substituir preventivamente.

Fusível e o cabeamento
elétrico 500 3 meses Inspecionar e fazer substituição preventiva 

se apresentar anomalias.

Controle Remoto 500 3 meses
Inspecionar, limpar placas de contato, ou 
substituir preventivamente se apresentar 
falhas  de contato.

Parafusos de fixação do
equipamento no veículo 1000 6 meses Reapertar com torque de 30 Nm.

 Solenoide de acionamento
elétrico 500 3 meses

Inspecionar, limpar placas de contato, ou 
substituir preventivamente se apresentar 
falhas de contato.

Motoredutor 500 3 meses
Inspecionar e na evidência de vazamento 
de fluído fazer a substituição preventiva do 
componente.

Contador de ciclos 500 3 meses Inspecionar e na constatação de travamen-
to fazer a substituição.

Luz de sinalização 500 3 meses Inspecionar e na evidência de não estar 
ligando substituir o componente.
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PROBLEMAS OBSERVE PROVIDÊNCIA

Elevador não desce

- Se o ônibus está ligado;
- Se o freio auxiliar esta acionado;
- Se tem pressão rede de ar; 
- Se a porta esta completamente aberta;
- Se está chegeamdo energia no motor;
- Se a poltrona está reclinada;
- Se há obstrução na parte inferior do
elevador;
- Se a trava de emergência está acionada.

- Conferir a fiação do fusível;
- Verifique a porta e o sensor inferior;
- Colocar a poltrona na posição normal;
- Desobstruir a parte inferior do elevador;
- Conferir o controle remoto;
- Verificar o que gerou o acionamento da trava 
da emergência, em caso de cinta rompida à 
mesmas deve ser substituída e se for avaria 
da trava de emergência a mesma deverá ser 
substituída e o equipamento revisado.

Elevador não sobe 

- Se a poltrona no interior do elevador está 
com a trava acionada;
- Se a poltronaestá reclinada;
- Se está chegando energia no motor;
- Se a cinta está quebrada;
- Se o sensor superior estiver aberto.

- Conferir fiação e fusível;
- Trocar cinta de elevação ;
- Trocar o sensor regular ;
- Conferir controle remoto;
- Colcar poltrona em posição vertical .

Fim de curso 
superior não 

funciona

- Sensor inoperativos;
- Batentes dos sensores fora de posição .

- Regular os sensores ou substituí-los;
- Regular as botentes .

Poltrona não baixa 
completamente

- Se o sistema abaixo da poltrona está 
travado;
- Se não há algum objeto abaixo da 
poltrona;
- Se o sensor inferior está travado ou 
obstruido;
- Verificar se as roldanas estão travadas.

- Lubrificar os mecanismos;
- Retirar objetos abaixo da poltrona;
- Regular ou trocar sensor.

Plataforma não sobe 
totalmente

- Se há objetos estranhos obstruindo  o 
movimento;
- Se o sensor superior está regulado;
- Se os batentes de borracha estão 
travando a elevação;
- Se a base está desalinhada.

- Desligue o equipamento, desobstrua o 
mecanismo;
- Realize o procedimento de regulagem do 
sensor;
- Regule os batentes de borracha;
- Realize o procedimento de alinhamento da 
base.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.

10 131 Suporte rolete superior 1
13 136 Suporte_batente_borracha 2
14 000140 Alavanca trava de segurança 1
16 101147 cilindro simples ação FNA 1
17 000124 Manivela de acionamento manual 1
20 125 Carrinho_EEF_completo 1
21 21 134 Capa_torre 1
24 - par_sex_M8x10 2
26 07_03_0108 Par_Phillips_lentilha_4x14 37
27 27 09_05_0285 CJ_Chave_+_caixa_TD 1
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Chassis Mercedes Benz

1- parar Ônibus em um lugar seguro, sempre com lado da manutenção
para fora do trajeto e pegar equipamentos na caixa de ferramentas.

2- abrir a tampa de manutenção pelo lado interno da cabine, localizado
no piso.

3- com uma chave 32, deve-se desparafusar a porca pelo acesso da
tampa de manutenção e em seguida sacar a trava no mesmo local.

