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Elevador pantográfico
de embutir 3.5 S/SUV

MANUAL DE INTRUÇÕES 
E CERTIFICADO DE GARANTIAExtensão única

Extensão DuplaExtensão Dupla
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ELEVADOR DE AUTOMÓVEL HIDRÁULICO
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Ano de Fabricação:

CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO:

Extensão Dupla
Extensão única
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EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

EMBALAGEM, IÇAMENTO, MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBALAGEM:  AS OPERAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR  
PESSOAL EXPERIENTE

Transporte

A embalagem pode ser levantada ou movida por empilhadeiras, guindastes ou pontes rolantes. No caso de suspensão, uma segunda pessoa 
deve sempre cuidar da carga, a fim de evitar oscilações perigosas. Durante a operação de carga e descarga, as mercadorias devem ser manuseadas por 
veículos ou guinchos. Na chegada da mercadoria, verifique se todos os itens especificados nas notas de entrega estão incluídos. Se encontrar peças 
faltantes, possíveis defeitos ou danos devido ao transporte, deve-se examinar caixas danificadas de acordo com a “Lista de Embalagem” para verificar 
a condição de mercadorias danificadas e partes faltantes, também 
a pessoa responsável ou o transportador deve ser imediatamente 
informado. A máquina é uma mercadoria pesada! Não carrege e 
descarregue usando apenas força humana  e leve em considera-
ção o caminho, a segurança do trabalho é importante. Além disso, 
durante a operação de carga e descarga, as mercadorias devem ser 
manuseadas como mostra a figura ao lado.
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Armazenamento

- O equipamento deve ser estocado em depósito, se estocado fora deste ambiante deve-se verificar a impermeabilidade do local 
- Use caminhão baú no processo de transporte, use o armazenamento de contêineres quando o produto for embarcado. 
- A caixa de controle deve ser colocada perpendicularmente durante o transporte; e impedir que outras mercadorias sejam arremessadas para fora da caixa. 
- A temperatura para o armazenamento da máquina: -25ºC - 55ºC

Introdução
Este manual foi preparado para o pessoal da oficina especializado no uso do elevador e técnicos responsáveis pelo ajuste de manutenção de rotina. 
Os trabalhadores devem ler cuidadosamente o “Manual do Usuário” antes de realizar qualquer operação com o elevador. Este manual contém infor-
mações importantes sobre:
A segurança pessoal dos operadores e trabalhadores de manutenção;
A  segurança do elevador;
A segurança dos veículos levantados;

CONSERVANDO O MANUAL
Este manual é parte integrante do elevador. 
O manual deve ser mantido nas proximidades do elevador, para que o operador e a equipe de manutenção possam localizar e consultar o manual 
rapidamente e a qualquer momento. 
A leitura atenta do Capítulo 3, que contém informações importantes e avisos de segurança, é particularmente recomendada. 

O elevador é projetado e fabricado de acordo com o padrão europeu.

O levantamento, transporte, desembalagem, montagem, instalação, arranque, ajuste inicial e ensaio, manutenção extraordinária, reparação, revisão 
geral, transporte e desmontagem do elevador devem ser realizados por pessoal especializado do revendedor autorizado pelo fabricante.
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O fabricante declina toda a responsabilidade por danos a pessoas ou danos a veículos ou objetos quando qualquer uma das operações acima mencio-
nadas tiver sido executada por pessoal não autorizado ou quando o equipamento tiver sido sujeito a uso impróprio.
Este manual indica: os aspectos operacionais e de segurança que podem ser úteis para o operador e para o trabalhador de manutenção. Para me-
lhor compreensão da estrutura e operação do elevador e para melhor uso do mesmo, os trabalhadores devem ler cuidadosamente o Manual de 
Manutenção e Uso antes de executá-lo.

Para entender a terminologia utilizada neste manual, as atividades de manutenção e reparo, a capacidade de interpretar corretamente os desenhos 
e descrições contidos no manual devem estar de acordo com o país no qual a máquina foi instalada. 
O mesmo se aplica à manutenção e o responsável pela  manutenção também deve possuir conhecimentos específicos e especializados, tanto no 
campo mecânico quanto no de engenharia.

OPERADOR: pessoa treinada a usar o elevador
MACÂNICO DE MANUTENÇÃO: pessoa treinada para manutenção de rotina do elevador.

