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Situação: 
Problemas relacionados a vazamento de óleo no
acoplamento hidráulico geravam perdas de
confiabilidade e produção. Paradas não programadas
para reposição de óleo e limpeza frequentes.
Risco de falha no acoplamento devido a níveis de óleo
acima ou abaixo do necessário causam perda de
confiabilidade.
Alinhamento preciso do acoplamento hidráulico requer
muitas horas de parada. Além disso a posição do
acoplamento instalado dificultava manutenção, sendo
necessário deslocar guindaste em caso de uma parada
para manutenção do acoplamento.

Estudo de Caso

Solução:
A Top Componentes propôs a Instalação do MagnaDrive em substituição ao acoplamento
existente. De acordo com o motor instalado de 500 HP, foi realizado o selecionamento de um
acoplamento FGTPC 29.0S. A remoção do acoplamento anterior foi programada e foi realizada
a instalação do MagnaDrive em sequência, atendendo com 100% de êxito todas as
expectativas do cliente.
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Antes – Acoplamento Hidráulico Depois –



Comentários do Cliente: 

Após a experiência com a instalação do MagnaDrive, o

cliente ficou extremamente satisfeito com o produto e

com o serviço prestado pela TOP Componentes em

auxílio a resolução do problema.

O cliente irá verificar outras aplicações potenciais para

substituições de outros acoplamentos hidráulicos na

planta, visando trazer os benefícios desta tecnologia

para outros equipamentos.

Resultados da Instalação

Resultados Obtidos com o MagnaDrive:

• Melhoria de disponibilidade da Empilhadeira (sem desligamentos para reposição de óleo);

• Melhoria de confiabilidade do equipamento;

• Custo de manutenção reduzido (sem substituição de componentes);

• Aumento de Vida útil do motor e periféricos, devido principalmente a redução de vibração e 

diminuição da temperatura do motor em operação;

• Aumento do nível de segurança do equipamento;

• Facilidade de alinhamento, sem necessidade de alinhador a laser ou outros recursos.
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