4- Utilizar a mesma chave para desparafusar a porca na parte frontal do
ônibus acessando pela grade, desparafuse o mecanismo até o Estepe
descer ao seu limite

5- retire o Estepe de baixo do veiculo e na seqüência posicione o Macaco 
nos locais indicados para cada modelo de chassis, e comece a elevar o 
veiculo (se for no eixo da frontal não eleve totalmente o pneu, se for no 
traseiro pode ser elevado totalmente o pneu).

6- Na sequência retire todos os parafusos e saque a roda.

7- Substitua o Pneu danificado e parafuse novamente em (X) o novo
pneu. Obs: quando for o pneu interno da roda traçada que estiver 
danificado apenas desparafuse normalmente e puxe o primeiro que 
o segundo já estará afrouxado para substituição.

12.12 - Retirada do estepe - Vb340 e 360

Acesso a
manutenção

Porca de 

Locais indicados para posicionar o Macaco

Retirada de parafusos
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A localização do estepe no VBDD e Vb400 pode ser tanto na gaveta
externa como na imagem quanto no bagageiro no caso do Vb 400.

12.13 - Localização do Estepe VbDD e Vb 400 12.14 - Fornecedores de chassis

           Mercedes Benz                                                          Volvo

                   Scania                                                              Vowsksvagen
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12.15 - Localização para elevação do chassi- Volvo

B D 7-0-1 biA C

7-0-1 boA B
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12.16 - Pontos de levantamento do chassi - Mercedes Benz

7-0-1 bjA B D
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12.17 - Pontos de levantamento do chassi - Scania

Geral
A seção descreve os pontos de levantamento do chassi para remover as 
rodas antes do encarroçamento, por exemplo. Consulte o capítulo 12.2 
Rodas para obter mais informações sobre a instalação das porcas das rodas.

Grande risco de lesão por esmagamento. Nunca fique embaixo de um 
veículo que é sustentado apenas por macacos. Para conseguir o máximo 
de segurança ao trabalhar sob um veículo içado, tanto o chassi quanto 
as suspensões móveis do eixo devem ser presas contra queda. Esvazie 
as câmaras de ar antes de remover as rodas.

Só coloque os macacos sob os pontos de levantamento indicados. 
Certifiquese de que os macacos estejam firmes em uma superfície 
plana. O posicionamento em outros locais pode causar danos graves 
ao veículo. Trave as rodas com calços de roda para evitar que o veículo 
deslize durante o trabalho.

Nota:
Posicione os macacos como mostrado nas ilustrações e levante com 
cuidado.

Nota:
Dependendo da especificação do chassi, espaçadores e proteção de 
elevação para o macaco são fornecidos na caixa de materiais que 
acompanha o chassi; consulte as instruções nas ilustrações.

1

1. Espaçador
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12.18 - Pontos de levantamento do chassi - Scania

Tipo de chassi N e eixo central baixo.

Eixo de apoio direcionado.

Eixo de apoio rígido.

1

1
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12.19 - Pontos de levantamento do chassi - Volksvagen

Não deixe o peso do veículo apoiado sobre o macaco por muito tempo, 
pois o macaco poderia falhar ou perder pressão, provocando acidentes 
com graves ferimentos e danos ao veículo. Nunca realize qualquer 
trabalho sob o veículo quando estiver sustentado apenas pelo macaco. 
O macaco deve ser utilizado somente para a substituição das rodas. 
Apoie o veículo em cavaletes apropriados. 

• Em veículos novos e/ou após a troca de uma roda, as porcas devem 
ser reapertadas após aproximadamente 50 km de rodagem.

• Em rodas novas ou repintadas, as porcas devem ser reapertadas 
após aproximadamente 1000 km de rodagem.

Remoção 

• Acione o freio de estacionamento e calce as rodas do veículo para 
evitar o seu deslocamento. 

• Posicione o macaco 

• Eixo dianteiro: no orificio existente na extremidade da primeira 
lâmina do feixe das molas, na parte dianteira da lâmina. Não 
posicione o macaco no centro do eixo

• Eixo traseiro na carcaça do eixo traseiro. Posicione o macaco 
próximo à roda a ser removida. Não posicione o macaco no centro 
do eixo.

• Nos veículos com capa nas porcas, remova as capas de borracha
• Afrouxe as porcas de fixação da roda e levante-a com o macaco, até 

que deixe de tocar o solo
• Remova as porcas de fixação e retire a roda com cuidado para não 

danificar as roscas dos parafusos.
 