O fabricante possui o direito de fazer alterações neste manual devido à melhoria da tecnologia.
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DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

Aplicação da Máquina:
Este elevador pode levantar cada tipo de veículo cujo peso é inferior a 3500 kg e é adequado para uso em testes de veículos, manutenção e cuida-
dos com automóveis.
Recursos de estrutura:
- Com uma estrutura pantografica fina e escondida, dispensa construção especial, o lugar que ocupa é pequeno; 
- Caixa de controle independente, controle de baixa voltagem, boa segurança; 
- Cubagem hidráulica e cilindro em fase,  fazem a sindronização das plataformas; 
- Equipamento duplo de segurança de trava hidráulica e lingueta mecânica; 
- Proteção vertical da válvula de segurança e equipamento à prova de explosão para falha hidráulica e sobrecarga. Então, se a mangueira estourar, a 
máquina não cairá rapidamente. 
- Usa peças hidráulicas ou elétricas de alta qualidade fabricadas na Itália, Alemanha, Japão e assim por diante. 
- Operação de abaixamento manual quando a energia é cortada.
Equipamento:
- Máquina base ( posição e espaço de instalação do equipamento) 
- Quadro da máquina (estrutura principal do elevador e instruçoes de seguro) 
- Caixa de controle (parte controlada pela máquina)
Estrutura básica
A base da máquina é feito de cimento e concreto
Quadro.
Marca de biela de aço, plataforma de elevação principal, placa deslizante, dente duplo pneumático, tanque de óleo hidráulico
Caixa de controle
Sob a caixa de controle está o tanque de óleo hidráulico e bomba hidráulica, válvula e outro sistema de controle. Na caixa de controle está o sistema elétrico.

Elevador pantografico é projetado e construído para levantar todos os tipos de veículos, todos os outros usos não são autorizados. Em particular, o 
elevador não é adequado para lavagem de veiculos . E não levantar o veículo cujo peso excede o peso máximo.
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ESPECIFICAÇÃO
Parâmetros técnicos
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Imagem das dimensões do elevador: 
( Extensão única ) ( Extensão dupla )
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO PARA ELEVADOR PANTOGRAFICO
Abastecer ao mesmo tempo
-Conecte à tomada da fonte de alimentação da caixa de controle (400V ou 230V) 
-Conecte ao tubo de controle de entrada de ar comprimido (ф8 × 6mm)

NECESSIDADES:
-Concreto com tensão de ruptura de 250 kgf/cm2, o período  de secagem é de 28 dias 
-Limpar a camada da base, espessura do concreto≥150mm,  nivelamento do comprimento inteiro≤5mm.

Tipo……………………Y90L 
Potência…………… 2.2kw 
Voltagem………… AC 400 ou 230V ±5% 
Corrente……… 400V: 5A…230V: 10A
Frequencia...50Hz (or 60 HZ----recomendado) 
Poles 4
Velocidade………… 1450 rpm/min 
Base de construção ………… B14 
Classe de isolamento …………F

Tipo…………………………bomba de emgrenagem 
Modelo…………………………P4.3
 Fluxo…………4.3 cc/r(50HZ)/3.2 cc/r(60HZ) Joint 
Tipo de junção………………………junção direta

Válvula de extravasamento
Pressão de ajuste ………………240 bar
Pressão de trabalho ajustável …………150~300 bar

Motor            Bomba
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Desenho de instalação:

AS PEÇAS DA PARTE DE BAIXO DO VEÍCULO PODEM INTERFERIR COM AS PEÇAS ESTRUTURAIS DO ELEVADOR,  ATENTE-SE  EM ESPECIAL Á PEÇAS DE 
CARRO ESPORTIVO. 
O elevador também irá lidar com veículos personalizados ou não padronizados, desde que estejam dentro da capacidade máxima de transporte 
especificada. 
Também a zona de segurança do pessoal deve ser definida em relação ao veículo com dimensões incomuns.

Extenção única---1580mm;
Extensão dupla----1680mm (desenho da base)
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 SEGURANÇA

