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GUIA DE 
MANUTENÇÃO  



MAXIMIZAR A VIDA DO SEU TRANSPORTE DEPENDE DE FORMA 
COMO TRATOU E MANTEVE O PRODUTO, BEM COMO DO TIPO  
E INTENSIDADE DE UTILIZAÇÃO, TAL COMO:

FREQUÊNCIA E QUILOMETRAGEM

Quanto maior a frequência de utilização do transporte e quanto maior  
a distância percorrida, maior será o desgaste.

CARGA

Quanto mais peso o transporte carregar, mais depressa o transporte  
se irá desgastar. 

CONDIÇÕES DO PISO

Viragens difíceis, aceleração rápida, travagem e terreno rugoso, tudo isto 
contribui para o aumento do desgaste de vários componentes.

EFEITOS DO TEMPO

Longos períodos de exposição a raios UV, temperaturas extremas, humidade, 
estrada de terra (areia e detritos) e o contacto com sal contribuem para  
o desgaste do seu transporte.

ARMAZENAMENTO

É essencial armazenar adequadamente o transporte para reduzir a quantidade 
de desgaste dos componentes.

NÍVEL DE MANUTENÇÃO

Intervalos de manutenção, meios de manutenção, armazenamento, limpeza, 
trabalhos de reparação e inspeção ajudarão a reduzir drasticamente o desgaste 
de componentes essenciais.

SABIA?
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Braço do engate  
Retire para verificar se há danos 
a. Junta esférica 
b. Correia de reserva 
c.  Fissuras na carroçaria principal, especialmente  

à volta dos orifícios que fixam o VersaWing

VersaWings  
Verifique se há danos, incluindo fraturas, fissuras 
ou folgas

Tecido 
Verifique se há ruturas, orifícios, costuras abertas  
e qualquer outro dano

Arneses e cintos de segurança 
Verifique se há desgaste das correias e da linha, 
cortes e qualquer outro dano

Fivelas 
Verifique se há fivelas danificadas

Rodas, rolamentos, raios e eixos  
Verifique se está limpo, se há corrosão, bom 
funcionamento e função do botão adequada

Suspensão  
Verifique se existem fissuras, fraturas ou corrosão 
grave nas molas

Pegas  
Verifique se há uma fixação segura dos botões de 
desengate rápido e dos suportes no CX

Suportes de bloqueio automático  
Verifique se há um engate adequado, folgas, 
danos, fissuras e bom funcionamento

Mecanismos de desengate rápido 
Verifique se há uma fixação adequada da alavanca

Função de travão de mão  
Verifique se existe um bom funcionamento  
e capacidade de bloqueio

Fixador  
Verifique se há tensão, se faltam porcas  
e parafusos e se há corrosão excessiva

Estrutura  
Verifique se não há amolgadelas, fissuras,  
corrosão excessiva ou fraturas em todas as  
peças do estrutura

Acessórios  
Inspecione todos os acessórios da mesma forma 
que o transporte

A MELHOR FORMA DE PROLONGAR A VIDA DO SEU TRANSPORTE 
DURANTE A UTILIZAÇÃO É INSPECIONÁ-LO MENSALMENTE DE 
ACORDO COM AS INDICAÇÕES NO MANUAL, PRESTANDO ESPECIAL 
ATENÇÃO ÀS INDICAÇÕES QUE SE SEGUEM:

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO

www.thule.com

NOTA - Caso encontre algum item no seu transporte com sinais de desgaste anormal, contacte de imediato  
o seu revendedor autorizado Thule Chariot. O seu revendedor autorizado Thule Chariot irá aconselhá-lo 
acerca da manutenção necessária para garantir o desempenho e satisfação máxima do seu transporte,  
ou contacte-nos diretamente através de thule@mailnj.custhelp.com

51100956  -  B



OS NOSSOS PRODUTOS 
CONTÊM COMPONENTES OU 
PEÇAS SUJEITAS AO DESGASTE 
NATURAL DEPENDENDO DO 
TIPO E GRAU DE UTILIZAÇÃO, 
BEM COMO DA FORMA COMO 
O PRODUTO INDIVIDUAL FOI 
MANTIDO E REPARADO.

Caso se verifique um uso regular (todos os dias, 
sob condições meteorológicas variáveis) as peças 
ou componentes individuais podem atingir o seu  
limite de utilização antes da garantia expirar. 
Recordamos que em casos em que o produto 
sofreu um desgaste prematuro devido ao uso 
excessivo, o produto não é considerado defeituoso.

Para mais informações, contacte-nos através do 
endereço de correio electrónico:  
thule@mailnj.custhelp.com

www.thule.com
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ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO

Existem certos fatores que influenciam o desgaste 
e alguns podem ser evitados seguindo estas 
indicações: 

 Evitar longas exposições à luz solar, sempre 
que possível 

 Armazene sempre o transporte em local seco

 Caso armazene ao ar livre, utilize capas 
de armazenamento para proteger das 
intempéries

 Verifique regularmente a pressão de ar  
nos pneus

 Frio: A temperaturas extremamente baixas, 
abaixo dos -20°C/-4°F alguns materiais 
podem tornar-se mais frágeis e mais 
susceptíveis de rachar

 Verifique com regularidade se o transporte 
tem danos, em caso afirmativo, estes 
devem ser reparados imediatamente

 Limpe regularmente o transporte de acordo 
com as indicações no manual

 Não faça modificações ao transporte


