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NTRODUÇÃO
Este manual é um elemento muito importante; conservá-lo sempre junto à máquina.
O seu objetivo é ilustrar aos proprietários, usuários, operadores, empresas que
concedem a máquina em leasing e pessoas que a recebem em leasing, as precauções
e os procedimentos operacionais essenciais para o funcionamento seguro e correto da
máquina com base no uso previsto.
Devido às contínuas melhorias dos seus produtos, a BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L reserva-se o direito de modificar os dados técnicos sem qualquer
aviso prévio.
Para obter informações atualizadas, dirigir-se à

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355

.

Para:

ADVERTÊNCIA

O símbolo de perigo serve para chamar a atenção a perigos
potenciais que podem provocar lesões. Para evitar possíveis lesões
ou acidentes mortais, ater-se a todas as instruções de segurança que
seguem o símbolo.

PERIGO

ATENÇÃO

ADVERTÊNCIA
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INDICA UMA SITUAÇÃO PERIGOSA EMINENTE QUE, SE NÃO
EVITADA, CAUSA GRAVES LESÕES OU ACIDENTES MORTAIS.
ESTE ADESIVO TEM O FUNDO VERMELHO.
INDICA UMA SITUAÇÃO POTENCIALMENTE PERIGOSA QUE, SE
NÃO EVITADA, PODE CAUSAR LESÕES DE LEVE OU MODESTA
IMPORTÂNCIA. PODE SER USADO AINDA PARA SINALIZAR
PROCEDIMENTOS NÃO SEGUROS. ESTE ADESIVO TEM O
FUNDO AMARELO.
INDICA UMA SITUAÇÃO POTENCIALMENTE PERIGOSA QUE, SE
NÃO EVITADA, PODE CAUSAR GRAVES LESÕES OU ACIDENTES
MORTAIS. ESTE ADESIVO TEM FUNDO AZUL, BRANCO OU
ALARANJADO

Notificar acidentes

Publicações relativas à segurança do produto
ESTE PRODUTO ESTÁ CONFORME A
Atualizações dos dados relativos ao atual
TODOS OS PROCEDIMENTOS
proprietário
RELATIVOS À SEGURANÇA INDICADO
NOS BOLETINS TÉCNICOS.
•
Perguntas relativas à segurança do produto
PARA INFORMAÇÕES SOBRE
•
Informações sobre conformidade a normas e
EVENTUAIS BOLETINS TÉCNICOS
padrões
RELATIVOS À SEGURANÇA DO
PRODUTO BRAVIISOL DIVISIONE
•
Perguntas relativas às aplicações especiais
MECCANICA S.R.L. FORNECIDO, DIRIGIR
do produto
-SE À BRAVIISOL DIVISIONE
•
Perguntas sobre modificações do produto
MECCANICA S.R.L. OU AO
REPRESENTANTE LOCAL AUTORIZADO
CONTATAR:
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L..

IMPORTANTE
SÍMBOLOS DE PERIGO E TERMINOLOGIA

•
•
•

A BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L. ENVIA OS BOLETINS TÉCNICOS
RELATIVOS À SEGURANÇA AO
PROPRIETÁRIO REGISTRADO DA
MÁQUINA.
CONTATAR A BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L PARA ASSEGURARSE DE QUE OS DADOS RELATIVOS AO
ATUAL PROPRIETÁRIO ESTEJAM
ATUALIZADOS E PRECISOS.

IMPORTANTE
EVENTUAIS ACIDENTES OCORRIDOS
DURANTE O USO DOS PRODUTOS
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L., QUE TENHAM CAUSADO LESÕES
OU MORTE DO PESSOAL OU MESMO
DANOS RELEVANTES À PROPRIEDADE
OU AOS PRÓPRIOS PRODUTOS
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA
S.R.L., DEVEM SER IMEDIATAMENTE
NOTIFICADOS À BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L.