Leia este capítulo de forma cuidadosa e completa, pois informações importantes sobre a segurança do operador ou de outras pessoas em caso de 
uso inadequado do elevador estão incluídas. 
No texto a seguir há explicações claras sobre certas situações de risco 
ou perigo que possa surgir durante a operação ou manutenção do elevador, o dispositivo de segurança instalado e o uso correto de tais sistemas, 
riscos residuais e procedimentos operacionais a serem utilizados (precauções específicas gerais para eliminar riscos potenciais)..
Elevadores são projetados e construídos para levantar veículos e mantê-los na posição elevada em  uma oficina fechada. Todos os outros usos dos 
elevadores não são autorizados. 
Em particular, os elevadores não são adequados para:
- Trabalho de pulverização de lavagem
- Criação de plataformas elevadas ou elevadores para pessoas;
- Uso como prensa para fins de esmagamento;
-  Uso como elevador;
- uso como um macaco para levantar veículos ou trocar as rodas.
O fabricante não é responsável por qualquer dano a pessoas ou danos a veículos e outros bens causados pelo uso incorreto e não autorizado dos 
elevadores.
Durante o levantamento e a descida, o operador deve permanecer na estação de controle conforme os diagramas ilustrados. 
Como os diagramas ilustram, a presença de pessoas dentro da zona de perigo indicada é estritamente proibida. Durante as operações, as pessoas 
podem estar na área abaixo do veículo somente quando o veículo já está na posição elevada, quando as plataformas estão paradas e quando os 
dispositivos de segurança mecânica estão firmemente engatados (por exemplo: o mecanismo de segurança está completamente travado).
NÃO UTILIZE O ELEVADOR SEM DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO OU COM OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO INIBIDOS. 
O NÃO CUMPRIMENTO DESTE REGULAMENTO PODE CAUSAR LESÕES GRAVES ÀS PESSOAS E DANOS IRREPARÁVEIS AO ELEVADOR E AO VEÍCULO.
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PRECAUÇÕES GERAIS 
O operador e o instalador de manutenção devem observar as prescrições do regulamento de segurança em vigor no país de instalação do elevador. 
Além disso, o operador e o instalador de manutenção devem:
-Sempre trabalhar nas estações especificadas e ilustradas neste manual; 
- Nunca remova ou desative as proteções e dispositivos mecânicos, elétricos ou outros tipos de dispositivos de segurança; 
-Leia os avisos de segurança colocados na máquina e as informações de segurança neste manual.
No manual, todos os avisos de segurança são apresentados da seguinte forma:
ADVERTÊNCIA: indica as seguintes operações que são inseguras e podem causar ferimentos leves a pessoas e danificar o elevador, o veículo ou outra propriedade.
CUIDADO: indica um possível perigo que pode resultar em ferimentos graves em pessoas e danos à propriedade.
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: um aviso de segurança específico está colocado no elevador em áreas específicas onde o risco de choque elétrico é maior.
DISPOSITIVOS DE RISCO E PROTEÇÃO
Vamos agora examinar os riscos que os operadores ou instaladores de manutenção podem estar expostos quando o veiculo estiver suspenso, junta-
mente com os vários dispositivos de segurança e proteção adotados pelo fabricante para reduzir ao máximo os perigos em questão:
Para uma segurança pessoal e segurança ideal dos veículos, observe os seguintes regulamentos:

Não entrar na zona de perigo quando os veículos estão sendo levantados.  
-Verifique se o veículo está posicionado corretamente.  
- Certifique-se de levantar apenas veículos aprovados, nunca exceder a capacidade de carga especificada, a altura máxima e a projeção (compri-
mento e largura do veículo); 
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-Certifique-se de que não há pessoas nas plataformas durante os movimentos de subida e descida e durante a marcha em pé.
RISCOS GERAIS DE ELEVAÇÃO OU DESCIDA:
Os seguintes equipamentos de segurança são usados para proteger o excesso de carga ou a possibilidade de falha do motor.

Na condição de sobrecarga, a válvula de descarga 
abrirá e retornará diretamente o óleo para o 
tanque de óleo.

Cada fundo do cilindro está equipado com 
válvula anti-detonante. Quando a manguei-
ra de óleo se rompe no circuito de pressão 
hidráulica, a válvula anti-detonante irá fun-
cionar e limitar a velocidade da plataforma.

O dente (trava) de segurança e o módulo 
de engrenagem são peças que garantem 
a segurança do pessoal sob a máquina em 
condições de falha de outras proteções. 
Portanto, certifique-se da integridade do 
módulo de engrenagem e de que o dente 
(trava) de segurança está completamente 
fechado. 
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Nada fora do estipulado deve ser deixado nos módulos de segurança para evitar que o equipamento de segurança feche normalmente. 
RISCOS PARA PESSOAL
Este cabeçalho ilustra os riscos potenciais para o operador, instalador de manutenção ou qualquer outra pessoa presente na área em torno do ele-
vador, resultante do uso incorreto do mesmo. 
RISCOS DE EXTRUSÃO
Durante as operações de subida e descida, as pessoas deixam a área mencionada sem seguir as regras e instruções. 
Durante operações de subida e descida, ninguem pode trabalhar sob as partes móveis do elevador, deve-se trabalhar na zona de segurança. 

