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Parte 1 informações Introdutórias

ALGUMAS NOTAS SOBRE O MANUAL DE USO

.
Essa Plataforma foi produzida na Itália por:

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN)
Tel.0039.071.7819090 Fax 0039.071.7819355

Em caso de dúvidas sobre o uso e/ou funcionamento, contatar o Produtor.
Essa Plataforma está conforme as diretivas CE, nos padrões ANSI A92.20 - 2018, AS/NZS 1418.10
(int).
Com referência a EN 280/2013 os testes dinâmicos e estáticos foram verificados por:

TÜV SÜD ITÁLIA
Via Isonzo, 61
40033 Casalecchio Di Reno
Bolonha
Itália
Número do Relatório :TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B ( LUI WH 460)
Data : 23/03/2020
Número do Relatório :TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B ( LUI HD)
Data : 12/02/2020

Número do Relatório :TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B ( LUI HD WD)
Data : 03/03/2020
Número do Relatório :TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B ( LUI HD EL)
Data : 25/03/2020
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DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
NÓS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO SEDE

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO
(AN) ITALY
CÓDIGO FISCAL E NÚMERO DE IVA 01234570420
TELEFONE – TELEFAX
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355
SÍTIO WEB
www.bravi-platforms.com
E-MAIL
info@bravi-platforms.com
DECLARAMOS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE QUE A PLATAFORMA:
PLATAFORMA DE TRABALHO MÓVEL HIDRÁULICA
Modelo:

__________________________

N. de Série

__________________________

Ano de Fabricação

__________________________

COMO DESCRITO NA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOS NOSSOS ARQUIVOS ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS COMUNITÁRIAS:
2006/42/EC Máquinas
2014/30/EU Compatibilidade Eletromagnética
NOME E SOBRENOME

BRAVI PIERINO

POSIÇÃO

MANAGING DIRECTOR

DATA

_________________________

ORGANISMO NOTIFICADO:

RISCOS RESIDUAIS

Apesar da Braviisol Divisione Meccanica srl ter feito todo o possível para fabricar a Plataforma com o
máximo de conhecimento em seu poder sobre as seguranças e consultando todas as diretivas, leis e
normas à sua disposição, existem ainda alguns riscos residuais, mesmo que reduzidos, durante as
fases de:
-

Transporte e movimentação
Manutenção

Portanto, quem opera nessas zonas ou se ocupa dessas fases, deve ser uma pessoa instruída e
consciente do fato que existem “perigos” que, para a categoria de proteções da Plataforma, não foram
possíveis de eliminar totalmente.
Os encarregados dessas operações devem ter sempre a disposição e consultar o MANUAL DE USO E
MANUTENÇÃO.
O manual de uso e manutenção relata passo a passo todas as indicações requeridas pelo ponto 1.7.4
(Instruções de uso) do Anexo I da Diretiva Máquinas e é obrigatório segui-lo passo a passo, para não
incorrer em situações de perigo que mesmo se mínimas, podem acarretar danos à pessoa.
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DECLARAÇÃO ORIGINAL DE CONFORMIDADE CE
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITÁLIA
DECLARA SOB A SUA ÚNICA RESPONSABILIDADE QUE A PLATAFORMA
AÉREA
Modelo :

LUI

Número de Série
Ano de Fabricação :

201X

CUMPRE AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS :
• Diretiva 2006/42 / CE (Diretiva de Máquinas )
• Diretiva 2014/30/UE (Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética )

Organismo notificado de acordo com o anexo IX da diretiva máquinas: TUV ITÁLIA (0948)
CERTIFICATION CE Nº: XXXXXXXXXXXXX
O nome da pessoa autorizada a estabelecer o arquivo técnico e o representante legal de
Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIÁTICA 16 KM 600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITÁLIA .

Castelfidardo, dd/mm/aaaa

Representante Legal
BRAVI PIERINO

RELATÓRIO DE TESTE
Companhia :

Assunto :

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL S.S.
ADRIATICA 16 KM 314600
60022 CASTELFIDARDO (ÀN) ITÁLIA

PLATAFORMA AÉREA
Modelo :

LUI

Número de série :
Ano de fabricação

201X

TESTES REALIZADOS:

• VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE ÓLEO

SIM

• VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO

SIM

• VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO LIMITADOR DE CARGA MÁXIMA
SIM
• TESTE DE CARGA COM CAPACIDADE CLASSIFICADA

Castelfìdardo, dd/mm/aaaa
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TABELA RESUMO DE MANUTENÇÃO
Para garantir o correto funcionamento da Plataforma móvel é necessário ater-se às seguintes
instruções:
TIPO DE MANUTENÇÃO

QUANDO

PÁG.

9.1 - Preceder Manutenção Ordinária

sempre

9.56

9.2 - Posicionamento de segurança, cesto levantado
9.2a - No caso em que o cesto não se eleve eletricamente Para os modelos :
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL - LUI WH 460.
9.2b - No caso em que o cesto não se eleve eletricamente -

manutenção

9.58

manutenção
manutenção

9.59
9.59

9.3 - Engraxamento das articulações das rodas giratórias

6 meses

9.60

9.4 - Controle e Completar o Óleo

3 meses/150 horas

9.5 - Controle dos terminais da bateria

2 meses

9.61

9.6 - Controle da água das baterias

32 horas

9.62

9.7 - Carga das baterias

8 horas

9.63

9.8 - Procedimento de aperto de porcas, parafusos e pinos

1 mês

9.64

9.9 - Controle de cabos

2 meses

9.64

3 meses
1 ano

9.65
9.65
9.66

9.10 - Inspeções
9.10a Inspeção frequente “Check List Inspeções frequentes”
9.10b Inspeção anual “Check List Inspeções Anuais”

9.60
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1.1 CARTA DE ENTREGA
O operador não deve aceitar qualquer responsabilidade de exercício sem antes ter compreendido as
próprias responsabilidades estabelecidas no presente manual e no Manual de Responsabilidades
ANSI fornecidos juntamente com a Plataforma.
A Plataforma pode ser acionada exclusivamente por pessoal autorizado. É proibido executar
modificações na Plataforma sem o consenso por escrito do produtor.
A Plataforma foi realizada em conformidade às Diretivas:
2006/42/EC, 2014/14/EU e foram projetadas respeitando as outras normas interessadas e com base
nos Padrões ANSI A92.20 - 2018, e AS/NZS 1418.10 (int).
Portanto, não apresenta perigos para o operador:
•
•

se usada segundo as instruções deste manual,
com a condição de que os técnicos encarregados pelo produtor tenham feito curso de
formação,
• e com a condição de que os dispositivos de segurança sejam mantidos em constante eficiência.
Essa folha tem por objetivo atestar que na recepção da Plataforma:
•
•
•

os dispositivos de segurança estão eficientes,
foi entregue o presente manual juntamente com a Plataforma
e que o operador assuma a responsabilidade de segui-lo passo a passo.

Braviisol Divisione Meccanica srl informa que qualquer modificação ou adulteração da Plataforma e/ou
operações efetuadas em desacordo com o que está escrito neste manual, especialmente o não respeito das prescrições de segurança, além de fazer perder a garantia, tornam nula a declaração CE de
conformidade original.

Recorda-se que:
•
todos os valores técnicos referem à Plataforma (ver parte 3),
•
os desenhos e qualquer outro documento entregue junto com a Plataforma é propriedade da
Braviisol Divisione Meccanica srl que se reserva todos os direitos e não podem ser colocados
à disposição de terceiros sem a Sua aprovação por escrito.
O produtor espera que possa aproveitar as vantagens das múltiplas funções da Plataforma.
É rigorosamente proibida qualquer reprodução mesmo que parcial do texto e das ilustrações. O original
foi entregue ao proprietário juntamente com toda a documentação relativas à Plataforma.

Macchina/Máquina

Modello/Modelo
Tipo/Type
Matricola/Matrícula

Timbro/Carimbo

Data/Data/
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DA PLATAFORMA
E NÚMERO DE SÉRIE
1.2.1
O número deste manual está escrito no final de cada página.
Cada Plataforma tem o próprio número de matrícula com a
consequente marca CE.
1.2.2
Para qualquer contato com Braviisol Divisione Meccanica srl
ou com os seus centros de assistência no que se refere à
Plataforma, citar sempre o tipo e o número de série indicado
de modo legível na placa de identificação situada no cesto da
Plataforma.
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1.3 NOTAS GERAIS PARA ENTREGA
As plataformas, os seus componentes e/ou os acessórios,
podem ser expedidos em container, ou sobre um pallet
envolvido em uma película protetora, ou embalados em
caixas (opcional).
Ao receber, verificar sempre se:
1 - A embalagem está íntegra,
2 - O fornecimento corresponde às especificações da
ordem (ver nota de acompanhamento ou packing-list),
3 - Não existem danos à Plataforma ou aos acessórios,
4 - Os dispositivos de segurança, no momento da entrega
estão em perfeita eficiência,
5 - O presente manual foi entregue juntamente com a
Plataforma,
6 - O operador aceita a responsabilidade, ponto por ponto,
de que segue.
Em caso de danos ou partes que faltam, contatar
imediatamente o Produtor, os seus representantes de
zona, o expedidor ou a companhia seguradora,
fornecendo informações detalhadas e/ou fotos.
As peças de reposição e os acessórios podem às vezes
serem expedidos em container separados.

Descrição
1 Plataforma completa
2 Dispositivo de carga/descarga a pedido
3 Manual de uso e manutenção
4 Documentos originais da Plataforma:
- Garantia
- Nota de entrega
- Ficha de teste
- Atestado TÜV
- Declaração CE de conformidade
5 A pedido para a Plataforma LUI HD WD
a plataforma elevada é formada por 4 peças:
01 Parapeito Lateral (peça única)
01 Parapeito lateral + 02 parapeitos frontais
01 Base para pisar
01 Escada
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1.4 LIMITAÇÕES DA GARANTIA - Declaração de Garantia
SE A GARANTIA NÃO ESTIVER INCLUÍDA NA COMPRA-VENDA, À GARANTIA DA PLATAFORMA
SÃO APLICADAS AS SEGUINTES DIRETRIZES.
O Produtor BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL garante que todas as novas unidades por ele
produzidas e vendidas estão conforme as mais recentes especificações da empresa. Além disso, a
coluna e o cilindro hidráulico têm uma Garantia Especial de 10 anos. O produtor garante a Plataforma
no caso de defeitos de material e/ou produção em condições normais de uso e serviço por 3 anos a
partir da data de registro da venda ou, na falta de registro, a partir da data em que a unidade deixou o
estabelecimento. Está excluída da garantia a bateria (s) que tem uma garantia de 1 ano a partir da
referida data de aquisição. As solicitações de intervenção em garantia durante tal período devem ser
limitadas à reparação ou à substituição das partes defeituosas em questão. O produtor providenciará a
expedir, sem qualquer débito, todo componente reconhecido como defeituoso por projetação ou
realização. A mão de obra para executar os trabalhos necessários de reparação ou de substituição e
as relativas despesas de viagem contemplam uma garantia de 1 Ano a partir da referida data de
aquisição, com base na importância da taxa fixa corrente do Produtor.
Os pedidos de intervenção em garantia são considerados válidos SOMENTE com a condição de que a
parte defeituosa em questão seja expedida e pré-paga ao Produtor que, depois da inspeção, detecta o
efetivo defeito no material e/ou na produção. Além disso, os pedidos de intervenção de garantia podem
ser aceitos SOMENTE se acompanhados de todas as informações específicas solicitadas pelo
Produtor (como por ex. Número de Série.
O produtor se reserva o direito de substituir, reparar, trocar ou fornecer, com base no próprio juízo
indiscutível, um componente novo, usado ou reconstituído, montado, sub-montado, ou montado
soldado.

Essa apólice de garantia não cobre os danos causados por:
1.
2.
3.
4.

Expedição
O uso incorreto da unidade, incluindo o funcionamento além dos limites, cargas e/ou
especificações de fábrica.
Desastres naturais (como inundações, incêndios, vento e raios)
Falta de adequada revisão e manutenção da unidade conforme os Manuais da empresa ou
Boletins de Assistência da Fábrica.

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR:

1.
2.
3.
4.

Todo elemento pedido para a produção que foi adulterado.
Alterações e modificações não autorizadas executadas sem consentimento prévio por escrito do
produtor.
Trabalhos sobre artigos de consumo, como pneus e baterias
Danos acidentais indiretos, consequenciais ou especiais (incluindo a título exemplificativo perdas
e lucros, perdas de ganho, custo de capital, custo de equipamento em substituição, tempo de
inatividade, custos de inspeção, reivindicações de terceiros e lesões a pessoas ou propriedade)
com base em cada pedido de violação da garantia, violação do contrato, negligência,
responsabilidade de direito ou qualquer doutrina jurídica.

OS COMPONENTES ELÉTRICOS ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA NAS SEGUINTES
CONDIÇÕES
A bateria seja corretamente conectada para a recarga, conforme as especificações contidas neste
manual e/ou no esquema elétrico fornecido pelo Produtor.
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Procedimento para trabalhos cobertos pela garantia:
O produtor deve ser informado por escrito ou via fax (não somente verbalmente) e de maneira mais
detalhada possível, sobre todas as solicitações de intervenção de garantia dentro de 48 horas a partir
do surgimento da anomalia.
As solicitações de intervenção em garantia devem ser encaminhadas ao mais próximo distribuidor da
zona ou diretamente ao Produtor:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) Italia
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com parts@bravi-platforms.com
O produtor confirmará, por escrito ou via fax, a aceitação final da intervenção em garantia executada
pelo cliente e providenciará a assistência mediante os próprios técnicos.

O material defeituoso substituído pelo cliente (autorizado pelo produtor) deve ser conservado por 120
dias de modo que o produtor possa contestar ou verificar o defeito. Se necessário as partes
defeituosas serão expedidas ao Produtor.
Se necessário, fazer fotografias da parte defeituosa e da área em que a Plataforma foi acionada.
Isso é para prevenir desagradáveis controversas e melhorar a qualidade, a garantia, e a segurança
das nossas Plataformas.
A PRESENTE DECLARAÇÃO DE GARANTIA É EXCLUSIVA E NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. ESSAS OUTRAS GARANTIAS, INCLUSIVE AQUELAS
IMPLÍCITAS GARANTIAS COMERCIAIS OU DE IDONEIDADE AO USO PARA UM OBJETIVO
ESPECIAL, SÃO EXCLUÍDAS COM A PRESENTE. Nenhum empregado, comerciante, representante
de vendas ou outra pessoal que declare agir por conta da BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
está autorizado a alterar os termos da presente garantia ou, de qualquer modo a assumir por conta do
Produtor responsabilidades ou obrigações que excedam os deveres inferidos na presente garantia.
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1.5 DESCRIÇÃO DA PLATAFORMA

1.5.1 Descrição da Plataforma
Por “Plataforma” se entende a série de Plataformas
- LUI WH 460
- LUI HD
- LUI HD WD
- LUI HD EL
1.5.2 Uso Previsto, Objetivo da Plataforma ou Função
A máquina é uma Plataforma de trabalho aéreo com
dimensão compacta projetada para facilitar o
funcionamento e para a segurança do operador. O escopo
da Plataforma é aquele de levar para a posição de
trabalho o pessoal, os equipamentos e o material
necessário. Foi desenvolvida para resolver múltiplas
dificuldades aos usuários como: pintores, eletricistas,
encanadores, instaladores de forros, manutenções
industriais, que devem trabalhar em alturas muito
elevadas (ver parte 3 “Características Técnicas).
A segurança é a nossa prioridade.
A Plataforma elimina a necessidade de andaimes,
elevadores de tesoura. Não mais escadas nem cavaletes.
É possível trabalhar facilmente em segurança, de modo
veloz e eficiente.
O seu design único consente o uso em espaços muito
restritos. Pequenos elevadores, entradas estreitas,
corredores, mezaninos e apertados ambientes de
trabalho, representam apenas alguns dos múltiplos locais
onde a Plataforma pode trabalhar.

