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INSTRUÇÕES

Kit de conversão do engate de reboque 245321

Graco LineLazer 3900, 5900 e 200HS
1. Retire dois parafusos (A) na estrutura do LineLazer.

2. Se necessário, perfure um orifício de 9 mm (3/8 pol.)
no centro do eixo. Instale o suporte do engate tal como
ilustrado. Volte a colocar os dois parafusos (A) e um
terceiro parafuso (B), passando-os através da estrutura.

Graco LineLazer 3500 e 5000

1. Retire o travão do kit de marcação.

2. Retire dois parafusos (A) na estrutura do LineLazer.
Se necessário, perfure orifícios de 9 mm (3/8 pol.)
no engate de reboque.

3. Perfure um orifício de 9 mm (3/8 pol.) no centro do eixo.
Instale o suporte do engate tal como ilustrado. Volte a
colocar os dois parafusos (A) e um terceiro parafuso (B),
passando-os através da estrutura.

Outros kits de marcação

1. Instale o engate de reboque do mesmo modo como
o indicado nas instruções de instalação do LineLazer.

2. Perfure orifícios de 9 mm (3/8 pol.), conforme
necessário, para colocação dos parafusos (A).

3. Utilize o parafuso em U (B) em eixos arredondados.

4. Monte o nível do engate.
Nota: Poderão ser necessárias outras modificações,

dependendo do equipamento.
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Instruções de segurança importantes
Leia todas as advertências e instruções deste manual. 
Guarde estas instruções.   A

B
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A Nota: suporte no 
exterior da estrutura
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Nota: suporte no 
interior da estrutura



2 309405

ti1673a

2
4

6

5

3

6

Desenho das peças

1

Lista de peças
N.º Ref. Descrição Qtd.
1 287681 ENGATE, LineDriver 1
2 116913 BOLA, reboque 1
3 116997 PARAFUSO EM U, 3/8–16 1

Utilizado em kits de marcação 
de baias com eixos arredondados

4 111194 PARAFUSO, tampa, de flange 2
5 116935 PARAFUSO, tampa, de flange 1
6 101566 CONTRAPORCA 5

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento refletem as mais recentes informações sobre o produto disponíveis na época
da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.
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Sede da Graco: Minneapolis
Gabinetes internacionais: Bélgica, China, Japão, Coreia
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