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Como voce pode manter seu slideout funcional? Um pouco de manutenção e prevenção 
fará com que sua experiência com VRs não se torne um aborrecimento quando sua sala 
slideout não abrir como deveria. 

Você vai abrir o slideout? Primeiro verifique se o seu VR está nivelado. Se não está você 
corre o risco de comprometer o slide, tanto podendo emperrá-lo como danificá-lo. Fechando ou 
abrindo, inspecione o piso debaixo do slide. Areia, brita ou qualquer outro objeto/substância 
estranho podem estar embaixo do slide e arranhar o piso. Você tem animais de estimação? É 
melhor mantê-los afastados: já temos alguns casos de animais de estimação queridos que 
foram prensados por slides. Outros têm reportado terem danificado equipamentos de valor 
como laptops: portanto, dê uma inspecionada à procura de objetos antes de fechar seus slides. 

Antes de fechar os slides, verifique também as partes superiores dos mesmos. Galhos, 
folhas, ninhos de passarinho, todo tipo de objetos estranhos podem enganchar na parte 
externa do slideout, mesmo se este tiver um toldo. Se este objeto estranho ficar preso no 
processo de fechamento, algo poderá sair danificado. Verifique se não há água empoçada. Se 
existe, elimine a poça: melhor eliminá-la do que ter a mesma derramada no interior do VR. 

Conheça bem as particularidades do seu slideout. Deve ser de fácil entendimento, 
portanto leia o seu manual. Alguns fabricantes de mecanismos de slide sugerem que você 
mantenha o botão abre/fecha pressionado alguns segundos após a abertura/fechamento total, 
o que ajuda a manter o sistema hidráulico pressurizado. Outros recomendam não apertar mais 
o botão quando o slide alcançar seu percurso máximo. Outros sugerem que só se faça o 
movimento inverso quando o equipamento tiver alcançado seu deslocamento máximo na 
direção atual. Em outras palavras, se você está abrindo o slide e resolve fechá-lo, execute todo 
o procedimento de abertura e só então inicie a operação de fechamento. Nunca se afaste da 
posição de alcance do botão abre/fecha, pois se algo de errado acontecer você vai estar ali 
para parar o processo. 

Relembrando, seu slideout requer atenção regular. Materiais selantes podem ressecar 
abrindo espaço para a ação de elementos externos, tal como a água. O que recomenda o 
fabricante? Existem alguns paleativos disponíveis, mas recomendamos ter cuidado com 



materiais que contenham silicone. Já passamos por esta situação antes, e o silicone pode 
ressecar as borrachas.  

Alguns alertas sobre os mecanismos do slide são contraditórios. Quase todos 
concordam que os slides tem que ser lubrificados periodicamente, mas com o que? Um 
conhecido técnico em VR recomenda nunca usar lubrificante do tipo WD-40. Este tipo de 
lubrificante atrai sujeiras e poeira para o mecanismo. Outros sugerem usar sprays de silicone. 
E o seu fabricante, o que recomenda? Se o equipamento ainda está na garantia, melhor seguir 
as recomendações do fabricante para o caso de aparecer um problema que necessite 
manutenção. 

Acompanhe com freqüência o nível do reservatório hidráulico, se presente. Se o nível 
está baixo, procure o motivo. Vazamentos de fluidos podem ser encontrados pelo rastro 
deixado pelo mesmo, pela inspeção da bomba ou inspeção dos cilindros atuantes. Se o 
reservatório de fluido precisa ser recompletado, use o fluido recomendado pelo fabricante. 
Alguns slides necessitam fluidos transmissores, outros especificamente usam fluidos 
hidráulicos. Tenha ciência de qual fluido é necessário antes de recompletar o reservatório. 

Finalmente, a regra de ouro: mantenha a bateria carregada !  Não há nada mais 
inconveniente do que parar um processo de abre/fecha do slide por falta de carga na bateria. 
Usar a manivela para abrir/fechar um slideout é um processo longo e lento. Muitos campistas 
recomendam executar o processo de abre/fecha do slide com o gerador ligado ou plugado 
numa tomada externa 110/220V. 

Após tudo isto, ruim é constatar que o slide não funciona ao chegar ao sítio do 
acampamento. Antes de iniciar a próxima viagem, tenha certeza que você sabe operar 
manualmente o slideout: faça um teste prático desta operação em casa. E se esta operação for 
realmente necessária em uma viagem por um problema no slideout, não permaneça com o 
problema: assim que puder recolha o slide para a posição de viagem e dirija-se a um centro de 
serviço para fazer a manutenção. Isto vai evitar que os problemas aumentem e paralelamente 
também aumentem os custos dos reparos. 

 
Complementação do tradutor: 
O slideout é um equipamento com alto grau de uso nos EUA, tanto em motorcasas como 

em trailers. No Brasil, apesar de já existir ha algum tempo, começa a ser mais solicitado nos 
novos equipamentos. Vantagens e desvantagens existem, a decisão é sua. 

A vantagem única é o conforto dos campistas com o aumento da área interna do VR. O 
custo desta vantagem pode ser medido em R$, em aumento de manutenção e com o aumento 
de peso. Sempre avalie este último item: temos casos de VRs que estão com peso no limite 
máximo ou acima por conta do slideout. Não se recomenda ter VRs com peso no limite, quanto 
mais acima deste.   

 
Complementações (causos) para este artigo: envie para adautosouza@globo.com  
 
Dúvidas em algum termo?  
Acesse o Glossário no link � http://www.exploratoryvision.com/#!vr---a-hobby/czdl  

 