A transportabilidade representa outro fator chave. Leve,
compacto e facilmente carregável em um furgão,
caminhão ou pickup, a Plataforma é acionável e
manobrável por apenas um indivíduo.
O Fabricante tornou possível alongar o plano de trabalho
(ver parte 3 “Características Técnicas), deste modo o
operador tem uma área de trabalho mais ampla,
mantendo-se estável.
A Plataforma possui um carregador de baterias que
permite recarregar-se com a conexão de um simples
cabo, evitando assim perdas de tempo e trabalho mais
seguro.
Uma característica da coluna telescópica é que não
precisa de manutenções especiais.
1.5.3 Uso Impróprio
Qualquer outro uso diferente do uso previsto deve ser
considerado uso impróprio.
1.5.4 Uso incorreto racionalmente previsível
Pode acontecer que algum utilizador use a Plataforma
como uma grua, salienta-se que a Plataforma surge com o
único escopo do uso previsto e qualquer outro uso deve
ser considerado uso impróprio.
1.5.5 Ambiente de uso
A Plataforma deve ser usada em locais fechados, com
exceção da LUI HD WD que pode trabalhar ao externo em
condições meteorológicas ventosas mas sem chuva .
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2.1
PREMISSA ÀS PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA
A BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL projetou a Plataforma para
ser segura e confiável. Ela é preparada para levar o pessoal juntamente
com ferramentas e materiais aos locais de trabalho aéreos.
O proprietário/usuário/operador da Plataforma não deve aceitar qualquer
responsabilidade de exercício da Plataforma sem um adequado período
de treinamento.
Os padrões ANSI A92.20-2018 identificam os requisitos de todas as
partes que podem ser envolvidas no emprego de plataformas de trabalho
semoventes. O Manual de Responsabilidades A92.22 é considerado
parte integrante da presente Plataforma e está inserido no devido lugar
na Plataforma.
Para garantir um emprego em segurança é necessário efetuar inspeções
prévias de início, frequentes e anuais como especificado no Parágrafo
6.1 do Padrão ANSI A92.20-2018 , a intervalos estabelecidos como
prescrito no referido Padrão, em conformidade com as recomendações
Braviisol Divisione Meccanica srl expressas no Anexo ao Manual do
Usuário e no Manual de Assistência.

2.2
SIMBOLOGIA CONVENCIONAL E SUA DEFINIÇÃO

Durante a consulta do presente manual de uso e manutenção e na
Plataforma encontram-se alguns símbolos, codificação de cor e palavras
de sinalização, que têm um bem preciso significado.
SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA
Esse símbolo é usado para alertar o pessoal acerca de potenciais riscos
de lesões pessoais. Para evitar graves lesões ou decesso, ater-se
escrupulosamente a todas as mensagens de segurança que se seguem
a esse símbolo.
PERIGO — Caracteres brancos sobre fundo vermelho
Sinaliza a presença de uma iminente situação de risco que, se não
evitada, provocará morte ou grave lesão.

PERIGO

ADVERTÊNCIA — Caracteres pretos sobre fundo alaranjado
Sinaliza a presença de uma situação potencialmente arriscada que, se
não evitada, pode provocar morte ou grave lesão.

ADVERTÊNCIA

CAUTELA — Caracteres pretos sobre fundo amarelo
Sinaliza a presença de uma situação potencialmente perigosa que, se
não evitada, pode provocar lesões menores ou moderadas ou danos ao
equipamento.

CAUTELA

AVISO — Caracteres brancos sobre fundo verde
Fornece informações sobre o funcionamento e a manutenção
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ATENÇÃO PERIGO DE CHOQUE
Sinaliza ao pessoal envolvido, que a operação descrita
apresenta, se não efetuada com respeito às normativas de
segurança, o risco de sofrer um choque elétrico.
ATENÇÃO PERIGO GENÉRICO
Sinaliza ao pessoal envolvido, que a operação descrita
apresenta, se não efetuada com respeito às normativas de
segurança, o risco de sofrer danos físicos.
NOTA
Sinaliza ao pessoal envolvido, informações cujo conteúdo é
de relevante consideração ou importância.

ADVERTÊNCIAS
Sinaliza ao pessoal envolvido, informações cujo conteúdo,
se não respeitado, pode causar leves feridas às pessoas ou
danos à Plataforma.
OPERADOR OU CONDUTOR DE PLATAFORMA
Identifica o pessoal qualificado, ou seja, munido de
competências específicas, pois as operações são
completamente manuais; portanto se refere à preparação e
sensibilidade do condutor da Plataforma para obter os
melhores resultados qualitativos.
Por isso, é taxativamente proibido ao operador executar as
operações que são indicadas como de responsabilidade do
técnico da manutenção mecânica ou elétrica.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
Técnico qualificado capaz de conduzir a Plataforma em
condições normais e de intervir em órgãos mecânicos para
efetuar todas as regulagens, intervenções de manutenção e
reparos necessários.
Não está habilitado para intervir em equipamentos elétricos na
presença de tensão.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA OU PESSOA
INSTRUÍDA
(Ver EN 60204 ponto 3.55)
Técnico qualificado capaz de conduzir a Plataforma em
condições normais. Está preparado a todas as intervenções de
natureza elétrica, de regulagem, de manutenção e de reparo.
É capaz de operar na presença de tensão dentro de armários e
caixas elétricas.
PROTEÇÃO PESSOAL
A presença de um símbolo dentre aqueles mostrados
requer obrigatoriamente o uso de proteções pessoais por
parte do operador, sendo implícito o risco de acidente.
INTERVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
Eventuais intervenções de manutenção evidenciadas pelo
símbolo devem ser requeridas ao revendedor autorizado
Braviisol Divisione Meccanica srl.
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2.3

Antes do uso da Plataforma o operador deve assegurar-se
de que:
•
o piso, onde será utilizada, esteja suficientemente
nivelado (plano e sem buracos)
•
possa suportar o seu peso (ver parte 3 Características técnicas)
•
o ambiente seja fechado e bem iluminado.
Apenas o modelo LUI HD WD
pode ser utilizado também em ambiente externo, em
condições de boa visibilidade, em pisos planos e uniformes,
quando a velocidade do vento não superar 12,5 mt/seg. (45
km/h)

2.4

O pessoal encarregado ao uso e movimentação da
Plataforma deve sempre usar luvas de trabalho, calçados de
prevenção de acidentes, capacete e cinto de segurança.

2.5

Para as operações de movimentação da Plataforma
embalada consular a Parte 4 “Transporte e movimentação”.
Em todo caso, é necessário:
•
•
•
•

Levantá-la com o cesto completamente abaixado.
É absolutamente proibido levantá-la, mesmo se pouco,
com a coluna estendida para exercício.
Levantá-la ao máximo 30 centímetros do chão (salvo
obstáculos)
Movimentá-la muito lentamente.
O operador deve observar se não existem pessoas,
animais ou objetos no trajeto do transporte e que o piso
não apresente buracos.
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2.6 ESTADO ENERGÉTICO ZERO “0”:
ISOLAMENTO DA PLATAFORMA
DAS SUAS FONTES DE ENERGIA

Antes de executar qualquer operação de limpeza,
manutenção e lubrificação, é necessário levar a Plataforma
ao Estado Energético Zero e isto é:
- Plataforma completamente abaixada (ver parte 5 Painel de
Comandos) ou no caso da manutenção com o dispositivo de
bloqueio do cesto ativado.
- Botões de Parada de Emergência pressionados.
- O Seletor a chave Q2 deve ser removido do quadro de
comandos e deve ser entregue ao Responsável de
Produção.

P6

Q2

Q3
2.7
Atenção Perigo de Choque Elétrico

Apenas um eletricista com certificação pode intervir no
equipamento elétrico para fazer a devida manutenção,
levando de toda forma a Plataforma ao Estado Energético
Zero. É absolutamente proibido adulterar o equipamento
elétrico.

2.8

Para qualquer inconveniente que se possa surgir durante o
uso da Plataforma pressionar imediatamente o botão STOP/
EMERGÊNCIA.
Recordar-se de que o botão STOP/EMERGÊNCIA para
instantaneamente todos os órgãos em movimento, portanto
deve-se prestar atenção sobretudo quando a Plataforma
estiver levantada.
Ler também a Parte 4 “PARADAS” todos os modos em
que é possível parar a Plataforma.
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2.9

No caso de intervenções extraordinárias em que não seja
possível levar a Plataforma totalmente ao Estado
Energético Zero, deve-se sinalizar os trabalhos em
andamento colocando um cartaz na Plataforma.

2.10

Nunca apoiar-se ou sentar-se por qualquer razão, em
nenhuma parte da Plataforma, esteja ela em fase de ciclo
produtivo ou em estado de emergência ou em Estado
Energético Zero. O operador deve estar atento, fisicamente
idôneo, não estar sob efeito de álcool ou drogas que possam
influenciar a vista, o ouvido, a atenção e as reações.

2.11

O uso deve ser executado exclusivamente por pessoal
altamente qualificado e treinado, que tenha feito um curso
prático de habilitação ao uso da Plataforma junto ao
Fabricante ou seus centros de Distribuição autorizados.
Além disso, deve ter lido e compreendido as prescrições de
segurança e o conteúdo deste manual.

2.12

A manutenção da Plataforma deve ser executada apenas
pelo Técnico de Manutenção Elétrica ou Mecânica, treinado,
que tenha feito um curso prático de habilitação ao uso da
Plataforma junto ao Fabricante ou seus centros de
Distribuição autorizados. Além disso, deve ter lido e
compreendido as prescrições de segurança e o conteúdo
deste manual.

2.13

As chaves para a condução da Plataforma devem ser
sempre entregues ao Responsável da Produção quando a
Plataforma não for utilizada.
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2.14

O uso, a limpeza e a manutenção devem ser rigorosamente
executadas, a não ser onde indicado, por apenas um técnico
de manutenção e NUNCA EM MAIS PESSOAS.
O técnico de manutenção deve sempre usar todas as
proteções de prevenção de acidentes de trabalho.
Deve ainda:
- Usar um macacão de trabalho fechado nos pulsos.
- No caso de cabelos longos deve amarrá-los.
Em todo caso nunca deve usar objetos e/ou indumentos
esvoaçantes e/ou rasgados (tipo: colares, relógios, anéis,
pulseiras, echarpes, lenços, gravatas, etc.).

2.15

Nunca adulterar ou inibir ou desconectar os
microinterruptores de segurança nos outros dispositivos de
segurança, por qualquer razão, nem criar by-pass ou utilizálos para fins diferentes daqueles estabelecidos e para os
quais foram instalados.

2.16

Atenção Perigo de Queda
O cesto da Plataforma, com o seu sistema de grades é o
sistema de proteção anti-queda para plataformas aéreas
semoventes, assim como requerido pelo American National
Standards Institute ANSI/SIA A92.6 Standard. É proibido
utilizar a Plataforma se as grades do cesto foram removidas.
Nesse tipo de Plataforma o uso de amarras de segurança anti
-queda não é obrigatório, como na normativa ANSI/SIA
Standard.
O USO IMPRÓPRIO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO ANTI
-QUEDA PODE LEVAR A ACIDENTES GRAVES E EM
ALGUNS CASOS ATÉ A MORTE.
Todavia, se nos locais/nações onde a plataforma for utilizada
o requeiram, a mesma é equipada com um ponto de
ancoragem situado no cruzamento das grades no parapeito
lateral (oposto à coluna) e marcada pelo respectivo símbolo.
O comprimento da corda não deve ser superior ao espaço
interno do cesto.

2.17

Durante o uso da Plataforma, a posição correta na qual o
operador deve parar é aquela de frente para a botoeira.
Desse ponto o operador pode observar o espaço de
manobra da Plataforma e eventualmente afastar pessoas
expostas.
É absolutamente proibido debruçar-se no parapeito da
Plataforma.

2.18

Recordar-se que após cada intervenção de limpeza,
lubrificação, regulagem e manutenção devem ser
restauradas todas as seguranças e remontar e/ou fechar
todos os cárteres de proteção.
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2.19

Ao final da manutenção ou reparo, antes de iniciar a
Plataforma, controlar para que não fiquem ferramentas,
panos ou outro material dentro de vãos que contêm partes
em movimento.

2.20

A primeira montagem deve ser executada pelo Fabricante e
é absolutamente proibido fazer qualquer tipo de
intervenção não autorizada.

2.21

Antes de cada uso o operador deve executar todas as
operações descritas na parte 6 “Premissa antes de cada uso”.

2.22

Atenção Perigo de Queda
- É proibido:
- fazer subir sobre a Plataforma mais de uma pessoa,
(a não ser para os modelos LUI WH 460
consentidas 2 pessoas).
- colocar coisas que superem os limites de carga para os
quais a Plataforma foi homologada e/ou preparada
(ver parte 3 “Características Técnicas”).
- utilizar cavaletes, escadas, pontes ou qualquer outro meio
para levantar ulteriormente o piso da máquina.
- operações de carga e descarga com Plataforma elevada
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2.23

Deve-se considerar zona perigosa o raio de dois metros em
torno da Plataforma. O operador deve assegurar-se de que
não existam ou passem pessoas, animais, objetos expostos
na área e que não existam impedimentos na zona baixa da
Plataforma (no terreno) come também na zona alta (tipo
tirantes, colunas, hastes ou outras barreiras aéreas).

2.24

O operador deve executar constantemente as operações de
manutenção (parte 9).

2.25

Nunca enganchar-se a uma estrutura adjacente enquanto
estiver sobre a Plataforma

2.26

Atenção – Perigo de Queda
Assegurar-se de que a entrada da Plataforma esteja
corretamente fechada antes de utilizá-la.

2.27

Atenção – Perigo de Rebatimento
Durante os movimentos para frente ou para trás,
o operador deve constantemente assegurar-se de
que não existam pessoas expostas, deve-se também
assegurar-se de que o piso esteja limpo, sem buracos,
depressões, inclinações, ou objetos.

2.19

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Parte 2 Prescrições de Segurança

2.28

A carga adicional da Plataforma NÃO DEVE:
- superar a carga máxima de trabalho (ver o Parágrafo 3,
Características técnicas).
- sobressair do cesto, mas deve estar bem balanceado.

2.29

É absolutamente proibido utilizar a Plataforma como uma
grua.

2.30

O operador deve controlar mensalmente o estado de aperto
de TODOS os parafusos e se necessita substitui-los (parte
9.8 Manutenção).