RISCO DE IMPACTO
Antes de o operador utiizar o elevador, certifique-se de que não haja pessoal dentro da zona 
de perigo. Quando, por razões operacionais, o elevador está parado em altitudes relativamente 
baixas (inferiores a 1,75 m acima do solo), o pessoal deve ter cuidado para evitar impactos com 
partes da máquina não marcadas com cores especiais.
RISCO DE QUEDA ( DE PESSOAS)
Durante as operações de subida e descida, as pessoas não podem entrar nas plataformas e no 
veículo a fim de evitar quedas.
RISCO DE QUEDA ( DO VEÍCULO)
Este perigo pode surgir em caso de posicionamento incorrecto do veículo nas plataformas, excesso de 
peso do veículo ou, no caso de veículos com dimensões não compatíveis com a capacidade do elevador.
Quando a plataforma está sendo testada, o motor do veículo não pode estar ligado.
Não há nada que deva ser colocado na área de descida do elevador e nas partes móveis do elevador.
RISCO DE ESCORREGAMENTO:
Causada pelo derramamento de lubrificante do piso ao redor do elevador. A área abaixo e ime-
diatamente ao redor do elevador e também as plataformas devem ser mantidas limpas. Remova 
qualquer derramamento de óleo imediatamente.
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RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Risco de choque elétrico ocorrem  em área de equipamentos elétricos isolados e quebrados. 
Não use jatos de água, solventes a vapor ou tinta ao lado do elevador e tome cuidado especial para manter essas substâncias longe do painel de 
controle elétrico.
RISCOS RELACIONADOS À ILUMINAÇÃO INAPROPRIADA
O operador e o instalador de manutenção devem estar aptos a assegurar que todas as áreas do elevador são adequadas e uniformemente ilumina-
das em conformidade com as leis em vigor no local de instalação. 
Durante as operações de subida e descida, o operador deve observar continuamente o elevador e pode operá-lo somente na sua posição . Ao levan-
tar e abaixar o veículo, o amortecedor (coxim) precisa ser colocado na parte inferior do chassi. 
O manuseio de dispositivos de segurança é estritamente proibido. Nunca exceda a capacidade de carga máxima do elevador, certifique-se de que os 
veículos a serem levantados não tenham carga.
Portanto, é essencial seguir cuidadosamente todos os regulamentos relativos ao uso, manutenção e segurança contidos neste manual.

  INSTALAÇÃO

SOMENTE O PESSOAL QUALIFICADO E AUTORIZADO DEVERÁ SER PERMITIDO  EXECUTAR ESTAS OPERAÇÕES, SEGUINDO 
TODAS AS INSTRUÇÕES MOSTRADAS CUIDADOSAMENTE, A FIM DE PREVENIR DANOS POSSÍVEIS AO LEVANTAMENTO 
DE CARRO OU RISCO DE LESÃO ÀS PESSOAS.
Apenas técnicos qualificados indicados pelo fabricante ou por revendedores autorizados, estão autorizados a instalar o elevador pantografico.
REQUERIMENTOS DE INSTALAÇÃO
O elevador do carro deve ser instalado de acordo com as distâncias de segurança especificadas nas paredes, poste e outros equipamentos indicados
As distâncias de segurança especificadas das paredes devem ser pelo menos 1000 mm, levando em consideração o espaço necessário para trabalhar 
com facilidade. Porque o espaço para o local de controle e para possíveis pistas em caso de emergência também é necessário.
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A local deve ser previamente organizada para a fonte de alimen-
tação e alimentação pneumática do elevador do carro.
O local deve ter 4000 mm  de altura, pelo menos.
O elevador do carro pode ser colocado em qualquer andar, desde 
que seja perfeitamente nivelado e suficientemente resistente. 
(≥250kg / cm², a espessura do concreto≥150mm)
Todas as partes da máquina devem ser uniformemente ilumina-
das com luz suficiente para garantir que as operações de ajuste 
e manutenção possam ser executadas com segurança e, sem luz 
refletida, ofuscamento que possa causar fadiga ocular.
A integridade dos produtos novos deve ser verificada antes de o 
elevador ser instalado.
Mover e instalar o elevador deve seguir o processo conforme a 
imagem instrui.
O transporte e armazenamento da máquina está em  
“TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO” .

Instalação da Plataforma:
-Coloque duas plataformas na posição do local 
-O fundo do cilindro está localizado na frente da máquina (a direção de entrar do veículo) 
-Use um puxador de carros ou outros equipamentos de içamento para levantar a plataforma (Figura) 
e certifique-se de que o equipamento de segurança da máquina esteja ligado e travado.
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Para evitar falhas no equipamento de segurança da máquina, é possível inserir uma madeira na parte intermediária do polo da articulação. 
Proibir o trabalho sob o elevador quando o sistema hidráulico não estiver completamente completo com óleo hidráulico e executar as operações de 
subida e descida. 
- Ao mover a plataforma do elevador, ajuste o espaço entre as duas plataformas e verifique se as duas plataformas estão paralelas.

CONEXÃO DA LINHA
Ligue os tubos elétricos e de óleo de acordo com o “diagrama elétrico” e o “diagrama de conexão das mangueiras de óleo”.
Só depois de conectar o sistema hidráulico pode-se conectar o ar comprimido,  se não pode-se danificar o tubo de óleo, fios e tubo de ar. 
No processo de conexão do tubo de óleo e do tubo de ar, preste especial atenção à proteção da conexão do tubo para evitar que algo anormal entre 
no circuito de óleo ou no circuito de ar e, em seguida, danifique o sistema hidráulico.

CONEXÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO:
Siga o caminho da linha  e o número da linha do “diagrama elétrico” para conectar o circuito elétrico.
Somente pessoal habilitado tem permissão para realizar as operações. 
-Abra a tampa frontal da caixa de controle.

- Conexão da fonte de alimentação: os fios de conexão trifásica e de cinco linhas de 400V (3 × 2,5mm2 2 fios de cabo de 2 × 1,5 mm2) para a fonte 
de alimentação são conectados à caixa de controle L1, L2, L3, N e ao terminal do fio de entrada. O fio terra PE é conectado sob o parafuso marcado 
terra em primeiro lugar e depois conectado sob o parafuso marcado de duas plataformas. 
-Se o elevador for operado em 230V trifásico, mude a conexão no transformador e motor.
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- Ligação do interruptor de limite 
superior (SQ)caixa de controle

CONEXÃO DO MANGUEIRA DE ÓLEO:
Siga o “diagrama de conexão das mangueiras“ para conectar os tubos de óleo.
 Somente pessoas qualificadas e autorizadas podem realizar as operações. E preste especial atenção à proteção da cabeça do tubo de óleo.
-Procure o número da magueira de óleo para conduzi-la para fora da válvula de retenção de óleo “H” caixa de controle e, em seguida, conecte-o ao 
cilindro. (Consulte o “diagrama de conexão do tubo de óleo”) 
-quando ligar a mangueira de óleo, preste atenção à proteção do tubo de óleo para impedir que as impurezas entrem no circuito hidráulico.
-Ao conectar a mangueira de óleo, tome cuidado com erro de cada número da mangueira de óleo.
Durante a instalação padrão, a caixa de controle está próxima da direção de entrada do veículo. Se colocado no lado direito, deve ajustar o tubo de 
óleo relevante.
CONEXÃO DO TUBO DE AR COMPRIMIDO:
Siga o “diagrama do tubo de ar” para conectar o circuito de ar.
Somente pessoas qualificadas e autorizadas podem realizar as operações.
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- Preste atenção à proteção do nó da “traqueia” para evitar que as impurezas entrem no circuito de ar comprimido. 
- Conecte a mangueira de ar comprimido ao Lubrifil-instalado que fica na frente da caixa de controle para prolongar a duração dos componentes 
pneumáticos e a confiabilidade da ação.
 No processo de instalação da mangueira de ar, a mangueira de ar não deve ser dobrada ou amarrada para evitar que a alça de ar não fique lisa ou 
esteja atolada. 
Antes de conduzir o tubo de suprimento de ar comprimido para as garras de suprimento de ar da válvula eletromagnética dentro da caixa de con-
trole, deve instalar adicionalmente o Lubrifil, evitando a falha da ação da célula pneumática.

Adicione óleo e verifique a ordem da fase.
Depois de instalar o elevador como requerido e conectar o circuito hidráulico, circuito elétrico e circuito de ar, opere-o da seguinte forma: 
-Abra o tanque de óleo hidráulico; adicione 18L de óleo hidráulico no tanque de óleo, o óleo hidráulico é fornecido pelo usuário.
Certifique-se de que o óleo hidráulico esteja limpo, evite qualquer impureza na linha de óleo, conduza a digestão da linha de óleo e não trabalhe com 
a válvula de ar solenóide.
-Ligue a “CHAVE PRICIPAL”para ligar a energia, clique no botão ‘UP’ e verifique se o motor gira no sentido horário (olhando para baixo), se 
não desligar a energia, mude a fase do motor.

-Conecte o tubo de suprimento de 
ar comprimido 8 × 6 às mandíbu-
las de suprimento de ar da válvula 
de ar solenóide dentro da caixa de 
controle.  

-Siga o “diagrama de ar comprimido” 
para conduzir o tubo de ar compri-
mido para fora da válvula solenoide 
e, em seguida, conecte-o à válvula 
de lingueta.  
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- Ligue o ar.

