PROGRAMA DE
FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL

TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL

Caixa de Comando
Bottom Loading

Válvula Tic-Tac Modular

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Caixa de comando pneumático desenvolvido para o
acionamento de válvulas de fundo em tanques rodoviários.

Desenvolvido para acionamento de válvulas de fundo e chave
geral para tanques rodoviários.

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:

As válvulas Tic-Tac WDS 1/8" 3/2NF com acionamento por

Caixas de comando projetadas em ABS de alta resistência e

alavanca incorporam um conceito diferenciado de

chassi de Aço para ﬁxar as válvulas Tic-Tac modular e o Lubreﬁl

funcionamento para conferir alta durabilidade e resistência.

para controle da pressão de operação e lubriﬁcação adequada

O principal diferencial é a sua modularidade, permitindo a

dos componentes que compõem o sistema Bottom Loading.

montagem em bloco de até 10 válvulas com uma única

As válvulas Tic-Tac WDS possuem olhal para lacre e a caixa

alimentação de pressão.

possui fecho com chave para conferir maior segurança.

As válvulas Tic-Tac WDS foram desenvolvidas para aplicação

O comando pos sibilita a conﬁguração de 1 até 8

em caixas de comandos e projetadas para montagem em

compartimentos desenvolvido para fácil e prática instalação no

bloco, eliminando as conexões de ligação entre elas e possíveis

tanque rodoviário.

pontos de vazamentos.

TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL

TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL

Caixa de Comando
Bottom Loading - Metálica

APLICAÇÃO:

Cilindro Pneumático
Automação de Guarda-Corpo

APLICAÇÃO:

Caixa de comando pneumático desenvolvido para o

Cilindro pneumático para movimentação do guarda-corpo

acionamento das válvulas de fundo em tanques rodoviários.

articulado ou corrimão de segurança em tanques rodoviários.

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:

Comando projetado em caixa metálica de alta resistência

Cilindro pneumático de construção simples e robusta

cortado e dobrado a laser, pintura epóxi e identiﬁcação dos

projetado especiﬁcamente para automação do guarda-corpo.

compartimentos.

O cilindro três tirantes da WDS é fornecidos no diâmetro de

As válvulas Tic-Tac WDS foram desenvolvidas para aplicação

63mm, amortecimento de ﬁnal de curso e controle de ﬂuxo

em caixas de comandos e projetadas para montagem em
bloco, eliminando as conexões de ligação entre elas e possíveis
pontos de vazamentos.
Todas as válvulas possuem olhal para lacre e a caixa possui
fecho sob pressão e vedação para conferir maior segurança e
proteção contra água, poeira, sujeiras, etc...

incorporado no cabeçote dianteiro para proporcionar um
deslocamento da haste com velocidade controlada e ajustável
de acordo com a aplicação. Esta linha de cilindros proporciona
diferentes opções de montagens, como por exemplo, coxim,
olhais, ponteiras fêmea e rotular.
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TRANSPORTE DE TORAS - FLORESTAL

TRANSPORTE DE TORAS - FLORESTAL

Gatilho Pneumático

Auto Tensionador Pneumático

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Auto Tensionador Pneumático de ajuste contínuo da cinta de
amarração para o transporte de toras.

Gatilho Pneumático para liberação automática das cintas de
amarração no transporte de toras.

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:

O Auto Tensionador Pneumático foi projetado para garantir o
ajuste contínuo da tensão nas cintas de amarração das toras na
logística ﬂorestal.
O sistema utiliza o ar comprimido do próprio caminhão,
fazendo com que a operação de amarração das cintas seja mais
simples, eﬁciente e segura.

O Gatilho Pneumático de liberação remota das cintas de

O ar comprimido faz todo o trabalho árduo e quando acionado,
rapidamente tenciona a cinta de amarração com uma tensão
ajustável de até 1.000Kg.
Independentemente de quanto a carga deslocar ou mover
durante o percurso, com o Auto Tensionador Pneumático não
será necessário paradas na estrada para reapertar as cintas de
amarração.

amarração foi desenvolvido para conferir maior segurança ao
motorista. O acionamento do gatilho é realizado por uma
válvula botão instalada dentro da cabine do caminhão.
Os Gatilhos Pneumáticos podem ser instalados facilmente
nos fueiros ou direto no chassi do implemento.
Ao acionar os gatilhos, as cintas de amarração são liberadas e
automaticamente o Auto Tensionador Pneumático entra em
operação para realizar o recolhimento das cintas sem precisar
da intervenção do operador.

