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CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 
1) Equipamentos de transporte: Paleteira manual, carrinhos manuais e paleteira elétrica com 

operador pedestre. 
2) Capacidade de carga máxima: 2400 Kgf centrado na plataforma. 
3) Velocidade de elevação: 4 m/min.  
4) Regime de trabalho: intermitente,  8 h/dia - para trabalho em regime de 24 h/dia, a carga média 

não deverá exceder 50 % da carga máxima. 

OPERAÇÃO: 

Colocação em operação (VER FIGURA 1):  
1. Posicionar o DMC no local desejado. O local adequado deverá ser plano e horizontal, 

permitindo-se o apoio das quatro rodas simultaneamente. 
2. Patolar - posicionar as alavancas de acionamento das patolas na posição vertical. 
3. Ligar a alimentação elétrica (tomada trifásica) – ATENÇÃO – verifique se a voltagem de 

alimentação está compatível. 
4. Bascular a “pestana de piso” para a posição de operação - posição arriada. A “pestana de piso” 

deverá permanecer nesta posição até o final da operação. 

Posicionamento da carga: 

A carga deverá ficar centrada na plataforma. Caso a carga não fique centrada, dependendo do peso 
da carga, a plataforma poderá se desalinhar com o movimento, causando sérios danos a estrutura. 

Comando sobe e desce:  
1. Localizado na botoeira situada na própria plataforma de trabalho. O movimento desejado é 

conseguido mantendo-se premido o botão sobe ou desce, conforme o caso. 
2. Toda a operação de subida e descida da plataforma deverá ocorrer com a corrente de 

segurança posicionada, ou seja, fechando a passagem. 

Comando da “pestana elevada”: 

Após alcançar a altura desejada, o operador deverá bascular a “pestana elevada” através da alavanca 
apropriada para este fim. O fechamento da pestana elevada ocorrerá automaticamente com a descida 
da plataforma, não necessitando portanto do fechamento através da alavanca. 

Final da operação: 

Quando fora de uso a plataforma deverá estar arriada. 
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Caso haja necessidade de movimentação seguir a seguinte rotina: 
1. Posicionar a plataforma a uma altura de cerca de 50 mm do piso para possibilitar a 

movimentação do DMC. 
2. Desligar a alimentação elétrica e recolher o cabo. 
3. Colocar as patolas na posição de movimentação - alavanca na posição horizontal. 
4. Bascular a “pestana de piso” para a posição de movimentação - posição vertical. 

CIRCUITO HIDRÁULICO:  

Regulagens: 
Todas as válvulas são ajustadas na fábrica e o ajuste não deve ser alterado. Qualquer mudança na 
regulagem original poderá comprometer seriamente o funcionamento do equipamento. A mudança 
da regulagem da válvula reguladora de vazão poderá tornar inoperante a válvula de segurança contra 
rompimento de tubulação, expondo o operador e a carga a sérios riscos. 

PROBLEMAS E SOLUÇÕES: 

Desalinhamento da plataforma sem carga: 

A causa mais comum de desalinhamento da plataforma sem carga e a existência de ar no sistema. A 
causa mais freqüente é algum vazamento na linha ou, baixo nível de óleo no reservatório. 

Procedimento: 

Após solucionar o problema, a solução é fazer a sangria do sistema (retirada de ar da linha 
hidráulica). Para tanto o operador deverá repetir o movimento integral de subida e descida, 
mantendo-se o botão sobe premido por cerca de 05 segundos após o completo levantamento da 
plataforma. Este procedimento deverá ser repetido pelo menos 05 vezes. 

Desalinhamento da plataforma com carga: 
Neste caso a carga deverá ser retirada da plataforma antes de qualquer ação. 
As causas mais prováveis são o posicionamento inadequado da carga na plataforma e/ou ou a 
plataforma operando desnivelada. 

Procedimento: 
Após a retirada da carga deverá ser verificado o nivelamento da plataforma, ou seja, se a plataforma 
não está operando em um local desnivelado. Seguir o procedimento descrito anteriormente para 
sangria do sistema hidráulico. Reposicionar a carga e repetir a operação. 
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Plataforma travada: 

As válvulas de segurança situadas junto aos cilindros de elevação tem a função de impedir a queda 
da plataforma em caso de rompimento da mangueira hidráulica, o que acarretará o fechamento da 
referida válvula e impedirá a queda da plataforma. 

Procedimento: 
Solucionar o problema de vazamento e completar o nível de óleo. Elevar a plataforma e proceder a 
sangria para eliminar o ar no sistema hidráulico. 

Manutenção: 
 

Qualquer intervenção deverá ser executada com o equipamento desligado. 

Nota: Em caso de eventual falha no sistema de elevação da plataforma, que impeça a subida da 
mesma para efeito de manutenção, é possível levanta-la mecanicamente utilizando-se para isto o 
garfo de uma empilhadeira ou improvisar o içamento por uma talha. Este expediente não causará 
nenhum dano ao sistema hidráulico, visto que o fluxo de óleo estará livre dos cilindros  para o 
reservatório e vice - versa. É necessário apenas os cuidados normais para não causar danos a 
estrutura da plataforma. 