Quando ligar a energia, a alta voltagem chegará à caixa de controle, somente uma pessoa autorizada poderá operá-la.
Ajuste da valvula de bloqueio de óleo.
- Fechar a válvula de bloqueio de óleo “H”.
- Pressione o botão “UP” e, assim, a plataforma da esquerda (olhando da direção da cabeça da máquina) é levantada para cerca de 1000 mm.
- Pressione o botão “DOWN” para abaixar a plataforma esquerda para a posição mais baixa. 
- Em seguida, levante-o até aproximadamente 1400 mm.
- Abra a válvula de bloqueio de compensação de óleo “H”.
- Pressione o botão “UP”(PARA CIMA), e a plataforma direita (olhando da direção da cabeça da máquina) é levantada para cerca de 1000 mm.
- Pressione o botão “DOWN”(PARA BAIXO) para abaixar a plataforma até o fundo.
- Repita o processo de elevação e abaixamento por 6-7 vezes para retirar o ar automaticamente.
- Em seguida, levante a plataforma direita para 1400mm. (As duas plataformas são levantadas na mesma altura). 
- Finalmente feche a válvula de bloqueio de compensação de óleo “H”. Fechar o óleo faz parar a válvula “H”.
Verificar: para garantir que não haja vazamento de óleo na linha de óleo e ar parado  na malha de ar.
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INSTALAÇÃO DOS PARAFUSOS NO SOLO:
A instalação dos parafusos de aterramento deve iniciar após a cura completa do concreto, caso contrário, is afetará a qualidade da fixação. 
-Ajuste o paralelo da plataforma e a distância de duas plataformas, como solicitado. 
-Ajuste os parafusos de ancoragem com uma furadeira elétrica de percussão (a broca de percussão é de 16), perfure até o furo de 120 mm e limpe o furo. 
-Use o martelo leve para instalar os parafusos de aterramento no furo (não é necessário instalar o prego central expandido dos parafusos de aterra-
mento e instalá-lo após o ajuste do nível).
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AJUSTE DE NÍVEL
-Use uma barra nivelada e o tubo horizontal e  vá  ajustando os parafusos de ajuste nos dois lados da placa base. 
-Se o desnível da plataforma for resultado do desnível da base, use o bloco de ferro para preencher o lugar mais baixo. 
- Após o ajuste do nível, insira a haste expandida central dos parafusos de aterramento e use um martelo pesado para martelá-lo.
- Desenrosque a tampa dos parafusos do solo

Enquanto não for atingida a cura total do concreto (28 dias), não é possível instalar a haste expandida central dos parafusos de aterramento. 
A folga entre a placa de base e o solo após o ajuste deve ser preenchida com chapa de ferro ou concreto
 Não faça o teste com peso
- Ligue a chave QS (CHAVE PRINCIPAL). 
-Pressione o botão “UP”(PARA CIMA), preste atenção à sincronização e lentidão do levantamento. 
- Verifique se a lingueta de segurança está localizada corretamente. 
- Verifique se a linha de óleo e a linha de ar estão vazando.
Ao testar o elevador, nenhuma pessoa ou outras coisas podem ficar de pé ou serem colocadas perto dos dois lados e embaixo da máquina. Se algo 
anormal for encontrado, pressione o botão ‘EMERGENCY STOP’ (PARADA DE EMERGENCIA) para estancar na hora. Depois de eliminar os obstáculos, 
faça o teste novamente.
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Carregamento do teste da máquina:
- Conduza o veículo cujo peso não exceda o peso máximo de elevação para a plataforma e, em seguida, o motorista  deve sair do carro. 
- Coloque a amortecedor de borracha do elevador no assento. 
- Pressione o botão ‘UP’, levante as plataformas e preste atenção à sincronização e lentidão do levantamento. 
- Verifique se a lingueta de segurança está localizada corretamente. 
- Verifique se a linha de óleo e a linha de ar estão vazando
- Verifique se a linha de óleo e a linha de ar estão vazando    
Ao iniciar a carga do teste da máquina, nenhuma pessoa ou outras coisas podem ficar de pé ou serem        colocadas perto dos dois lados e embaixo 
da máquina. 
Veículo de teste cujo peso não excede o peso máximo de elevação. 
Verifique se a linha de óleo e a linha de ar estão vazando. Se algo anormal for encontrado, pressione o botão ‘EMERGENCY STOP’ para parar na hora. 
Depois de eliminar os obstáculos, faça o teste novamente.
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Operação

Apenas pessoal treinado tem permissão para realizar as operações. Verifi que os procedimentos da seguinte forma.

Avisos de Operação:
- Remova os obstáculos ao redor do elevador antes da operação.
- Durante o levantamento ou abaixamento, nenhuma pessoa pode fi car em pé nos dois lados e embaixo da máquina, e nenhuma pessoa é permiti-
da nas duas plataformas.
- Evite levantar veículos super pesados ou outros produtos.
- Quando levantar o veículo, o chassi do veículo deve ser preenchido com almofada de borracha.
- Preste atenção na sincronização do levantamento e abaixamento. Se algo anormal for encontrado, pare a máquina a tempo, verifi que e resolva o 
problema.