VÁLVULA ROTATIVA 4/3 vias 1/8"

TRANSPORTE DE TORAS - FLORESTAL

Cilindro Pneumático para
Tensionamento das Cintas de Amarração

APLICAÇÃO:

Válvula Rotativa 1/8"

APLICAÇÃO:

Cilindro pneumático para tensionamento constante da cinta de

As válvulas rotativas são aplicadas no acionamento de guarda

amarração da carga.

corpo de tanques rodoviários, rampas, portas, silos, transporte
de aves vivas, etc.

DESCRIÇÃO:
Cilindro pneumático desenvolvido especificamente para

a

aplicação de tensionamento da cinta de amarração no
transporte de toras.

DESCRIÇÃO:
As válvulas rotativas 4/3 vias 1/8 da WDS foram desenvolvidas
com corpo em zamak injetado e manopla de nylon para conferir

O cilindro da WDS difere-se dos cilindros padrões de mercado

maior segurança e ergonomia no seu acionamento.

pela sua construção robusta e confiabilidade no

Produto amplamente utilizado para acionamentos

funcionamento.

pneumáticos em implementos rodoviários e projetado para

Fornecido com articulação traseira reforçada e sanfona de

atender as exigências do setor de transporte.

proteção de alta resistência para maior proteção da haste
durante operação.
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A WDS é uma empresa especializada no fornecimento de soluções e comandos
pneumáticos para automação de implementos rodoviários em geral. Com mais
de 40 anos de experiência, levamos para o mercado soluções diferenciadas e
customizadas garantido um elevado padrão de qualidade de acordo com a
necessidade e exigência dos nossos clientes.

COMANDO ROLL ON ROLL OFF

PAINEL CONTROLE DE PRESSÃO

Kit para Automação
Roll On Roll Off

Painel Controle de Pressão
Suspensão Pneumática

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Acionamento pneumático remoto do interior da cabine para
todos os movimentos da caixa de carga.

Painel de comando desenvolvido para ajustar a pressão nas
bolsas de suspensão pneumática quando o conjunto de
suspensão for mista, mecânica e pneumática.

DESCRIÇÃO:
O comando com lógica pneumática incorporada permite que
todos os acionamentos sejam realizados em uma seqüência
correta de operação. O sistema conta com sinalização sonora e
visual para conferir maior segurança sempre que a tomada de
força estiver acionada.
As válvulas alavanca do comando são de alta sensibilidade
conferindo maior precisão no controle do movimento. O kit de
automação para Roll ON/Roll OFF também é fornecido com os
cilindros pneumáticos para a trava da caçamba e feixes de
mola.

DESCRIÇÃO:
Caixa e tampa em aço com tratamento superﬁcial de alta
resistência acomoda o regulador de pressão e manômetro de
glicerina.
O painel foi desenvolvido para permitir a visualização do valor
de pressão em manômetro de glicerina e o regulador de
pressão de fácil manuseio com trava de regulagem.
Conexões em latão com porca para conferir maior segurança
na ﬁxação dos tubos e eliminar pontos de vazamento no

COMBATE A INCÊNDIO

VÁLVULA INTERLOCK

Kit para Automação de
Viaturas de Combate a Incêndio

Válvula Interlock para
Sistema Bottom Loading

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Acionamento das válvulas instaladas em tanques rodoviários

Cilindro Pneumático para elevação da torre de iluminação e
caixa de comando com válvulas elétricas para viaturas de
combate a incêndio.

com sistema bottom loading para transporte de combustível.

DESCRIÇÃO:
Válvula pneumática 3/2 NF 1/8" NPT instaladas no adaptador
API e válvula recuperadora de vapor para realizar o
acionamento das válvulas em tanques rodoviários com sistema
bottom loading.
A válvula rolete interlock é responsável pelo acionamento das
válvulas de fundo, travamento dos freios do veículo para evitar
que o mesmo se movimente com os mangotes ainda
conectados.