Instalação 
Certifique-se de que as superfícies de apoio no aro, no tambor de freio 
e também as roscas das porcas e parafusos estejam limpas e isentas de 
rebarbas e oxidação.
 
- Nos veículos com protetor de porcas, instale as porcas, deixando livres 
os prisioneiros correspondentes aos furos de fixação do protetor de 
porcas. 

• Instale o protetor e as porcas restantes.
• Aperte as porcas alternadamente, em cruz, com torque de 600 Nm.
• Nos veículos com capas nas porcas, recoloque as capas de borracha. 

Nota: Ao ser realizado qualquer tipo de pintura nas rodas e/ou 
remoção das porcas, as capas de porca deverão ser removidas.

• Verifique regularmente o aperto das porcas.

Ilustração veículo com suspensão metálica
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2.1. A CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA
assegura, como FABRICANTE que cada carroceria entregue ao seu
primeiro comprador, através de seu REPRESENTANTE, tem garantia

1.1 Sistema de Qualidade Cerficado.
As carrocerias produzidas pela CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE
CARROCERIAS LTDA., são fabricadas segundo padrões rígidos de
qualidade de manufatura, com procedimentos próprios, e são
inspecionados em sua fase pré-entrega, pela Auditoria de Qualidade
CARBUSS, para proporcionar ao seu proprietário o máximo o proveito,
rentabilidade e satisfação.

1.2 Habilitação à garantia.
O cumprimento das recomendações registradas na TABELA DE
MANUTENÇÂO DA CARROCERIA, item 7, e de boas práticas de operação
e manutenção, conjuntamente com as condições contidas neste TERMO
DE GARANTIA, asseguram ao cliente CARBUSS a garantia deste
PRODUTO, através do atendimento prestado por técnicos especializados
nos estabelecimentos autorizados CARBUSS.

1.2.2 A garantia do PRODUTO não compreende avarias ocorridas com 
o chassi e seus respectivos componentes, ou com o aparelho de ar 
condicionado e demais acessórios elegidos pelo cliente, cujas condições 
de garantia são regidas por termos específicos determinados por cada 
fabricante, conforme seus respectivos manuais de garantia.

13.1- Cobertura de Garantia

13.0- Princípios Básicos

TERMO DE GARANTIA
NOMECLATURAS - As seguintes denominações são utilizadas para:

PROPRIETÁRIO: Pessoa física ou jurídica detentora da posse e/ou domínio 
do veículo.

FABRICANTE e/ou CARBUS: CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE 
DE CARROCERIAS LTDA, com estabelecimento industrial situado na rua 
Augusto Bruno Nielson, 345, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina 
– Brasil ou suas coligadas no Brasil e no exterior.

PRODUTO:
Carroceria para ônibus produzida pela CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE 
DE CARROCERIAS LTDA.

REPRESENTANTE:
Pessoa física ou jurídica contratadas pela CARBUSS INDUSTRIA 
CATARINENSE DE CARROCERIA LTDA, para a comercialização e distribuição 
de carrocerias / peças de reposição.

TÉCNICOS:
Profissionais pertencentes ou não ao quadro de funcionários da CARBUSS 
INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA, capacitados para 
prestação de serviços a seus produtos.

OFICINA AUTORIZADA:
Estabelecimento credeciado pela CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE 
LTDA, para prestação de serviços a seus produtos.
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contra defeitos de materiais ou de manufatura, incluindo os 
equipamentos e acessórios por ela instalados, exceto os produzidos por 
terceiros como:
Aparelhos de reprodução de áudio e video, equipamentos para serviço a
bordo; eletro-eletrônicos, etc., os quais contam com a garantia de seus
respectivos fabricantes, segundo políticas próprias.

2.2 A Garantia do PRODUTO cobre somente a mão-de-obra utilizada 
para reparos e substituição gratuita de componentes que, após 
análise criteriosa efetuada por TÉCNICOS habilitados pela CARBUSS, 
apresentem comprovadamente defeitos de material ou manufatura.