- Quando abaixar o veículo, levante a plataforma um 
pouco em primeiro lugar, observe se duas garras de 
segurança e dentes de segurança foram desengatados 
completamente. Se não estiver, interrompa a operação.
- Quando o equipamento não for utilizado por um longo 
período de tempo ou durante a noite, a máquina deve 
ser baixada para a posição mais baixa no solo,  remover o 
veículo e cortar a fonte de alimentação.
Instruções sobre o funcionamento elétrico: (veja o painel 
de operação)

manual elevador pequeno 35SSUV.indd   25 24/10/2018   18:37:19



26

ELEVAÇÃO:
-Pressione o botão “UP” e as plataformas serão levantadas. Quando alcançar o interruptor de limite de subida, o elevador parará automaticamente. 
- Solte o botão “UP”, as plataformas param de levantar.
DESCIDA:
- Pressione o botão “DOWN”, e as plataformas começam a baixar. Durante todo o processo de abaixamento, a campainha toca o tempo todo. 
- Liberte o botão,e as plataformas param de descer
PARADA DE EMERGÊNCIA:
Quando a máquina tiver o seu sustento ou o carro não satisfatórios, pressione o botão “EMERGENCY STOP” (PARADA DE EMERGENCIA) para travar, 
cortar todo o circuito de operação e a outra operação não pode ser iniciada.
Operação “ajustar” (período normal de serviço):
Após a conclusão da instalação e ajuste da máquina no processo de funcionamento, se a plataforma direita estiver mais baixa que a esquerda, é 
porque não foi retirado completamente o ar do circuito
Ao conduzir a operação de reposição de óleo, as plataformas não devem ser carregadas. Processo de ajuste: 
- Abra a válvula de bloqueio de compensação de óleo “H”. 
- Pressione o botão “UP”, as duas plataformas da máquina principal são levantadas para a mesma altura. 
- Em seguida, feche a válvula de bloqueio de compensação de óleo “H”.

OPERAÇÃO MANUAL DE EMERGÊNCIA PARA BAIXAR (FALHA DE ENERGIA):
Ao abaixar através de operação manual, observe a condição da plataforma a qualquer momento, pois há 
veículos na plataforma. Se houver algo anormal, aperte imediatamente a válvula de retorno do óleo. 
O processo de operação manual: 
- Primeiro, levante duas travas de segurança da plataforma e use uma barra fina de ferro para enchê-la. 
-Desligue o botão de energia (evite a entrada abrupta de eletricidade). Abra a tampa traseira da caixa 
de controle para encontrar a válvula eletromagnética “A” para abaixar. 

A
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- Solte o parafuso de retenção de óleo manual no final da redução do núcleo da válvula eletromagnética e, em seguida, a plataforma começa a 
abaixar. 
- Após a máquina ter sido baixada, parafusar o parafuso de retenção de óleo manual, o processo de abaixamento manual chega ao fim.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Apenas pessoal qualificado tem permissão para realizar as operações.
- Todos os rolamentos e dobradiças desta máquina devem ser lubrificados uma vez por semana usando um lubrificante.
- O mecanismo de segurança, os blocos deslizantes superiores e inferiores e outras partes móveis devem ser lubrificados uma vez por mês. 
- O óleo hidráulico deve ser substituído uma vez por ano. O nível de óleo deve sempre ser mantido na posição limite superior.
- A máquina deve ser abaixada até a posição mais baixa ao substituir o óleo hidráulico, depois soltar o óleo antigo e filtrar o óleo hidráulico. 
- Cada equipe verifica a agilidade e confiabilidade dos equipamentos de segurança pneumáticos.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Apenas pessoal qualificado tem permissão para realizar as operações.
Falha e solução de problemas

Falha Causa Solução

O motor não funciona na 
operação de elevação.

Conexão da fonte de alimentação 
os fios não estão corretos.     Verifique e corrija a conexão do fio

O contato AC no circuito do motor não funciona.
 Se o motor funcionar ao forçar o contato a descer com uma haste de isolamento, veri-
fique o circuito de controle. Se a tensão nas duas extremidades da bobina do contato 
estiver normal, substitua o contato.

 O interruptor de limite não está fechado Verifique o interruptor de limite, os fios e ajuste ou substitua o interruptor de limite.

Na operação de elevação, o 
motor funciona, mas não há 
movimen-to de elevação

O motor gira ao contrário. Altere as fases dos fios da fonte de alimentação.

Elevador com carga leve é normal, mas o ele-
vanão funciona quado usa com carga pesada

A pressão correta da válvula de descarga pode ser aumentada girando ligeiramente o 
botão de ajuste para a direita. 
O carretel da válvula de descida pode ser preso por sujeira. Limpe a bobina.

A quantidade de óleo hidráulico é insuficiente. Adicione o óleo hidráulico.

A válvula de parada não está fechada Parafuse a válvula de parada.
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Falha Causa Solução

Quando pressionar o botão”-
DOWN”, 
a máquina não abaixa

A lingüeta de segurança não está liberada para 
liberar os dentes de segurança. Primeiro levante um pouco e depois abaixe

A lingueta de segurança não está levantada. A pressão do ar não é suficiente, a lingueta de segurança está presa ou o tubo de ar está 
quebrado, ajuste a pressão, verifique o tubo de ar e substitua-o

A válvula de ar solenoide não funciona. Se a válvula de ar do solenóide estiver energizada mas não abre o circuito de ar, verifi-
que ou substitua a válvula de ar do solenóide.