BRAVIISOL
Divisione Meccanica s.r.l.

S.S. 16 Adriatica km. 314,600
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39071.7819090
Fax +39071.7819355
Norma de referência:
2006/42/EC
Testes Estáticos e dinâmicos efetuados por
TÜV SUD ITÁLIA 0948
Documento: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B
Data: 07/01/2020
Documento: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT
Data: 26.06.2020
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SEÇÃO 1.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Inspeção da máquina

1.1 INFORMAÇÕES GERAIS
Esta seção ilustra as precauções necessárias ao uso correto e seguro e à
manutenção da máquina. Para garantir um uso correto da máquina, é
indispensável estabelecer um procedimento de rotina quotidiana com base nas
instruções fornecidas no manual.
Além disso, para garantir um funcionamento seguro da máquina, é necessário
que uma pessoa qualificada estabeleça um programa de manutenção com base
nas informações fornecidas neste manual e naquele de intervenção e
manutenção; tal programa deve ser seguido escrupulosamente.
O proprietário/usuário/operador/empresa que concede em leasing/pessoa que
recebe a máquina em leasing não deve aceitar a responsabilidade pelo
funcionamento antes de ter lido atentamente o manual e completado o
treinamento e os procedimentos de funcionamento, sob a direção de um operador
experiente e qualificado.
Para mais informações relativas à segurança, treinamento inspeção, manutenção,
aplicação e funcionamento, contatar a BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.

ADVERTÊNCIA
A INOBSERVÂNCIA DAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA LISTADAS NO MANUAL
PODEM PROVOCAR DANOS À MÁQUINA E À PROPRIEDADE E LESÕES OU
ACIDENTES MORTAIS.
1.2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
Treinamento e conhecimento do operador

•
•
•

•
•
•

Ler atentamente o manual antes de usar a máquina.
Usar a máquina apenas após ter participado de um treinamento completo por parte
do pessoal autorizado.
O uso da máquina é permitido exclusivamente a pessoal autorizado e qualificado,
que tenha lido atentamente e compreendido plenamente as indicações de PERIGO,
ADVERTÊNCIA e ATENÇÃO e as instruções operacionais sobre a máquina no
manual.
Usar a máquina para aplicações que estejam previstas pela BRAVIISOL DIVISIONE
MECCANICA S.R.L..
Todo o pessoal operacional deve familiarizar-se com os comandos e o
funcionamento de emergência da máquina especificados no manual.
Ler atentamente e ater-se a todas as normativas da empresa, locais e
governamentais em vigor relativas ao funcionamento da máquina.
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•
•

•

Usar a máquina apenas após ter executado as inspeções e
as verificações funcionais. Para mais instruções, consultar a
Seção 2 do presente manual.
Acionar a máquina apenas após ter executado todas as
intervenções de assistência e manutenção previstas nos
requisitos especificados no manual de intervenção e
manutenção.
Assegurar-se de que todos os dispositivos de segurança
funcionem corretamente. Eventuais modificações nesses
dispositivos constituem-se uma violação das normas de
segurança.

ADVERTÊNCIA
EVENTUAIS MODIFICAÇÕES OU ALTERAÇÕES DO
CARRINHO COMISSIONADOR PODEM SER EXECUTADAS
EXCLUSIVAMENTE SOB PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR
ESCRITO DO PRODUTOR.

•
•

Não acionar máquinas cujos cartazes ou adesivos que
indicam as normas de segurança ou instruções estejam
ilegíveis ou ausentes.
Evitar o acúmulo de detritos na plataforma de passagem da
máquina. Evitar que lama, óleo, graxa e outras substâncias
escorregadias entrem em contato com o calçado e com a
plataforma da máquina.