2.3 A garantia terá início na data da emissão da Nota Fiscal de venda ao
primeiro proprietário. 

2.4 A garantia será efetiva, desde que os defeitos constatados não sejam 
resultantes de:
a) Exposição dos materiais ao contato com produto de limpeza 
inadequado ou outros agentes agressivos às suas propriedades físico-
químicas;
b) Desgaste natural de peças ou componentes, produzidas pelo uso
normal do PRODUTO;
c) Uso do PRODUTO sob condições severas e anormais, deficiência ou
falta de manutenção preventiva e desconhecimento de operadores 
sobre o funcionamento de seus sistemas ou componentes
d) Acidentes ou outras causas alheias à utilização normal do PRODUTO, 
e também por eventos e catástrofes produzidos pela natureza;
e) Houver alterações ou danos no sistema de suspensão original do 
chassi;

2.5 Componentes e situações NÃO cobertos pela GARANTIA DO
PRODUTO CARBUSS:
a) Vidros e componentes elétricos;
b) Impactos, riscos e deformações de superfície na pintura, falta de 

Os prazos são contados a partir da emissão da Fatura Comercial (Nota
Fiscal) emitida pelo FABRICANTE, sendo de:

a) 01 (um) ano para falhas de manufatura e materiais utilizados no
PRODUTO, que apresentem deficiências de fixação, resistência,
estabilidade ou durabilidade (exceto vidros para-brisa e componentes
elétricos;
b) 01 (um) ano para estrutura do PRODUTO contra trincas, quebras ou
deformações, desde que submetida a condições normais de utilização,
respeitadas a concentração de carga máxima de 100 kg por metros cúbico
de bagageiro e também a capacidade máxima de passageiros estabelecida
pelo fabricante do chassi;

materiais, componentes ou qualquer outro dano ocorrido a partir da
entrega do PRODUTO ao responsável por retirar e/ou transportar o
veículo, desde o estabelecimento do FABRICANTE;
c) Reembolso de gasto pela remoção, transporte, seguro, taxas de perdas
de receita pela inatividade do veículo, hospedagens, diárias, alimentação de
motoristas, danos pessoais ou de materiais causados a terceiros, ou de
qualquer natureza, não envolvidos com as providências necessárias para
restauração das características e operação normal do PRODUTO ou de
seus componentes defeituosos, que originou o atendimento em caráter de
garantia.

2.6 Assim sendo, é expressamente vedada qualquer alteração da
característica original do Veículo em razão de sua utilização, sendo que
qualquer outro evento que não estiver previsto nos itens acima transcritos,
deste termo de garantia, será objeto de análise e decisão do FABRICANTE.

13.2 - Prazos De Validade Da Garantia
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Será considerada nula e sem efeito a garantia quando ocorrerem um ou
mais dos seguintes eventos:
a) Após o vencimento dos prazos determinados no item 3;
b) Por intervenções ou modificações feitas na carroceria, ou em sua
estrutura, por pessoal ou oficina não credenciados pelo FABRICANTE;
c) Por trincas/quebra de estrutura do chassi, ou por modificações feitas aos
seus sistemas originais, sem o conhecimento e aprovação escrita do
FABRICANTE;
d) Por transporte de carga nos bagageiros com concentração de peso
acima de 100 kg/metro cúbico e/ou carga + passageiros que excedam em
peso a capacidade de carga máxima admissível estabelecida pelo
fabricante do chassi;
e) Manutenção e reparação do Veículo, bem como em qualquer de seus
componentes, realizada fora das oficinas de credenciados e oficinas

c) 01 (um) ano contra falta de aderência, brilho, resistência e manchas na
pintura, desde que não provocadas por agentes agressivos ou por rodutos
de limpeza não recomendados pelo FABRICANTE;
d) 30 (trinta) dias para trinca no para-brisa (não produzida por golpe de
qualquer natureza) regulagem de portas, tampas e mecanismo em geral;
e) 01 (um) ano de garantia para compensado naval (piso) contra 
apodrecimento desde que suas características originais não tenham sido
alteradas, tais como recortes e perfurações no piso realizado após entrega
da carroceria ao proprietário. Não é permitido o uso de água abundante ou
com pressão para limpeza interna de carroceria;
f) 01 (um) ano para proteção anti-corrosiva em estrutura / chapeamento e
partes de metal. Na manutenção, produtos químicos abrasivos ou água
salobra não podem ser usados. Somente é permitido o uso de produtos
neutro para limpeza/lavação;