2.31

Atenção Perigo de Choque elétrico.
É proibido o uso da Plataforma próximo às linhas elétricas de
tensão não protegidas.
A Plataforma e o recinto não são isolados
eletricamente.
Não acionar a Plataforma próximo à linhas de alimentação
Manter uma distância de pelo menos 3 m (10 ft) entre as
partes da máquina e os ocupantes, com relativas
ferramentas e equipamentos e uma linha elétrica ou
aparelhamento com carga elétrica até a 50.000 volt.

É possível reduzir a distância operacional mínima de
segurança na presença de barreiras isolantes instaladas
para a prevenção de contatos e se tais barreiras estão
reguladas na tensão da linha elétrica a ser protegida.
As barreiras não devem fazer parte da máquina nem estar
conectadas a ela.
A distância operacional mínima de segurança deve ser
reduzida dentro das dimensões operacionais previstas da
barreira isolante. Essa distância é determinada por uma
pessoa qualificada de acordo com as normativas da
empresa, locais e governamentais no que se refere o
desenvolvimento dos trabalhos na proximidade de
aparelhos sob tensão.
FAIXA DE TENSÃO
(DE FASE EM FASE)
De 0 a 50 kV

DISTÂNCIAS DE
SEGURANÇA
OPERACIONAL MÍNIMAS m
(pés)
3 (10)

de mais de 50 kV a 200 kV

5 (15)

de mais de 200 kV a 350 kV

6 (20)

de mais de 350 kV a 500 kV

8 (25)

de mais de 500 kV a 750 kV

11 (35)

de mais de 750 kV a 1000 kV

14 (45)

NOTA: Estas distâncias de segurança operacional mínimas devem ser
aplicadas, exceto nos casos em que os regulamentos da empresa, locais
ou governamentais sejam mais rigorosos .
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2.32

NÃO SUBSTITUIR OS ARTIGOS CRÍTICOS PARA A ESTABILIDADE
DA PLATAFORMA POR ARTIGOS DE PESO E ESPECIFICAÇÕES
DIFERENTES.
Peso total Bateria: 42 kg ou 60 kg (LUI HD cada bateria 21 Kg ou 30
Kg); 60 kg (LUI HD WD cada bateria 30 kg); 120Kg ou 128 Kg(LUI WH
460 cada bateria 30Kg ou 32 Kg)
Para substituir as partes quebradas ou desgastadas, utilizar somente peças
de reposição originais.

2.33

Dispositivos de segurança aplicados à Plataforma são:

2.34

Não adulterar ou deteriorar voluntariamente os esquemas de segurança, os
fins de curso, nem remover ou esconder as etiquetas de advertência. Em
caso de deterioração ou ilegibilidade das etiquetas, solicitar imediatamente a
sua substituição.

2.35

É proibido efetuar reparos de emergência enquanto estiver em
operação.

2.36

Informações suplementares (apenas para máquinas CE)
As informações relatadas a seguir são fornecidas em conformidade com
os requisitos da Diretiva Máquinas Europeia 200/42/CE e são aplicáveis
exclusivamente a máquinas CE.
Para máquinas com alimentação elétrica, o nível de pressão sonora
contínua (medição A) em correspondência da plataforma é inferior 70 dB
(A).
O valor total das vibrações cujo sistema mão-braço é submetido não
supera 2,5 m/s^2. O valor quadrado médio ponderado máximo da
aceleração pesada ao qual todo o corpo é submetido não supera 0,5 m/
s^2.
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2.37

Caso precisar substituir peças gastas e/ou quebradas, utilizar só e
exclusivamente peças de reposição originais.

2.38

No final do trabalho é proibido deixar a Plataforma em condições
potencialmente perigosas, portanto é necessário levá-la ao Estado
Energético Zero .

2.39

Atenção – Perigo de Poluição
Ao final da vida útil da Plataforma, não dispersá-la no ambiente, mas dirigirse a agências de desmantelamento autorizadas ou diretamente ao fabricante
que dará disposições por escrito a respeito. Em todo caso antes de eliminar
a Plataforma remover o óleo (parte 11 lubrificação), remover as baterias
(parte 10 manutenção), bloquear as partes móveis e movimentá-la (parte 4
movimentação).
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1 Botões de Parada de Emergência
2 Manípulo de Bloqueio de Extensão de cesto
3 Pontos de ancoragem
4 Pisca-pisca / Sinalizador acústico
5 Controle Eletrônico de inclinação

8 Pontos de ancoragem e levantamento
9 Dispositivo de anti-rebatimento
10 Dispositivo de sobrecarga
11 Chave de ignição

6 Alavanca de descida mecânica de emergência
7 Haste de segurança

LUI HD

2

3

1

7

10

5

6
8
4
1
9

11
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LUI WH 460

1

11

7

5

1

10

4
6

8
9

3
2
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LUI HD– LUI HD WD—LUI HD EL

1

7

11

1

4

5

6
10

8

9

3

2
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N°
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
003
005
009
010
011
012
013

DESCRIÇÃO ANSI
Prescrição para o correto uso da máquina
Carga de trabalho, número de ocupantes, impulso lateral máximo
Componentes críticos para a estabilidade da máquina
Peso total das baterias
ANSI Compliance - Seção 4
Fechar o portão antes de qualquer operação do cesto
DANGER perigo de rebatimento
DANGER–Máquinas não isoladas eletricamente–Prescrição distâncias das linhas de energia
WARNING – lista de controle antes de cada uso
Aviso inspeções previstas
WARNING – proibido substituir elementos da máquina sem autorização escrita do Produtor
DANGER capacidade máxima, impulso lateral máximo, número de ocupantes
WARNING: baterias
Adesivo descida de emergência manual
Adesivo ponto de ancoragem do cinto de segurança
Ponto de levantamento
Manual
Stop-Emergência

001 CE

010 ANSI / CE

002 CE

001 ANSI

011 ANSI / CE
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003 CE

003 ANSI

005 ANSI

009 ANSI / CE

013 CE
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3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Série LUI HD

MODELO

LUI HD

LUI HD WD

LUI HD EL

DIMENSÕES

Altura de Trabalho C
Altura da Plataforma A
Altura com cesto abaixado H
Comprimento Total G/
extensões abertas E
Largura F
Altura do Chassis ao chão
Capacidade (mesmo com cesto na
extensão máx.)
Largura Plataforma (Interno) D
Largura da Plataforma (Interna ) I
Velocidade Máxima do Vento
Altura degrau Entrada B
Número de ocupantes

4900 mm - 16 ft
2900 mm - 9 ft 6 in
1747 mm - 5 ft 7 in

6040mm - 19.3ft
4040mm - 12.8ft
2870mm - 9.4ft

1192mm - 3 ft 10 in /1700mm -5 ft 6 in

1200mm - 3ft 11in

760 mm - 2 ft 5 in
60 mm - 2.3 in
180 Kg - 397 lbs

140 Kg - 308lbs

1036 mm - 3 ft 5 in
630 mm - 2 ft
Zero-uso apenas interno
1

12,5 m/sec
400 mm 1 ft 3 in
1

Zero-uso apenas interno
1

PERFORMANCE
Max. Velocidade de Marcha
Min. Velocidade de Marcha
Raio de esterço (Interno)
Raio de esterço (Externo)
Max. Inclinação
Velocidade subida/descida
Potência
Alimentação de rede
Bateria
Capacidade Sistema Hidráulico
Peso Total

3 Km/h - 1.9 mph
0.6 Km/h - 0.35 mph
ZERO zero
1050 mm - 3 ft 5 in

530Kg-1168 lbs

Certificação

Ansi A92.6, Conformidade CE, AS1418.10 (int )

35%

NÃO PERMITIDO
16/21 sec

110/220 V ca, 24V cc
N 02, 12V 85Ah@20h ou 100Ah@20h
4 lt / 1.05 gal
560 Kg-1234 lbs
595 Kg-1311 lbs
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LUI HD – LUI HD WD
Motores Translação

Watt 500; Volt 24; Nm 1.33; F.F. 1; 3600 RPM; 26 Ah; IP 54;
DUTY S2; Freio 24V +6/-10% estabilizado

Motorredutores

MRIV 50 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 Kw; Velocidade: i=56;

Bomba

2200W; 24V; 105 Ah; 2100 RPM; Nm 9.09; IP 20; F.F. 1

Eletroímã para bloqueio das rodas

18W; 24V; IP 40

Rodas traseiras de tração

mm 300x90

Sistema de condução

Joystick Proporcional

Rodas

Pneu cheio anti-rastro

Óleo hidráulico

Óleo mineral ROLOIL LI22 HIV

Filtro

Filtro 90 μ

Pressão do óleo

50 bar

Velocidade reduzida

m/min 8,5

Movimento rápido

m/min 40

Elevação

m/min 5

Ruídos

75 dB(A)
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3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Série LUI WH 460

MODELO

LUI WH 460

DIMENSÕES
Altura de trabalho C

6620mm- 21 ft 8 in

Altura Plataforma A

4620mm - 15 ft 2 in

Altura com cesto abaixado H

1850mm - 6 ft

Comprimento Total G/
extensões abertas E

1659mm - 5 ft 5.36 in /
2376mm - 7 ft 10 in

Largura F

760mm - 2 ft 5 in

Altura do chassis ao chão

65mm - 2.56 in

Capacidade max
(com cesto na extensão máx.)

280 Kg - 617 lbs

Largura plataforma (Interno) D

1560mm - 5 ft

Largura da Plataforma (Interna ) I

680mm - 2 ft 3 in

Velocidade Vento

Zero– apenas para interno

Altura degrau Entrada B

340mm - 1 ft 3 in

Número de ocupantes

2

PERFORMANCE
Max. Velocidade de marcha

3,2 Km/h - 1.98 mph

Min. Velocidade de marcha

0.6 Km/h - 0.35 mph

Raio de esterço (Interno)

ZERO zero

Raio de esterço (Externo)

1345mm - 4 ft 4 in

Max. Inclinação

35%

Velocidade subida/descida

26/15 sec

POTÊNCIA
Alimentação de rede

110/220 V ca, 24Vcc

Bateria

N 04, 6V 240Ah 5h

Capacidade Sistema Hidráulico

12 lt / 3.17 gal

Weight (without load)

1250 Kg-2755lbs

Conformidade Padrão

Ansi A92.6, Conformidade CE,
AS1418.10 (int )
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Série LUI WH 460

MODELO

LUI WH 460

Motores Translação

Watt 1200; Volt24; Nm 3.2; F.F.
1; RPM 3600; Amp65; IP 20;
DUTY S2

Motorredutores / Redutor

MRIV 63 U03A; PW 1400 min-1:
0,74 Kw; i=63.6;

Bomba

Eletroímã para bloqueio das rodas

2000W; 24V; 150 Ah; 2250
RPM; Nm 8; IP 54;

18W; 24V; IP 40
mm 350x100

Rodas traseiras de tração
Sistema de condução

Joystick Proporcional

Rodas

Pneu cheio anti-rastro

Óleo hidráulico
Filtro

Óleo mineral ROLOIL
LI22 HIV
Filtro interno 90 μ
65 bar

Pressão do óleo
Velocidade reduzida

m/min 10

Velocidade normal

m/min 50

Velocidade de levantamento

m/min 10

Ruídos

75 dB(A)
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3.3 TECHNICAL SPECIFICATIONS
Série LUI WH EL

LUI HD EL

MODELO

LUI HD EL

DIMENSÕES
Altura de trabalho

mm 5900 -

Altura Plataforma

mm 3900 -

Altura da máquina em repouso

mm 2870 -

Comprimento Total da máquina

mm 1215 -

Largura Total da máquina

mm 760 -

Capacidade Total

140 Kg -

Largura da plataforma (Interno)

mm 680 -

Velocidade do Vento

ZERO
QUANDO O PLANO LEVANTADO ESTIVER
INSTALADO NA MÁQUINA ESSA PODE
SER USADA APENAS AO INTERNO
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4.1 PREMISSA AO TRANSPORTE
E À MOVIMENTAÇÃO
4.1.a
Atenção perigo de esmagamento choque e abrasão
O pessoal encarregado pela movimentação da Plataforma
deve ter lido e compreendido as prescrições de segurança
no início deste manual (ver parte 2). Deve usar luvas de
trabalho, capacete e calçados de prevenção de acidentes.
4.1.b
Independentemente do número de pessoas encarregadas
da movimentação da Plataforma, deve existir sempre um
responsável.
4.1.c
Antes de proceder ao transporte da Plataforma, assegurarse de que o piso seja plano e sem buracos.
4.1.d
Antes de iniciar, ler toda a parte 4 de modo a estar
preparado a tempo para qualquer eventualidade.
4.1.e
Limpar a zona onde a Plataforma será posicionada, de
modo a impedir escorregões, tropeções ou quedas.
4.1.f
A Plataforma pode ser descarregada de 4 modos diferentes:
1234-

Com uma empilhadeira com capacidade adequada
(ver parte 3 Características técnicas ou na marcação
o item “peso”) ver ponto 4.2.
Utilizando o dispositivo de carga/descarga e um
apropriado conjunto de rampas, ver ponto 4.3.
Utilizando as rampas de carga/descarga e um
guincho, ver ponto 4.4.
Movimentando a Plataforma com grua, ver ponto 4.5.

4.1.g
Atenção perigo de esmagamento e capotamento
As operações de transporte são perigosas,
então o operador deve proceder muito lentamente,
prestar muita atenção e deve observar se não existem
pessoas, animais ou objetos expostos.
4.1.h
Atenção perigo de poluição
Não dispersar a embalagem no ambiente, mas separar de
acordo com o tipo de material (papelão, madeira, aço,
poliuretano etc..), então entregá-lo para eliminação (de
acordo com as normas do país de uso da Plataforma).
4.1.i
A Plataforma está sobre caminhão, assegurar-se de que
não existam tubos ou cabos que possam interferir com os
garfos.
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4.2 PROCEDIMENTO PARA CARGA/
DESCARGA DA PLATAFORMA COM
EMPILHADEIRA
4.2.a
A plataforma pode chegar embalada:
4.2.a1 - Em uma caixa com pallet
4.2.a2 - Envolvida em celofane com pallet
4.2.a3 - Envolvida em celofane sem pallet
Em uma caixa com pallet
Para executar a descarga da Plataforma dentro de uma
caixa com pallet utilizando a empilhadeira comportar-se
do seguinte modo:
- Posicionar os garfos da empilhadeira no pallet.
- Levantar a caixa muito lentamente por cerca de 10 ou 20
cm. e …
- Prestando atenção para que na área não existam
pessoas expostas, levar a caixa para fora do caminhão ou
container e posicioná-la no chão.
- Atenção perigo de corte
Uma vez posicionada no chão, o operador deve usar
luvas de proteção de corte e com uma ferramenta
adequada remover a cobertura, então

- Desparafusar os parafusos das paredes e remover as 4
paredes.
- Atenção perigo de poluição
Não dispersar a embalagem no ambiente, mas dirigir-se a
agências de eliminação de resíduos autorizadas ou então
conservar a embalagem para futuros transportes.
- Remover os garfos do pallet e ...
- Inserir os garfos nas devidas sedes da Plataforma
- Prestar atenção para que na área não existam pessoas
expostas, levantar a Plataforma muito lentamente por
cerca de 10 ou 20 cm e leva-la próximo à área de uso.
- O procedimento para descarregar a Plataforma dentro
de uma caixa com pallet utilizando a empilhadeira está
terminado.
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4.2.a2 - Envolvida em celofane com pallet
Para descarregar a Plataforma com celofane sobre pallet
utilizando a empilhadeira comportar-se no seguinte modo:
- Posicionar os garfos da empilhadeira no pallet.
- Levantar a Plataforma muito lentamente per cerca de 10
ou 20 cm e …
- Prestando atenção para que na área não existam
pessoas expostas, levar a plataforma para fora do
caminhão ou container e posicioná-la no chão.
Atenção perigo de corte
O operador deve usar luvas de proteção de corte
- Cortar as cordinhas com uma tesoura.
- Então, sempre prestando atenção, levantar a Plataforma
muito lentamente por cerca de 10 ou 20 cm e leva-la
próxima da área de uso.
- O procedimento de descarregar a Plataforma com
celofane sobre um pallet utilizando a empilhadeira está
terminado.

