
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 patins 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.

O acionamento do sistema é realizado do solo através de manivela e permite o enlonamento completo de toda a 

caixa de carga em apenas 30 segundos. 

  

Acionamento
Por manivela realizado do solo.

Segurança
Elimina risco de acidentes envolvendo quedas, 
conforme norma regulamentadora trabalhista NR35 - 
Trabalhos em Alturas.

Proteção da Carga
O sistema garante a proteção adequada da carga 
resultando na cobertura perfeita em 100% das vezes 
que é acionado, não dependendo do fator humano.

Produtividade
Aumento da produtividade com a redução do tempo de 
parada do equipamento para enlonar/desenlonar.

Resgate de Profissionais

O sistema semi-automático permite que se traga 

novamente para o mercado motoristas experientes 

afastados pelo esforço físico exigido no processo de 

enlonar e desenlonar.
  

Legislação

Resolução CONTRAN 441 - obrigatoriedade de 

proteger a carga com lonas ou telas. 

Artigo 231 do CTB - derramar, lançar ou arrastar sobre a 

via carga sendo transportada.

Infração: Gravíssima (7 pontos na CNH)

Penalidade: Multa

Medida Administrativa: Retenção do veículo para 

regularização.
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