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3 Explicação dos símbolos

4 Indicações gerais de segurança

4.1 Armazenamento do manual de instruções
O manual de instruções deve ser lido atentamente e armazenado no local de montagem 
do aparelho. Para um funcionamento correto, devem ser respeitados todos os 
documentos incluídos no fornecimento, assim como os manuais de instruções dos 
aparelhos que podem ser conectados.

4.2 Instruções de segurança

5 Utilização prevista

O aparelho pode ser usado em áreas com risco de explosão das zonas 2, 21, 22 e 
em áreas seguras. O aparelho pode ser usado em espaços interiores e exteriores.

Símbolo de indicação:
Descreve indicações e recomendações.

Símbolo de aviso:
Perigo por peças condutoras de tensão!

Símbolo de aviso:
Perigo por atmosfera com risco de explosão!

Símbolo de aviso:
Perigo por superfícies quentes!

Símbolo de aviso:
Perigo geral

 AVISO
Utilizar os aparelhos apenas para os fins permitidos!
 Não assumimos qualquer responsabilidade por danos que resultem de uma 

utilização incorreta ou inadmissível, bem como da inobservância deste 
manual de instruções.

 O aparelho só pode ser operado se não apresentar danos.

 AVISO
Não realizar trabalhos no aparelho sem autorização! 
A instalação, conservação, manutenção e eliminação de falhas só podem 
ser efetuadas por pessoal autorizado e devidamente qualificado. 
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6 Dados técnicos

Dados técnicos

Protecção contra explosões

Global (IECEx)

Gás e poeira   IECEx BVS 07.0023X

  Ex nA IIC T4 Gc

  Ex tc IIIC T*  °C Dc ou Ex tb IIIC T*  °C Db

* Temperatura da superfície, veja certificado de ensaio

Europa (ATEX)

Gás   Zona 2: DMT 01 E 085 X

  Zona 2: E II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Poeira   Zona 21: DMT 01 ATEX E 086X
 Zona 22: DMT 01 E 085X

  Zona 21: E II 2D Ex tb IIIC T* °C Db
 Zona 22: E II 3D Ex tc IIIC T* °C Dc

* Temperatura da superfície, veja certificado de ensaio

Certificados e 
homologações

Certificados IECEx, ATEX, Brasil (UL do Brasil), Cazaquistão (GOST-K), Rússia (GOST-R), 
EUA Canadá (FM), Bielorrússia (GOST-B), Taiwan (ITRI)

Outras homologações Homologação naval (GL)
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Características elétricas

Reator

Fator de potência cos p cos p ) 0,96 capacitivo; não é necessária qualquer compensação adicional

Desligamento da 
luminária

Dados técnicos

6600/5..-...-0... 6600/5..-...-4...

Partida da lâmpada Partida a frio Partida a frio

Tensão 220 ... 240 Vac 110 ... 240 Vac

Tensão
DC em caso de ignição

198 … 264 Vdc 104 … 264 Vdc

Tensão
DC em funcionamento

176 … 264 Vdc 104 … 264 Vdc

Frequência 0 / 50 … 60 Hz 0 / 50 … 60 Hz

Operação da lâmpada DC 1 lâmpada 2 lâmpadas

Norma relativa a 
lâmpadas

IEC 60081 IEC 60081

Potência da lâmpada 18, 36, 58 W 18, 36 W

Corrente nominal 1x18W 85mA
2x18W 170mA
1x36W 160mA
2x36W 320mA
1x58W 250mA
2x58W 500mA

1x18W 85…175mA
2x18W 170…345mA
1x36W 155…330mA
2x36W 310…660mA

6600/5..-...-6... 6600/5..-...-8...

Partida da lâmpada Partida a frio Partida a frio

Tensão 220 ... 240 Vac 120 ... 277 Vac

Tensão
DC em caso de ignição

198 … 264 Vdc 113 … 294 Vdc

Tensão
DC em funcionamento

176 … 264 Vdc 113 … 294 Vdc

Frequência 0 / 50 … 60 Hz 0 / 50 … 60 Hz

Operação da lâmpada DC 2 lâmpadas 2 lâmpadas

Norma relativa a 
lâmpadas

IEC 60081 ANSI C78.81

Potência da lâmpada 18, 36, 58 W 17, 32, 40 W

Corrente nominal 1x18W 75mA
2x18W 150mA
1x36W 150mA
2x36W 300mA
1x58W 240mA
2x58W 480mA

