CARTA INFORMATIVA
Para fazer a troca do
filtro de retorno.

Remova a proteção...
...utilize chave de 10mm.

...remova a
tampa filtro.

Remova o filtro ...
...e faça sua substituição.
(Nota: utilizar óleo, conforme descrito
na pagina 8).
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CARTA INFORMATIVA
Para fazer a troca do filtro de
pressão.

Remova a proteção do
filtro...

...utilize chave de 30mm
ou outra chave.

Remova o copo do
cabeçote do filtro.

Remova o filtro ...
...e faça sua substituição.
(Nota: utilizar óleo, conforme descrito na
pagina 8).
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CARTA INFORMATIVA
Para a realização da
lubrificação da corrente do
sistema de nivelamento.
Remova a proteção
do sistema de nivelamento...
...utilize chave allen de 4mm.

Nota: Cuidado
para
não de ferir.

Lubrifique a corrente do sistema de
nivelamento...
...para melhor aproveitamento utilize
um pincel para aplicação da graxa,
(Nota: utilizar graxa, conforme
descrito na pagina 8)
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CARTA INFORMATIVA
Para a realização da
lubrificação das lanças
internas dos estabilizadores

Faça a limpeza das lanças
internas dos
estabilizadores, com jato
de água...
...limpe bem antes da
aplicação da graxa.

Aplique a camada de graxa
(Nota: utilizar graxa,
conforme descrito na
pagina 8)
...utilize o pincel para
aplicação.
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CARTA INFORMATIVA
Para fazer o reaperto dos
parafusos da mesa giratória,
siga as orientações da pagina 7.

Faça os reaperto
dos parafusos de
fixação da mesa
giratória.

Nota importante:
utilize o torquímetro
para fazer o reaperto
de 250Nm.
(Nota: Observe a
sequencia, conforme
descrito na pagina 7).
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CARTA INFORMATIVA
Para fazer o reaperto da mesa
giratória, siga as orientações
da pagina 7.
Remova a tampa de
proteção, utilizando-se
da chave allen 4mm.
(Nota: o reaperto dos
parafusos será pela
parte interna da coluna).

Chave para o
reaperto dos
parafusos da
parte de inferior
do rolamento.

Reaperto dos parafusos
na parte inferior do
rolamento.
(Nota: Observe a
sequencia, conforme
descrito na pagina 7).
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CARTA INFORMATIVA
Processo de aperto dos
parafusos da mesa giratória
com o rolamento.

Sequência de torque dos
parafusos internos da
coluna de giro (parte
inferior do rolamento).

Sequência de torque dos
parafusos externos da
mesa giratória (parte
superior do rolamento).
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CARTA INFORMATIVA
Óleo e graxa recomendados
para uso em nossos
equipamentos.

Óleo
recomendado.

Graxa recomendada.
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CARTA INFORMATIVA
Tabela de manutenção
PERIODICIDADE

UMA VEZ POR DIA
ANTES DA COLOCAÇÃO
EM FUNCIONAMENTO

A CADA 50 HORAS
DE TRABALHO

UMA VEZ POR MÊS
( ~ 120 HORAS)

OPERAÇÕES

NOTAS

Verificar mediante provas, sem pessoas no
cesto, se funciona perfeitamente todos os
dispositivos de segurança e emergência com
especial atenção para:
-botões de parada de emergência do
sistema hidráulico.
-sistemas de Inter bloqueio estabilizadores
/ braço
-comandos e indicadores luminosos de sinalização
-a carga das baterias
-os níveis dos tanques de combustível e óleo
hidráulico
CONTROLAR TAMBÉM:
-se os sistemas de bloqueio dos pinos
(cavilhas, anéis, etc.) estão em perfeitas condições
de conservação e eficiência.
-a perfeita legibilidade das placas de
instruções e segurança
-se não estão presentes vazamentos
hidráulicos, conexões elétricas afrouxadas,
sinais de colisões, fricções etc.
Verificar níveis de óleo motores. Verificar o
estado de limpeza:
-do pré-filtro óleo diesel
-do filtro ar motor
-do veículo (controlar de modo particular a
vedação de uniões e mangueiras) aproveitar para
controlar o estado dos pneus, dos cabos, de todos os
acessórios e de todos os equipamentos. Controlar a
limpeza dos filtros para o óleo hidráulico.
Efetuar o ciclo de limpeza e engraxamento completo
segundo as indicações da PREMISSA do presente
parágrafo MANUTENÇÃO.
Efetuar controles e lubrificação de acordo com o que
está evidenciado. Verificar as condições de
lubrificação das correntes/cabos de bucha dos braços
e efetuar a operação de engraxamento de rolos de
reenvio
(quando presentes).

