
sentido anti-horário até os garfos não baixarem.
3.3 Se os garfos não descerem quando a alavanca de controle (117 ou 120G) estiver na posição PARA 

CIMA, gire porca (104) ou parafuso (318) no sentido horário até levantar a alavanca de controle (117 ou 
120G) garfos. Em seguida, verifique a posição de condução de acordo com os itens 3.1 e 3.2 para 
garantir que a porca (104) e parafuso (318) estão na posição correta.

3.4 Se os garfos não elevarem durante o bombeamento na posição PARA CIMA, gire a porca (104) ou o 
parafuso (318) no sentido anti-horário até que os garfos se elevem enquanto bombeiam na posição 
PARA CIMA. Depois verifique a Posição PARA BAIXO e CENTRAL, de acordo com os itens 3.1, 3.2 e 
3.3.

As paleteiras são praticamente livres de manutenção.

4.2 PARA TIRAR O AR
O ar pode entrar no óleo hidráulico por causa do transporte ou da bomba na posição de virada. Isso 
pode fazer com que os garfos não se elevem ao bombear na posição PARA CIMA. O ar pode ser 
removido da seguinte maneira: deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição PARA BAIXO, 
depois mova a barra de tração para cima e para baixo por várias vezes.

4.3 VERIFICAÇÃO DIÁRIA E MANUTENÇÃO
A verificação diária das paleteiras pode limitar o desgaste o máximo possível. Atenção especial deve 
ser dada às rodas e aos eixos, roscas, panos, etc. podem bloquear as rodas. Os garfos devem ser 
descarregados, baixados na posição mais baixa quando o trabalho terminar.

4.4 LUBRIFICAÇÃO
Todos os rolamentos e eixos são fornecidos com graxa de longa duração na fábrica. Você só precisa 
fornecer graxa de longa duração em intervalos mensais ou após cada vez que a paleteira for cuidadosa-
mente limpa nos pontos de lubrificação.

5.1 O operador deve ler todos os sinais e instruções de aviso aqui e na paleteira antes de usar esse equipa-
mento.

5.2 Não use-o em terreno inclinado.
5.3 Não opere uma paleteira, a menos que esteja familiarizado com ele e tenha sido treinado ou autorizado 

para fazer isso.
5.4 Não opere uma paleteira a menos que tenha verificado sua condição. Dê atenção especial as rodas ou 

aos roletes, unidade de tração, garfo, placa da alavanca, etc.
5.5 Para puxar a paleteira, sempre mova a alavanca de controle para a posição de tração. Isso torna obarra 

de tração mais fácil de mover e despressuriza a seção da bomba do sistema hidráulico. Isso preservaas 
vedações hidráulicas e os componentes da válvula. Uma longa vida útil pode ser esperada.

5.6 Não carregue ninguem na paleteira.
5.7 É melhor o operador usar luvas para proteção no trabalho.
5.8 Quando as mercadorias tiverem sido transportadas, todas as pessoas devem estar afastadas dos garfos 

por 600 mm.
5.9 Não carregue mercadorias como a fig. 5 / B.
5.10 Não carregue carga acima da capacidade máxima.
5.11 Em outras condições ou locais especiais, o operador deve ter cuidado ao operar a paleteira.

2.5 Use um martelo para pressionar outro pino elástico (106) no eixo com o furo (105A). A barra de tração está agora 
montada na bomba.

Na barra de tração desta paleteira, você encontra a alavanca de controle (117 ou 120G) que pode ser regulado em 
três posições:

Se, no entanto, eles foram alterados, você pode ajustar de acordo com a seguinte etapa:

 

3.1 Se os garfos se elevarem durante o bombeamento na posição de condução, gire a porca de ajuste (104) no para-
fuso de ajuste (103) ou parafuso (318) no sentido horário até que a ação de bombeamento não levante os 
garfos.

3.2 Se os garfos descerem enquanto bombeiam na posição condução, gire a porca (104) ou o parafuso (318) no 
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Obrigado por adquirir a Paleteira Hidráulica Manual. Seu equipamento é fabricado em aço de alta 
qualidade e foi projetado para o levantamento horizontal e o transporte de cargas em um palete ou 
em contêineres padronizados em uma base fixa e nivelada. Para sua segurança e operação correta, 
leia atentamente estas instruções antes de usá-las.

NOTA: Todas as informações aqui contidas são baseadas nos dados disponíveis no momento da 
impressão. Reservamo-nos o direito de modificar nossos próprios produtos a qualquer momento, 
sem aviso prévio e incorrendo em qualquer sanção. Portanto, sugere-se sempre verificar possíveis 
atualizações.

O comprimento especial do garfo, os materiais e as especificações estão sujeitos a alterações

Se você comprou uma caixa de madeira de paleteira, é necessária fazer a montagem. Para isso, 
você precisa de algumas ferramentas como: um martelo, um alicate, uma chave inglesa, etc; e algu-
mas partes, um eixo com furo (105A), dois pinos elásticos (106) (observe que um está no eixo 
(105A), essas peças são colocadas em um saco plástico, que é colocado na barra de tração.

Ao prender a alça, é melhor agachar-se logo atrás da paleteira. Então:

2.1 Insira uma barra de exibição no pistão da bomba (303) e, em seguida, use um martelo para inserir o eixo 
com o furo (105A) na bomba hidráulica. (Veja a fig. 2)

2.2 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição 'PARA 
BAIXO' e, em seguida, passe a porca de ajuste (104), o parafuso de 
ajuste (103) e a corrente (102) através do orifício do eixo (105A) 
com a mão (veja a fig. 3).

2.3 Pressione a barra de tração (110, 110B ou 
111G) para baixo, retire o pino (nº 2) 
(consulte a Fig. 1).

2.4 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) 
na posição 'PARA CIMA', depois levante a 
placa da alavanca (319) com o pino (nº 2) e 
insira o parafuso de ajuste (103) na fenda 
frontal da placa da alavanca (319), observe 
para manter a porca de ajuste (104) na parte 
inferior da placa da alavanca.