1x17W 80…155mA
2x17W 160…305mA
1x32W 135…285mA
2x32W 270…570mA
1x40W 160…360mA
2x40W 325…715mA

opcional

ao abrir a tampa ao abrir o mecanismo de fecho em um dos fechos rápidos, todos os 
polos da tensão para o reator são desligados; os contactos do elemento 
de comutação são de abertura positiva, religação quando a tampa da 
luminária e o fecho de aperto rápido estiverem fechados.

em caso de 
defeito na 
lâmpada

em caso de defeito na lâmpada, o reator eletrônico desliga 
automaticamente a alimentação de corrente da lâmpada com defeito. Se 
estiverem sendo usados reatores eletrônicos de 2 canais, o canal da 
lâmpada com defeito é desligado e o canal com a lâmpada intacta 
permanece em funcionamento.
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Condições ambientais

Temperatura ambiente

Dados mecânicos

Tipo de proteção IP66
IP64 quando utilizado o respiro 8162

Classe de proteção   I  (com borne de conexão PE interno)

Material

Invólucro Resina de poliéster, reforçada com fibra de vidro, branco, semelhante a RAL 9010

Tampa Policarbonato

Junta Vedação de silicone na tampa coberta com espuma

Fechos rápidos Poliamida, reforçada com fibra de vidro, preto/branco

Peças de montagem Poliéster, reforçado com fibra de vidro, branco, semelhante a RAL 9010

Tampa de fecho Fechos de aperto rápido para abrir com chave de parafusos;
tampa rotativa graças a dobradiças.

Montagem/Instalação

Tipo de montagem Padrão
2 porcas de inserção M8 no invólucro
Especial
com peças de fixação para a montagem variável da luminária aplicadas em ranhuras de 
montagem situadas na lateral da luminária, distâncias de montagem variáveis para luminárias, 
veja os desenhos dimensionais

Prensa-cabos Padrão
1 prensa-cabos 8161, M25 x 1,5, fiação de diâmetro 7 ... 17 mm
2 plugues tampão 8290, M25 x 1,5
Especial
Peças de entrada em plástico moldado (8161/8290): M20
Prensa-cabos metálicos: M20; M25;
ligação à terra dos prensa-cabos de metal via placas de metal

Dados técnicos

sem fiação de passagem 
interna

com fiação de passagem 
interna

Ta To max Ta To max

220 .. 240 V (IEC)

6600/52.-....-0... - 25 ... + 55 °C + 80 °C - 25 ... + 55 °C + 80 °C

6600/54.-....-0... - 25 ... + 55 °C + 80 °C - 25 ... + 55 °C + 80 °C

6600/56.-....-0... - 25 ... + 55 °C + 80 °C - 25 ... + 55 °C + 80 °C

110 ... 240 V (IEC)

6600/52.-....-4... - 25 ... + 50 °C + 95 °C - 25 ... + 45 °C + 95 °C

6600/54.-....-4... - 25 ... + 50 °C + 95 °C - 25 ... + 45 °C + 95 °C

220 ... 240 V (IEC)

6600/52.-....-6... - 25 ... + 55 °C + 70 °C - 25 ... + 55 °C + 70 °C

6600/54.-....-6... - 25 ... + 55 °C + 70 °C - 25 ... + 55 °C + 70 °C

6600/56.-....-6... - 25 ... + 55 °C + 75 °C - 25 ... + 55 °C + 75 °C

120 ... 277 V (NEC)

6600/53.-....-8... - 25 ... + 55 °C + 85 °C

6600/55.-....-8... - 25 ... + 55 °C + 85 °C

6600/57.-....-8... - 25 ... + 55 °C + 85 °C
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7 Transporte e armazenamento

 O transporte e armazenamento são autorizados unicamente em embalagem original.

Conexão

Padrão Bornes à mola
Seção de conexão: máx. 2 x 2,5 mm2

3 polos (designação dos bornes: L1 + N + PE)
5 polos (designação dos bornes: L1 + L2 + L3 + N + PE)

Especial Bloco de bornes tipo parafuso, 
seção de conexão:
máx. 2 x 6 mm2 (unifilar)

máx. 2 x 4 mm2 (de fio fino)
Número de bornes:
3 polos (designação dos bornes: L1 + N + PE)
5 polos (designação dos bornes: L1 + L2 + L3 + N + PE)

Indicações de instalação

Ligação em loop dos 
cabos

Do lado de conexão existem 2 opções de entrada de cabos de M25 x 1,5 para a ligação em loop 
do cabo de conexão (cabo de entrada e de saída de um lado).