Inspeção do local de trabalho
•
Antes de usar a máquina, o operador deve tomar as
necessárias precauções a fim de evitar qualquer perigo no
local de trabalho.
•
Não acionar nem levantar a máquina em caminhões,
reboques, vagões ferroviários, embarcações em água,
andaimes ou similares, a menos que a BRAVIISOL D.M.
SRL tenha aprovado a operação por escrito.
•
A máquina pode ser colocada em funcionamento a
temperaturas compreendidas entre -20 e 40 °C (entre 0 e
104 °F). Consultar a BRAVIISOL D.M. SRL para os valores
relativos ao funcionamento da máquina a temperaturas não
compreendidas na gama indicada.
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SEÇÃO 1.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
1.3 FUNCIONAMENTO
Informações gerais

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Usar a máquina exclusivamente para levantar o pessoal
para a movimentação manual do estoque.
Não acionar uma máquina com defeito. Se for verificado um
defeito, desligar a máquina.
Não mover bruscamente os interruptores ou as alavancas
de comando de uma posição para aquela oposta passando
pela posição neutra. Recolocar sempre o interruptor na
posição neutra antes de movê-lo para a posição
correspondente para a função sucessiva. Acionar os
comandos exercitando uma pressão lenta e uniforme.
Se existirem pessoas sobre a máquina, permitir que o
pessoal manuseie ou acione a máquina a partir do solo
exclusivamente em caso de emergência.
Assegurar-se de que os equipamentos elétricos sejam
recolocados corretamente evitando deixá-los pendurados
por cabos na área de trabalho da máquina
Antes de afastar-se da máquina, abaixar completamente o
cesto e desconectar completamente a alimentação.
Não é permitido o transporte de passageiros na máquina.
Durante o funcionamento, deve estar presente na máquina
apenas o operador.
O fluido das baterias é extremamente corrosivo; assegurarse de que não entre em contato com a pele ou vestimentas.
Carregar as baterias em uma área bem ventilada.
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1.4 Risco de quedas
•
•
•
•
•

•

•

•

Antes de usar a máquina, assegurar-se de que todos os
parapeitos e os portões estejam fixos na posição correta.
Manter ambos os pés bem fixo no chão da máquina.
Não colocar sobre a máquina escadas, caixas, degraus,
eixos ou artigos similares para aumentar o seu raio de ação.
Não usar o grupo do cesto para subir ou descer da máquina.
Prestar a máxima atenção quando entrar ou sair da
máquina. Assegurar-se de que o cesto esteja
completamente abaixado. Quando entrar ou sair da
máquina, ficar de frente para a mesma.
O funcionamento dos comandos e os sensores de segurança para LUI PK foram projetados para fazer com que o
operador mantenha sempre “quatro pontos de contato" com
a máquina: ambas as mãos e ambos os pés DEVEM estar
continuamente em contato com a máquina quando esta
estiver funcionando.
Manter sempre "três pontos de contato" com a máquina,
fazendo com que ambas as mãos e um pé, ou então, uma
mão e ambos os pés estejam continuamente em contato
com a máquina quando subir e descer da mesma.
se for necessária a Amarração por Cordão por autorida
des locais ou outras regulamentações, o ponto de
amarração nesta máquina é recomendado para ser
usado como ponto para o cinto de segurança. Não usar
este ponto para elevar, engatar, segurar ou suportar a
plataforma ou qualquer outro aparelho ou material. A
amarração por cordão é usada para contenção de
transporte, somente dentro dos limites da platafor
ma. Não é um dispositivo de parada de queda. Usálo deste modo poderá causar a morte ou um lesão
muito grave.
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SEÇÃO 1.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
1.5 Perigo de choque elétrico

1.6 Perigos de capotamento

A máquina não é isolada eletricamente.
Manter uma distância de pelo menos 3 m (10 ft) entre as partes da máquina e
os ocupantes, com relativo material e uma linha elétrica ou aparelhos com carga
elétrica até 50.000 volt.
É necessário adicionar 0,3 m (1 ft) para cada incremento equivalente ou inferior
a 30.000 volt.
É possível reduzir a distância operacional mínima de segurança na presença de
barreiras isolantes instaladas para a prevenção dos contatos e se tais barreiras
estiverem reguladas na tensão da linha elétrica a ser protegida.
As barreiras não devem fazer parte da máquina nem estar conectas à mesma.
A distância operacional mínima de segurança é 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 ao desenvolvimento de trabalhos nas
proximidades de aparelhos sob tensão.