NOTA: NÃO TENTE REPARAR A PALETEIRA, A menos que você seja treinado e
AUTORIZADO A FAZER ISSO.



sentido anti-horário até os garfos não baixarem.
3.3 Se os garfos não descerem quando a alavanca de controle (117 ou 120G) estiver na posição PARA 

CIMA, gire porca (104) ou parafuso (318) no sentido horário até levantar a alavanca de controle (117 ou 
120G) garfos. Em seguida, verifique a posição de condução de acordo com os itens 3.1 e 3.2 para 
garantir que a porca (104) e parafuso (318) estão na posição correta.

3.4 Se os garfos não elevarem durante o bombeamento na posição PARA CIMA, gire a porca (104) ou o 
parafuso (318) no sentido anti-horário até que os garfos se elevem enquanto bombeiam na posição 
PARA CIMA. Depois verifique a Posição PARA BAIXO e CENTRAL, de acordo com os itens 3.1, 3.2 e 
3.3.

As paleteiras são praticamente livres de manutenção.

4.2 PARA TIRAR O AR
O ar pode entrar no óleo hidráulico por causa do transporte ou da bomba na posição de virada. Isso 
pode fazer com que os garfos não se elevem ao bombear na posição PARA CIMA. O ar pode ser 
removido da seguinte maneira: deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição PARA BAIXO, 
depois mova a barra de tração para cima e para baixo por várias vezes.

4.3 VERIFICAÇÃO DIÁRIA E MANUTENÇÃO
A verificação diária das paleteiras pode limitar o desgaste o máximo possível. Atenção especial deve 
ser dada às rodas e aos eixos, roscas, panos, etc. podem bloquear as rodas. Os garfos devem ser 
descarregados, baixados na posição mais baixa quando o trabalho terminar.

4.4 LUBRIFICAÇÃO
Todos os rolamentos e eixos são fornecidos com graxa de longa duração na fábrica. Você só precisa 
fornecer graxa de longa duração em intervalos mensais ou após cada vez que a paleteira for cuidadosa-
mente limpa nos pontos de lubrificação.

5.1 O operador deve ler todos os sinais e instruções de aviso aqui e na paleteira antes de usar esse equipa-
mento.

5.2 Não use-o em terreno inclinado.
5.3 Não opere uma paleteira, a menos que esteja familiarizado com ele e tenha sido treinado ou autorizado 

para fazer isso.
5.4 Não opere uma paleteira a menos que tenha verificado sua condição. Dê atenção especial as rodas ou 

aos roletes, unidade de tração, garfo, placa da alavanca, etc.
5.5 Para puxar a paleteira, sempre mova a alavanca de controle para a posição de tração. Isso torna obarra 

de tração mais fácil de mover e despressuriza a seção da bomba do sistema hidráulico. Isso preservaas 
vedações hidráulicas e os componentes da válvula. Uma longa vida útil pode ser esperada.

5.6 Não carregue ninguem na paleteira.
5.7 É melhor o operador usar luvas para proteção no trabalho.
5.8 Quando as mercadorias tiverem sido transportadas, todas as pessoas devem estar afastadas dos garfos 

por 600 mm.
5.9 Não carregue mercadorias como a fig. 5 / B.
5.10 Não carregue carga acima da capacidade máxima.
5.11 Em outras condições ou locais especiais, o operador deve ter cuidado ao operar a paleteira.

2.5 Use um martelo para pressionar outro pino elástico (106) no eixo com o furo (105A). A barra de tração está agora 
montada na bomba.

Na barra de tração desta paleteira, você encontra a alavanca de controle (117 ou 120G) que pode ser regulado em 
três posições:

Se, no entanto, eles foram alterados, você pode ajustar de acordo com a seguinte etapa:

 

3.1 Se os garfos se elevarem durante o bombeamento na posição de condução, gire a porca de ajuste (104) no para-
fuso de ajuste (103) ou parafuso (318) no sentido horário até que a ação de bombeamento não levante os 
garfos.

3.2 Se os garfos descerem enquanto bombeiam na posição condução, gire a porca (104) ou o parafuso (318) no 
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Obrigado por adquirir a Paleteira Hidráulica Manual. Seu equipamento é fabricado em aço de alta 
qualidade e foi projetado para o levantamento horizontal e o transporte de cargas em um palete ou 
em contêineres padronizados em uma base fixa e nivelada. Para sua segurança e operação correta, 
leia atentamente estas instruções antes de usá-las.

NOTA: Todas as informações aqui contidas são baseadas nos dados disponíveis no momento da 
impressão. Reservamo-nos o direito de modificar nossos próprios produtos a qualquer momento, 
sem aviso prévio e incorrendo em qualquer sanção. Portanto, sugere-se sempre verificar possíveis 
atualizações. 
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2.  PARA MONTAR A BARRA DE TRAÇÃO NA UNIDADE DA BOMBA 
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NOTA: O número de barra de tração e bomba deve ser o mesmo.

1. Barra de tração 2. Pino 
3. Eixo com furo 
4. Pino elástico 5. Estrutura da forquilha

2500

160
Ø 82x70 (ou Ø 74x70) Nylon
Ø 200 (ou Ø 180) Nylon, Poliurtano, Borracha

1360
450 / 520

Largura individual o garfo
Diâmetro da roda de carga
Diâmetro do volante

(mm) 
(mm) 
(mm) 
(mm) 

(mm) 
(mm)
(mm)
(kg) Capacidade  

Máx. Altura do garfo  
Min. Altura do garfo  
Comprimento do garfo  
Largura dos garfos

200 (ou 190)
85 (ou 75)

O comprimento especial do garfo, os materiais e as especificações estão sujeitos a alterações

Se você comprou uma caixa de madeira de paleteira, é necessária fazer a montagem. Para isso, 
você precisa de algumas ferramentas como: um martelo, um alicate, uma chave inglesa, etc; e algu-
mas partes, um eixo com furo (105A), dois pinos elásticos (106) (observe que um está no eixo 
(105A), essas peças são colocadas em um saco plástico, que é colocado na barra de tração.