4.2.a3 Para descarregar a Plataforma com celofane
utilizando a empilhadeira comportar-se no seguinte modo:
- Posicionar os garfos nas sedes apropriadas da
Plataforma.
- Levantar a Plataforma muito lentamente por cerca de 10
ou 20 cm e …
- Prestando atenção para que na área não existam
pessoas expostas, levar a plataforma para fora do
caminhão ou container e leva-la próximo da área de uso.
- O procedimento de descarregar a Plataforma com
celofane utilizando a empilhadeira está terminado.
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4.3 PROCEDIMENTO DE CARGA/DESCARGA
DA PLATAFORMA COM USO DE RAMPAS E
GUINCHO (PARA LUI WH 460; LUI HD; LUI HD
WD)
4.3.a
Para executar o procedimento de carga/descarga da
plataforma utilizando as rampas e o guincho comportar-se
do seguinte modo:
Atenção perigo de corte
O operador deve usar luvas de proteção de corte
- Pegar um estilete

- Remover o celofane prestando atenção para não ferir as
mãos e não danificar a Plataforma.
- Atenção Perigo de Escorregar
Remover o celofane e colocá-lo imediatamente no
lixo de resíduos especiais.
4.3.b Posicionamento das rampas de descarga
- Procurar rampas de carga e descarga adequadas e
autorizadas pelo fabricante para suportar o peso da
plataforma, outros tipos não são autorizados (ver parte 3
Características Técnicas).
- Posicionar as rampas de carga/descarga e fixá-las ao
meio de transporte com parafuso e, quando possível,
entre elas mediante espaçadores para tornar a descida
mais segura e estável.
- Atenção perigos genéricos
O operador deve acertar-se de que:
- A Plataforma esteja totalmente abaixada,
- Na área de manobra não existam pessoas, animais ou
objetos expostos,
- O piso seja plano (sem buracos) e bem limpo.
4.3.c
Pegar o gancho do guincho e inseri-lo (assegurando-se de
que esteja bem fixo) nas devidas sedes da plataforma
com cabo bem estendido.
Puxe os botões de Parar/Emergência Q3 ou P6 .
4.3.d
Girar a chave de ignição Q2 para a direita (relativo
indicador aceso) (luz acesa com o sistema ZAPI ), para
habilitar os comandos a partir de baixo.
Dentro de 30 segundos pressionar contemporaneamente
os dois botões Q4A e Q4B (seta esquerda e direita ) até
que seja ouvido um “CLICK” de desengate do eletro-freio,
e que o indicador do cesto e do carro comecem a piscar
com o sistema ZAPI (a partir desse momento os eletrofreios estão desabilitados). Com o sistema TRIONIC uma
escrita aparece no visor. “8.2 BRAKES MANUALLY RELEASED”

4.36

Q2

Q4A Q4B

05 -2015
Rev.1
08-2022
Rev.01

Parte 4 Transporte e Movimentação

4.3.e
Atenção perigo de capotamento
Nas rampas proceder muito lentamente controlando para
que ambas as rodas estejam bem canalizadas.

4.3.f
Posicionar manualmente a Plataforma nas rampas e...
4.3.g
...com muita calma acionar o guincho para mover a
Plataforma e/ou para aproximá-la das rampas de carga e
descarga.
4.3.h
Executada a movimentação e/ou a descarga das rampas
desligar o Guincho.

Q2

Pressionar o botão de Stop/Emergência Q3 e/o P6
e girar a chave de ignição Q2 para “0".
4.3.i
Remover as rampas de carga e descarga do meio de
transporte.

Q3

4.3.l
O procedimento de carga/descarga da plataforma
utilizando as rampas e o guincho está terminado.
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4.4 PROCEDIMENTO DE CARGA/DESCARGA
DA PLATAFORMA COM GRUA
4.4.a
Para executar o procedimento de carga/descarga da
plataforma utilizando uma grua comportar-se do seguinte
modo:
4.4.b
Atenção perigo de corte
O operador deve usar luvas de proteção de corte
- Pegar um estilete
- Remover o celofane prestando atenção em não ferir as
mãos e não danificar a Plataforma.
- Atenção Perigo de Escorregar
Remover o celofane e colocá-lo imediatamente no lixo de
resíduos especiais.
4.4.c
Atenção Perigo de esmagamento
Inspecionar as correntes e as cintas de modo a verificar
que não existam anomalias antes de utilizá-las para
movimentar a Plataforma.
Assegurar-se de que sejam fixadas de modo seguro ao
gancho da grua e que a grua possa suportar a carga da
plataforma (ver parte 3 “Características Técnicas”).
É absolutamente proibido permanecer na zona perigosa
quando nessa a grua é movimentada !!
A distância mínima de segurança deve ser de 3 metros.
4.4.d
Verificar se os botões Stop/Emergência Q3 e/o P6 estão
pressionados.
Remover a botoeira e apoiá-la dentro do cesto.
4.4.e
Inserir as correntes ou as cintas com capacidade
adequada nos quatro furos do chassis.
4.4.f
Passar as extremidades das correntes ou cintas por
dentro do cesto e enganchar no gancho da grua.
4.4.g
Movimentar a Plataforma prestando atenção para que não
existam pessoas ou animais expostos, até o local de
posicionamento no chão.
4.4.h
Repetir ao contrário as operações acima descritas.
4.4.i
O procedimento de carga/descarga da Plataforma
utilizando uma grua está terminado.
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4.5 MOVIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA
EM EMERGÊNCIA Para LUI WH 460; LUI HD;
LUI HD WD; LUI HD EL.

P6

4.5.a
Desabilitar os botões Stop/Emergência Q3 e/o P6.
4.5.b
Girar a chave de ignição Q2 para a direita (a luz respectiva está ligada com o sistema ZAPI) para permitir os controlos a partir de baixo .
Dentro de 30 segundos pressionar contemporaneamente
os dois botões Q4A e Q4B (seta esquerda e direita ) até
ouvir um “CLICK” de desengate do eletro-freio e o
indicador do cesto e do carro começam a piscar com o
sistema ZAPI (a partir deste momento os eletro-freios
estão desabilitados).
Com o sistema TRIONIC uma escrita aparece no visor .
“8.2—BRAKES MANUALLY RELEASED”.

Q3

Q2

4.5.c
Posicionar manualmente a Plataforma no local preparado
para o reparo.

Q4A Q4B
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5.1 PAINEL DE COMANDOS

P6

P5a
P5

P1
P2
P4

LUI WH 460;
LUI HD;
LUI HD WD;
LUI HD EL

P3

PAINEL DE COMANDOS E SUA DESCRIÇÃO

Os quadros de comandos e botoeiras podem ter disposições diferentes, personalizações ou
composições, mesmo divididas em mais painéis ou unidas em um único bloco.
A disposição representada mostra a versão mais completa. Em todo caso, se um comando estiver
numa posição diferente do esquema representado, mostra sempre escrito a função à qual se refere.
NOTA
Para maiores explicações com relação ao esquema elétrico, consultar o esquema de referência da
plataforma instalada.
P - CAIXA DE CONTROLO DA PLATAFORMA
P1 - Dispositivo de bloqueio das rodas:
Movendo o seletor para a direita ou pressionando o relativo botão ativa-se o dispositivo de bloqueio
das rodas, consentindo assim a condução do veículo apenas ao longo de uma linha reta, para frente
ou para trás.
LED aceso indica que o dispositivo de bloqueio das rodas foi ativado.
LED apagado indica que o dispositivo está desativado, consentindo assim a condução do veículo em
toda direção.
P2 - Tecla de modalidade de levantamento/Abaixamento
LED aceso indica que foi selecionada a função levantamento/abaixamento.
LED apagado indica que a função de levantamento/abaixamento não foi selecionada.
P3 - Tecla de Modalidade de Tração
LED aceso indica que foi selecionada a função de condução.
LED apagado indica que a função de condução não foi selecionada.
P4 - Indicador de Bateria
Trata-se de um display iluminado com 10 segmentos que evidencia o estado de carga da bateria.
Um LED iluminado se refere ao nível mínimo de carga da bateria, enquanto dez LEDs indicam o nível
máximo de carga.
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P6

P5a
P5

P1
P2
P4

LUI WH 460;
LUI HD;
LUI HD WD;
LUI HD EL

P3

P5 - Módulo JOYSTICK
O joystick controla a condução do veículo bem como a subida e a descida da plataforma.

No Joystick existe o comando de alavanca “Presença de Pessoa” (P5a) que serve para movimentar a
Plataforma. Deve ser pressionado todas as vezes que em que o joystick for acionado e uma vez
pressionado ativa-se um sinal acústico.
Na modalidade tração, a liberação do joystick bloqueia o veículo.
Na modalidade levantamento, a liberação do joystick bloqueia a Plataforma na fase de subida ou
descida.
A velocidade de movimento é proporcional e é controlada pelo movimento do joystick. Com o cesto na
posição mais em baixo, a velocidade pode ser aumentada também usando o Seletor Velocidade (P7).
Uma vez levantado o cesto, a velocidade passará automaticamente à Velocidade baixa de segurança.
P6 - Tecla Stop/Emergência
No caso em que a Plataforma se comporte de modo impróprio ou exista uma urgente necessidade de
bloquear todas as atividades de movimento do veículo, pressionar essa tecla para remover a
alimentação. Com a tecla rearmada, a Plataforma não entrará em movimento, mas será consentida a
entrada de tensão.
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Q1 Q5 Q3

Q2

Q8

Q1
Q5

Q7

Q6
Q4 Q6

Q8 Q7

Q2

Q3

Q4A

Q4B

Q - QUADRO DE COMANDOS
Quando esse Quadro de Comandos for utilizado automaticamente se exclui a Botoeira
Q1 - Display
É o principal display do sistema de controle e mostra informações úteis sobre o estado do sistema e
eventuais anomalias.
Q2 - INTERRUPTOR A CHAVE DE 3 POSIÇÕES
à esquerda habilita unicamente os comandos da botoeira a bordo da Plataforma
(para LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD e LUI HD EL. se acende o LED Q1l).
Girado à direita habilita unicamente os comandos do Quadro de Comandos que se encontra no carro de
base.
(para LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD e LUI HD EL se acende o LED Q1m).
Na posição central, interrompe qualquer contato. O operador deve extrair a chave e entregá-la ao
responsável da segurança.
Q3 - BOTÃO STOP/EMERGÊNCIA
Pressionado, para imediatamente todas as fases da plataforma.
Rearmado NÃO recoloca a Plataforma em movimento, mas autoriza a inserção da tensão.
Q4A/B - BOTÃO DE SETA PARA A ESQUERDA/DIREITA
Q5 - BOTÃO SUBIDA
Esse botão funciona apenas quando o interruptor a chave Q2 estiver girado para a direita.
Pressionando-o e mantendo-o pressionado permite a subida do cesto.
Q6 - BOTÃO DESCIDA
Esse botão funciona apenas quando o interruptor a chave Q2 estiver girado para a direita.
Pressionando-o e mantendo-o pressionado permite a descida do cesto.
Q7 - INDICADOR DE ESTADO DA BATERIA QUANDO ESTÁ SOB CARGA.
Indicador luminoso amarelo indica que a bateria está quase descarregada.
Indicador luminoso vermelho indica que a bateria está descarregada.
Indicador luminoso verde indica que a bateria está carregada.

Q8 - PLUGUE CARREGADOR DE BATERIA
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Q1b

Q1a

Q1 - Display
É o principal display do sistema de controle e mostra informações úteis sobre o estado do sistema e
eventuais anomalias.
Q1a ESTADO DE CARGA DA BATERIA
O indicador do estado de carga da bateria é representado por 10 riscos: cada risco representa 10% da
carga da bateria. Quando a bateria se descarrega, os riscos se apagam progressivamente, um após o outro,
de cima para baixo, proporcional ao valor de carga residual da bateria. Quando a carga da bateria é menor
ou igual a 40%, os riscos visualizados iniciam a piscar.
Q1b CONTADOR DE HORAS
O número mostra as horas de trabalho.
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6.1 PREMISSA ANTES DE CADA USO

6.1.a
Atenção Perigo de Esmagamento - Colisão e Abrasão
O operador encarregado do uso deve ser informado acerca das instruções de
segurança fornecidas no presente manual (ver Parte 2) e deve usar luvas de trabalho e
calçado de segurança.
6.1.b
Antes de cada uso ou ao início de cada deslocamento o operador deve executar
sempre:
Inspeção prévia de início (6.2) - Testes de funcionamento (6.3).

6.2 INSPEÇÃO PRÉVIA DE INÍCIO

6.2.a
Assegurar-se que todos os manuais estejam no devido bolso a bordo da Plataforma.
6.2.b
Assegurar-se de que a marca da plataforma e todos os adesivos de segurança estejam
no seu lugar perfeitamente íntegros e legíveis.
6.2.c
Inspecionar a Plataforma para verificar a ausência de anomalias (exemplo: rachaduras
nas soldagens, parafusos que faltam ou frouxos, sinais de amassado, deformações,
etc.), defeitos de funcionamento ou alterações não autorizadas (exemplo: piso elevado
não autorizado) com respeito a como a Plataforma foi entregue pelo fabricante.
6.2.d
Verificar a integridade do cesto e o correto funcionamento da entrada (fechadura
automática).
6.2.e
Verificar e testar o funcionamento de todos os dispositivos de segurança (botões Stop/
Emergência Q3 e P6, pisca, haste de segurança, inclinômetro, micro de segurança,
dispositivos anti-buracos).
6.2.f
Verificar o funcionamento do interruptor a chave Q2.
6.2.g
Verificar e testar o funcionamento da alavanca de descida mecânica de emergência.
6.2.h
Verificar o nível da água nas baterias e se não existem vazamentos. Os cabos devem
estar corretamente fixados ao terminais; não deve apresentar corrosão.
6.2.i
Verificar se o pneu das rodas não mostra danos, escoriações ou cortes profundos e
que não existam detritos presos nas rodas ou em torno delas.