AOS CUIDADOS
DO
condutor cesta
aérea

condutor cesta
aérea

Após as
primeira
s 150
horas,
substituir
cartuchos
filtros de
óleo sistema
hidráulico

condutor cesta
aérea

9

CARTA INFORMATIVA
Tabela de manutenção
PERIODICIDADE
Uma vez a cada três
meses ( ~ 360
horas)

A cada seis meses
( ~ 750 horas)

OPERAÇÕES
Verificar o aperto das
fixações principais:
-porcas e parafusos prato
-porcas e parafusos redutor
-porcas e paraf.chassi-caminhão
-anéis nos pinos.
Efetuar controles e lubrificações de
acordo com o que está
evidenciado na figura 051.
Substituir cartuchos filtros
sistema hid. e controlar válvulas
de bloqueio.
OBS. Se o aperto dos parafusos do
prato não estiver correto, será
necessário substituir os paraf.
Em uma das nossas oficinas de
assistência
Efetuar a verificação completa
da máquina e anotar os
resultados nos respectivos
formulários de registro que
seguem como apêndice no
“REGISTRO DE CONTROLE”.

Uma vez por ano
( ~ 1500 horas)

Substituir completamente o óleo
do sistema hidráulico.

Uma vez a cada 1-

VERIFICAÇÃO COMPLETA

3
Anos

Para isso, consultar
os torques de aperto
no capítulo 3
Consultar a propósito
“INSTRUÇÕES PARA A
MANUTENÇÃO
DO SISTEMA
HIDRÁULICO”

AS CUIDADOS DE
Condutor plataforma e/ou
responsável pela segurança da
empresa proprietária
+
Oficinas assistência Autorizada ou
empresa GUINTON

Condutor plataforma
+ Responsável pela segurança da
empresa proprietária

Consultar a
propósito
“INSTRUÇÕES PARA
A MANUTENÇÃO
DO SISTEMA
HIDRÁULICO”

OBS. Para as PLE
autorizadas para
capacidades
aumentadas
periodicidade é
reduzida
p.uma vez a
cada 1-2 anos (1000-

(1500-4500
horas)

Com 15000 horas
ou dez anos

NOTAS

Condutor plataforma
+Responsável pela
segurança da empresa
proprietária
+Oficinas assistência
Autorizada ou empresa
GUITON

Oficinas assistência

Autorizada ou empresa
GUITON

3000 horas) e a revisão
completa p. uma vez a
cada 6-7 anos (900010000)
REVISÃO COMPLETA

Oficinas assistência Autorizada ou
empresa GUITON 10

Tabela de torque de parafuso e conecção.

CARTA INFORMATIVA
Tabela de manutenção
(parafusos e conexões)
ØCLASSE DO
PARAFUSO

CLASSE DO PARAFUSO
8.8
5
8
20
40
70
110
170
240
340
460
580
860
1170
1590
2040
2660

5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39

10.9
7
12
29
60
100
160
250
350
500
680
860
1270
1720
2340
3000
3900

T Ø ESTE
F

TUBO
mm
5

ROSCA

IN.

12.9
8
14
35
70
120
190
300
410
580
800
1000
1490
2010
2740
3520
4570

TORQUE DE
APERTO
N.m

3/16

1/8

12 - 14

6

1/4

1/4

14 - 16

10

3/8

3/8

25 – 28

12

1/2

1/2

45 – 60

16

5/8

5/8

55 – 70

20

3/4

3/4

90 – 110

25

1”

1”

120 – 140

32

1”1/4

1”1/4

170 – 190

38

1”1/2

1”1/2

200 - 245
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CARTA INFORMATIVA
Tabela de manutenção
(parafusos e conexões)

T Ø ESTE TUBO

SÉRIE

ROSCA
métrica

SP

LEVE (L)

N.m
6

12 X 1,5

13 - 15

8

14 X 1,5

15 – 18

10

16 X 1,5

25 – 28

18 X 1,5

27 – 30

22 X 1,5

50 - 60

26 X 1,5

60 – 75

30 x 2

85 – 105

36 x 2

120 - 140

6

14 x 1,5

14 – 16

8

16 x 1,5

25 – 28

10

18 x 1,5

27 – 30

20 x 1,5

43 – 54

22 x 1,5

50 – 62

24 x 1,5

60 – 75

30 x 2

90 – 110

36 x 2

125 – 145

12
15
18
22
28
PESADA (S)

12
14
16
20
25

TORQUE DE
APERTO
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