•

•
•
•

•

•
GAMA DE TENSÃO
(DE FASE A FASE)

DISTÂNCIA
OPERACIONAL MÍNIMA
DE SEGURANÇA – m (ft)

De 0 a 50 kV

3 (10)

De mais de 50 kV a 200 kV

5 (15)

De mais de 200kV a 350 kV

6 (20)

De mais de 350kV a 500kV

8 (25)

De mais de 500kV a 750kV

11 (35)

De mais de 750kV a 100kV

14 (45)

•
•

•

Antes de conduzir a máquina, o usuário deve familiarizar-se
com a superfície da área de trabalho. Durante o percurso,
não superar a pendência ou a pendência transversal
permitidas.
Não levantar a máquina nem guiá-la com o cesto levantado
em uma pendência ou em uma superfície irregular ou macia.
Antes de conduzir em pisos, pontes, caminhões e outras
superfícies, verificar os valores máximos de capacidade.
Não superar a capacidade máxima da máquina. Distribuir as
cargas uniformemente no compartimento de materiais. Se
necessário, utilizar a plataforma de transporte sobre o capô
para carregar ulterior material.
Manter o chassis da máquina a uma distância mínima de 0,6
m (2 ft) de buracos, asperezas, descidas, obstáculos,
detritos, furos escondidos e outros potenciais perigos que se
encontrem no nível do solo.
Não tentar usar a máquina como uma grua. Não ligar a
máquina a alguma estrutura adjacente.
Não aumentar a dimensão da máquina com extensões da
plataforma ou extensões não autorizadas.
Se o grupo do cesto ou toda a máquina ficarem enroscados
de modo tal que uma ou mais rodas fiquem levantadas do
chão, é necessário fazer com que o operador desça da
máquina antes de tentar liberá-la. Para estabilizar a
máquina e fazer descer o pessoal da mesma, usar grua,
caminhões de levantamento com garfos ou outros
equipamentos adequados.
É severamente proibido subir ou descer da máquina quando
esta estiver levantada.

NOTA: tal distância operacional mínima de segurança se aplica salvo em casos
em que as normativas da empresa, locais e governamentais sejam mais
rígidas.
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SEÇÃO 1.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
1.7 Perigos de esmagamentos e colisões

1.8 LEVANTAMENTO E TRANSPORTE

•

Informações gerais

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Todo o pessoal operacional e de terra deve usar os equipamentos de
segurança requeridos pelas normativas vigentes ou pela análise de
riscos efetuada no local de trabalho.
Quando se usa a máquina ou se levanta ou se abaixa o cesto
verificar as distâncias acima, dos lados e abaixo do cesto.

Quando a máquina estiver em funcionamento, não debruçar-se nos
parapeitos do cesto.
Durante o percurso em zonas com visibilidade limitada por
obstáculos, fazer com que seja sempre precedido por uma pessoa
encarregada da sinalização de eventuais perigos.
Durante o percurso manter sempre o pessoal não operacional a uma
distância mínima de 1,8 m (6 ft) da máquina.
Regular a velocidade com base nas seguintes condições: superfície
do terreno, tráfico, visibilidade, pendência, localização do pessoal e
outros fatores que constituem um perigo de colisão ou lesão ao
pessoal.
Considerar os espaços para frear independentemente da velocidade
da máquina.
Não dirigir em alta velocidade em zonas reservadas ou estreitas ou
durante a marcha a ré.
Prestar sempre a máxima atenção para evitar que eventuais
obstáculos se choquem com os comandos operacionais e as
pessoas sobre a máquina ou interfiram com os mesmos.
Assegurar-se de que os operadores de outras máquinas levantadas
ou a nível do solo sejam informados da presença do carrinho
comissionador. Remover a alimentação às gruas levantadas.
Avisar o pessoal para não trabalhar, parar ou transitar sob a máquina
com cesto levantado. Delimitar a área com barreiras, segundo a
necessidade.
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•

Durante o levantamento e o transporte, não permitir o
estacionamento do pessoal sobre a máquina.