6.2.l
Verificar o sistema de extensão do cesto.
6.2.m
Verificar se não existem vazamentos de óleo.
6.2.n
Verificar se o óleo hidráulico está no nível, eventualmente completar (ver Parte 9
Manutenção).
6.2.o
No caso em que resulte uma ou mais anomalias é proibido utilizar a Plataforma, mas
corrigir antes de iniciar o trabalho (ver Parte 9 Manutenção).
6.2.p
O procedimento de Inspeção prévia de início terminou.
Prosseguir com os testes de funcionamento.
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6.3 TESTES DE FUNCIONAMENTO
Recorda-se que antes de executar os Testes de funcionamento o operador deve ter
efetuado o procedimento de Inspeção prévia de início.
6.3.a
Perigo de Risco de choque elétrico
A Plataforma NÃO é isolada.
6.3.b
Manter os espaços de segurança dos condutores carregados eletricamente (linhas de
alimentação) e o dispositivo. É necessário ter em consideração a oscilação da
plataforma (movimento de parte a parte), quando se encontra na posição levantada, e
do movimento da linha elétrica.
A Plataforma não é protegida, em caso de contato ou proximidade com um condutor
carregado eletricamente.

6.3.c
Atenção perigo de choque elétrico
Antes de acionar a Plataforma assegurar-se de que a área acima da mesma esteja livre
de obstáculos de modo a consentir a completa elevação da plataforma.
6.3.d
Não acionar a Plataforma se os seguintes controles evidenciam um defeito.

6.3.e Testes de funcionamento
- A) Controle e funcionamento do comando de terra
6.3.e1
Girar o interruptor a chave Q2 para a direita (quadro de comandos).
6.3.e2
Pressionar e manter pressionado o botão de subida Q5 para permitir a subida do cesto.
Se desejar parar a subida liberar o botão.
6.3.e3
Pressionar e manter pressionado o botão de descida Q6 para permitir a descida do
cesto. Se desejar parar a descida liberar o botão.
6.3.e4
Teste da função Stop/Emergência Q3.
Com a Plataforma em movimento, pressionar a tecla de Stop/Emergência Q3.
A Plataforma deve bloquear-se imediatamente.
6.3.e5
Teste da alavanca de descida mecânica de Emergência.
Com a Plataforma com o cesto no alto, puxar a alavanca de emergência para abaixar
mecanicamente o cesto da plataforma.
A liberação da alavanca deve bloquear a descida.
6.3.e6
O procedimento do “Teste de funcionamento - A) Controle
e funcionamento do comando de terra” terminou.
Prosseguir com o procedimento do “Teste de funcionamento - B) Controle e
funcionamento do comando do cesto”.
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6.3.f Teste de funcionamento
- B) Controle e funcionamento do comando do cesto:
6.3.f 1
Girar o interruptor a chave Q2 para a esquerda (quadro de comandos).
6.3.f 2
Entrar no cesto, fechar e assegurar bem a entrada.
6.3.f 3
Pressionar o botão de modalidade de tração P3 para selecionar a função de condução.
Pressionar e manter pressionada a alavanca “Presença de Pessoa” P5a do joystick e,
movendo o joystick P5, verificar o esterço (esquerda/direita-para frente/para trás).
Para bloquear a condução, liberar a alavanca “Presença de Pessoa” P5a ou levar o
joystick para a posição central.
6.3.f 4
Teste da função Stop/Emergência.
Com a Plataforma em movimento, pressionar a tecla Stop/Emergência P6.
A Plataforma bloqueia-se imediatamente.
6.3.f 5
Pressionar o seletor de modalidade levantamento/abaixamento P2 para selecionar as
funções levantamento/abaixamento.
6.3.f 6
Pressionar e manter pressionada a alavanca “Presença de Pessoa” P5a do joystick e,
movendo para frente e para trás o joystick P5, verificar o levantamento e o
abaixamento do cesto.

Para bloquear o levantamento/abaixamento, liberar a alavanca de “Presença de
Pessoa” P5a do joystick ou levar o joystick P5 para a posição central.
6.3.f 7
Teste da função Stop/Emergência P6.
Com a Plataforma na modalidade levantamento/abaixamento, pressionar a tecla Stop/
Emergência P6.
A Plataforma bloqueia-se imediatamente.
6.3.f 8
No caso em que resulte uma ou mais anomalias é proibido utilizar a Plataforma, mas
ajustar antes de iniciar o trabalho (ver Parte 9 Manutenção)
6.3.f 9
Levar a Plataforma ao Estado Energético Zero .
6.3.f 10
Os reparos devem ser executados antes de acionar a Plataforma, é fundamental
garantir o seu funcionamento em segurança.
6.3.f 11
O procedimento do “Teste de funcionamento - B) Controle e funcionamento do
comando do cesto” terminou, prosseguir com o uso.
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6.4 USO - Premissa
6.4.a
Atenção Perigos Genéricos
A condução da plataforma é permitida apenas e
exclusivamente a pessoal precedentemente treinado e
autorizado, que tenha lido e bem compreendido as
prescrições de segurança na parte 2 deste manual.
6.4.b
Antes de iniciar a verdadeira e própria fase de
uso
Atenção Perigos Genéricos
O operador deve:

a) Verificar se a Plataforma está posicionada sobre um
piso limpo, sem buracos e bem nivelado com adequada
consistência que possa suportar o peso da plataforma (ver
parte 3 Características Técnicas).
b) Verificar se na área da movimentação não existem
pessoas, animais ou objetos expostos e que não hajam
obstáculos aéreos na zona em que se irá operar.
c) Recordar-se de que:
- o operador deve executar todas as manobras pelos
comandos situados na Botoeira a bordo da Plataforma;
- a translação é regulável pelo Joystick P5,
- com o cesto totalmente abaixado a velocidade máxima é
cerca de 50 metros/minuto;
- com o cesto levantado a velocidade é automaticamente
limitada até um máximo de 9 metros por minuto.
- As extensões do cesto devem estar fechadas durante as
operações de subida/descida do operador do mesmo.
6.5 BEFORE GETTING IN THE PLATFORM
É necessário verificar no quadro de comandos se:
- o Seletor a chave Q2 está na posição da esquerda
(Comando a bordo)
- o Botão Stop/Emergência Q3 está armado,
6.6 SUBIR NA PLATAFORMA

Q3

6.6.a
Quando necessitar alargar o cesto comportar-se do
seguinte modo:

Q2

-Puxar os dois botões pretos para baixo (sairão do
alojamento).
- Empurrar para frente o prolongamento do cesto até o fim
de curso.
- Deixar o botão, será ouvido um ruído. Os dois botões
estão novamente na sua posição de segurança.
- Repetir o procedimento para alongar o outro lado do
cesto.
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6.6.b
Para posicionar a carga a bordo do cesto assegurar-se de
que:
- a carga está balanceada,
- não supere o peso de carga máximo, inclusive o peso da
pessoa (ver parte 3 Características técnicas). Em caso de
sobrecarga, a válvula de alívio (ver diagrama hidráulico na
página 11.82) intervém a impedir que o cesto seja levantado. É proibida qualquer substituição da válvula não autorizada por Braviisol D.M .
- a carga NUNCA deve sobressair mais do que 20 cm de
ambos os lados do cesto,

- Atenção Perigo de Esmagamento
no caso em que existam partes de carga salientes,
amarrar à grade do cesto.
- NUNCA amarrar qualquer tipo de carga para fora do
cesto.

6.6.c
Usar o cinto de segurança e enganchá-lo na sua sede.

6.6.d
Atenção Perigo de emaranhamento
Nas operações de movimentação posicionar-se com o
corpo para dentro do cesto de modo a evitar interferências
dos membros com as partes fixas circunstantes.

6.6.e
Atenção Perigo de Colisão
Durante as operações de translação e/ou subidadescida o operador deve prestar muita atenção para que
a área de manobra no chão e no ar esteja sempre livre de
obstáculos ou perigos
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6.6.f
Atenção Perigo de Queda
O operador não deve por nenhum motivo subir nas grades
do cesto, nem posicionar escadas, eixos ou outro para
alcançar alturas de trabalho maiores. Além disso, não se
deve por nenhum motivo debruçar-se ou expor-se para
fora da grade do cesto da plataforma.
6.6.g
Decidir qual função ativar, se a translação ou a subida/
descida.
6.6.h
O procedimento “Uso - Premissa” terminou, prosseguir
com as operações de condução.

6.7 Operações de condução
6.7.a
Pressionar uma vez a tecla Modalidade de tração P3, o
led relativo se iluminará (função de condução ativada).
Nota: quando o LED pisca ou se apaga, para reativar a
função pressionar novamente o mesmo botão.

6.7.b
Apenas se presente, verificar se o dispositivo de bloqueio
das rodas P1 não está ativado.
6.7.c
Pressionar e manter pressionada a alavanca de Presença
de Pessoa P5a do Joystick P5 e manobrá-lo segundo a
necessidade.

P3

6.7.d
Para bloquear o veículo é suficiente liberar a alavanca de
Presença de Pessoa P5a do joystick P5, ou o próprio
joystick P5. A freada é automática.
6.7.e
No caso em que seja necessário movimentar a Plataforma
ao longo de uma linha reta (para frente/para trás), utilizar
o seletor P1 para ativar o dispositivo de bloqueio das
rodas, habilitando assim a translação do veículo apenas
ao longo de uma linha reta, para frente ou para trás. O
LED se iluminará indicando que o Dispositivo de Bloqueio
Rodas está ativo.
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6.7.f Operações de Subida/descida do Cesto
•
Pressionar uma vez a tecla P2, o LED se iluminará
indicando que foi selecionada a função levantar/
abaixar.
Nota: quando o LED pisca ou apaga, para reativar a
função pressionar novamente o mesmo botão.
- A alavanca de Presença de Pessoa P5a do joystick P5 é
utilizada para habilitar os comandos do joystick P5 e deve
ficar pressionada enquanto se utiliza o joystick P5.
- Mover o joystick P5 para levantar ou abaixar o cesto.
- Liberar o joystick para bloquear o veículo na fase de
subida ou descida.
6.7.g
Se durante o trabalho tem-se a necessidade de mover-se
utilizar o joystick P5, isto é, pressionar e manter
pressionada a alavanca Presença de Pessoa P5a do
Joystick P5 e manobrá-lo segundo a necessidade após ter
habilitado a função com a tecla P3.
6.7.h
Uma vez terminado o trabalho naquela zona ou na
necessidade de efetuar uma nova carga, proceder como a
seguir:
6.7.i
Atenção Perigo de Esmagamento
Acertar-se de que sob a Plataforma não existam pessoas,
animais ou objetos expostos.
6.7.l
Mover o joystick P5 e abaixar completamente a
Plataforma e mover-se para prosseguir o trabalho.
6.7.m
No final do trabalho, levar a Plataforma ao Estado
Energético Zero.
6.7.n
O procedimento de “Operações de condução” terminou.

P2

Q3

6.8 NO FIM DE CADA USO
6.8.a
Verificar o nível de água na bateria e se necessário
completar como descrito na parte 9.6.
6.8.b
Verificar o estado de carga da bateria e se necessário
recarregar como descrito na parte 9.7
6.8.c
Efetuar a limpeza diária como descrito na parte 8
6.8.d
O procedimento “No fim de cada uso” terminou.
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6.9 A PEDIDO - MONTAGEM DO PISO ELEVADO PARA
PLATAFORMA LUI HD WD
NOTA:
O kit de elevação DEVE ser instalado apenas sobre uma
plataforma modelo LUI HD WD e deve ser utilizado
apenas em ambientes fechados, em chão plano.

B

6.9.a
O piso elevado é formado por 4 peças:
- A Parapeito lateral (peça única);
- B Parapeito lateral + 02 parapeitos frontais
(peça única) com relativos ganchos;
- C Base para pisar;
- D Escada;
6.9.b
O kit de extensão é extremamente fácil de montar:
- Colocar a estrutura da plataforma sobre a grade da plataforma e certificar-se que os 4 ganchos de fixação estão
bem ancorados à grade da plataforma. (deve-se ouvir um
“CLIQUE”, a indicar que a base alcançou a posição de
segurança ).

C1
C2

B2

C
A1

- Inserir o parapeito lateral na base. Assegurar-se de que
os dois ganchos de fixação estejam bem ancorados à
base. (deve-se ouvir um “CLICK” que indica que a base
alcançou a posição de segurança).
- Seguir o mesmo procedimento para posicionar o
parapeito lateral + 02 parapeitos frontais e assegurar-se
de que os dois ganchos C1 e C2 estejam fixados à grade
para manter os dois componentes juntos.

A

- Para acessar o piso elevado, enganchar a escada ao
portão de entrada da plataforma, nas proximidades do
alçapão de entrada.
- Levar a botoeira ao piso elevado e enganchá-la à grade.

A1

B1

D

C1
C2

6.9.c
A montagem do piso elevado terminou.

ALÇAPÃO DE ACESSO
À ELEVAÇÃO
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7 PREMISSA - PARADAS

A Plataforma pode ser parada do seguinte modo:
7.1 - Parada momentânea
7.2 - Parada de fim de jornada
7.3 - Parada por longos períodos
7.4 - Parada de emergência
7.5 - Descida de Emergência
7.6 - Movimentação manual de Emergência
A seguir é descrito como comportar-se em cada um dos
casos acima citados.

7.1 PARADA MOMENTÂNEA

Para a parada momentânea da plataforma é suficiente não
pressionar mais a alavanca de Presença de Pessoa P5a do
joystick, ou deixar o joystick P5 e automaticamente todas as
funções de movimento irão parar.

P6

7.2 PARADA DE FIM DE JORNADA

Para esse tipo de parada comportar-se como descrito:
7.2.a
Levar a Plataforma para um local coberto, em zona
protegida de possíveis infiltrações de água ou em ambiente
em que não existam formações de condensação; numa
área cuja presença de pessoas é controlada e o pessoal
seja de confiança (recorda-se que para a segurança dos
operadores é necessário afastar toda possível situação de
adulteração externa).
7.2.b
Assegurar-se de que a Plataforma esteja em Estado
Energético Zero ou seja:
- Plataforma completamente abaixada
- Botões Stop/Emergência Q3 - P6 pressionados;
- O Seletor a Chave Q2 removido do quadro de comandos e
entregue ao Responsável de Produção.

Q3

7.2.c
Verificar o estado das baterias e se necessita recarregá-las,

P6

Q3

Q2

como descrito na parte 9.7.
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7.2.d
A parada de fim de jornada terminou.

7.3 PARADA POR LONGOS PERÍODOS

Para esse tipo de parada comportar-se como descrito:
7.3.a
Levar a Plataforma para um local coberto, em zona
protegida de possíveis infiltrações de água ou em ambiente
em que não existam formações de condensação, numa
área cuja presença de pessoas é controlada e o pessoal
seja de confiança (recorda-se que para a segurança dos
operadores é necessário afastar toda possível situação de
adulteração externa).
7.3.b

P6

Q3

Q2

Assegurar-se de que a Plataforma esteja em Estado
energético Zero
7.3.c
Executar a manutenção ordinária como descrito na parte 9
“Manutenção Ordinária”.
7.3.d
Limpar a Plataforma como descrito na parte 8 Limpeza.

