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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, 
contactar o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 
(0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, 
bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Garantia

Macaco de baixo perfil
3 toneladas

www.lasertools.co.uk

• Bomba dupla desenvolvida para uma 
elevação mais rápida.

• Altura mínima de 85 mm, 
altura máxima de 500 mm.

• Tamanho: 690 mm x 343 mm x 149 mm.

• Peso: 34 kg.

• Em conformidade com a norma EN1494:2000.

Precauções
Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa para a finalidade prevista. 
The Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela utilização incorreta dos seus produtos, pelo que não 
pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, materiais ou de equipamento ocorridos durante a utilização 
das ferramentas. Além disso, a sua utilização incorreta anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, foram concebidas para oferecerem 
orientações gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, embora se tenha prestado toda a atenção à 
exatidão dos dados, nenhum projeto deverá ser iniciado sem consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (o 
manual de oficina ou de instruções) ou sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito de alterar 
especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de garantir a adequação das 
ferramentas e das informações antes da respetiva utilização.

Mudança do óleo
1. Nota: recomenda-se a mudança do óleo hidráulico uma vez por ano. 

2. Colocar o macaco de lado e escoar o líquido para um recipiente adequado. 

3. Eliminar o óleo usado de acordo com as diretrizes das autoridades locais.

4. Reabastecer até o nível do óleo ficar 4 mm acima do aro interior, conforme 
observado a partir do orifício de abastecimento de óleo.

5. Consultar a secção "Primeira utilização" acima e seguir as instruções para 
purgar o sistema hidráulico de forma a eliminar todo o ar preso no sistema.

6. Verificar novamente o nível do óleo e atestar, se necessário.

Manter o macaco limpo e sem sujidade. Verificar regularmente o mecanismo e 
o aríete hidráulico quanto a sinais de sujidade e/ou corrosão. Limpar conforme 
necessário e garantir que não são utilizados materiais abrasivos nas proximidades 
do aríete hidráulico.
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Primeira utilização

A Apoio

B Bandeja de peças

C Tampão do óleo (reservatório)

D Válvula de alívio

E Punho

F Parafuso de fixação do punho

Montagem
1. Montar o punho de duas peças e fixar.
2. Inserir o punho (E) no respetivo encaixe no macaco de rodas; apertar o parafuso de fixação 

do punho (F).

Nota: não elevar nem transportar o macaco pelo punho; o punho poderá soltar-se e o 
macaco cair, causando possíveis ferimentos ou danos materiais.

Funcionamento
1. O punho E está ligado à válvula hidráulica de alívio D.
2. Rodar o punho no sentido dos ponteiros do relógio até sentir resistência e, em seguida, 

parar de rodar. Esta é a posição fechada da válvula de alívio; bombear o punho para cima 
e para baixo irá elevar o apoio A.

3. Para abrir a válvula de alívio e assim baixar o apoio, rodar o punho lentamente no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio. Nota: a velocidade de descida é controlada pela 
quantidade de vezes que o operador roda o punho; descer com muito cuidado, não mais 
do que ½ volta a partir da posição fechada.

1. Antes de tentar utilizar o macaco, purgar primeiro o sistema hidráulico para eliminar todo o 
ar preso no sistema.

2. Levantar a bandeja de peças B para aceder ao reservatório hidráulico.
3. Remover o tampão do óleo C.
4. Com o punho rodado no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e a válvula de alívio 

na posição aberta, bombear o punho 6 a 8 vezes por completo.
5. Verificar o nível do óleo e, em seguida, voltar a colocar o respetivo tampão C. Nota: 

consultar as instruções abaixo para verificar o nível do óleo – reabastecer o reservatório 
apenas se necessário com óleo para macacos hidráulicos de boa qualidade.

Precauções de segurança
• Não exceder a capacidade nominal.
• Utilizar apenas em superfícies niveladas e firmes; evitar utilizar no asfalto ou alcatrão, uma 

vez que o macaco poderá enterrar-se.
• Prender as rodas do veículo com calços, mas garantindo que as rodas do macaco 

conseguem mover-se livremente.
• Levantar apenas nas áreas do veículo especificadas pelo respetivo fabricante (consultar o 

manual do veículo).
• Verificar se o ponto de elevação é estável e está centrado no apoio do macaco.
• ATENÇÃO: utilizar o macaco de rodas apenas para elevação e não para apoiar o veículo 

elevado.
• Utilizar suportes de eixo corretamente classificados debaixo do veículo para suportar o 

veículo elevado.
• Antes de descer, garantir que não existem ferramentas ou outras obstruções debaixo do 

veículo.
• Depois de retirar o macaco de debaixo do veículo, descer o braço elevatório por completo 

para reduzir a exposição do aríete hidráulico a contaminação.
• NÃO utilizar o macaco se estiver danificado.
• NÃO exceder a capacidade nominal do macaco.
• NÃO utilizar o macaco para mover o veículo.
• NÃO trabalhar debaixo do veículo enquanto este não estiver totalmente apoiado com 

suportes de eixo.
• NÃO utilizar o macaco para outros fins que não aqueles a que se destina.

Manutenção
Nota: quando o macaco não estiver a ser utilizado, garantir que o braço elevatório e o 
punho se encontram nas respetivas posições mais baixas para minimizar a entrada de 
sujidade no aríete hidráulico e a sua corrosão.

Verificar o nível do óleo:
1. Com o braço elevatório na posição mais baixa, levantar a bandeja de peças B para aceder 

ao reservatório hidráulico.
2. Remover o tampão do óleo C.
3. O nível do óleo fica 4 mm acima do aro interior, conforme observado a partir do orifício de 

abastecimento de óleo. Adicionar óleo para macacos hidráulicos se necessário.
4. AVISO: NÃO adicionar ou encher com fluido de travões ou qualquer outro fluido além do 

óleo para macacos hidráulicos de elevada qualidade, pois poderá causar danos graves e a 
avaria repentina do macaco durante a elevação. Além disso, anula a garantia.