Esquema de ligação sistema hidráulico: 
Ver desenho A.4.1.01.0112-A em anexo. 

Lista de componentes sistema hidráulico: 
Ver desenho A.4.1.01.0112-A em anexo. 

Lista de componentes sistema elétrico de comando: 
Ver desenho  E.4.1.01.0095 em anexo. 

Desenho de arranjo 220V: 
Ver desenho C.3.1.10.0116 em anexo. 

Desenho de arranjo 380V: 
Ver desenho C.3.1.10.0117 em anexo. 
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Lubrificação: 

Procedimento Quinzenal: 

Deverão ser verificados e corrigidos caso necessário: 

⇒ Nível de óleo da unidade hidráulica. 
       (óleo recomendado ref.: HASPIN AWS 68 –CASTROL ou similar). 
⇒ Eventuais vazamentos nos cilindros de elevação, das mangueiras e conexões. 

                Lubrificação das articulações através dos pinos graxeiras. 
                 (graxa recomendada ref.: EPL 2  – CASTROL ou similar). 
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Procedimento de regulagem. 

Nota: 

O equipamento é regulado na fábrica e os ajustes de pressão e velocidade do sistema 

hidráulico só poderão ser alterados por técnicos especializados. 

Esquemático unidade hidráulica: 

Regulagem da pressão de trabalho: 
A pressão de trabalho é a pressão mínima necessária para realizar as funções de operação, ou seja, a 
elevação da plataforma. Esta pressão é regulada através da válvula de alívio. A válvula deverá ser 
totalmente aberta e posteriormente fechada somente o suficiente para operar o sistema, deixando-se 
a pressão de trabalho tão baixa quanto possível. Pressão excessiva poderá ocasionar o trancamento 
da válvula de ruptura no final do curso superior da plataforma, bem como a redução da vida útil dos 
diversos elementos hidráulicos. Efetuada a regulagem travar o parafuso com a contra porca. 

Teste da função de segurança contra rompimento de mangueira hidráulica: 
1. Abrir o parafuso da válvula reguladora de vazão, sentido ante horário, o máximo possível sem 

retira-lo. 
2. Elevar a plataforma até o curso máximo e liberar o botão. 
3. Após alguns centímetros de queda os cilindros de elevação deverão bloquear o movimento de 

descida. 

Regulagem da velocidade de descida da plataforma: 
1. Fechar o parafuso da válvula reguladora de vazão, sentido horário, até o final de curso. 
2. Elevar a plataforma até o curso máximo. 
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3. Regular a velocidade de descida girando-se o parafuso de regulagem. Sentido ante horário para 
abertura (aumentar da velocidade) e horário para fechamento (diminuir a velocidade). O tempo 
de deslocamento total deverá ficar entre 15 a 20 seg.  

 

Análise de possíveis defeitos: 

O plataforma não eleva: 

Causa provável Solução 
Problemas na alimentação elétrica.  Checar tensão de alimentação, falta ou inversão de fase. 
Problemas com o comando sobe Checar funcionamento do botão sobe, contator do motor, motor elétrico e a 

interligação dos diversos elementos conforme desenho do circuito elétrico. 
Baixa pressão no sistema hidráulico Aumentar a pressão do sistema através da regulagem da válvula de alívio. 
Reservatório de óleo com nível baixo. Solucionar problemas de vazamento e completar o nível de óleo. 
Dobradiças emperradas. Limpar e lubrificar as dobradiças da articulação da plataforma. 
Plataforma empenada Chamar a assistência técnica LICHT para avaliação dos danos. 

A plataforma não desce: 

Causa provável Solução 
Válvula de segurança contra ruptura 
de tubulação fechada. 

Pulsar o botão sobe até a liberação do movimento de descida da plataforma. 
Caso este procedimento não seja suficiente será necessário retirar o 
cartucho localizado na conexão de alimentação do cilindro de elevação para 
uma avaliação. De modo geral uma simples limpeza solucionará o 
problema. Para preservação da função de segurança será necessário manter 
a regulagem de fábrica, ou seja, abertura de 0,3 mm 

Problemas com o comando da válvula 
direcional elétrica 

Checar funcionamento do botão operação, solenóide da válvula direcional e 
a interligação dos diversos elementos conforme desenho do circuito 
elétrico. 

Dobradiças emperradas. Limpar e lubrificar as dobradiças da articulação da plataforma. 
Plataforma empenada Chamar a assistência técnica LICHT para avaliação do danos. 

A plataforma desce muito lentamente: 

Causa provável Solução 
Válvula reguladora de vazão muito 
fechada. 

Abrir a válvula reguladora de vazão de modo que a plataforma leve em 
torno de 15 a 20 segundos para completar o movimento de descida.  

O movimento das funções hidráulicas ocorre irregularmente: 

Causa provável Solução 
Ar no sistema hidráulico. Realizar um mínimo de 10 ciclos completos de operação a fim de se purgar 

o sistema. 
 
 