7.3.e
É bom remover a botoeira da sua posição do seguinte
modo:
7.3.h
Remover o conector ILME e colocar a tampa de proteção
7.3.i
Remover a botoeira e posicioná-la em um local seguro.
7.3.l
A parada por longos períodos terminou.
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7.4 PARADA DE EMERGÊNCIA

7.4.a
No caso em que seja necessário pressionar por
emergência um dos botões Stop/Emergência Q3 - P6
comportar-se segundo este procedimento.
7.4.b
Identificar a causa que induziu à parada de emergência.
7.4.c
Decidir:
a - Se é necessário ou não levar a Plataforma a Estado
energético Zero .
b - Se for possível, repará-la.
c - Se é necessário ou não chamar a assistência técnica.
7.4.d
Uma vez eliminada a causa que induziu à parada de
emergência, rearmar os botões de Stop/Emergência Q3 - P6
e então reiniciar a Plataforma como descrito na parte 6 “Uso”.
7.4.e
A parada de emergência terminou.

7.5 DESCIDA DE EMERGÊNCIA

7.5.a
ATENÇÃO PERIGO DE ESMAGAMENTO
Durante as seguintes ações, o operador deve acertar-se
de que na zona perigosa (espaço de manobra num raio de
2 metros, área de descida da plataforma) não existam
pessoas expostas, deve também acertar-se de que não
existam obstáculos sobre o capô (espaço destinado a
receber o cesto na fase de descida).
7.5.b
A descida de emergência pode ser efetuada de dois
modos:
a - acionar a alavanca da descida manual de emergência.
b - acionar o botão no quadro de comandos
a - Acionando a alavanca da descida manual de
emergência é suficiente puxar a alavanca. Desse modo o
cesto iniciará a descer suavemente.
- Uma vez terminada a fase de descida, liberar a
alavanca.
b - Acionar o botão Q6 do quadro de comandos,
posicionando o Seletor a chave Q2 à direita
- Pressionar o Botão Q6 para fazer descer o cesto.
7.5.c
Então, comportar-se como descrito no ponto 7.4 Parada
de Emergência.

Q2

Q6

7.5.d
O procedimento de descida de emergência terminou.
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8.1 LIMPEZA
8.1.a
Como a Plataforma trabalha na presença de poeira, é
necessária a limpeza diária ou quando seja preciso.
8.1.b
A pessoa encarregada da limpeza deve ter lido e bem
compreendido as prescrições de segurança no início
deste manual (parte 2).
8.1.c
Antes de qualquer intervenção de limpeza levar a
Plataforma a Estado Energético Zero.

P6

Q3

Q2

8.1.d
Com um pano levemente úmido de água limpar:
- os painéis de comandos,
- o piso da plataforma,
- a zona de subida e descida do operador.
8.1.e
O procedimento de limpeza terminou.
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9.1 PREFÁCIO MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

9.1.a
A manutenção ordinária é a chave para um funcionamento econômico e eficiente da
plataforma. Braviisol Divisione Meccanica srl trabalhou duramente para incrementar a
confiabilidade e simplificar as operações de manutenção ordinária. Uma mínima
atenção às poucas operações de manutenção ordinária necessárias são suficientes
para garantir um eficiente rendimento da plataforma.
9.1.b
O encarregado da manutenção deve ter lido e bem compreendido as prescrições de
segurança no início deste manual como descrito na parte 2 ”Prescrições de
segurança”).
9.1.c
A manutenção deve ser rigorosamente executada com a Plataforma em Estado
Energético Zero (parte 2 pág 2. 16).
9.1.d
As operações de manutenção devem ser executadas rigorosamente por apenas um

P6

Q3

Q2

técnico, NUNCA POR MAIS DE UMA PESSOA, salvo onde for indicado.
9.1.e
Atenção Perigos Genéricos
As operações de manutenção devem ser executadas por pessoal qualificado:
- que tenha lido e bem compreendido as prescrições de segurança no início deste
manual (ver parte 2).

- que tenha os d.p.i. (dispositivos de proteção individuais) e os use segundo a
necessidade.
- deve ter à disposição as vestimentas, as ferramentas apropriadas e deve usá-la com
base nas necessidades e perigos.
- e com a Plataforma em Estado Energético Zero.
9.1.f
Qualquer intervenção não relatada a seguir deve ser considerada manutenção
extraordinária.
9.1.g
Os reparos, as modificações e as manutenções extraordinárias não poderão ser
efetuadas sem consulta prévia ao serviço de assistência técnica pós-venda do
fabricante.
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9.1.h
Este último, segundo o caso, dará autorização por escrito a proceder (naturalmente
junto com todas as instruções escritas necessárias), ou irá aconselhar a intervenção de
um próprio técnico.
9.1.i
Essas precauções são devidas ao fato que, operações erradas ou inoportunas podem
dar lugar a condições anômalas de funcionamento, danificar a plataforma e riscos para
o pessoal, portanto não assume qualquer responsabilidade se o operador não respeitar
as indicações fornecidas.
9.1.l
Além disso, fazem perder a garantia e tornam nula a declaração CE de
conformidade original.
9.1.m
Antes de retomar o serviço, controlar novamente todo o sistema de acordo com os
procedimentos de uso (ver parte 6).
9.1.n
A inobservância dessas precauções pode causar danos ao pessoal e à plataforma.
9.1.o
A seguir são relatadas as intervenções de manutenção ordinária.
9.2 - Posicionamento de segurança, cesto levantado
9.2a - No caso em que o cesto não se levante eletricamente
- Para os modelos LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD e LUI HD EL.
9.2b - No caso em que o cesto não se levante eletricamente
9.3 - Engraxar articulações das rodas giratórias
9.4 - Verificação visual do nível de óleo
9.5 - Controlar terminais da bateria
9.6 - Controlar água das baterias
9.7 - Carregar baterias
9.8 - Controlar o aperto dos pinos e parafusos
9.9 - Controlar os cabos
.10 - Inspeções
9.10a Inspeção frequente “Check List Inspeções frequentes”
9.10b Inspeção anual “Check List Inspeções Anuais”
A seguir é descrito como comportar-se em cada um desses casos.
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9.2 POSICIONAMENTO DE SEGURANÇA,
CESTO LEVANTADO

Essa operação deve ser executada exclusivamente para
fazer a manutenção, o operador deve utilizar o quadro de
comandos segundo o procedimento a seguir:
9.2.1
Rearmar todos os botões de emergência.
9.2.2
Posicionar o seletor a chave Q2 a direita para habilitar o
controle do quadro de comandos.
9.2.3
Com o botão de subida Q5, levar o cesto a uma altura de
1,5 metros.

Q2

Q5

9.2.4
Remover o capô
9.2.5
Colocar a mão esquerda sob a saída da haste de
segurança e contemporaneamente puxar o botão de
escape da barra.
9.2.6
Acompanhando-a com as mãos, fazer sair totalmente a
haste de segurança.
9.2.7
Agir no botão de subida Q5 ou no botão de descida Q6, e
fazer movimentar muito lentamente a plataforma até que a
haste de segurança toque o chassis.
9.2.8
Selecionar o modo OFF (desligado) a virar o interruptor
de chave Q2 para o centro e remover a chave .
9.2.9
Pressionar o botão Stop/Emergência Q3.
9.2.10
Neste ponto é possível executar a operação de
manutenção solicitada.
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9.2A NO CASO EM QUE O CESTO NÃO SE LEVANTE ELETRICAMENTE PARA OS MODELOS LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD AND LUI HD EL
9.2a1
Levar a Plataforma ao Estado Energético Zero (parte 2 pág.2.16).
9.2a2
Usar uma empilhadeira de levantamento com capacidade adequada (ver parte 3
“Características Técnicas”).
9.2a3
Levantar com os garfos o cesto e levá-lo lentamente a uma altura de 1,5 metros.
9.2a4
Remover os capôs.
9.2a5
Desenganchar e remover totalmente a haste de segurança, será ouvido um
“CLICK”.
9.2a6
Sempre com o cesto suspenso pelos garfos da empilhadeira, abaixar o cesto até
que a alavanca mecânica de segurança se apoie no chassis.
9.2a7
Neste ponto é possível executar as operações de manutenção necessárias.
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9.3 ENGRAXAMENTO DAS ARTICULAÇÕES
DAS RODAS GIRATÓRIAS
9.3.a
Semestralmente lubrificar as articulações das rodas
giratórias com pequenas quantidades de graxa tipo:
GRAXA COMUM FIBROSA
9.3.b
Para proceder a tal operação é necessário levar a
Plataforma ao Estado Energético Zero (parte 2
pág.2.16).
9.3.c
Com um pincel, espalhar a graxa nas articulações das
rodas giratórias.
9.3.d
O procedimento de “Engraxamento das articulações das
rodas giratórias” terminou.

9.4 VERIFICAÇÃO VISUAL DO NÍVEL DE
ÓLEO
Para o correto funcionamento da máquina, é necessária
uma verificação visual periódica (3 meses / 150 horas) do
nível de óleo do sistema hidráulico. Um nível de óleo
incorreto pode indicar a presença de falhas no sistema
hidráulico e pode danificar seus componentes.
9.4.a
Levante a cesta usando o botão de subida do visor inferior
e deslize a haste de segurança até o fim.
9.4.b
Remover:
- Para LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. o capô dianteiro.
•

Para LUI WH 460 o capô central.

9.4.c
Remova a haste de segurança e, usando o botão inferior
do visor, levante a cesta e abaixe-a completamente com a
alavanca de emergência. Efetuar uma verificação visual
do nível de óleo (que deve estar entre as marcas máx. e
mín.) e, se necessário, reabastecê-lo (tipo de óleo mineral: ROLOIL LI22HIV)
9.4.d
Remover a tampa do óleo.
9.4.e
Completar com óleo mineral até levá-lo ao nível.
9.4.f
Repetir ao contrário as operações acima descritas.
9.4.g
O procedimento de “Verificação visual do nível de óleo”
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9.5 CONTROLAR TERMINAIS DA BATERIA
Perigo de eletrocussão! O contato com circuitos energizados pode causar sérios danos ou morte. Tenha muito
cuidado e evite usar objetos metálicos (relógios, anéis ou
outros). As baterias contêm ácido, é sempre aconselhável
usar equipamento de proteção individual ou qualquer outro dispositivo de acordo com as leis em vigor.
Levar a Plataforma ao Estado Energético Zero (parte 2
pág.2.16).
9.5.a
A cada 2 meses de trabalho é necessário verificar o
estado de conservação dos terminais da plataforma.
9.5.b
No caso em que estejam sujos ou oxidados proceder
como a seguir:
9.5.c
- Para LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL
abrir a porta usando o botão preto.
9.5.d
Com uma chave de fenda 10 afrouxar as porcas.
9.5.e
Desconectar os terminais e limpá-los com um pano
ligeiramente embebido em água.
Se a camada de óxido for grande, retirar com uma escova
a camada superficial.
9.5.f
Secar bem os terminais.
9.5.g
Reposicioná-los prestando muita atenção ao polo positivo
e ao polo negativo, então apertá-los.
9.5.h
Cobrir os terminais com lubrificante protetor para contatos
(tipo de lubrificante a base de óleo de vaselina
farmacêutico), então conectá-los novamente.
9.5.i
Com uma chave de fenda 10 apertar as porcas.
9.5.l
Remontar e/ou fechar o capô.
9.5.m
O procedimento de “Controlar os terminais da bateria”
terminou.
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9.6 CONTROLAR A ÁGUA DAS BATERIAS
Use roupas de proteção e óculos de proteção ou outro
dispositivo de acordo com os regulamentos atuais e
certifique-se de que o ácido da bateria não entre em
contato com a pele ou roupas.
9.6.a
Levar a Plataforma ao Estado Energético Zero (parte 2
pág.2.16).
9.6.b
O controle do nível deve ser efetuado a cada 4 dias de
trabalho ou após cada recarga de bateria.
9.6.c
É possível controlar o nível da água removendo o capô.
- Para LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL
abrir a porta usando o botão preto.
9.6.d
Retirar as tampas da bateria e verificar se o nível da água
está acima das placas dos elementos internos por pelo
menos 5mm, se for necessário, restabelecer o nível com
água demineralizada.
9.6.e Advertência
Dado que durante a carga parte da água evapora é
necessário verificar novamente depois de 30 minutos de
trabalho.
9.6.f
Executar por 30 minutos o trabalho, então repetir desde o
início este procedimento até obter o nível de água
necessário
9.6.g
Para a correta manutenção da bateria consular o relativo
manual de uso.
9.6.h
Atenção Perigo de explosão
As baterias da tração a ácido geram gases explosivos.
Manter chamas ou faíscas sempre longe das baterias,
também não se deve fumar nas proximidades das baterias
quando estas estão sob carga.
9.6.i
Recolocar as tampas da bateria.
9.6.l
Remontar e/ou fechar o capô.
9.6.m
O procedimento de “Controlar a água das baterias”
terminou. Para baterias AGM, essa verificação não é necessária, pois são hermeticamente seladas.
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9.7 CARREGAR AS BATERIAS
9.7.a
Levar a Plataforma ao Estado Energético Zero (parte 2
pág.2.16).
9.7.b
Advertência - Controle e recarga da bateria
A recarga completa das baterias deve ser executada:
- depois do uso quotidiano
- depois de uma prolongada interrupção de funcionamento
da plataforma
- e pelo menos uma vez a cada 7 dias.

P6

Q3

Q2

9.7.c
Para recarregar baterias comportar-se do seguinte modo:
9.7.d
Levar a Plataforma ao Estado Energético Zero.
9.7.e
Conectar o devido cabo na tomada de rede.
9.7.f
A carga das baterias terminou quando o indicador do
Carregador de Baterias Q7 (LED verde aceso) indica que as
baterias estão carregadas.
9.7.g
Uma vez recarregadas as baterias, remover o cabo.
9.7.h
O procedimento de “Carregar as baterias” terminou.
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9.8 CONTROLAR O APERTO DOS PINOS E
PARAFUSOS

9.8.a
Levar a Plataforma ao Estado Energético Zero (parte 2
pág.2.16).
9.8.b
O operador deve controlar uma vez por mês os pinos e
parafusos e se necessário deve chamar a assistência
técnica que deverá executar a devida manutenção.
Em todo caso, uma vez por ano deve chamar a
assistência técnica que deverá executar o controle e a
eventual manutenção dos pinos e parafusos de toda a
Plataforma.
Recordar-se de que essas operações devem ser
executadas apenas e exclusivamente por técnicos de
manutenção autorizados pela Braviisol Divisione
Meccanica srl e que tenham feito o curso de formação nos
centros de assistência autorizados.

