
FICHA TÉCNICA - LONA FÁCIL®

Coberturas Automáticas

Apresentação do Sistema

O Lona Fácil® sistema de cobertura com cabos foi 

desenvolvido para facilitar o processo de enlonar e 

desenlonar caçambas basculantes com total segurança, 

produtividade e proteção adequada para a carga de acordo 

com a legislação brasileira vigente.

O recolhimento da lona e seus arcos de sustentação é 

realizado através de guias deslizantes sobre a superfície da

caixa de carga afixados por um sistema de cabos.

O sistema quando aberto, acomoda a lona e os arcos na 

parte dianteira do implemento como uma ‘sanfona’, 

deixando toda a extensão livre para carga e descarga do 

material a ser transportado (Figura 2).

Figura 1: Sistema fechado cobrindo toda a caixa de carga. 

Figura 2: Sistema recolhido na parte dianteira. 

Descrição do Sistema

A movimentação do sistema é impulsionada por um eixo 

motriz, que fica localizado na parte dianteira da caixa de 

carga. Na parte traseira, são posicionadas polias de 

transmissão com sistema de esticador (Figura 3B). 

As polias dianteiras (acopladas no eixo motriz) são ligadas 

às polias traseiras através de cabos de aço galvanizados 

(Figura 3A). 

Os cabos de aços movimentam os arcos, passando por 

dentro de guias em tecnopolímero deslizante acoplados 

aos arcos e apoiados sob a caixa de carga, fazendo com que 

os mesmos movimentem-se abrindo e fechando o sistema 

a partir do sentido de rotação do eixo motriz. 

O primeiro arco, posicionado na parte dianteira da caixa de 

carga, é fixo. O último arco é fixado ao cabo de aço através 

de grampos, e é ele o responsável por guiar todo o sistema.
Figura 3: Polias dianteira e traseira.. 
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Especificação da Lona

Lona vinílica com tecido poliéster de alta tenacidade 

revestido de PVC, acabamento brilhante, anti-desgarrante, 

2fio 6x6, 690g/m  (DIN EN 2286-1) com tratamento anti-UV e 

anti-propagação de chamas (Lederflex 3000 LD). 

Suporta temperaturas de  -20º a 70ºC (Figura 4). 

Especificação dos Arcos Estruturais

Os arcos são confeccionados com tubos industriais Ø1" x 

1,50mm em aço carbono e acabamento superficial zincado 

(ABNT NBR 6591) curvados com uma alturas de 150mm ou 

350mm em relação às bases de deslizamento da caixa de 

carga.

Arcos de 150mm

Indicado para transportes graneleiros, produtos que se 

acomodam com facilidade na caixa de carga devido sua 

baixa gramatura (Figura 5). 

Ex: grãos, farelo, açúcar, insumos para plantio, etc. 

Arcos de 350mm  

Indicado para transporte de produtos de maior gramatura, 

que possuem uma maior dificuldade de acomodação na 

caixa de carga e acabam formando “Morros” - Carga 

Coroada (Figura 6). 

Ex: minério, brita, saibro, terra, areia, etc.

Figura 4: Lona Vinílica e Arcos Estruturais 
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Figura 5: Especificação dos Arcos 150mm

Figura 6: Especificação dos Arcos 350mm. 

Figura 4: Lona Vinílica 

Cores Disponíveis

Preto Verde Azul

Branco CinzaLaranja

Vermelho



Figura 7: Manivela de Acionamento

Figura 8: Motorredutor e eixo motriz

Figura 9: Painel de acionamento 

Acionamento Manual - Manivela

O acionamento manual do sistema de dá por um conjunto 

de manivela, fixado na estrutura da caixa de carga e à uma 

altura apropriada para operação. A conjunto de manivela é 

ligado ao eixo motriz através de corrente de transmissão 

acoplada à rodas dentadas no eixo motriz e no eixo da 

manivela. 

Em cada rotação de 360° realizado pelo operador no eixo da 

manivela, o sistema se movimenta cerca de 0,5m. Assim, o 

tempo de abertura/fechamento irá depender do 

comprimento útil da caixa de carga

O sistema possui tratamento superficial zincado branco, e 

um sistema de fixação do braço da manivela no próprio 

chassi do conjunto, para que o braço fique fixo enquanto 

não está sendo utilizado. 

Acionamento Elétrico - Motorização

O acionamento elétrico do sistema se dá pelo comando de 

um motoredutor acoplado ao eixo motriz do sistema, 

através de um painel de comando fixado na estrutura da 

caixa de carga. O motoredutor possui uma redução de 

1/80, e a abertura/fechamento completo do sistema leva 

cerca de 30s (Considerando implemento de 9,5m).

O painel de comando é fixado na estrutura do 

implemento, e para ter acesso ao botão de comando é 

necessário abrir o seu fecho com a chave do mesmo. 

Conjunto Motoredutor – Tensão 24 V com 

carenagem metálica de proteção. Grau de proteção do 

motor IP 44.
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