13.3 - Perda De Validade Da Garantia
5.1 A garantia vigorará somente se o PROPRIETÁRIO atender, 
cumulativamente, as seguintes condições:
a) Tiver sido montado para a comercialização e licenciado ou documentado 
para circulação no território de domicilio;
b) Observar rigorosamente as instruções de operação e manutenção 
prescritas pelo PROPRIETÁRIO, no manual do proprietário que acompanha 
o PRODUTO;
c) Executar todas as revisões e inspeções estabelecidas pelo FABRICANTE
através dos Representantes CARBUSS, nas quilometragens e/ou intervalos
de tempo previstos, conforme indicado neste Manual do Proprietário – 7.
TABELA DE MANUTENÇÃO DA CARROCERIA;
d) Utilizar o PRODUTO de forma adequada, de acordo com suas 
especificações, e empregá-lo na finalidade a que se destina; 
e) Manter o PRODUTO de acordo com as suas características originais, 
empregando somente peças de reposição e acessórios genuínosCARBUSS/
BUSSCAR;
f) Utilizar exclusivamente combustíveis, lubrificantes e fluídos aprovados e
recomendados pela FABRICANTE, conforme item 7. TABELA DE
MANUTENÇÃO DA CARROCERIA;

autorizadas pela FABRICANTE.
f) Ficar constatada a inobservância das condições estabelecidas Neste
Termo de Garantia;
g) Utilização de peças de reposição e acessórios não genuínos, não
aprovados, não recomendados e/ou não homologados pela FABRICANTE;
h) Danos causados por condições ambientais, produtos químicos, sal, água
do mar, detritos de pássaros e outros elementos corrosivos;
i) Danos causados por acidentes em geral.

13.4 - Condições Para Vigência Da Garantia
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6.1 O atendimento em garantia será prestado em unidade fabril 
do FABRICANTE, em seu REPRESENTANTE, ou em OFICINA 
AUTORIZADA para região, cabendo ao PROPRIETÁRIO apresentar o 
PRODUTO no local indicado.

6.2 Serviços executados durante o prazo de garantia para reparos ou
substituição de componentes não implicam em qualquer ampliação no
período de garantia determinado no item 3. 

6.3 Materiais substituídos em garantia e reconhecidamente defeituosos, 
são considerados de propriedade do FABRICANTE, que os utilizará para 
fins de pesquisa e composição do histórico técnico do PRODUTO.

6.4 Materiais que estejam sujeitos a análises por parte do FABRICANTE 
ou de fornecedores, somente serão substituídos no período de cobertura 
da garantia mediante a assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE 
por parte do PROPRIETÁRIO ou seu representante, onde concorda 
que sejam faturados contra o PROPRIETÁRIO caso comprovadamente 
estejam defeituosos por uso inadequados ou por qualquer uma das
condições apontada no item 2.3 acima.

6.5 Não se configura como obrigação do FABRICANTE: efetuar 
modificações em veículos já produzidos e entregues por 

g) Utilizar somente peças de reposição e acessórios genuínos CARBUSS/
BUSSCAR e comprovar sua aquisição mediante a apresentação da Nota Fiscal; 
h) Manter inalterada a estrutura original do PRODUTO;
i) Permitir a condução deste Veículo somente a pessoas habilitadas na
forma da lei.
j) Não violar lacres de qualquer componente.

aperfeiçoamentos introduzidos em sua linha de produtos.

6.6 Componentes da carroceria, ainda que instalados pela CARBUSS, 
cujos fabricantes disponham de estrutura de assistência técnica local 
terão, preferencialmente, atendimento em garantia nos estabelecimentos 
credenciados pelos mesmos, conforme procedimentos próprios.

6.7 A FABRICANTE não será, em nenhuma hipótese, responsável por 
qualquer acessório ou aparelho que não seja de seu fornecimento.

6.8 Situações não previstas neste termo de garantia serão objeto de análise 
e decisão exclusiva da FABRICANTE.

6.9 A FABRICANTE se reserva ao direito de alterar, a qualquer tempo, este 
termo de garantia sem que isto implique em qualquer obrigação para a 
FABRICANTE relativamente a PRODUTOS produzidos e entregues antes 
das alterações.