9.9 CONTROLAR OS CABOS
9.9.a
Essas operações são executadas a cada 2 meses, para
fazer o controle visual dos cabos, comportar-se do
seguinte modo.
9.9.b
O operador deve:
- usar vestimentas de trabalho, especialmente luvas,
- ter lido e bem compreendido as prescrições de
segurança na parte 2 deste manual,
- levar a Plataforma ao Estado Energético Zero
(parte 2 pág.2.16).
9.9.c
Remover todos os capôs.
9.9.d
Controlar o estado de desgaste dos cabos.
9.9.e
Se for necessário substituir, chamar a assistência técnica
que providenciará a relativa substituição.
9.9.f
O procedimento “Controlar cabos” terminou.
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9.10 INSPEÇÃO - PREMISSA

O operador não deve aceitar qualquer responsabilidade de execução antes de ter lido e
compreendido completamente o conteúdo deste manual e ter acionado o levantador sob a
supervisão de um operador qualificado e experiente.
A Plataforma pode ser acionada somente por pessoal autorizado.
O presente manual e os anexos são considerados parte integrante da plataforma e devem ser
conservados com a mesma.
Como o produtor não tem qualquer controle direto sobre o uso e as aplicações da Plataforma, o uso
adequado em segurança é de responsabilidade do usuário e do pessoal encarregado pelo
funcionamento.
9.10a INSPEÇÃO FREQUENTE - CHECK LIST DE INSPEÇÃO FREQUENTE
ADVERTÊNCIA
A INSPEÇÃO DEVE SER REALIZADA A CADA 3 MESES OU 150 HORAS DE SERVIÇO, DE
ACORDO COM O QUE OCORRER PRIMEIRO, OU SE A PLATAFORMA FICOU FORA DE USO
POR MAIS DE MESES. INADIMPLÊNCIA DESSA NORMA PODE CAUSAR MORTE OU LESÕES
GRAVES.

O proprietário e o operador são responsáveis pelas inspeções frequentes.
A inspeção deve ser executada por um técnico habilitado, qualificado como mecânico, experiente no
uso e manutenção desta específica marca e modelo de plataforma de trabalho aéreo.
Manter sempre atualizados os dados relativos à inspeção.
Registrar e referir todas as discrepâncias e anomalias ao seu supervisor.

CHECK LIST DE INSPEÇÃO FREQUENTE
MODELO
______________________
NÚMERO DI SÉRIE

______________________

ANO DE FABRICAÇÃO

______________________

DESCRIÇÃO
______

1. Verificação dos controles relacionados na lista de pré-start

______

2. Controle de nível de óleo e aspecto - certifique-se de que o óleo tenha uma cor limpa e
clara .

______

3. Controle completo da plataforma para verificação de presença de rachaduras ou
soldagens, peças danificadas, aperto parafusos, reparos impróprios ou não autorizadas.

______

4. Controle de todas as válvulas de fluxo: verificação de vazamentos hidráulicos

______

5. Verificar se o cesto com carga plena não tende a descer

______

6. Controle dos motores: verificar escovas deslizantes

______

7. Controle dos componentes elétricos e do cabeamento por qualquer dano ou partes
oxidadas.

______

8. Controle do nível da água destilada nas baterias

DATA
________________

ASSINATURA
_________________
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9.10b INSPEÇÃO ANUAL - CHECK LIST DE INSPEÇÕES - MÓDULO B
ADVERTÊNCIA
ESSA INSPEÇÃO DEVE SER REALIZADA NÃO ALÉM DE 13 MESES DE DISTÂNCIA DA DATA DA
INSPEÇÃO ANUAL ANTERIOR. A INADIMPLÊNCIA EM EXECUTAR ESSA INSPEÇÃO PODE
CAUSAR MORTE OU GRAVES LESÕES.
O proprietário ou o usuário é responsável pelas inspeções Anuais
A inspeção deve ser executada por um técnico habilitado, qualificado como mecânico, experiente no
uso e manutenção desta específica marca e modelo de plataforma de trabalho aéreo.
Manter sempre atualizados os dados relativos à inspeção
Registrar e referir todas as discrepâncias e anomalias ao seu supervisor.
LISTA DE VERIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO ANUAL FORMULÁRIO B

Cliente:
Endereço:
Cidade/Estado/CEP:
Telefone:
Nome para contato:

Data:
Número de série:
Modelo:
Data da última inspeção:
Data de colocação em serviço:
Revendedor:
Endereço:
Cidade/Estado/CEP:
Telefone:
Nome para contato:
COMPONENTES ELÉTRICOS

DECAL
Legibilidade

Funcionamento de módulo de terra

Capacidade de carga claramente
marcada

Conectores

Posição correta

Funcionamento Joystick

Quantidade

Cabo espiral

Cabos

Integridade das baterias

GRADES DA PLATAFORMA
O portão de entrada fecha devidamente

Funcionamento correto das
baterias

Recipiente resistente às intempéries para
Manuais a bordo da máquina

Funcionamento carregador
baterias
STOP DE EMERGÊNCIA

Manuais no contêiner

Verificação da interrupção de
todo o circuito

Solda adequada — sem sinais de corrosão
ou dano

CHASSIS DA PLATAFORMA

EXTENSÃO DA PLATAFORMA
A deslizar suavemente e com facilidade

Aperto dos parafusos

Rodas deslizantes de teflon inteiras e não danificadas

Soldagens — nenhum sinal de
corrosão ou danificação

Parafusos e arruelas

Eixo de Transmissão Fixo

SISTEMA DE ELEVAÇÃO
Estrutura do mastro

Rodas giratórias frontais seguras

Movimento e velocidade de elevação

Rolamentos de carga

Ruído durante a elevação/abaixamento
Cabo espiral a passar através do tubo de
aço
BARRA DE MANUTENÇÃO DE
SEGURANÇA
Funcionamento
Estabilidade
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Code 01 – Low Battery Voltage
•
Battery cable ends loose or corroded at battery posts.

•

Charger DC output wires from charger to batteries damaged or disconnected.

Code 02 – Left PHP Bar - UP
•
Obstruction under LEFT pothole bar.

•

Obstruction around the actuator assembly at the base of the mast.

Code 03 – Right PHP Bar - UP
•
Wheel block engaged
Code 04 – Tilt Condition
•
If machine is on a tilt of more than1.5° in either or both the X or Y direction, this is normal operation. (DRIVE and LIFT UP are disabled
when tilt is detected). Check if Ground Control Module is mounted securely to the mast support column. Check if Ground Control
Module is mounted securely to the mast support column.
Code 05 – Obstruction Sensor System
•
No Communication with Ground Control Module.

•
•

Is machine equipped with an Obstruction Sensor System?
Are the electrical harness connectors from the OSS Module through the Platform Junction Box to the Ground Control Module tight and
undamaged?

Code 07 – Left Drive Motor - Disconnected
•
Check left drive motor M1 connector at the Traction Control Module for secure and proper connection.
Code 08 – Right Drive Motor - Disconnected
•
Check right drive motor M2 connector at the Traction Control Module for secure and proper connection.
Code 09 – Left Brake - Disconnected
•
Check left drive motor M1 connector at the Traction Control Module for secure and proper connection.
Code 10 – Right Brake - Disconnected
•
Check right drive motor M2 connector at the Traction Control Module for secure and proper connection.
Code 11 – Left Drive motor – Short Circuit
•
Wiring harness from (M1) connector on Traction Control Module to Left Drive Motor for damage.
Code 12 – Right Motor – Short Circuit
•
Wiring harness from (M2) connector on Traction Control Module to Left Drive Motor for damage.
Code 13 – Pump Motor - Disconnected
•
Check the Positive (+)/Negative (-) cables from the Ground Control Module to the Pump Motor
studs for loose or corroded connections.
Code 15 – Lift Down Valve - Disconnected
•
Inspect wire terminals on the lift down valve at the base of the lift cylinder for tight and secure
connection.
Code 16 – Lift Down Valve – Short Circuit
•
Damaged wiring in the lift down valve wiring harness or a damaged lift down valve coil.
Code 17 – Ground Control Module – In Fold Back
•
Has machine been operating on a continuous grade or rough terrain for a long period of time.
Code 18 – Alarm – Short Circuit
•
Damaged wiring in the alarm wiring harness or a damaged alarm.

Code 19 – Alarm - Disconnected
•
Damaged wiring in the alarm wiring harness or a damaged alarm.
•
Activate a function to check if alarm beeps.
Code 20 – Beacon – Short Circuit
Damaged wiring in the beacon wiring harness or a damaged beacon unit. .
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Code 21 – Beacon - Disconnected
•
Is machine equipped with flashing amber beacon light.
Code 22 – Horn - Short Circuit
•
Damaged wiring in the horn wiring harness or a damaged horn unit.
Code 23 – Horn - Disconnected
•
Is machine equipped with a horn unit.
Code 24 – Auxiliary #1 Circuit – Short Circuit
•
Damaged wiring in the Auxiliary #1 Component wiring harness or a damaged Component.
Code 25 – Auxiliary #1 Circuit - Disconnected
•
Is machine equipped with a component on the Auxiliary #1 circuit.
Code 26 – Auxiliary #2 – Short Circuit
•
Damaged wiring in the Auxiliary #2 Component wiring harness or a damaged Component.
Code 27 – Auxiliary #2 – Disconnected
•
Is machine equipped with a component on the Auxiliary #2 circuit.
Code 30 – Traction Module – No Communication with Ground Control Module
•
Check if the communications cable connections, P5 connector on the Ground Control Module and
round plug on the Traction Control Module are seated properly in their sockets at each end.
•
Check the positive (+) (RED) and Negative (-) (BLACK) power cable connections from the Ground
Control Module to the Traction Control Module are tight and secure at both ends.
·
Code 31 – Platform Control Console – No Communication with Ground Control Module
•
Check the harness connection at the P4 connector on the Ground Control Module and the harness
connection at the other end on the Platform Junction Box.
Code 32 – Pump Motor – Over Current
•
Platform overload condition.
•
Obstruction in the mast system.
•
Pump Positive (+) and Negative (-) connections are secure and undamaged.
•
Crushed or kinked hydraulic lines.
•
Hydraulic leaks.

Code 34 – Upper Limit Switch closed
Code 38– Joystick Calibration required
Code 39 – Battery discharged
Codes (100 – 199) - Ground Control Module – Fault Condition
•
That all battery and harness connectors secure and undamaged on Ground Control Module.

•
•

Batteries have sufficient charge.
Confirm that the static ground strap attached under base frame is secure and undamaged.

Codes (200 - 299) – Platform Control Console – Fault Condition
•
Damage to Platform Control Console wiring harness.

•
•

Secure harness connections from Platform Control Console to Platform Junction Box to Ground Control Module.
Confirm that the static ground strap attached under base frame is secure and undamaged.

Codes (300 – 399) - Traction Control Module – Fault Condition
•
Damage to Traction Control Module wiring harness

•
•

Confirm that the static ground strap attached under base frame is secure and undamaged.
Confirm that the static ground strap attached under base frame is secure and undamaged .
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10.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGO DE ERRO (ZAPI)
Para os modelos LUI WH 460
TIPO
CÓDIGO
W = advertência A
= alarme

DESCRIÇÃO

W

66

BATERIA BAIXA

W

228

TIMÃO ABERTO

W

247

AQUISIÇÃO DE DADOS

W

249

VERIFICAÇÃO

A

8

A

221

FLASH CHECKSUM

Alarme sonoro devido a um problema de hardware ou software
O software está corrompido ou o flash do inversor está danificado

A

231

VIGIA #2

Problemas de hardware ou software

A

212

RAM ERRADA

O microcontrolador da RAM está corrompido

A

17

FALHA LÓGICA #3

A

225

A

244

Danos no circuito de proteção de alta corrente do hardware
SENS. DE CORRENTE KO Sensor de corrente danificado
Uma das fases do motor está aberta
FASE KO

A

28

BOMBA VMN BAIXA

A

29

BOMBA VMN ALTA

A

31

VMN ALTA

Tensão de saída do motor demasiado alta

A

254

UNID AUX CURTO

EB Mosfet em curto-circuito

A

251

BATERIA ERRADA

A tensão da bateria é demasiado alta ou demasiado baixa (< 0,8

A

246

UNID AUX ABERTA

Unidade de bobina EB danificada (não pode fechar)

A

239

EVP2 NÃO OK

Unidade Evp2 curto-circuito

A

240

EVP1 NÃO OK

Unidade Evp1 curto-circuito

W

241

ELEVAR + ABAIXAR

A

214

BOBINA EVP1 ABERTA

Dupla solicitação de comando
Bobina Evp1 não conectada entre Paux e saída NEVP1, o
parâmetro TIPO EVP no menu é definido para Analógico ou

VIGIA

Bateria de baixa voltagem
O camião está em standby quando o interruptor do timão
permanece aberto durante mais de 30 segundos
O procedimento de calibração máxima atual está em curso
É necessária manutenção

Saída da bomba demasiado baixa em comparação com a
Saída da bomba demasiado alta em comparação com a potência

Bobina Evp2 não conectada entre Paux e saída NEVP1, o
parâmetro TIPO EVP no menu é definido para Analógico ou

A

215

BOBINA EVP2 ABERTA

W

52

BOMBA I=0 SEMPRE

A corrente na bomba é sempre 0

A

53

STBY I ALTA

A

252

ZERO ERRADO

O retorno da correntte excede os limites definidos em standby
Saída de tensão de amplificadores demasiado alta ou demasiado

A

19

FALHA LÓGICA #1

Sobretensão/subtensão

A

18

FALHA LÓGICA #2

Circuito de retorno do motor danificado

W

217

BOMBA I SEM ZEROS

A

197

VMN NÃO OK

A corrente na bomba possui valores irregulares
Tensão no motor de tração diferente do valor estabelecido em
mais de 20%

A

60

CARGA DO CAPACITOR

W

250

SENS. TÉRMICO KO

Os condensadores não carregam
Sensor térmico para além dos valores permitidos

W

62

PROTEÇÃO TÉRM.

O controlador atingiu a temperatura de corte de 85° C

W

65

TEMPERATURA DO

A

206

CAMIÃO DESABILITADO

Bateria <= 10% quando o parâmetro VERIFICAÇÃO DA
10.69
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W

218

SENS MOT TEMP
KO
SEM MSG. CAN

Sensor de temperatura do motor fora de
serviço
O motor não recebe mensagem CAN do ecrã ou do
TIMÃO

A

248

A
W

222
224

A
W
A
A

69
13
30
74

SENS. DE CORRENTE
EEPROM KO
VMN BAIXA
UNIDADE EM CURTO

A
A
A
A
A
A

213
234
37
75
232
220

BAT. AUX. EM CURTO
UNID. EM CURTO EV
UNIDADE CONTATOR
UNIDADE CONTATOR
CONT. UNID. EV
CHAVE OFF EM CURTO

Quando o AUX + é controlado pelo timão, o positivo é elevado
e o perfilho é novamente atualizado
EV em curto-circuito
Contato principal fechado
Contato LC bloqueado
Válvula da unidade contator
Chave off baixada

A
W
A
A

223
235
38
208

BOBINA EM CURTO MCBOBINA EM CURTO EV.
CONTATOR ABERTO
ERRO DO TIMÃO

Curto-circuito em LC ou EB
EV em curto-circuito
LC não fechado
Entradas diferentes entre interruptor duro e suave e timão

W

78

VÁCUO NÃO OK

W
W

79
242

PARTIDA INCORRETA Sequência de partida errada
PARTIDA DA BOMBA INC Bomba de tração errada

W

80

PARA A FRENTE + PARA Duas direções ativas simultaneamente

A
A

230
229

EMERGÊNCIA
POS. EB. EM CURTO

Conector PAUX não ligado à bateria ou a uma tensão diferente
Elevada saída do painel quando o timão está aberto

A

233

POTÊNCIA MOS EM

Potência MOSFET em curto-circuito

W

245

VÁCUO DA BOMBA NÃO Vácuo elevado para a bomba

A
W
W
A

236
200
201
237

GANHO DE CORRENTE
CHAVE NO INC. ST. B
CHAVE NO INC. ST. T
ENTRADA ANALÓGICA

W
A
A

219
195
196

CADÁVER AUSENTE
INCLINADO
SOBRECARGA

A

84

UNIDADE INTELIGENTE A plataforma não provê EB positivo
À ESPERA DE NÓ
Nó canbus em alarme
Corrente medida em modo de espera mais elevada do que o
erro Eeprom
Tensão de saída do motor inferior ao esperado
Unidade de bobina LC em curto-circuito ou desconectada

Valor do acelerador demasiado alto, comutador de direção/
ativação aberto.