Ao prender a alça, é melhor agachar-se logo atrás da paleteira. Então:

2.1 Insira uma barra de exibição no pistão da bomba (303) e, em seguida, use um martelo para inserir o eixo 
com o furo (105A) na bomba hidráulica. (Veja a fig. 2)

2.2 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição 'PARA 
BAIXO' e, em seguida, passe a porca de ajuste (104), o parafuso de 
ajuste (103) e a corrente (102) através do orifício do eixo (105A) 
com a mão (veja a fig. 3).

2.3 Pressione a barra de tração (110, 110B ou 
111G) para baixo, retire o pino (nº 2) 
(consulte a Fig. 1).

2.4 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) 
na posição 'PARA CIMA', depois levante a 
placa da alavanca (319) com o pino (nº 2) e 
insira o parafuso de ajuste (103) na fenda 
frontal da placa da alavanca (319), observe 
para manter a porca de ajuste (104) na parte 
inferior da placa da alavanca.

NOTA: NÃO TENTE REPARAR A PALETEIRA, A menos que você seja treinado e
AUTORIZADO A FAZER ISSO.



sentido anti-horário até os garfos não baixarem.
3.3 Se os garfos não descerem quando a alavanca de controle (117 ou 120G) estiver na posição PARA 

CIMA, gire porca (104) ou parafuso (318) no sentido horário até levantar a alavanca de controle (117 ou 
120G) garfos. Em seguida, verifique a posição de condução de acordo com os itens 3.1 e 3.2 para 
garantir que a porca (104) e parafuso (318) estão na posição correta.

3.4 Se os garfos não elevarem durante o bombeamento na posição PARA CIMA, gire a porca (104) ou o 
parafuso (318) no sentido anti-horário até que os garfos se elevem enquanto bombeiam na posição 
PARA CIMA. Depois verifique a Posição PARA BAIXO e CENTRAL, de acordo com os itens 3.1, 3.2 e 
3.3.

As paleteiras são praticamente livres de manutenção.

4.2 PARA TIRAR O AR
O ar pode entrar no óleo hidráulico por causa do transporte ou da bomba na posição de virada. Isso 
pode fazer com que os garfos não se elevem ao bombear na posição PARA CIMA. O ar pode ser 
removido da seguinte maneira: deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição PARA BAIXO, 
depois mova a barra de tração para cima e para baixo por várias vezes.

4.3 VERIFICAÇÃO DIÁRIA E MANUTENÇÃO
A verificação diária das paleteiras pode limitar o desgaste o máximo possível. Atenção especial deve 
ser dada às rodas e aos eixos, roscas, panos, etc. podem bloquear as rodas. Os garfos devem ser 
descarregados, baixados na posição mais baixa quando o trabalho terminar.

4.4 LUBRIFICAÇÃO
Todos os rolamentos e eixos são fornecidos com graxa de longa duração na fábrica. Você só precisa 
fornecer graxa de longa duração em intervalos mensais ou após cada vez que a paleteira for cuidadosa-
mente limpa nos pontos de lubrificação.

5.1 O operador deve ler todos os sinais e instruções de aviso aqui e na paleteira antes de usar esse equipa-
mento.

5.2 Não use-o em terreno inclinado.
5.3 Não opere uma paleteira, a menos que esteja familiarizado com ele e tenha sido treinado ou autorizado 

para fazer isso.
5.4 Não opere uma paleteira a menos que tenha verificado sua condição. Dê atenção especial as rodas ou 

aos roletes, unidade de tração, garfo, placa da alavanca, etc.
5.5 Para puxar a paleteira, sempre mova a alavanca de controle para a posição de tração. Isso torna obarra 

de tração mais fácil de mover e despressuriza a seção da bomba do sistema hidráulico. Isso preservaas 
vedações hidráulicas e os componentes da válvula. Uma longa vida útil pode ser esperada.

5.6 Não carregue ninguem na paleteira.
5.7 É melhor o operador usar luvas para proteção no trabalho.
5.8 Quando as mercadorias tiverem sido transportadas, todas as pessoas devem estar afastadas dos garfos 

por 600 mm.
5.9 Não carregue mercadorias como a fig. 5 / B.
5.10 Não carregue carga acima da capacidade máxima.
5.11 Em outras condições ou locais especiais, o operador deve ter cuidado ao operar a paleteira.

2.5 Use um martelo para pressionar outro pino elástico (106) no eixo com o furo (105A). A barra de tração está agora 
montada na bomba.

Na barra de tração desta paleteira, você encontra a alavanca de controle (117 ou 120G) que pode ser regulado em 
três posições:

Se, no entanto, eles foram alterados, você pode ajustar de acordo com a seguinte etapa:

 

3.1 Se os garfos se elevarem durante o bombeamento na posição de condução, gire a porca de ajuste (104) no para-
fuso de ajuste (103) ou parafuso (318) no sentido horário até que a ação de bombeamento não levante os 
garfos.

3.2 Se os garfos descerem enquanto bombeiam na posição condução, gire a porca (104) ou o parafuso (318) no 
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3.  AJUSTAR O DISPOSITIVO DE LIBERTAÇÃO 
 

 
 

  
            

 
 

Para cima:
Posição central:

Para baixo:

- Abaixa os garfos
- Posição de condução
- Para levantar os garfos

Obrigado por adquirir a Paleteira Hidráulica Manual. Seu equipamento é fabricado em aço de alta 
qualidade e foi projetado para o levantamento horizontal e o transporte de cargas em um palete ou 
em contêineres padronizados em uma base fixa e nivelada. Para sua segurança e operação correta, 
leia atentamente estas instruções antes de usá-las.