6.10 A utilização do PRODUTO em regiões litorâneas, com teor de 
substâncias salinas e/ou em estradas precárias, implica em uma conservação 
e manutenção mecânica e da carroceria mais apurada, requerendo eventuais 
reparos, cuja execução ficará sempre a cargo do proprietário. Nessas 
condições, recomendamos que o PRODUTO seja regularmente examinado, 
devendo o seu Proprietário, quando for o caso, providenciar imediatamente 
os reparos nos danos de qualquer natureza detectados, inclusive na pintura 
e na estrutura inferior do Veículo. A falta de uma manutenção adequada 
invalidará a garantia 

6.11 CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA., 
recomenda ao adquirente do presente Veículo que, para a plena vigência 
desta garantia, consulta a rede de Credenciados ou Oficinas autorizadas 
da CARBUSS/BUSSCAR, os manuais técnicos que acompanham o 
Veículo (manual de Manutenção, Manual de Operação, etc.) ou a própria 
FABRICANTE, a respeito de sua correta e adequada utilização.

13.5 - Condições Gerais
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13.6 - Tabela De Manutenção Da Carroceria

• Utilizar graxa a base de sabão de lítio, não utilizar graxa a base de sabão de 
cálcio;

• Para lavar a carroceria utilizar apenas produtos NEUTROS com PH entre 
6,5 e 7,5;

• Antes de usar rolo de lavar realizar limpeza prévia com bastante água;
• Esta tabela relaciona os tempos MÁXIMOS recomendados para um bom 

desempenho do produto. Prazos menores são positivos e devem ser 
definidos de acordo com a realidade operacional de cada usuário;

• Não dar partida no veículo com a iluminação ligada (tanto externa quanto 
interna);

• Não usar equipamento de lavar com alta pressão ou água em abundância 
para a limpeza interna do veículo;

• No caso em que o sistema de calefação não seja utilizado por muito 
tempo, recomenda-se colocar em funcionamento pelo menos 1 hora a 
cada 30 dias; 

• No caso em que o sistema de limpador de pára-brisa não seja utilizado 
por muito tempo, é recomendado colocá-lo em funcionamento uma vez a 
cada 15 dias, com bastante água, para o bom funcionamento do sistema;

• Quando da substituição de lâmpadas, faróis, lanternas, fusíveis, etc., 
observar que os novos sejam da mesma potência / capacidade que o 
anterior. Observar as recomendações de instalação do fabricante do 
componente;

Balaústres Diário Reapertar

Janelas Diário Verificar

Espelhos Semanal Revisar / Reapertar

Desembaçador Mensal Verificar Funcionamento

Reservatório ar Semanal Drenar sistema

Mecanismo renovação de ar 3 meses Revisar Funcionamento / Lubrificar

Teto Solar (cabo de aço) 6 meses Lubrificar

Lubrifil 4 meses Trocar óleo e limpar ou trocar 
o elemento filtrante.

COMPONENTES FREQUÊNCIA OPERAÇÂO

Cabos das baterias 3 meses Lubrificar(graxa/vaselina) / Reapertar

Grade dianteira 3 meses Lubrificar (graxa) / Reapertar

Tampa bagageiro 3 meses Lubrificar (graxa) / Regular

Tampa traseira 3 meses Lubrificar (graxa) / Regular

Poltrona motorista 6 meses Lubrificar (graxa)

Poltronas 6 meses Reapertar

Mecanismo do estepe 2 meses Lubrificar (graxa) / Revisar funcionamento

Fechos e travas 3 meses Lubrificar (graxa) / Revisar ou regular

Mecanismo limpador do para-brisa 3 meses Lubrificar (óleo) / Ajustar / Reapertar

Palheta 12 meses Substituir

Fechaduras Mensal Lubrificar (óleo) / Revisar / Ajustar ou Reapertar

Saída de emergência do teto 2 meses Lubrificar (graxa) / Reapertar / 
Verificar funcionamento

Roldanas superiores Mensal Ajustar/lubrificar (graxa)

Bucha superior do mastro Mensal Lubrificar (graxa)

Bucha de grafite Mensal Verificar / Lubrificar / Substituir Bucha

Pistão de porta Mensal Ajustar tempo (abrir/fechar – de 3 a 4 seg.) /
Reapertar parafusos de fixação

