
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 0605 
03.01.2000 

 

Assunto: Modificação na Embalagem/ Transporte na Horizontal  
Modelos: BRA30/34C e CRA30/34C  
Marcas: Brastemp e Consul 

O CONTEÚDO DESTE BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE 
CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DO SAM 

A fim de otimizar o transporte e estocagem dos produtos em referencia, a partir de Dez/99 
estamos modificando a embalagem dos mesmos para que possam ser transportados e 
estocados na Horizontal. 

As modificações são: 

• Reforço estrutural da embalagem, principalmente nas Cantoneiras do Lado Esquerdo que 
passaram da cor Branca para Azul, que também servirá como indicação do lado correto 
que deve ser “deitado o produto”; 

• Inclusão de Proteções Frontais e Laterais; 

• Reforço interno do Compressor (que não sofreu mudança de codigo e continua sendo 
intercambiável com o antigo); 

• Alteração no posicionamento das Prateleiras internas do produto. 

CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE/ ESTOCAGEM NA HORIZONTAL 

1- Os produtos devem possuir as Cantoneiras Esquerda Azuis (ver foto) 

2- Devem possuir numero de serie posterior a 9DE 

3- Só podem ser deitados para o lado esquerdo, ou seja, no lado das cantoneiras azuis, 
olhando o produto de frente (porta), fazendo com que as mesmas fiquem em contato com o 
Chão, ou ainda basta seguir a etiqueta de estocagem/ empilhamento/ transporte. 
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Visualização das Modificações 

 

 

 

Posição do Compressor após o Produto deitado CORRETAMENTE (Lado Esquerdo) 

 

Produto na Posição Vertical    Produto na Posição Horizontal 

IMPORTANTE 

Não transporte/ estoque na horizontal outros modelos de refrigeradores/ freezers, sem 
autorização da Multibrás, pois eles não estão adequados/ preparados para isto.  

Este Boletim tem como objetivo informar aos técnicos e atendentes da possibilidade de se 
transportar produtos (BRA30/34C e CRA30/34C) na horizontal, SEM que se tenha problemas 
técnicos posteriormente , uma vez que “não era recomendado”  o transporte/ estoque nesta 
posição. 

Aos SAM´s que atendem as Revendas , CUIDADO na reembalagem dos produtos após a 
intervenção, mantenha sempre a Cantoneira Azul para o lado esquerdo  do produto (Vista de 
frente para o produto). 

Atenciosamente, 

Suporte Técnico e Treinamento 

Multibrás S/A Eletrodomésticos 

Elaborado por: Renato D. Vieira 
Revisado por:  Marcelo L. Melo e Gustavo B. Schiavone 

Tampo Reforçado 

Proteção Frontal 

Cantoneira Lateral Esquerda Azul 

Base Reforçada 

Sentido para se 
“deitar” o produto 

Entrada de Saída do

NOTA: 

Foto com 
compressor 
transparente. 

APENAS 
ILUSTRATIVO 

Proteção Lateral 