NOTA: Todas as informações aqui contidas são baseadas nos dados disponíveis no momento da 
impressão. Reservamo-nos o direito de modificar nossos próprios produtos a qualquer momento, 
sem aviso prévio e incorrendo em qualquer sanção. Portanto, sugere-se sempre verificar possíveis 
atualizações.

O comprimento especial do garfo, os materiais e as especificações estão sujeitos a alterações

Se você comprou uma caixa de madeira de paleteira, é necessária fazer a montagem. Para isso, 
você precisa de algumas ferramentas como: um martelo, um alicate, uma chave inglesa, etc; e algu-
mas partes, um eixo com furo (105A), dois pinos elásticos (106) (observe que um está no eixo 
(105A), essas peças são colocadas em um saco plástico, que é colocado na barra de tração.

Ao prender a alça, é melhor agachar-se logo atrás da paleteira. Então:

2.1 Insira uma barra de exibição no pistão da bomba (303) e, em seguida, use um martelo para inserir o eixo 
com o furo (105A) na bomba hidráulica. (Veja a fig. 2)

2.2 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição 'PARA 
BAIXO' e, em seguida, passe a porca de ajuste (104), o parafuso de 
ajuste (103) e a corrente (102) através do orifício do eixo (105A) 
com a mão (veja a fig. 3).

2.3 Pressione a barra de tração (110, 110B ou 
111G) para baixo, retire o pino (nº 2) 
(consulte a Fig. 1).

2.4 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) 
na posição 'PARA CIMA', depois levante a 
placa da alavanca (319) com o pino (nº 2) e 
insira o parafuso de ajuste (103) na fenda 
frontal da placa da alavanca (319), observe 
para manter a porca de ajuste (104) na parte 
inferior da placa da alavanca.

NOTA: NÃO TENTE REPARAR A PALETEIRA, A menos que você seja treinado e
AUTORIZADO A FAZER ISSO.



sentido anti-horário até os garfos não baixarem.
3.3 Se os garfos não descerem quando a alavanca de controle (117 ou 120G) estiver na posição PARA 

CIMA, gire porca (104) ou parafuso (318) no sentido horário até levantar a alavanca de controle (117 ou 
120G) garfos. Em seguida, verifique a posição de condução de acordo com os itens 3.1 e 3.2 para 
garantir que a porca (104) e parafuso (318) estão na posição correta.

3.4 Se os garfos não elevarem durante o bombeamento na posição PARA CIMA, gire a porca (104) ou o 
parafuso (318) no sentido anti-horário até que os garfos se elevem enquanto bombeiam na posição 
PARA CIMA. Depois verifique a Posição PARA BAIXO e CENTRAL, de acordo com os itens 3.1, 3.2 e 
3.3.

As paleteiras são praticamente livres de manutenção.

4.2 PARA TIRAR O AR
O ar pode entrar no óleo hidráulico por causa do transporte ou da bomba na posição de virada. Isso 
pode fazer com que os garfos não se elevem ao bombear na posição PARA CIMA. O ar pode ser 
removido da seguinte maneira: deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição PARA BAIXO, 
depois mova a barra de tração para cima e para baixo por várias vezes.

4.3 VERIFICAÇÃO DIÁRIA E MANUTENÇÃO
A verificação diária das paleteiras pode limitar o desgaste o máximo possível. Atenção especial deve 
ser dada às rodas e aos eixos, roscas, panos, etc. podem bloquear as rodas. Os garfos devem ser 
descarregados, baixados na posição mais baixa quando o trabalho terminar.

4.4 LUBRIFICAÇÃO
Todos os rolamentos e eixos são fornecidos com graxa de longa duração na fábrica. Você só precisa 
fornecer graxa de longa duração em intervalos mensais ou após cada vez que a paleteira for cuidadosa-
mente limpa nos pontos de lubrificação.

5.1 O operador deve ler todos os sinais e instruções de aviso aqui e na paleteira antes de usar esse equipa-
mento.

5.2 Não use-o em terreno inclinado.
5.3 Não opere uma paleteira, a menos que esteja familiarizado com ele e tenha sido treinado ou autorizado 

para fazer isso.
5.4 Não opere uma paleteira a menos que tenha verificado sua condição. Dê atenção especial as rodas ou 

aos roletes, unidade de tração, garfo, placa da alavanca, etc.
5.5 Para puxar a paleteira, sempre mova a alavanca de controle para a posição de tração. Isso torna obarra 

de tração mais fácil de mover e despressuriza a seção da bomba do sistema hidráulico. Isso preservaas 
vedações hidráulicas e os componentes da válvula. Uma longa vida útil pode ser esperada.

5.6 Não carregue ninguem na paleteira.
5.7 É melhor o operador usar luvas para proteção no trabalho.
5.8 Quando as mercadorias tiverem sido transportadas, todas as pessoas devem estar afastadas dos garfos 

por 600 mm.
5.9 Não carregue mercadorias como a fig. 5 / B.
5.10 Não carregue carga acima da capacidade máxima.
5.11 Em outras condições ou locais especiais, o operador deve ter cuidado ao operar a paleteira.

2.5 Use um martelo para pressionar outro pino elástico (106) no eixo com o furo (105A). A barra de tração está agora 
montada na bomba.

Na barra de tração desta paleteira, você encontra a alavanca de controle (117 ou 120G) que pode ser regulado em 
três posições:

Se, no entanto, eles foram alterados, você pode ajustar de acordo com a seguinte etapa:

 

3.1 Se os garfos se elevarem durante o bombeamento na posição de condução, gire a porca de ajuste (104) no para-
fuso de ajuste (103) ou parafuso (318) no sentido horário até que a ação de bombeamento não levante os 
garfos.