Pistão de porta 6 meses
Anual Lubrificar /Substituir reparo / Reapertar

Conjunto mastro porta Urb
(rolamento + bucha)

Mensal
Anual

Lubrificar (graxa) / Reapertar
/Substituir Rolamento

Conjunto mastro porta Rod. 2 meses Revisar / Lubrificar (graxa) / Reapertar

Parafusos fixação portas Mensal Revisar / Reapertar

Eletroválvulas 6 Meses
Anual Limpeza / Lubrificar /Substituir reparos

Válvula de portas 6 meses
Anual Limpeza / lubrificar / Substituir reparos

Teclas de acionamento portas Mensal
18 meses Verificar funcionamento / Substituir

Interruptor sistema Anjo da Guarda 6 meses Verificar

Mecanismo sistema Anjo da Guarda 3 meses Verificar / Ajustar / Substituir se necessário

Lâmpadas / Faróis / Lanternas Mensal Verificar conexões elétricas
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13.7 - Tabela de torque

• Graxa sabão de lítio, ponto de gota mínimo 180 ºC, consistência NGLI 2, 
embalagem de 1 Kg. Código Busscar 3.442012

• Vaselina sólida branca, densidade 0,8387 ï 0,01 GR/ CM3, Viscosidade (98,9 
ºC) = 5,20 CTS (42,75 SSU), ponto de fusão 53 º C, Embalagem de 1 kg, 
Código Busscar 2.444216.

• Tirroil Gear 680 óleo lubrificante para engrenagem a base de óleos 
refinados e aditivos de extrema pressão, antioxidante e anti-espuma, 
agente aderente e anti-gotejante. Produz uma película lubrificante, 
com alta capacidade de carga anti-solda e proteção contra oxidação e 
desgastes Código Busscar: 3.200906

• Lubrificar os cabos de aço do teto solar com BARDAHL MAXLUB AR-
200; - Para o LUBRIFIL utilizar o óleo recomendado pelo fabricante do 
equipamento – ÓLEO BISULFATO DE MOLIBDÊNIO (35 cm³);

13.8 - Tabela de Torque para Conjunto
limpador Pára-brisa

13.9 - Especificação dos Lubrificantes

DESCRIÇÃO CICLOS

Poltronas com parafuso se porcas
M10 x 1,25 GR 8.8 49 ± 5

Poltronas com parafuso se porcas
M8 x 1,25 GR 8.8 21 ± 3

Porta Pacote com parafusos e porcas
M10x1,5 GR 8.8 45 ± 5

Cinto de segurança com parafusos e porcas
M10x1,5 o 7/16”x 1,27 GR 8.8 49 ± 5

OUTROS PARAFUSOS E PORCAS

M12 x 1,5 GR 8.8 100 ± 10
M12 x 1,75 GR 8.8 96 ± 10
M10 x 1,5 GR 8.8 49 ± 5
M8 x 1,25 GR 8.8 21 ± 3
M8 x 1,0 GR 8.8 30 ± 3
M6 x 1,0 GR 8.8 7 ± 2

DESCRIÇÃO CICLOS

Motor X Carroceria M8: 18 / 22 M10: 37 / 4 2 M8: 18 / 22 M10: 37 / 4 2
Braços X Eixos de Saíd a M10:35 / 45 M12: 52 / 6 2 M10:35 / 45 M12: 52 / 6 2

Manivela motora X eixo do motor e 
Manivela laterais X eixo de saída M8: 22 / 2 7

Conjunto Eixo de saída X Carrocer ia M26x1: 55 / 6 0 M26x1: 55 / 6 0
Parafuso biela (Regulável grand e) 22/ 27 22/ 27
Braços X Palhetas hasta 700m m Max.. 3 Max.. 3

Braços X Palhetas de 700mm hasta 1000 mm 8 / 10
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A Busscar conta com um departamento
de Venda de Peças, que oferece suporte
completo para o cliente.

O intuito desse serviço é manter o cliente 
satisfeito e seguro quanto a reposição de 
peças das novas linhas.

A Busscar possui uma equipe capacitada 
disposta a lhe auxiliar no que for preciso.

Entre em contato conosco:
(47) 2105-8002 

busscarpecas@busscar.com.br 
www.busscarpecas.com.br 


