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Apresentação                                                                                 ADWR 600/2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________01 ____________________________________ 



Manutenção                                                                                   ADWR 600/2200 

 

Para que seu equipamento esteja sempre em perfeito estado de funcionamento 
e tenha mais tempo de vida útil, é necessário que todo o sistema de mangueiras, 
tubulações e bicos sejam lavados com água, sempre que parar por mais de 1 hora. 
 
É necessário verificar reaperto dos parafusos, correias e abraçadeiras, pois como o 
equipamento é movido por sistema de cardã, poderão ocorrer vibrações e os 
mesmos poderão afrouxar. 
 
Verifiquem as polias, eixos, mancais, retentores, registros, mangueiras e bicos. 
Poderão ocorrer desalinhamentos e vazamentos e nestas ocasiões poderão haver 
desperdícios, e com isto, seu equipamento poderá deixar de ter um bom 
funcionamento, ficando mais lento na execução do trabalho. 
 
Antes de iniciar a preparação do material para pintura, certifique - se que o 
reservatório esteja limpo, pois poderá ocorrer o aparecimento de materiais 
indesejáveis, tais como: pedaços de pano, porcas, arruelas e parafusos. Esses objetos 
podem entrar no reservatório de mistura e se alojarem nele, com isto danificando 
o equipamento. 
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Dados Técnicos                                                                                ADWR 600/2200 

 

 

ADWR - 600                                                    ADWR - 2200 

   

 

 

A - Comprimento do reservatório..............................600-1200mm / 2200-2000mm 

B - Altura do reservatório..............................................600-800mm / 2200-1000mm 

C - Largura do reservatório...........................................600-1000mm / 2200-1220mm 

D - Comprimento do chassi..........................................600-2200mm / 2200-3000mm 

E - Comprimento do engate ao final do chassi.......600-3260mm / 2200-4595mm 

F - Comprimento total..................................................600-3500mm / 2200-5000mm 

G - Altura total................................................................. 600-1800mm / 2200-1800mm 

H - Largura total................................................................600-1440mm / 2200-1770mm 
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Peso Kg 420 Kg 
Comprimento 3.5m 
Largura 1.44m 
Altura 1.80m 
Rodagem 750.16 
Tração Sistema de arrasto 

Peso Kg 500 Kg 
Comprimento 4.6m 
Largura 1.77m 
Altura 1.80m 
Rodagem 750.16 
Tração Sistema de arrasto 



Preparação e Mistura                                                                    ADWR 600/2200 

ADWR 2200 e ADWR 600 

ADWR 2200 tem capacidade para 2200 Litros de tinta e a ADWR 600 tem 
capacidade para 600 Litros. 

 

Misturas para Tinta 

A cada 1.000 litros de água: 

- 250Kg de cal hidratado para pintura 

- 10 Litros de Óleo Diesel 

- 1 Litro de fixador ou cola branca 

- 1 Kg de xadrez de cor azul 
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Rendimento Médio                                                                         ADWR 600/2200 

 

Rodovias - 15m/min. 

 

 

Perímetro Urbano - 12m/min. 
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Mecanismo Funcional                                                                     ADWR 600/2200 

 

 

 

Sistema misturador horizontal para bater a mistura de cal, composto de graxeiros 
internos para lubrificações dos eixos, retentores internos para evitar vazamentos e 
com rolamento blindados para evitar oxidações, facilitando a sua rotação. 

 
Reservatório especial de água no interior do tanque com capacidade de 190 litros 
de água com tampa independente com rosca de 1 ½” na parte superior do tanque, 
esse reservatório agiliza a limpeza na frente de trabalho nos casos de paradas por 
mais de 1 hora. 

 

Conjuntos de registros tipo by-pass (válvula de alivio) para facilitar a operação de 
passagem da aplicação da mistura para a limpeza das mangueiras ou vice e versa. 
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Produção                                                                                        ADWR 600/2200 

 

 

 

 

A produção depende do bom funcionamento do equipamento, pois trabalhar 
com produtos que não são recomendados pelo fabricante e mal operação, são 
fatores que atrasam o rendimento do serviço. 
 
Rendimento e Produtividade: a ADWR executa o trabalho a uma taxa mínima 
de 15m/min. Na pratica isto significa mais de 12Km de guias em um turno de 12 
horas de trabalho. Este equipamento atende perfeitamente a necessidade de 
pintura de guias de meio fio, com ótimo custo, baixa manutenção e fácil operação. 

 

A ADWR - 600 armazena 600 litros de mistura em seu compartimento de carga, 
e tem a vazão de 5,4 litros de tinta por minuto, em trabalho linear chega até 12m 
de trabalho feito. 

 

A ADWR - 2200 armazena 2200 litros de mistura em seu compartimento de carga, 
e tem a vazão de 5,4 litros de tinta por minuto, em trabalho linear chega até 12m 
de trabalho feito. 
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Reposição de Peças                                                                        ADWR 600/2200 

Descrição do Conjunto 

               

                        

Item                                                       Denominação  Quant. 
0 1 Reservatório de Tinta 01 Unidade 
02 Tampa de Inspeção  01 Unidade 
03 Protetor do Motor  01 Unidade 
04 Compressor de Ar NBPL-30 NG 01 Unidade 
05 Polia Superior 400mm 01 Unidade 
06 Polia Inferior 400mm 01 Unidade 
07 Reboque 01 Unidade 
08 Engate do Reboque 01 Unidade 
09 Feixe de Molas  02 Unidades 
10 Eixo 01 Unidade 
1 1 Para-lama 02 Unidades 
12 Para-choque 01 Unidade 
13 Mangueira de Ar Comprimido (Mangueira Pulverizadora 1/2) 01 Unidade 
14 Mangueira de Cal (Mangueira Cristal de 1" 1/4) 01 Unidade 
15 Guidão de direção 02 Unidades 
16 Bico Superior direcional de controle do jato 01 Unidade 
17 Bico Frontal direcional de controle do jato 01 Unidade 
18 Carrinho de direção 01 Unidade 
19 Farol de milha 02 Unidades 
20 Lanternas Sinalizadoras Traseiras  02 Unidades 
2 1 Bocal do Reservatório de Água 02 Unidades 
22 Polia do batedor 250mm 01 Unidade 
23 Correia A 81 02 Unidades 
24 Correia A 49 02 Unidades 
25 Giro - Flex 01 Unidade 
26 Registro 1" 01 Unidade 
27 Monômetro de pressão de ar 1/4" 01 Unidade 
28 Registro de 1/2"  01 Unidade 
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Reposição de Peças                                                                      ADWR 600 / 2200 

Anotações e observações 
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