
   

 

A utilização destas instruções de utilização é por conta e risco do próprio condutor. Alternoil exclui qualquer 

responsabilidade por quaisquer danos a pessoas ou bens resultantes da utilização destas instruções de 

utilização. Esta exclusão de responsabilidade também se aplica à negligência grave. Estas instruções de 

funcionamento substituem todas as instruções de funcionamento anteriores para o reabastecimento deste 

fabricante de veículos. 

 

 

1. Vestir vestuário de protecção - viseira facial e luvas. 

2. Colocar a pinça de ligação à terra - Atenção! Os parafusos fazem a ligação com 

o camião 

3. Retirar a tampa da porta de alívio de pressão no tanque do camião. 

4. Abrir a válvula de alívio de pressão no depósito do camião. 

5. Limpar a ligação de alívio de pressão no depósito do camião com ar 

comprimido. 

6. Retirar a mangueira de alívio de pressão do suporte no distribuidor de 

combustível. 

7. Retirar a tampa de protecção da mangueira de alívio de pressão. 

8. Limpar a válvula da mangueira de alívio de pressão com ar comprimido. 

9. Ligue a válvula da mangueira de alívio de pressão à ligação do tanque do seu 

camião. 

10. Se possível, reduzir a pressão no depósito do camião para 7 bar. 

11. Desconectar a mangueira de alívio de pressão da ligação no camião. 

12. Desconectar a mangueira de alívio de pressão da ligação no camião. 

13. Limpar a válvula da mangueira de alívio de pressão com ar comprimido. 

14. Fechar a válvula da mangueira de alívio de pressão com a tampa de protecção. 

15. Colocar a válvula da mangueira de alívio de pressão no suporte no distribuidor 

de combustível. 

16. Limpar a ligação de alívio de pressão no depósito do camião com ar 

comprimido. 

17. Fechar a ligação de alívio de pressão com a tampa. 

18. Fechar a válvula de alívio de pressão no depósito do camião. 

19. Retirar a tampa da válvula de enchimento de GNL. 

20. Limpar a válvula de enchimento de GNL no depósito do camião com ar 

comprimido. 

21. Retirar a mangueira de enchimento de GNL da bomba de combustível. 

 

Instruções para reabastecer um camião IVECO com Gás 

Natural Liquefeito (GNL) numa estação Alternoil XS 

 



   

 

A utilização destas instruções de utilização é por conta e risco do próprio condutor. Alternoil exclui qualquer 

responsabilidade por quaisquer danos a pessoas ou bens resultantes da utilização destas instruções de 

utilização. Esta exclusão de responsabilidade também se aplica à negligência grave. Estas instruções de 

funcionamento substituem todas as instruções de funcionamento anteriores para o reabastecimento deste 

fabricante de veículos. 

22. Limpar a válvula da mangueira de enchimento de GNL com ar comprimido. 

23. Inserir o cartão de combustível no terminal de combustível / ponto de venda. 

24. Introduza o PIN.  

25. Confirmar o estado de formação. 

26. IMPORTANTE! Seleccionar a marca do fabricante de camiões de GNL (IVECO, 

Scania, Volvo). 

27. Introduzir a leitura do velocímetro do camião. 

28. Seleccionar bomba de combustível - o número está na parte superior da bomba 

de combustível junto ao bico da mangueira de GNL. 

29. Retirar o cartão de combustível. 

30. ATENÇÃO!!! A fase de pré-cooling automático começa! Quatro traços são 

afixados na janela de preços da UNIT. Não carregue em nenhum botão! Este 

processo pode demorar vários minutos. 

31. Não  

32. carregar no botão preto até o preço ser afixado na janela de preços UNIT. NÃO 

soltar o botão preto de pressão. Se o botão preto for libertado, o 

reabastecimento será abortado. 

33. Após o reabastecimento, solicitar o recibo do combustível no terminal de 

combustível. Prima o botão verde "Receipt", seleccione a bomba de gasolina, 

retire o recibo. Desaperte a mangueira para enchimento de GNL. 

34. Limpar a válvula da mangueira de enchimento de GNL com ar comprimido. 

35. Colocar a válvula da mangueira para enchimento de GNL no suporte no 

distribuidor de combustível. 

36. Limpar a válvula de enchimento de GNL no depósito do camião com ar 

comprimido. 

37. Fechar a válvula de enchimento de GNL no depósito do camião com a tampa. 

38. Remover a pinça de terra e a pinça na placa de retenção. 

39. Obrigado por se encher com Alternoil. Desejamos-lhe uma viagem segura! 