Os ganhos de sobrecorrente não foram calibrados
Atualizar o pedido da bomba quando a chave é virada
Atualizar a solicitação da unidade quando a chave for virada
Problema na conversão A/D de C
Com parâmetros “EB positivo” no nível 2 no menu
“Configuração HW” e entrada “Cadáver”
Inclinômetro
Sobrecarga

SENSOR DE DIREÇÃO Mau funcionamento dos comandos de condução
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10.2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGOS DE ERRO
TRIONIC MODELO LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL
ERROS MAIS COMUNS
BATERIA FRACAFLASH BCI
SEM BATERIA
CARREGAMENTO DE BATERIA
FREIOS Manualmente desapertados
Disparador de Avaria
Falha de Pedal
Falha de Unidade Joystick
Falha de Direção Joystick
SOBRECARGA
INCLINAÇÃO
INTERRUPTOR DE ELEVAÇÃO

CÓDIGO DE ERRO
quando com BATERIA FRACA
FLASH BAT em É POSSÍVEL EXIBIR
FLASH `2-3
FLASH`8-2
FLASH`2-4
FLASH`2-5
FLASH`2-6
FLASH `2-7
FLASH `2-8
FLASH `2-9 quando elevado
FLASH `6.3

DESCRIÇÃO
FALHA: DANIFICADO P/N
NÃO CALIBRADO
ALTURA NÃO CALIBRADA
FUNÇÕES BLOQUEADAS - NÃO CALIBRADAS
FUNÇÕES BLOQUEADAS - MODO TESTE SELECIONADO
FUNÇÕES BLOQUEADAS - BURACO
FUNÇÕES BLOQUEADAS - PROTETOR DE BRAÇO
FUNÇÕES BLOQUEADAS - SOBRECARGA
FUNÇÕES BLOQUEADAS - SUBCARGA
FUNÇÕES BLOQUEADAS - DEMASIADO ALTO
FUNÇÕES BLOQUEADAS - INCLINADO
FUNÇÕES BLOQUEADAS - ENCERRAMENTO EXTERIOR
UNIDADE BLOQUEADA - NÃO PODE CONDUZIR
VERIFICAR INTERRUPTORES ENTRADA TERRA
VERIFICAR UNIDADE/LEVANTAR SELECIONAR INTERRUPTOR
VERIFICAR JOYSTICK
LIBERTAR DISPARADOR
LIBERTAR INTERRUPTOR TERRA
LIBERTAR INTERRUPTORES GIRATÓRIOS
LIBERTAR INTERRUPTORES JOYSTICK
ENCERRAMENTO - VERIFICAR INTERRUPTORES EMS
FALHA: VÁLVULA ENERGIZADA - VERIFICAR FIAÇÃO P9
FALHA: SAÍDA DE SEGURANÇA INTERNA DANIFICADA
UNIDADE BLOQUEADA - TRAVAGEM
SOBRECARGA DO MOTOR
FALHA: CAPBANK TENSÃO DEMASIADO ALTA - VERIFICAR LINHA
CONT
FALHA: VÁLVULA DE FEEDBACK ELEVADA - VERIFICAR FIAÇÃO
VÁLVULA
FUNÇÕES BLOQUEADAS - BATERIA
FALHA: INTERNO 12V DANIFICADO
FALHA: FORNECIMENTO JOYSTICK 5V DANIFICADO - VERIFICAR
P15-12 FIAÇÃO
FALHA: INTERNO 5V DANIFICADO
FALHA: SENSOR INCLINAÇÃO DANIFICADO
FALHA: ESCRAVO INTERNO DANIFICADO
FUNÇÕES BLOQUEADAS - DEMASIADO QUENTE
FALHA: TENSÃO BATERIA DEMASIADO BAIXA
FALHA: TENSÃO BATERIA DEMASIADO ELEVADA
FALHA: VERIFICAR INTERRUPTOR ELEVAÇÃO
FALHA: CAN BUS
FALHA: MOTOR A CURTO PARA ALTA
FALHA: MOTOR A CURTO PARA BAIXA
FALHA: MOTOR B CURTO PARA ALTA
FALHA: MOTOR B CURTO PARA BAIXA
FALHA: LIGAÇÕES DO MOTOR EM CURTO-CIRCUITO
FALHA: CAPBANK TENSÃO DEMASIADO BAIXA - VERIFICAR FIAÇÃO
STUD
FALHA: CAPBANK TENSÃO DEMASIADO BAIXA - VERIFICAR FIAÇÃO
STUD
ALGUNS PROBLEMAS SÉRIOS GRAVES
FREIOS MANUALMENTE DESAPERTADOS FLASH

CÓDIGO DE
ERRO
1,1
1,1
1,1
1,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
3,2
3,4
3,4
3,4
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3,3
3,2
4,4
4,3
4,5
4,2
4,2
4,2
4,2
4,4
4,4
6,3
6,6
7,2
7,3
7,4
7,6
7,5

7,7
7,7
9,9
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11.2 ESQUEMA HIDRÁULICO - LUI WH 460

1 - Tanque
2 - Bomba elétrica
3 - Válvula de máxima
4 - Solenoide de bloqueio
5 - Válvula unidirecional
6 - Tampa
7 - Válvula de controle de capacidade
8 - Cilindro telescópico

DISEGNO n° 001.2009.0930

DESENHO n° 001.2009.0930

Data 30.09.2009

Data 30.09.2009
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11.3 ESQUEMA HIDRÁULICO LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL

8

6

7

1 Serbatoio

Tanque

2 Elettropompa

Eletrobomba

3 Valvola di massima

Válvula de máxima

4 Elettrovalvola di blocco

Solenoide de bloqueio

5 Valvola unidirezionale

Válvula unidirecional

6 Valvola di controllo portata

Válvula de controle de capacidade

7 Cilindro telescopico

Cilindro telescópico

8 Pompa a mano

Bomba a mão

DISEGNO n° 001.2010.1010

DESENHO n° 001.2010.1010

Data 10.10.2010

Data 10.10.2010
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11.4 ESQUEMA ELÉTRICO - LUI MINI WH 460
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11.4 ESQUEMA ELÉTRICO - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL (ZAPI)
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11.6 TRIONIC)
11.7
SCHEMA ELETTRICO
DIAGRAMA
ELÉTRICO- (TRIONIC)
LUI MINI 220 - LUI Mini HD - LUI Mini HD S.I.W./S.I.E.
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL

MODELO TERRA

P9-8
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CAIXA DE CONTROLO
MÓDULO
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TS100 PIN

DESCRIÇÃO

PCAN-1

CAN1H

PCAN-2
PCAN-3
PRS232-1
PRS232-2
PRS232-3
PRS232-4
P9-1

CAN1L
Resguarda
RS232 B+ fornecimento
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd
PWM Saída lateral elevada (B + quando
ativa)
PWM Saída lateral elevada (B + quando
ativa)
Saída lateral elevada (B+ quando ativa)
Saída lateral elevada (B+ quando ativa)
Saída lateral elevada (B+ quando ativa)
Saída lateral elevada (B+ quando ativa)
Saída lateral elevada (B+ quando ativa)
interruptor entrada (B+=active)
Saída lateral elevada (B+ quando ativa)
interruptor entrada (B+=ativo)
interruptor entrada/Lateral inferior sw
interruptor entrada/Lateral inferior sw
interruptor entrada (B+=ativo)
interruptor entrada (B+=ativo)
Lateral inferior sw. 1.7A min.
Entrada Analógica
B+ alimentação
interruptor entrada (B+=ativo)
Entrada Analógica
Entrada Analógica
Entrada Analógica
interruptor entrada (B+=ativo)
interruptor entrada (B+=ativo)
interruptor entrada (B+=ativo)
Lateral inferior sw. 1.7A min.
interruptor entrada (B+=ativo)
interruptor entrada (B+=ativo)
Lateral inferior sw. 1.7A min.
interruptor entrada (B+=ativo)
interruptor entrada (B+=ativo)
Lateral inferior sw. 1.7A min.
interruptor entrada (B+=ativo)
5V (baixa corrente, apenas para sensores)
Entrada Analógica
Entrada Analógica
5V (baixa corrente, apenas para sensores)

P9-2
P9-3
P9-4
P9-5
P9-6
P9-7
P9-8
P9-9
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12
P15-1
P15-2
P15-3
P15-4
P15-5
P15-6
P15-7
P15-8
P15-9
P15-10
P15-11
P15-12
P15-13
P15-14
P15-15

ENTRADA

PARA PODE EXIBIR MÓDULO
(Plat)
PARA PODE EXIBIR MÓDULO
(Plat)

para CENTRO DE DIAGNÓSTICO
para CENTRO DE DIAGNÓSTICO

VÁLVULA INFERIOR
Freio
Contator de bomba
Contator de unidade
BLOQUEIO RODÍZIO
POT HOLE (Opcional)
GND selecionar/fornecimento
Esculteira Bateria

GND Alarme
B+ alimentação
INTERRUPTOR ELEVAÇÃO

MODO PLATAFORMA

HORN (opcional)
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CAN TILLER

DESCRIÇÃO

ENTRADA

P10-1
P10-2
P10-3

fora 1
fora 2
ana 1

P10-4
P10-5
P10-6

ana 2
5V para ana
neg para ana
B+ fornecimento
em
B- fornecimento
em
PODE H
PODE L

TILT ALARME
ALARME SOBRECARGA
HALL A/B (Drive FWD/REV)
HALL C/D (CONDUZIR ESQUERDA/
DIREITA)
5V para Joystick
Neg Para Joystick

P10-7
P10-8
P10-9
P10-10
12 posições
P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
P12-6
P12-7
P12-8
P12-9
P12-10
P12-11
P12-12

entrada digital 1
entrada digital 2
entrada digital 3
entrada digital 4
fora 3
Sw.
B+fornecimento
entrada digital 5
entrada digital 6
entrada digital 7
entrada digital 8
entrada digital 9
entrada digital 10

DE P15-1
DE BDE P3-1 de TS100
DE P3-2 de TS100

Horn (Opcional)
Interruptor Disparador
Sobrecarga(Opcional)

Slow Speed
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CHECK LIST DE INSPEÇÃO FREQUENTE
MODELO

______________________

NÚMERO DE SÉRIE

______________________

ANO DE FABRICAÇÃO

______________________

DESCRIÇÃO
______

1. Verificação dos controles relacionados na lista de pré-start

______

2. Controlar o nível do óleo e o aspecto (marrom claro)

______

3. Controle completo da plataforma para verificar presença de rachaduras nas soldagens,
partes danificadas, aperto dos parafusos, reparos impróprios ou não autorizados

______

4. Controle de todas as válvulas de fluxo: verificar vazamentos hidráulicos

______

5. Verificar se o cesto com carga plena não tende a descer

______

6. Controlar os motores: verificar escovas de deslizamento

______

7. Controle dos componentes elétricos e do cabeamento por qualquer danificação ou
partes oxidadas

______

8. Controle do nível da água destilada nas baterias

DATA
________________

ASSINATURA
_________________
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO ANUAL - Formulário b
Data:
Número de série:
Modelo:
Data da última inspeção:
Data de colocação em serviço:

Cliente:
Endereço:
Cidade/Estado/CEP:
Telefone:
Nome para contato:

Revendedor:
Endereço:
Cidade/Estado/CEP:
Telefone:
Nome para contato:

DECALCOMANIA

COMPONENTES ELÉTRICOS

Legibilidade

Funcionamento do módulo a
terra

Capacidade de carga
claramente destacada

Conectores

CESTO DA PLATAFORMA

Cabos

O portão de entrada fecha
corretamente

Funcionamento Joystick e
botoeira

Porta-documentos para Manual
a bordo da plataforma

Cabo espiral
Integridade das baterias

Manual

Funcionamento correto das
baterias

Soldagens — nenhum sinal de
corrosão ou danificação

Funcionamento do
carregador de baterias

EXTENSÕES DO CESTO
Verificação do deslizamento

STOP DE EMERGÊNCIA

Rodas de deslizamento em
Teflon íntegras e não
danificadas

Verificação da interrupção
de todo o circuito
CHASSIS DA PLATAFORMA

Parafusos e arruelas

Aperto dos parafusos

SISTEMA DE ELEVAÇÃO

Soldagens — nenhum sinal
de corrosão ou danificação

Verificação da integridade da
coluna

Veio do motor-nenhum sinal
de corrosão ou danificação

Movimento e velocidade de
elevação

Rodas giráveis frontais e de
tração: nenhum sinal de
corrosão/desgaste ou
danificação

Ruídos ao levantar/Abaixar
Cabo espiral-controle
integridade

Rolamentos

BARRA DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA

Rodas de deslizamento em
Teflon íntegras não
danificadas

Funcionamento

Verificação desgaste/
danificações
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ANEXO 1
EQUIPAMENTO EXTRA

Toda a Plataforma Aérea apresentada neste Manual pode ter equipamento adicional dedicado
que apenas pode ser instalado se forem fornecidos por Braviisol DM srl. ou a sua aprovação.
O equipamento adicional pode ser usado somente se o Utilizador tiver lido e compreendido as
suas responsabilidades indicadas neste manual e no equipamento adicional do Manual do Utilizador fornecido com cada dispositivo.
O uso intencional de qualquer dispositivo adicional a ser claramente compreendido antes de o
utilizar.
Para equipamento adicional especificação detalhada entre por favor em contato com Braviisol
D.M. srl.
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ANEXO 2
Dispositivo de Bloqueio da Roda:
O Dispositivo (P1) descrito na Parte 5 - Painel de Controle desse Manual de Uso.
O dispositivo de Bloqueio da Roda é ativado movendo o seletor para a direita e pressionando o
botão correspondente, permitindo a conduzir o veículo apenas em linha reta, de e para.
LED ACESO indica que o dispositivo de Bloqueio de Roda está ativado.
LED APAGADO indica que o dispositivo de Bloqueio de Roda está desativado, permitindo
conduzir o veículo em qualquer direção.
AVISO:
Quando o dispositivo de Bloqueio de Roda estiver ligado, a fixação das rodas dianteiras só será
efetiva e eficaz após as rodas terem alcançado uma posição linear para a frente ou para trás,
de modo que os pinos de bloqueio sejam engatados em ambos os suportes de rodízio e
bloqueados a eles.
Se as rodas não estiverem em uma posição reta quando o dispositivo de Bloqueio de Rodas for
ativado, conduzir para frente ou para trás o suficiente, de modo que as rodas dianteiras
alcancem a posição reta.
Verificar se o dispositivo de Bloqueio de Rodas está realmente a funcionar, antes de efetuar os
próximos passos. Uma inspeção visual e o movimento lento do joystick esquerdo ou direito irão
indicar instantaneamente se o bloqueio foi efetivamente ativado ou não.
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