Fiação de passagem 
interna

As luminárias estão disponíveis com fiação de passagem interna. É possível a conexão dos 
cabos de entrada e de saída dos lados opostos.
Também é possível montar posteriormente um conjunto de fiação de passagem interna 
(veja Acessórios).
Bornes: veja Dados Técnicos em cima.
Secção de fiação: 2,5 mm2 para máx. 16 A

Módulo de monitoramento

Função Módulo de monitoramento e comutação para instalações de luz de emergência conforme 
VDE 0108:
O módulo serve para o monitoramento de cada uma das luminárias e para a comutação conjunta 
das luminárias de rede e de segurança.
O módulo proporciona as seguintes funcionalidades:
• Comando da luminária (LIG./DESL.) e consulta da função
• Possibilidade de ajuste de até 20 endereços por circuito elétrico através do interruptor de 

codificação
• O tipo de comutação (luz contínua, luz de presença ou luz ligada) da luminária é de livre 

programação
• Possibilidade de operação mista dentro de um circuito

Tensão do circuito 
terminal

(Entrada entre L+ e N-)

Entrada de controle (entre L e N)

Potência conectada 
(saída para a luminária)

Temperatura ambiente

Dimensões C x L x A = 95 x 40 x 32 mm

Dados técnicos

UN 230 (+ 10 %/- 15 %) V AC, 50 Hz

U DC 175 ... 275 V DC

UN 230 (+ 10 %/- 15 %) V AC, 50 Hz

P 4 ... 100 W

Ta (módulo) - 10 ... + 50 °C
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8 Instalação

8.1 Indicações das dimensões/dimensões de fixação

Desenhos (todas as medidas em mm) - Sujeito a modificações

04824E00

Luminária ECOLUX 6600, 18 W, 36 W, 58 W

04717E00 04822E00

Braçadeira Kit de montagem de canaleta

04716E00 04833E00

Ângulos para fixação na parede e 
no teto

Trilho de teto

Medidas Luminária

18 W 36 W 58 W

L1 700 1310 1610

L2 1) 400 800 800

L3 2) 340 ... 460 680 ... 920 795 ... 1030

1) distância de montagem fixa
2) distância de montagem variável
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8.2 Condições para a montagem
O aparelho é adequado para utilização em espaços interiores e exteriores.

8.3 Montagem e posição de uso
A luminária foi desenvolvida para montagem em tetos e paredes. A posição de monta-
gem com saída de luz ascendente é proibida em espaços exteriores.

04823E00 04715E00 04834E00

Fixação lateral em pilares Cavilha com 
olhal

Trilho do estribo de montagem

Acessório de montagem

 AVISO
Perigo de ferimentos graves
•Utilizar o aparelho apenas nas áreas com risco de explosão permitidas

Observe todas as informações na placa de características como, por 
exemplo:
•área com risco de explosão permitida
• temperatura de funcionamento/classe de temperatura/temperatura da 
superfície

• tipo de proteção (prensa-cabos)

 AVISO
A luminária 6600 é um equipamento com grau de perigo mecânico 
"reduzido".
A montagem tem que ser efetuada com proteção mecânica.

Desenhos (todas as medidas em mm) - Sujeito a modificações
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Suspensão em pontos de montagem fixos

Suspensão em peças de montagem deslocáveis

03088E00

Profundidade máx. de aparafusamento 8 mm

03087E00 03084E00

Estribo de montagem Trilho de teto

04824E00

 AVISO
Em caso de montagem da luminária com os trilhos de teto, assegurar uma 
base plana. Do contrário, o invólucro pode ficar montado deslocado/torcido. 
Em consequência disso, a luminária não fica estanque e a tampa é difícil 
de trocar.

Versão L2 [mm]

18 W 400

36 W 800

58 W 800

Versão L1 [mm] L2  [mm] L3 [mm]

18 W 700 400 340 ... 460

36 W 1310 800 680 ... 920

58 W 1610 800 795 ... 1030
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Montagem com braçadeiras

Fixação através de estribo de fixação em paredes

Montagem em paredes e tetos com ajuda de estribos de montagem

8.4 Conexão eléctrica
Abrir e fechar as luminárias

Para abrir a luminária, é necessário abrir todos os fechos de aperto rápido.