DESCRIÇÃO:
O kit contempla o cilindro pneumático para elevação da torre
de iluminação do caminhão. Painel de válvulas elétricas
projetado e desenvolvido para aplicação, é montado de acordo
com a conﬁguração desejada e aciona as válvulas atuadas do
caminhão. As válvulas direcionais tipo botão projetada para
atender as exigências desse segmento acionam a torre de
iluminação, buzina e canhão d’água.
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Nossas soluções incorporam o conceito “Plug and Play” - fácil instalação e
utilização. Todos os produtos são projetados para conferir maior segurança,
resistência, conﬁabilidade, contribuindo no aprimoramento e redução de
custos nos processos de compras, fabricação e montagem de implementos
rodoviários.

COMANDO CONTROLE DE PRESSÃO

TRANSPORTE DE BEBIDAS

Automação Baú
Lonado Bebideiro

Comando Controle
de Pressão 3° e 4° eixo

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Painel de comando desenvolvido para ajustar a pressão nas
bolsas de suspensão pneumática e suspensão do 3° e 4° eixo.

implemento Sider Bebideiro.

Acionamento do sistema de ﬁxação dos paletes de bebidas em

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:
Caixa de comando em ABS de alta resistência com uma robusta
estrutura interna em aço desenvolvido para acomodar uma
válvula solenóide e dois reguladores de pressão.
O regulador de pressão para suspensão do eixo já vem com a
pressão pré-regulada de fábrica em 7Kg/f.
O segundo regulador de pressão para ajuste da pressão da
bolsas pneumáticas acompanha manômetro para visualizar o
valor de pressão desejado e trava para regulagem.
O acionamento é realizado através de uma válvula solenóide
24Vcc instalada no interior da caixa de comando.

TRANSPORTE DE CIMENTO (BETONEIRA)

O Kit para automação de Sider Bebideiro contempla a caixa de
comando em ABS de alta resistência, cilindros pneumáticos
para movimentação das ‘’asas’’, acessórios de ﬁxação, conexões
metálicas e tubulação para alimentação do sistema. A caixa de
comando em ABS foi desenvolvida com uma robusta estrutura
interna em aço.
As válvulas da caixa de comando são montadas em bloco,
reduzindo signiﬁcativamente o número de conexões
necessárias para ligação entre elas.
O comando permite conﬁgurações variadas de acordo com a
necessidade do usuário.

TRANSPORTE DE CANA DE AÇÚCAR

Comando Pressurizador

Cilindro Pneumático
Automação da Sapata de Apoio

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Pressurização e Depressurização do reservatório de água em

Pé-de-apoio com levante pneumático em implementos

motobetoneiras e no conjunto de motobomba.

canavieiro.

DESCRIÇÃO:
Comando projetado em estrutura de aço com tratamento
superﬁcial de alta resistência para conferir maior durabilidade.
Fornecido com controle de pressão ajustado e lacrado em valor
seguro e conexões para tubo Ø10mm.

DESCRIÇÃO:
O kit para automação das sapatas de apoio do implemento
canavieiro é composto por dois cilindros pneumáticos fornecido
com articulação traseira, ponteira da haste, conexões metálicas e

Dispõem de etiqueta indicativa para informar o estado de

válvula tipo botão/trava para acionamento do sistema.

acionamento e orientar o usuário a não trafegar com o

O sistema automatizado confere ao operador maior segurança,

reservatório de água pressurizado conferindo maior segurança

velocidade e controle da operação.

na operação.
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TRANSPORTE DE CIMENTO E CAL (SILO)

TRANSPORTE DE CIMENTO E CAL (SILO)

Comando de Válvulas
Inversora (Rotativa)

Válvula de Despressurização

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Comando dos atuadores das válvulas de fundo.

Despressurização segura do silo após o descarregamento.

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:

Painel configurável com válvulas rotativas de 01 até 05 bocas

A válvula VPDR foi desenvolvida para garantir maior

de descarga.

segurança ao operador na operação de despressurizar o silo

Todas as válvulas rotativas são fornecidas com conexão

após o descarregamento.

metálica adequada ao diâmetro da tubulação do circuito

O acionamento da válvula VPDR é realizado do solo através de

pneumático, incorporam silenciador de escape e sistema de

uma válvula inversora instalada na base da escada.

troca rápida.

Com a utilização da válvula VPDR, elimina-se a necessidade do

O painel pode se removido por completo em uma eventual

operador subir no implemento e ter o contato direto com o

necessidade de manutenção e substituído por outro,

fluxo de ar contaminado e elevado ruído proveniente da

minimizando o tempo de parada do equipamento.

despressurização.