3.2 Se os garfos descerem enquanto bombeiam na posição condução, gire a porca (104) ou o parafuso (318) no 

Obrigado por adquirir a Paleteira Hidráulica Manual. Seu equipamento é fabricado em aço de alta 
qualidade e foi projetado para o levantamento horizontal e o transporte de cargas em um palete ou 
em contêineres padronizados em uma base fixa e nivelada. Para sua segurança e operação correta, 
leia atentamente estas instruções antes de usá-las.

NOTA: Todas as informações aqui contidas são baseadas nos dados disponíveis no momento da 
impressão. Reservamo-nos o direito de modificar nossos próprios produtos a qualquer momento, 
sem aviso prévio e incorrendo em qualquer sanção. Portanto, sugere-se sempre verificar possíveis 
atualizações.
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O comprimento especial do garfo, os materiais e as especificações estão sujeitos a alterações

Se você comprou uma caixa de madeira de paleteira, é necessária fazer a montagem. Para isso, 
você precisa de algumas ferramentas como: um martelo, um alicate, uma chave inglesa, etc; e algu-
mas partes, um eixo com furo (105A), dois pinos elásticos (106) (observe que um está no eixo 
(105A), essas peças são colocadas em um saco plástico, que é colocado na barra de tração.

Ao prender a alça, é melhor agachar-se logo atrás da paleteira. Então:

2.1 Insira uma barra de exibição no pistão da bomba (303) e, em seguida, use um martelo para inserir o eixo 
com o furo (105A) na bomba hidráulica. (Veja a fig. 2)

2.2 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição 'PARA 
BAIXO' e, em seguida, passe a porca de ajuste (104), o parafuso de 
ajuste (103) e a corrente (102) através do orifício do eixo (105A) 
com a mão (veja a fig. 3).

2.3 Pressione a barra de tração (110, 110B ou 
111G) para baixo, retire o pino (nº 2) 
(consulte a Fig. 1).

2.4 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) 
na posição 'PARA CIMA', depois levante a 
placa da alavanca (319) com o pino (nº 2) e 
insira o parafuso de ajuste (103) na fenda 
frontal da placa da alavanca (319), observe 
para manter a porca de ajuste (104) na parte 
inferior da placa da alavanca.

4.   MANUTENÇÃO

5.  GUIA DE OPERAÇÃO DE SEGURANÇA

NOTA: NÃO TENTE REPARAR A PALETEIRA, A menos que você seja treinado e
AUTORIZADO A FAZER ISSO.



sentido anti-horário até os garfos não baixarem.
3.3 Se os garfos não descerem quando a alavanca de controle (117 ou 120G) estiver na posição PARA 

CIMA, gire porca (104) ou parafuso (318) no sentido horário até levantar a alavanca de controle (117 ou 
120G) garfos. Em seguida, verifique a posição de condução de acordo com os itens 3.1 e 3.2 para 
garantir que a porca (104) e parafuso (318) estão na posição correta.

3.4 Se os garfos não elevarem durante o bombeamento na posição PARA CIMA, gire a porca (104) ou o 
parafuso (318) no sentido anti-horário até que os garfos se elevem enquanto bombeiam na posição 
PARA CIMA. Depois verifique a Posição PARA BAIXO e CENTRAL, de acordo com os itens 3.1, 3.2 e 
3.3.

As paleteiras são praticamente livres de manutenção.

4.2 PARA TIRAR O AR
O ar pode entrar no óleo hidráulico por causa do transporte ou da bomba na posição de virada. Isso 
pode fazer com que os garfos não se elevem ao bombear na posição PARA CIMA. O ar pode ser 
removido da seguinte maneira: deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição PARA BAIXO, 
depois mova a barra de tração para cima e para baixo por várias vezes.

4.3 VERIFICAÇÃO DIÁRIA E MANUTENÇÃO
A verificação diária das paleteiras pode limitar o desgaste o máximo possível. Atenção especial deve 
ser dada às rodas e aos eixos, roscas, panos, etc. podem bloquear as rodas. Os garfos devem ser 
descarregados, baixados na posição mais baixa quando o trabalho terminar.

4.4 LUBRIFICAÇÃO
Todos os rolamentos e eixos são fornecidos com graxa de longa duração na fábrica. Você só precisa 
fornecer graxa de longa duração em intervalos mensais ou após cada vez que a paleteira for cuidadosa-
mente limpa nos pontos de lubrificação.

5.1 O operador deve ler todos os sinais e instruções de aviso aqui e na paleteira antes de usar esse equipa-
mento.

5.2 Não use-o em terreno inclinado.
5.3 Não opere uma paleteira, a menos que esteja familiarizado com ele e tenha sido treinado ou autorizado 

para fazer isso.
5.4 Não opere uma paleteira a menos que tenha verificado sua condição. Dê atenção especial as rodas ou 

aos roletes, unidade de tração, garfo, placa da alavanca, etc.
5.5 Para puxar a paleteira, sempre mova a alavanca de controle para a posição de tração. Isso torna obarra 

de tração mais fácil de mover e despressuriza a seção da bomba do sistema hidráulico. Isso preservaas 
vedações hidráulicas e os componentes da válvula. Uma longa vida útil pode ser esperada.

5.6 Não carregue ninguem na paleteira.
5.7 É melhor o operador usar luvas para proteção no trabalho.
5.8 Quando as mercadorias tiverem sido transportadas, todas as pessoas devem estar afastadas dos garfos 

por 600 mm.
5.9 Não carregue mercadorias como a fig. 5 / B.
5.10 Não carregue carga acima da capacidade máxima.
5.11 Em outras condições ou locais especiais, o operador deve ter cuidado ao operar a paleteira.

2.5 Use um martelo para pressionar outro pino elástico (106) no eixo com o furo (105A). A barra de tração está agora 
montada na bomba.

Na barra de tração desta paleteira, você encontra a alavanca de controle (117 ou 120G) que pode ser regulado em 
três posições:

Se, no entanto, eles foram alterados, você pode ajustar de acordo com a seguinte etapa:

 

3.1 Se os garfos se elevarem durante o bombeamento na posição de condução, gire a porca de ajuste (104) no para-
fuso de ajuste (103) ou parafuso (318) no sentido horário até que a ação de bombeamento não levante os 
garfos.