•

Para a LUI PK empurrar ou puxar a máquina exclusivamente em
caso de emergência, defeito, interrupção da alimentação ou para
carregá-la/descarregá-la e SEMPRE depois de ter acionado o
desbloqueio do freio motor, segundo as instruções relatadas neste
Manual.

•

Antes de levantar ou transportar, assegurar-se de que a máquina
esteja completamente retraída e vazia.

•

Durante o levantamento da máquina mediante um levantador com
garfos, arrumar esses últimos exclusivamente em correspondência
das áreas da máquina. Efetuar o levantamento mediante um
levantador com capacidade adequada. Para os pesos da máquina
consultar a tabela de dados técnicos na Seção 5 -Dados Técnicos
da Máquina

•

Para informações sobre o levantamento, consultar a seção 3 Funcionamento da máquina deste Manual.
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SEÇÃO 2.
PREPARAÇÃO E INSPEÇÃO
2.1 TREINAMENTO DO PESSOAL

2.2 PREPARAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

O carrinho comissionador é um dispositivo de transporte para o pessoal que
efetua picking; portanto, é necessário que seja utilizado e submetido à
manutenção exclusivamente por pessoal adestrado e qualificado.

A BRAVIISOL fornece os dados relativos a inspeção e manutenção periódicas da
máquina, indicados na seguinte Tabela 2.3.
Para mais informações relativas aos carrinhos comissionadores, consultar as normas
locais.
A frequência de inspeções e intervenções de manutenção deve aumentar segundo a
necessidade, quando se usa a máquina em condições ambientais desfavoráveis,
com maior frequência ou para trabalhos onerosos.

O uso da máquina não é permitido para pessoas sob influência de álcool,
drogas ou sujeitas a ataques epilético, vertigens ou perda de controle físico.

O treinamento do operador deve incluir o seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uso e limites dos comandos da máquina a terra, dos comandos de
emergência e dos sistemas de segurança.
Marcas de comando, instruções e advertências aplicadas à máquina.
Regulamentos definidos pelo empregador e normas governamentais.
Uso do dispositivo homologado de proteção de quedas, onde requerido.
Conhecimento do funcionamento mecânico da máquina suficiente para
reconhecer um defeito real ou potencial.
Métodos seguros para usar a máquina na presença de obstáculos
sobrelevados, outros equipamentos em movimento e obstáculos,
depressões, buracos e descidas.
Métodos para evitar perigos devidos a condutores elétricos não
protegidos.
Requisitos para um trabalho especial ou uma aplicação especial da
máquina.

Supervisão do treinamento

O treinamento deve ser realizado sob supervisão de uma pessoa qualificada,
numa área aberta e livre de obstáculos e deve continuar até que o treinando
seja capaz de acionar e usar a máquina com toda segurança.

Responsabilidade do operador

O operador deve ser instruído com relação à responsabilidade e autoridade de
desligar a máquina em caso de defeito ou na presença de outras condições não
seguras relativas à máquina e à área de trabalho.