CILINDRO PNEUMÁTICO 4 TIRANTES

TRANSPORTE DE CIMENTO E CAL (SILO)

Cilindro Pneumático
Série CQT 4 Tirantes

Cilindro Pneumático para Atuação
de Válvulas de Fundo

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Amplamente utilizado na movimentação em implementos
rodoviários e projetado para atender as exigências do setor
de transporte.

Acionamento de válvulas borboletas em silos.

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:
Cilindro de construção simples e robusta projetado para

A série CQT da WDS é fornecida no diâmetro de 80mm com

atender as exigências do setor de transporte.
Os cilindros três tirantes da WDS são fornecidos no diâmetro de

regulagem de ﬂuxo já incorporada nos cabeçotes dianteiro e

63mm, dispõem de amortecimento de ﬁnal de curso e

traseiro, tubo redondo, tirantes e acessórios de ﬁxação.

controle de ﬂuxo integrado no cabeçote dianteiro permitindo

Esta linha de cilindros proporciona diferentes opções de

um deslocamento da haste com velocidade controlada.
Esta linha de cilindros proporciona diferentes opções de

montagens, como por exemplo, coxim, olhais, ponteiras
fêmea e rotular, viabilizando a utilização do equipamento nas

montagens, como por exemplo, coxim, olhais, ponteiras

mais variadas aplicações em implementos rodoviários.

fêmea e rotular.
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TRANSPORTE DE GADO

TRANSPORTE DE AVES VIVAS

Automação Rampa de
Acesso 2° Piso e Teto Móvel

Cilindro Pneumático para
Automação do Teto Móvel

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Movimentação da rampa de acesso ao 2° piso e teto móvel.

Acionamento do teto móvel para ﬁxação e trava das caixas.

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:

O kit para automação da rampa de acesso ao 2° piso e o teto

A automação do teto móvel articulado confere maior

móvel para o transporte de gado contempla cilindros

segurança e velocidade no travamento uniforme das caixas

pneumáticos, válvula botão/trava, conexões metálicas e
tubulação para alimentação do sistema.
O cilindro pneumático efetua o movimento de subir e descer da
rampa de acesso ao segundo piso e teto móvel sem haver a

transportadoras de aves na logística agroindustrial.
O Cilindro pneumático de construção robusta é fornecido com
articulação traseira fêmea e suporte angular em Aço, ponteira

necessidade do operador ter que entrar no interior do

rotular e conexões metálicas para garantir maior segurança

implemento e/ou exercer esforço físico para a movimentação

movimentação do teto móvel articulado.

dos mesmos. A automação desses processos confere maior
segurança e velocidade na operação para o transporte de gado.

TRANSPORTE DE SUÍNOS

TRANSPORTE DE RAÇÃO (SILO GRANELEIRO)

Cilindro Pneumático para
Automação do Piso Articulado

Automação das Tampas
de Carga e Descarga

APLICAÇÃO:

APLICAÇÃO:

Acionamento do piso articulado para o transporte de suínos.

Automação das tampas pneumáticas para carga e descarga
no transporte de ração.

DESCRIÇÃO:
A função do piso articulado é permitir que o transporte de suínos

DESCRIÇÃO:

seja feito em dois ou mais andares. A movimentação do piso é

O kit silo graneleiro é composto por cilindros pneumáticos

fundamental para facilitar a manutenção e higienização da

desenvolvidos e projetados para conferir maior segurança e

carroceria ou semirreboque.

velocidade controlada na abertura e fechamento das tampas.

O cilindro pneumático de construção robusta desenvolvido para a
aplicação conta com uma proteção extra para a guarnição de
limpeza da haste.

O acionamento das tampas é realizado através de uma caixa de
comando em ABS de alta resistência com válvulas direcionais

O acionamento é realizado através de uma caixa de comando em

montadas em bloco para reduzir o número de conexões.

ABS de alta resistência com válvulas direcionais montadas em

O comando modular permite conﬁgurações variadas de

bloco para reduzir o número de conexões.

acordo com a necessidade de cada usuário.
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TECNOLOGIA 100%
BRASILEIRA

Dover Automação Pneumática Ltda
Estrada Ivo Afonso Dias, 445 - Fazenda São Borja - Cep 93032-550
São Leopoldo - RS - Brasil - www.wdspneumatica.com.br

atendimento@wdspneumatica.com.br
Fone: (51) 3038-8700

