DICA 198 – Dando corda na mola do toldo do treiler
Não são poucos os treilers que estão rodando por aí com problemas no enrolamento do toldo.
Problema é estar com as molas quebradas ou travadas, mas alguns toldos estão com as molas em
bom estado e não desenrolam/enrolam como deveriam. Isto pode estar associado a manipulação
incorreta da carga (corda) que foi dada na mola. Por desconhecimento de como funcionam alguém
deu a corda na mola de forma errada. Faça como a seguir, de preferência por 2 pessoas ao mesmo
tempo:
a) Extenda totalmente o toldo e trave-o com mão francesa (caso exista) ou amarre-o ao solo
para que não enrole de volta
b) Se posicione com as costas viradas para o treiler
c) Remova a porca do parafuso-trava do eixo do toldo
d) Com um alicate de pressão, aperte, trave e segure o eixo do toldo, que é um pino redondo
e) Segure firme e gire levemente o alicate para facilitar a remoção do parafuso. Remova o
parafuso e segure bem o alicate porque a mola pode estar com corda.
f) Deixe o alicate girar até acabar a corda da mola, caso a mola esteja com corda
g) Dê 12 ou 13 voltas completas no alicate, para fora, o que significa 12/13 voltas de corda na
mola. Não solte o alicate, porque agora a mola está ativa. Veja o sentido do giro do alicate na
figura abaixo. Se a mola estiver em mau estado, por má manipulação anterior ou desgaste
com o tempo, corre o risco de quebrar. Se ao girar o alicate não houver necessidade de
aumento de força a cada volta, a mola está quebrada/danificada ou não existe.
h) Alinhe e recoloque o parafuso e aperte a porca. Pronto, agora pode soltar o alicate com
cuidado e como o toldo está travado/amarrado a força da mola não vai enrolar o toldo
i) Repita este mesmo processo no outro lado do toldo, pois são 2 molas a serem ajustadas, uma
esquerda e uma direita. O giro do alicate continua na mesma direção, para fora.
j) Destravando as mãos francesas ou removendo as amarras ao solo o toldo está livre e a força
das molas enrolará o toldo de encontro ao treiler. Encontre uma forma de segurar o toldo para
que ele não enrole com toda a força da mola, o que poderá danificar o toldo ao bater contra
os suportes no treiler.

Parafuso-trava do eixo do toldo

Sentido de corda da mola do toldo

Acesse a última versão do Dicas do Campismo/Caravanismo na caixa “DICAS CAMPING” que pode
ser encontrada na página http://www.exploratoryvision.com/#!vr---a-hobby/czdl
Visite a página do Facebook que administro; “VEÍCULOS DE RECREAÇÃO – VRs” link
https://www.facebook.com/groups/VRNORFLU/
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