As linguetas pretas funcionam como dobradiças, impedindo a tampa de cair ao abrir a 
luminária.

03090E00

Montagem com braçadeiras com fixação segura em quatro 
pontos

Se forem usadas braçadeiras convencionais, a empresa 
R.Stahl não garante a resistência nem a estanqueidade das 
luminárias.

Disponível para:
R 11/4“ (d 42 mm)
R 11/2“ (d 48 mm)
R 2“ (d 60 mm)

03091E00

04716E00

 AVISO
As luminárias sem interruptores não podem ser abertas se estiverem sob 
tensão!

02046E00 03094E00

03093E00
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Dependendo do modelo da luminária, um dos fechos de aperto rápido está equipado 
com um interruptor. Este tem que ser desbloqueado antes de abrir a luminária.

Para abrir a placa refletora, pressionar a aba de travamento.

Para fechar a luminária, pressionar os fechos de aperto rápido manualmente.

Atenção:

 A tampa da luminária tem que ficar perfeitamente ajustada ao seu invólucro
 Todos os fechos de aperto rápido têm que estar fechados.
 Rodar o interruptor opcional para voltar a bloqueá-lo.

Conexão à rede

Observar a capacidade máxima de conexão dos bornes de conexão (veja capítulo 
"Dados técnicos"). No caso dos bornes padrão, podem ser conectados dois condutores 
por ponto de conexão (ligação em loop).

Atenção: 

 A conexão ao borne tem que ser efetuada com muito cuidado.
 Não apertar qualquer parte do isolamento do condutor!
 Não confundir os condutores!
 O condutor tem que estar bem conectado, ou seja, apertar bem os parafusos 

(2 Nm ou 0,7 Nm em pontos de conexão não utilizados) e fazer um controle!
 A cobertura do borne não precisa ser removida para conectar o condutor!
 É necessário garantir, mediante uma seleção adequada dos condutores utilizados 

e o tipo de assentamento, que não sejam excedidas a temperaturas máximas 
admissíveis dos condutores!

Bornes de conexão:

Conexão dos bornes a parafuso

06041E00

Conexão de 3 condutores

L
1

NP
E
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06042E00

Conexão de 5 condutores

L1, L2, L3 = Fase

N = Condutor neutro

PE = Condutor de proteção

06043E00

Conexão à rede 
(3 condutores)

06044E00

Ligação em loop 
(3 condutores)

 AVISO
Fiação de passagem interna com seção de 2,5 mm2 para máx. 16 A.

06060E00

L
3

L
2

P
E N L
1

L1

N

PE

L
1

NP
E

L1

N

PE

L
1

NP
E

L1

N

PE

L
3

L
2

P
E N L
1

L
3

L
2

P
ENL
1

L1

N

PE

L1

N

PE
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Conexão dos bornes por mola, sem parafusos

Opções de conexão, ligação em loop e fiação de passagem interna, veja em cima.

Estão disponíveis 3 pontos de conexão livres por fase. Só pode ser introduzido um 
condutor por cada ponto de conexão.

Fiação de passagem interna (3 condutores)

06066E00

Fiação de passagem interna (5 condutores)

06067B00 06068B00

06246E00

Conexão de 3 condutores

06047E00

Conexão de 5 condutores

L1, L2, L3 = Fase

N = Condutor neutro

PE = Condutor de proteção

L
3

L
2

P
E N L
1

L
3

L
2

P
ENL
1

L1

N

PE

L1

N

PE

L2L2

L3L3

PE PE N N L1 L1

PE PE N N L1 L1 L2 L2 L3 L3
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Sistema de conexão por mola, sem parafusos

 Introduzir a chave de parafusos na abertura de acionamento até ao limite.
 A ponta da chave de parafusos mantém a mola CAGE CLAMP aberta, para que 

o condutor possa ser introduzido.
 Remover a chave de parafusos. O condutor fica bem conectado.

Prensa-cabos

A luminária padrão tem sempre 3 furos de entrada M 25 e está equipada com 1 
prensa-cabos e 2 plugues tampão.