3.2 Se os garfos descerem enquanto bombeiam na posição condução, gire a porca (104) ou o parafuso (318) no 
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Obrigado por adquirir a Paleteira Hidráulica Manual. Seu equipamento é fabricado em aço de alta 
qualidade e foi projetado para o levantamento horizontal e o transporte de cargas em um palete ou 
em contêineres padronizados em uma base fixa e nivelada. Para sua segurança e operação correta, 
leia atentamente estas instruções antes de usá-las.

NOTA: Todas as informações aqui contidas são baseadas nos dados disponíveis no momento da 
impressão. Reservamo-nos o direito de modificar nossos próprios produtos a qualquer momento, 
sem aviso prévio e incorrendo em qualquer sanção. Portanto, sugere-se sempre verificar possíveis 
atualizações.

 

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sem oléo hidráulico
- Óleo de tem impurezas
- A porca (104) está muito alta, 
mantenha a válvula de bombeamento 
aberta.
- O ar entra no óleo hidráulico.

- Substitua a haste do pistão (328) ou 
bomba (322).

- Mantenha o garfo na posição mais 
baixa possivel se não estiver usando e 
preste mais atenção para lubrificar a 
haste.
- Ajuste a porca (104) ou o parafuso 
(318) (ver item 3.3)

- Substitua pelo novo. 

- Substitua pelo novo.

- Substituir por óleo novo.

- Inspeção e substituição dos resíduos 
peças.

-Banhe o ar. (Ver item 4.2)
- Substitua pelo novo.

- Ajuste da porca (104) ou parafuso 
318 (Ver item 3.2)

- Coloque óleo
- Troque o óleo
- Ajuste a porca (104) ou o parafuso 
(318) (ver item 3.4)
- Retire o ar (ver item 4.2)

- A haste do pistão (328) ou a bomba 
(322) é deformado resultante de 
carregamento parcialmente inclinado 
para um lado ou sobrecarregar.
- O garfo foi mantido na posição alta 
por muito tempo com a haste do pistão 
descoberta resultam em ferrugem e 
obstrução do Cajado.
- A porca de ajuste (104) ou o parafuso 
(318) não está na posição correta.

- Vedação de peças gastas ou danifica-
das.
- Alguma parte rachada ou gasta.

- As impurezas no óleo fazem com que 
a válvula de liberação seja incapaz de 
fechar bem.
- Algumas partes do sistema hidráulico 
estão rachados ou entediados.
- O ar entra no óleo.
- Vedação de peças gastas ou danifica-
das.
- A porca de ajuste (104) ou o parafuso 
(318) não está na posição correta.

Nº

1

2

3

4

5

Problemas

Os garfos não atingem 
a altura máxima

- Oléo hidráulico insuficiente

Os garfos não levantam

Os garfos não descem

Vazamentos

Os garfos descem 
sem a válvula de 

liberação ser acionada

Cláusula Métodos de fixação

- Coloque óleo.

O comprimento especial do garfo, os materiais e as especificações estão sujeitos a alterações

Se você comprou uma caixa de madeira de paleteira, é necessária fazer a montagem. Para isso, 
você precisa de algumas ferramentas como: um martelo, um alicate, uma chave inglesa, etc; e algu-
mas partes, um eixo com furo (105A), dois pinos elásticos (106) (observe que um está no eixo 
(105A), essas peças são colocadas em um saco plástico, que é colocado na barra de tração.

Ao prender a alça, é melhor agachar-se logo atrás da paleteira. Então:

2.1 Insira uma barra de exibição no pistão da bomba (303) e, em seguida, use um martelo para inserir o eixo 
com o furo (105A) na bomba hidráulica. (Veja a fig. 2)

2.2 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição 'PARA 
BAIXO' e, em seguida, passe a porca de ajuste (104), o parafuso de 
ajuste (103) e a corrente (102) através do orifício do eixo (105A) 
com a mão (veja a fig. 3).

2.3 Pressione a barra de tração (110, 110B ou 
111G) para baixo, retire o pino (nº 2) 
(consulte a Fig. 1).

2.4 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) 
na posição 'PARA CIMA', depois levante a 
placa da alavanca (319) com o pino (nº 2) e 
insira o parafuso de ajuste (103) na fenda 
frontal da placa da alavanca (319), observe 
para manter a porca de ajuste (104) na parte 
inferior da placa da alavanca.

NOTA: NÃO TENTE REPARAR A PALETEIRA, A menos que você seja treinado e
AUTORIZADO A FAZER ISSO.



sentido anti-horário até os garfos não baixarem.
3.3 Se os garfos não descerem quando a alavanca de controle (117 ou 120G) estiver na posição PARA 

CIMA, gire porca (104) ou parafuso (318) no sentido horário até levantar a alavanca de controle (117 ou 
120G) garfos. Em seguida, verifique a posição de condução de acordo com os itens 3.1 e 3.2 para 
garantir que a porca (104) e parafuso (318) estão na posição correta.

3.4 Se os garfos não elevarem durante o bombeamento na posição PARA CIMA, gire a porca (104) ou o 
parafuso (318) no sentido anti-horário até que os garfos se elevem enquanto bombeiam na posição 
PARA CIMA. Depois verifique a Posição PARA BAIXO e CENTRAL, de acordo com os itens 3.1, 3.2 e 
3.3.

As paleteiras são praticamente livres de manutenção.

4.2 PARA TIRAR O AR
O ar pode entrar no óleo hidráulico por causa do transporte ou da bomba na posição de virada. Isso 
pode fazer com que os garfos não se elevem ao bombear na posição PARA CIMA. O ar pode ser 
removido da seguinte maneira: deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição PARA BAIXO, 
depois mova a barra de tração para cima e para baixo por várias vezes.