2.3 INSPEÇÃO PRELIMINAR PARA INICIAR
A inspeção preliminar para iniciar inclui as seguintes operações.
1. Limpeza – Verificar a eventual presença de vazamentos (óleo hidráulico ou fluido
de baterias) ou de objetos estranhos em todas as superfícies.
Advertir o pessoal encarregado pela manutenção da presença de vazamentos.
2. Cartazes e adesivos – Verificar se estão todos limpos e legíveis.
Verificar se nenhum cartaz ou adesivo está ausente.
Assegurar-se de que todos os cartazes e adesivos ilegíveis sejam limpos ou
substituídos.
(Ver “Aplicações dos adesivos” na Seção 3).
3. Manuais de uso e de segurança – Assegurar-se de que no vão, protegidos da
ação dos agentes atmosféricos, (FIG. 2.A) estejam presentes os seguintes
manuais: Manual de uso e de segurança, Manual de segurança EMI (apenas para
especificações ANSI/CSA) e Manual das responsabilidades ANSI (apenas para
especificações ANSI/CSA).
4. Esquema da inspeção completa quotidiana – (Ver Seção 2.4).
5. Bateria – Carregar segundo necessidade (ver Seção 3.5).
6. Óleo hidráulico – O nível do óleo hidráulico no reservatório da bomba pode
variar com a temperatura do óleo, ou seja, em uma máquina fria é possível que o
nível do óleo não atinja o sinal de CHEIO na haste de nível.
Levantar e abaixar o cesto mais vezes para obter uma leitura mais precisa na haste
de nível.
Quando o óleo hidráulico estiver aquecido, verificar a leitura na haste, que deve
indicar um nível equivalente ou próximo ao sinal de CHEIO.
•
NÃO ENCHER ALÉM DO SINAL DE CHEIO.

•

12

COMPLETAR SEMPRE o óleo se o nível for equivalente ou inferior ao sinal
de cheio.
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2.A

SEÇÃO 2.
PREPARAÇÃO E INSPEÇÃO
2.4 INSPEÇÃO

NOTA:
Controlar o nível do óleo hidráulico, com a
máquina com cesto abaixado, pelo indicador
preparado sob o capô. Se for necessário,
completar com óleo mineral a viscosidade com
índice 22 (para condições climáticas de
temperatura muito rígida, ou seja, sob -20°C é
aconselhado o uso de óleo mineral no
mais baixo ponto de congelamento, cerca
de -45°C)

ADVERTÊNCIA
PARA EVITAR POSSÍVEIS LESÕES, ASSEGURAR-SE DE QUE A
ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA ESTÁ DESLIGADA DURANTE A “INSPEÇÃO
COMPLETA”.
NÃO USAR A MÁQUINA ANTES DE REPARAR TODOS OS DEFEITOS.

ADVERTÊNCIA

Atenção Perigo de Poluição
Não dispersar o óleo no ambiente.

NÃO NEGLIGENCIAR A INSPEÇÃO VISUAL DA PARTE INFERIOR DO
CHASSIS DE BASE.
VERIFICAR SE NA ÁREA NÃO ESTÃO PRESENTES OBJETOS OU
DETRITOS QUE POSSAM PROVOCAR DANOS GRAVES À MÁQUINA.

TABELA 2.3
TIPO

FREQUÊNCIA

RESPONSABILI
DADE
PRINCIPAL

QUALIFICAÇÃO
PARA A
ASSISTÊNCIA

REFERÊNCIA

INSPEÇÃO
PRELIMINAR
PARA INICIAR

Antes de cada dia
de trabalho ou a
cada troca de
operador.

Usuário ou
operador

Usuário ou
operador

Manual de Uso e
Segurança e relativos
módulos de Inspeção

INSPEÇÃO
FREQUENTE

A intervalos de 3
meses ou 150
horas, segundo o
caso, ou se a
máquina não foi
usada por mais de
3 meses ou se foi
adquirida usada.