Para a entrada de cabos e condutores são usadas entradas de cabos e condutores 
certificadas separadamente (conforme a Diretiva 94/9/CE ou IECEx CoC) - Risco 
de perigo mecânico "elevado" - respeitando a informação na placa de características 
(tipo de proteção antideflagrante, tipo de proteção IP, diâmetro do cabo, torque de 
aperto, temperaturas máx. admissíveis ou outras condições de utilização) ou sistemas 
de tubos (condutos) da empresa R. Stahl.

As aberturas de entrada não utilizadas são fechadas com plugues tampão de fecho de 
união positiva ou de fricção, assegurando, pelo menos, o grau de proteção IP6X.

No caso dos prensa-cabos da empresa STAHL do tipo 8161, é necessário observar o 
manual de instruções dos mesmos.

Torques de aperto:

Prensa-cabos M20 x 1,5 rosca de conexão 2,3 Nm parafuso de pressão 1,5 Nm

Prensa-cabos M25 x 1,5 rosca de conexão 3,0 Nm parafuso de pressão 2,0 Nm

Assegurar que os prensa-cabos e os plugues tampão providenciados pelo usuário estão 
homologados conforme a Diretiva 94/9/CE (ATEX) ou uma IECEx (CoC) e que o 
respectivo manual de instruções é observado.

06069B00 06070B00 06071B00
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Atenção:

 Os prensa-cabos e os plugues tampão podem ser trocados entre si.
 Verificar a fiação do prensa-cabos relativamente ao diâmetro do cabo a introduzir.
 Apertar bem o parafuso de pressão do prensa-cabos.
 Fechar todas as aberturas não utilizadas com plugues tampão certificados.
 Após a instalação, verificar a estanqueidade dos componentes e do 

prensa-cabos () IP 64).
 O prensa-cabos em metal deve ser ligado ao sistema do condutor de proteção 

(borne PE) interno através de uma placa de adaptação em metal ou de um adaptador 
em metal, para evitar diferenças de potencial.

O tipo de proteção IP faz parte da medida de proteção contra explosões!

Em caso de montagem em espaços exteriores, recomendamos a utilização de um 
respiro da empresa R. STAHL, tipo 8162. Este pode ser utilizado em vez de um 
plugue tampão (M 25). O respiro pode ser montado em qualquer posição, mantendo o 
tipo de proteção IP) 64.

Colocação e substituição de lâmpadas com casquilho com dois pinos G13

Introduzir ambos os casquilhos das lâmpadas nas fendas de guia dos porta-lâmpadas 
até ao limite. Colocar a lâmpada na posição de operação girando-a para a direita ou para 
a esquerda.

Atenção: 

 Os casquilhos das lâmpadas não podem estar danificados.
 Observar o posicionamento da lâmpada; depois de girar, o assento da lâmpada 

fica bloqueado.
Descarga eletrostática

Assegurar que não existe qualquer possibilidade de ocorrência de uma carga 
eletrostática, p. ex. em caso de montagem em áreas em que isso pode ocorrer devido a 
fricção acidental com peças de roupa ao passar. Em caso de instalação em áreas com 
fluxos de partículas também é possível a ocorrência de cargas eletrostáticas, 
dependendo da dimensão das partículas. Tomar contramedidas adequadas e, 
eventualmente, entrar em contato com o fabricante.

05887T00
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9 Comissionamento

Antes de utilizar a luminária, certifique-se de que

 a luminária foi instalada corretamente
 a conexão foi realizada corretamente
 os cabos estão introduzidos corretamente
 a luminária não está danificada
 não existem corpos estranhos no aparelho
 a câmara de conexão está limpa
 todos os parafusos e porcas estão bem apertados
 os prensa-cabos estão bem apertados
 os prensa-cabos não utilizados estão fechados com tampões homologados conforme 

a Diretiva 94/9/CE e as perfurações não utilizadas vedadas com plugues tampão 
conforme a Diretiva 94/9/CE.

 as lâmpadas estão colocadas corretamente

Indicações para a operação de reatores eletrônicos

1. Entrada de rede

Os reatores eletrônicos foram inspecionados e estão protegidos contra tensão de 
choque na área da entrada de rede por um circuito de proteção especial conforme as 
normas EN 55014 ou IEC-CISPR14. Na prática, podem ocorrer sobretensões extremas 
e prolongadas, p. ex., devido a relâmpagos, operações de comutação ou condições de 
desequilíbrio de carga. Essas sobretensões podem provocar a destruição do circuito de 
proteção do reator eletrônico.

