
DICA 185 – Cabos de segurança para rebocar treiler ou carro 
É obrigatório o uso de um cabo de segurança ou corrente atrelando o veículo rebocador com o 
veículo rebocado. No caso dos veículos de recreação isto é necessário ao rebocar carretinhas, 
rebocar treilers ou mesmo motorcasas rebocando automóvel. O uso de corrente não é aconselhável 
porque a corrente tem uma capacidade de aguentar tranco muito menor que a dos cabos de aço. A 
corrente suporta bem um peso pendurado, mas é fraca ao levar trancos, podendo arrebentar no 
último elo a sofrer o esforço do tranco. Por isto recomenda-se o uso de cabos. Adquiri um treiler que 
veio com uma corrente de segurança, que passei a usar para travar as rodas, pois o mesmo no 
momento ainda está na rua, na frente da nossa casa (figura 1). Então ao invés de usar correntes use 
cabos de aço e faça 2 conforme os da figura 2. Compre cabo encapado de 6 mm, 8 clipes e 4 
manilhas. Leitores desta dica recomendaram usar 2 ou 3 clipes de cada lado, ao invés de 1 como na 
foto. 2 manilhas devem ser travadas no ponto de engate do veículo rebocador e 2 manilhas devem 
ser travadas em algum ponto do veículo rebocado. No caso do nosso treiler instalei um parafuso (½ 
polegada, 20 cm) inter-travessas da ponta de lança para receber as manilhas dos cabos de 
segurança (figura 3). 
 

 
 
            Figura 1 – corrente de aço                           Figura 2 – Cabos com manilhas e clipe s 
 

 
 

Figura 3 – Cabos de segurança atrelados na ponta de  lança 
 



Voce que é um campista experiente, participe do Dicas do Campismo enviando sugestões/correções 
ou uma nova dica para adautosouza@globo.com !  
 
Visite a página do Facebook que administro; “VEÍCULOS DE RECREAÇÃO – VRs” link  
https://www.facebook.com/groups/VRNORFLU/  
 
dicas divulgadas no FaceBook  GRUPO “VEÍCULOS DE RECREAÇÃO” 
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