4.3 VERIFICAÇÃO DIÁRIA E MANUTENÇÃO
A verificação diária das paleteiras pode limitar o desgaste o máximo possível. Atenção especial deve 
ser dada às rodas e aos eixos, roscas, panos, etc. podem bloquear as rodas. Os garfos devem ser 
descarregados, baixados na posição mais baixa quando o trabalho terminar.

4.4 LUBRIFICAÇÃO
Todos os rolamentos e eixos são fornecidos com graxa de longa duração na fábrica. Você só precisa 
fornecer graxa de longa duração em intervalos mensais ou após cada vez que a paleteira for cuidadosa-
mente limpa nos pontos de lubrificação.

5.1 O operador deve ler todos os sinais e instruções de aviso aqui e na paleteira antes de usar esse equipa-
mento.

5.2 Não use-o em terreno inclinado.
5.3 Não opere uma paleteira, a menos que esteja familiarizado com ele e tenha sido treinado ou autorizado 

para fazer isso.
5.4 Não opere uma paleteira a menos que tenha verificado sua condição. Dê atenção especial as rodas ou 

aos roletes, unidade de tração, garfo, placa da alavanca, etc.
5.5 Para puxar a paleteira, sempre mova a alavanca de controle para a posição de tração. Isso torna obarra 

de tração mais fácil de mover e despressuriza a seção da bomba do sistema hidráulico. Isso preservaas 
vedações hidráulicas e os componentes da válvula. Uma longa vida útil pode ser esperada.

5.6 Não carregue ninguem na paleteira.
5.7 É melhor o operador usar luvas para proteção no trabalho.
5.8 Quando as mercadorias tiverem sido transportadas, todas as pessoas devem estar afastadas dos garfos 

por 600 mm.
5.9 Não carregue mercadorias como a fig. 5 / B.
5.10 Não carregue carga acima da capacidade máxima.
5.11 Em outras condições ou locais especiais, o operador deve ter cuidado ao operar a paleteira.

2.5 Use um martelo para pressionar outro pino elástico (106) no eixo com o furo (105A). A barra de tração está agora 
montada na bomba.

Na barra de tração desta paleteira, você encontra a alavanca de controle (117 ou 120G) que pode ser regulado em 
três posições:

Se, no entanto, eles foram alterados, você pode ajustar de acordo com a seguinte etapa:

 

3.1 Se os garfos se elevarem durante o bombeamento na posição de condução, gire a porca de ajuste (104) no para-
fuso de ajuste (103) ou parafuso (318) no sentido horário até que a ação de bombeamento não levante os 
garfos.

3.2 Se os garfos descerem enquanto bombeiam na posição condução, gire a porca (104) ou o parafuso (318) no 
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Obrigado por adquirir a Paleteira Hidráulica Manual. Seu equipamento é fabricado em aço de alta 
qualidade e foi projetado para o levantamento horizontal e o transporte de cargas em um palete ou 
em contêineres padronizados em uma base fixa e nivelada. Para sua segurança e operação correta, 
leia atentamente estas instruções antes de usá-las.

NOTA: Todas as informações aqui contidas são baseadas nos dados disponíveis no momento da 
impressão. Reservamo-nos o direito de modificar nossos próprios produtos a qualquer momento, 
sem aviso prévio e incorrendo em qualquer sanção. Portanto, sugere-se sempre verificar possíveis 
atualizações.

O comprimento especial do garfo, os materiais e as especificações estão sujeitos a alterações

Se você comprou uma caixa de madeira de paleteira, é necessária fazer a montagem. Para isso, 
você precisa de algumas ferramentas como: um martelo, um alicate, uma chave inglesa, etc; e algu-
mas partes, um eixo com furo (105A), dois pinos elásticos (106) (observe que um está no eixo 
(105A), essas peças são colocadas em um saco plástico, que é colocado na barra de tração.

Ao prender a alça, é melhor agachar-se logo atrás da paleteira. Então:

2.1 Insira uma barra de exibição no pistão da bomba (303) e, em seguida, use um martelo para inserir o eixo 
com o furo (105A) na bomba hidráulica. (Veja a fig. 2)

2.2 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) na posição 'PARA 
BAIXO' e, em seguida, passe a porca de ajuste (104), o parafuso de 
ajuste (103) e a corrente (102) através do orifício do eixo (105A) 
com a mão (veja a fig. 3).

2.3 Pressione a barra de tração (110, 110B ou 
111G) para baixo, retire o pino (nº 2) 
(consulte a Fig. 1).

2.4 Deixe a alavanca de controle (117 ou 120G) 
na posição 'PARA CIMA', depois levante a 
placa da alavanca (319) com o pino (nº 2) e 
insira o parafuso de ajuste (103) na fenda 
frontal da placa da alavanca (319), observe 
para manter a porca de ajuste (104) na parte 
inferior da placa da alavanca.

NOTA: NÃO TENTE REPARAR A PALETEIRA, A menos que você seja treinado e
AUTORIZADO A FAZER ISSO.
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LIsta da Barra de tração

101
102
103
104
105

108

106
107

109
109A
110
110B

111
112
113
114
115
116
117

119
120
121
122

118

Nº Descrição Qtd. Observações Nº Descrição Qtd. Observações
Haste de liberação

Corrente
Parafuso de ajuste

Porca de ajuste
Eixo com furo
Pino elástico

Bronzina
Pino do rolo

Rolo de pressão
Bronzina

Pino elástico
Trava de Borracha

Mola
Pino Elástico
Pino Elástico

Mola de laminas

Alça de controle

Pino elástico

Pino
Placa de Tração

Rolo

Barra de tração
Barra de tração

Para o tipo A
Para o tipo B

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1



Lista da Barra de Tração

101
102
103
104
105

108G

106
107

109G
110G
111G
112G

113G
114G
115G
116G
117G
118G
119G

121
122

120G

Nº Descrição Qtd.
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Observações