Se isso acontecer, será necessária a substituição dos reatores.

Recomendamos a proteção da rede de alimentação elétrica contra sobretensões 
inadmissíveis mediante medidas adequadas, de modo a evitar a avaria dos reatores.

2. Comportamento das lâmpadas em "fim de vida"

Quando uma lâmpada atinge o final de sua vida útil (escurecimento acentuado das 
extremidades da lâmpada), a tensão de ignição aumenta e os casquilhos da lâmpada 
aquecem até temperaturas inadmissíveis. O calor é transmitido para o suporte através 
do casquilho da lâmpada, provoca um escurecimento do plástico e, a longo prazo, afeta 
a proteção contra explosões e leva à destruição do suporte da lâmpada.

Recomendamos a substituição atempada das lâmpadas de acordo com as 
especificações do respectivo fabricante das lâmpadas!

Verificação do isolamento do sistema de iluminação

É permitida uma medição do isolamento de tensão contínua em circuitos com a luminária 
até 1000 VDC, corrente de medição 1 mA:

entre Condutor neutro e de proteção

entre Condutor externo e de proteção

entre Condutor externo e neutro não permitido nem pertinente, uma vez que é 
medido o circuito de entrada do reator eletrônico e, dessa forma, os resultados 
incorretos são identificados.
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Para uma medição bem-sucedida entre L e N, o reator eletrônico tem que ser 
desconectado da rede, ou seja, no caso desta luminária, cortando a tensão da mesma, 
acionando o fecho central através do interruptor de isolamento.

Permitido: U = máx. 1000 VDC/1 mA

Não esquecer:

 Voltar a conectar o N (condutor neutro) antes de restabelecer a tensão!
 Durante as medições do isolamento, a abertura do borne de separação do condutor 

neutro só é permitida se a tensão de rede estiver desconectada!
 Antes da colocação em funcionamento, assegurar a conexão correta do condutor N!
 Durante o funcionamento do sistema de iluminação, não desligar o condutor N 

sozinho/em primeiro lugar!

10 Conservação, manutenção e eliminação de falhas

10.1 Trabalhos de manutenção regulares

 O tipo e a abrangência do controle devem ser consultados nas correspondentes 
regulamentações nacionais.

 Definir intervalos de manutenção dependendo do tipo de aplicação.
Verificar os seguintes pontos durante os trabalhos de manutenção:

 Posicionamento fixo dos condutores introduzidos
 Temperatura de serviço (conforme EN 60079)
 Fissuras nos invólucros de plástico
 Danos nas juntas
 Substituir as lâmpadas?
 Prensa-cabos correto(s) e estanque(s)
 Verificar se os suportes das lâmpadas estão escurecidos e, se necessário, substituir
 Verificar a mobilidade dos suportes das lâmpadas e, se necessário, substituir
 Verificar se o cabeamento apresenta danos e, se necessário, substituir
X Limpeza permitida apenas com um pano úmido.
X No caso de limpeza úmida, utilizar água ou um produto de limpeza suave e não 

abrasivo.
X Nunca utilizar produtos de limpeza fortes ou solventes.

06049E00

AVISO
Perigo por peças condutoras de tensão!
 Risco de graves lesões.
 Separar todas as conexões e cablagens da tensão.
 Proteger as conexões contra activação não autorizada.

U
U

PE

L

N

PE

L

N

PE

L

N
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10.2 Falhas possíveis e sua eliminação

Falhas

O que está acontecendo se:

a luminária não acende estando conectada à rede?

 A lâmpada está colocada corretamente?
 A lâmpada está danificada?
 O reator está danificado?
 O interruptor está danificado?
 O sistema de corte de segurança do reator eletrônico foi acionado devido a lâmpadas 

danificadas/gastas?
 No reator eletrônico, após efetuado o "Reset" (desconexão da tensão) do corte de 

segurança, é possível a reconexão.

11 Eliminação

Respeite as regulamentações nacionais relativas a eliminação de resíduos.

12 Acessórios e peças de reposição

 AVISO
Utilizar unicamente acessórios e peças de reposição originais da empresa 
R. STAHL.

Os acessórios e as peças de reposição veem a ficha técnica na nossa pagina 
internet www.stahl-ex.com.
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