A válvula de descida está energizada, mas não 
funciona.

Verifique o plugue e a bobina da válvula de descida e verifique ela está bem apertada à 
direita do seu terminal da porca de cobre  e assim por diante.

A “válvula anti-detonadora” está bloqueada. Remova a “válvula anti-detonadora” do orifício de suprimento de óleo na parte inferior 
do cilindro de óleo e limpe a “válvula anti-detonadora”.

A máquina baixa muito 
lentamente mediante cargas 
normais

O óleo hidráulico está muito viscoso ou congela-
do, deteriorado (no inverno). Substitua por óleo hidráulico de acordo com o manual de instruções.

A “válvula anti-detonadora” que evitar a 
explosão do tubo de óleo está bloqueada.

Remova ou feche o tubo de suprimento de ar e, trave a trava de segurança da máquina 
sem levanta-la. . Remova a “válvula anti-detonadora” do orifício de suprimento de óleo 
na parte inferior do cilindro de óleo e limpe a “válvula anti-detonadora”.

As plataformas direita e es-
querda não estão
Sincronizadas e não estão na 
mesma altura.

O ar no cilindro de óleo não foi retirado 
completamente. Consulte “Ajuste de compensação de óleo”.

Vazamento de óleo no tubo de óleo ou nas 
conexões

Aperte o encaixe da tubulação de óleo ou substitua as vedações de óleo e depois ajuste 
de óleo e ajuste de nivelamento.

A válvula de parada não pode ser 
fechada direito e quase deve 
ser ajustada todos os dias

Substitua a válvula de bloqueio e, em seguida, volte a ajustar a compensação.

 A lubrificação não é suficiente. Lubrifique todas as dobradiças e peças de movimento (incluindo a haste do pistão) com 
óleo de máquina

Ruido ao subir e descer o elevador A base ou a máquina está torcida. Ajuste novamente o nivelamento da máquina e preencha a base.
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1 - cilindro mestre
2 - cilindro escravo
3 - válvula anti-detonadora
5 - válvula de parada
6 - válvula de retenção
7 - válvula de transbordamento
8 - válvula de descida
9 - válvula de estrangulamento
10 - bomba de engrenagem
11 - motor
12 - filtro
13 - tanque de óleo

Diagrama esquemático hidráulico:
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Diagrama de conexão de tubulação de óleo:
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Desenho  e lista (por favor, pegue a máquina real como padrão) PLATAFORMA:
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CILINDRO:
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CAIXA E CONTROLE:

manual elevador pequeno 35SSUV.indd   34 24/10/2018   18:37:20



35

Certificado de Garantia

Parabéns! Você adquiriu um ELEVADOR PANTOGRAFICO DE EMBUTIR da marca POTENTE.
É mais um produto com a qualidade POTENTE, desenvolvido e produzido com a mais alta tecnologia para oferecer praticidade, rapidez e economia aos 
prestadores de serviços do setor de Reparação Automotiva.
A POTENTE assegura ao legítimo proprietário deste equipamento Garantia de 12 meses (um ano) a partir da data da Nota Fiscal de compra, contra 
defeitos de fabricação. 
O conserto ou substituição das peças defeituosas, será feito sem ônus durante a vigência desta Garantia, e somente poderá ser feito por Assistente 
Técnico Autorizado, indicado pela POTENTE ou diretamente na Fábrica. A garantia inclui serviços de assistência técnica e peças, excluindo os custos 
com transporte, despesas de locomoção, hospedagem e alimentação do pessoal técnico. As peças eventualmente substituídas serão de propriedade 
da POTENTE.
Esta Garantia perderá sua validade se:

• Constatado mau uso por parte do usuário ou terceiro;
• Os defeitos do equipamento forem oriundos de acidentes, sinistros, umidade, agentes da natureza (inundações, desabamentos, raios, etc.);
• Instalação ou uso inadequado em desacordo com o Manual de Instruções, falta de lubrificação ou desgastes naturais de peças, componentes ou 

partes;
• Violação ou adulteração do número de série do produto;
• Conserto ou alteração do equipamento por pessoa não autorizada.

Para fazer uso desta Garantia, mantenha este Certificado guardado, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, ela será necessária para comprovação 
do período de vigencia. Ao constatar defeito no equipamento o proprietário/usuário deverá nos contatar diretamente através do telefone ou e-mails 
abaixo.
Fone: (11) 2014 4000
E-mail: assistec@potente.com.br
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www.potente.com.br

Importado e distribuído por Potente Indústria de Equipamentos Hidráulicos Eireli.
CNPJ: 60.522.190/0001-39 - Fabricado na China

Serviço de atendimento
ao cliente POTENTE
SAC: (11) 2014-4000

assistec@potente.com.br

manual elevador pequeno 35SSUV.indd   36 24/10/2018   18:37:20