Para o
Tipo D

Para o 
Tipo D

Nº Descrição Qtd. Observações
Haste de liberação

Corrente
Parafuso de ajuste

Porca de ajuste
Eixo com furo
Pino elástico

Bronzina
Pino do rolo

Rolo de pressão
Bronzina

Capa
Parafuso

Mola
Pino
Alça

Bola

Pino
Alça de controle

Pino
Placa de Tração

Barra de tração
Pino

7 
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Lista de Garfo
Descrição

Copo de Graxa

Rolo Intermediário
Rolo Externo
Pino Elástico
Pino Elástico

Quadro de rolo
Eixo

Eixo

Montagem em Tandem com Pino
Montagem em Tandem

Arruela elástica
Pino elástico
Eixo para rolo

Placa de ligação
Pino elástico

Arruela
Bronzina

Rolo de Carga

Parafuso
Enter Rolller

Porca de bloqueio
Rolo de Carga
Eixo para Rolo

Arruela

1

1
Para o tipo A
Para o tipo G

1

1
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
4
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2

8 ou 2
4
4 

8 ou 2 

8 ou 4 
8 ou 4 

4 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Nº Qtd. Obs.
201
202

202G
203
204
205

206
207
208
210
209
211
212

B209
B211
B212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

223*
224*
228*
229*
230

223D*
224D*
230D
225
226
227*

231
232
233
234#
235#
236
237

Quadro do Garfo
Pino Elástico

Parafuso
Balanceiro
Bronzina

Eixo

Bronzina
Bronzina

Anel de Retenção
Pino

Porca

Porca

Anel de Contenção
Eixo

Eixo
Bronzina

Haste de condução

Haste de condução

Articulação

Articulação
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Bomba de tipo A



Pino Elástico

Capa da mola
Mola

Pistão da bomba
Anel de Poeira

Anel de Bloqueio
Proteção contra pó
Anel de Bloqueio

Arruela
Bronzina

Roda de Carga

Pino Elástico
Placa de Encosto

Anel de Retenção
Rolamento

Eixo da roda de carga
Porca

Parafuso
Placa de Alavanca

Pino Elástico
Cartucho de Válvulas

Arruela de Vedação
Corpo da bomba

Tampa com Rosca

Tampa com Rosca

Lacre
Anel-O 

Anel-O 

Anel de Poeira
Haste de Pistão

Bola de Aço

Parafuso
Mola

Fuso da Válvula de Segurança
Copo de Lubrificação

Cilindro
Tampa do Rolamento

Descrição Observação
1

1
1

1
1
2

2
2
4
2
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

Nº Qtd.
301
302
303
304
305
306

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
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Bomba de tipo Y
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Pino Elástico

Capa da mola
Mola

Pistão da Bomba
Anel de Poeira

Lacre

Proteção contra pó
Anel de Bloqueio

Arruela
Rolamento

Roda de Carga

Pino Elástico
Placa de Encosto

Anel de Retenção
Rolamento

Eixo da roda de Carga
Porca

Parafuso
Placa de Alavanca

Pino Elástico
Cartucho de Válvulas

Arruela de Vedação
Corpo da bomba

Tampa com Rosca

Apenas para
a bomba Y

Apenas para
a bomba Y

Apenas para
a bomba Y

Tampa com Rosca

Lacre
Anel-O 

Anel-O 

Anel de Poeira
Haste de Pistão

Bola de Aço

Parafuso
Mola

Fuso da Válvula de Segurança
Copo de Lubrificação

Cilindro
Tampa do Rolamento

Capa com Parafuso
Anel-O

Descrição Observação
1

1
1

1
1
2

2
2
4
2
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

Nº Qtd.
301
302
303
304
305
306

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322Y
323Y
324Y
325
326

327
328
329
330Y
331Y
332Y
333Y
334Y
335
336
337

340Y
341Y
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Bomba de elevação rápida



Bomba de elevação rápida

NOTA: * -- Para roda dupla; # -- Para roda única

 

 
 

301F
302F

303F
304

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

322F
323
324
325

326
327

328
329
330
331
332
333

334
335
337

335F
336F

337F
338F

Nº
Tampa da mola

Mola
Pistão da Bomba para Elevação Rápida

Apenas para a Bomba de Elevação Rápida

Para Bomba de Elevação Rápida

Apenas para a Bomba de Elevação Rápida

Capa de poeira

Lacre
Anel de Poeira

Arruela de mola
Arruela

Rolamento

Rolamento

Roda de Carga

Pino Elástico
Pino Elástico

Anel de Retenção

Parafuso da porca

Pino Elástico
Cartucho de Válvula

Bomba de Levantamento Rápido

Arruela de Vedação
Tampa com Rosca

Lacre
Anel-O

Anel de Poeira
Haste do Pistão

Bola de Aço
Tampa com Rosca

Anel-O
Parafuso

Mola
Eixo da Válvula de Segurança

Copo de Graxa

Cobertura do Rolamento

Capa do Pino
Pino

Anel-O
Bomba Cilíndrica

 

Placa de Alavanca

Eixo da Roda de Carga

Placa de Encosto

Porca

Descrição
1 

1 
1 
1 
1 

2 

2 

2 
4 

2 
1 
2 
1 
1 
1

1 
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1 
1
1
1 
1 
1 
1 
1

1 
1
1 
1 
1
1

Qtd. Observação
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www.lapek.com.br
VISITE NOSSO SITE: 

316 Eixo do volante 1
322 Corpo da bomba 1
340 Pino 1
341 Luva de fixação 1
342 Mola 1

Porta-óleo343 1
344 Placa de Ruptura 1
345 Pedal 1
346 Arruela 1
347 Porca 1

No. Descrição Qtd.

15 

Nota: O Sistema de freio é uma parte adicional, e não deve ser fixado à sua pale-
teira. Se você precisar, solicite-a!

Sistema de freio