Proprietário,
concessionário
ou usuário

Mecânico
Qualificado
BRAVI

Manual de
Intervenção e
Manutenção e
relativos módulos de
Inspeção

INSPEÇÃO
ANUAL

Anual, dentro de
Proprietário,
13 meses da data concessionário
da última inspeção ou usuário
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COMPLETA QUOTIDIANA

Mecânico
Qualificado
BRAVI

Manual de
Intervenção e
Manutenção e
relativos módulos de
Inspeção

O operador não deve aceitar a responsabilidade de operar com a máquina até
que o Manual não tenha sido lido e compreendido em cada parte e uma
primeira condução do veículo seja efetuada sob a supervisão de um operador
experiente e qualificado.
Somente operadores qualificados e o pessoal autorizado podem acionar esta
máquina. Este manual e os seus anexos devem ser considerados parte
integrante dessa máquina e devem permanecer com a máquina a todo
momento.

ADVERTÊNCIA
O fabricante BRAVIISOL D.M. SRL não tem controle direto sobre o uso da
máquina, o seu uso segundo as normas de segurança é de responsabilidade do
usuário.
É responsabilidade do operador realizar uma inspeção antes de cada uso da
máquina.
O objetivo da inspeção completa quotidiana é controlar a máquina para acertar
a ausência de anomalia ou funcionamentos defeituosos e determinar se é
necessária uma manutenção de rotina. Se forem observados danos ou
alterações não autorizadas com relação a como a máquina foi entregue, colocar
imediatamente um cartaz sobre a máquina e NÃO utilizá-la.
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SEÇÃO 2.
PREPARAÇÃO E INSPEÇÃO
2.5 ANTES DE CADA USO:

2.6 VERIFICAÇÃO FUNCIONAL

•

Ao final da “inspeção completa”, executar uma verificação funcional de todos
os equipamentos em uma área livre de obstáculos elevados e no nível do
terreno.
Para maiores instruções sobre o funcionamento, consultar a Seção 3 deste
manual.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Assegurar-se de que todos os Manuais estejam no devido bolso
hermético a bordo da máquina.
Assegurar-se de que a placa com os números de Matrícula da
máquina e todos os adesivos de segurança estejam no seu
lugar e perfeitamente íntegros e legíveis.
Inspecionar a máquina para verificar a ausência de anomalias,
funcionamentos defeituosos, rachaduras ou alterações não
autorizadas com relação a como a máquina foi entregue pelo
fabricante.
Verificar o cesto, verificar os parapeitos; conferir se o portão de
entrada funciona e se fecha corretamente de maneira
automática.
Verificar o nível de água da bateria e verificar se não existem
vazamentos. Os cabos devem estar corretamente fixados nos
terminais; não devem existir corrosões.
Verificar e testar o funcionamento de todos os dispositivos de
segurança e de proteção pessoal.
Verificar se a borracha das rodas não mostram danos,
escoriações ou cortes profundos. Verificar se não existem
detritos incrustados nas rodas ou em torno delas.
Verificar visualmente os componentes hidráulicos, elétricos e
mecânicos; para cada componente assegurar-se de que todas
as partes estejam presentes, não afrouxadas e fixadas
firmemente e que não existam danos visuais, vazamentos ou
sinais de desgaste excessivo.
Verificar a eventual presença de fios ou cabos frouxos.
Verificar o funcionamento do seletor principal a chave no quadro
Verificar o funcionamento do botão de emergência, tanto aquele
posicionado nos comandos a bordo da máquina, quanto aquele
posicionado no quadro do carro de base.
Verificar e testar o funcionamento da descida mecânica de
emergência.
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ADVERTÊNCIA
SE A MÁQUINA NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE, DESLIGÁ-LA
IMEDIATAMENTE.
ADVERTIR O PESSOAL ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO SOBRE O
PROBLEMA. NÃO USAR A MÁQUINA ATÉ QUE SEJA DECLARADA
ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO EM SEGURANÇA.
Elementos da verificação funcional
1. A partir dos comandos a terra, sem carga no cesto, executar as operações
indicadas:
a. Acionar as funções de comando a terra, o levantamento e
abaixamento do cesto.
b. Assegurar-se de que todas as funções da máquina estejam
desabilitadas quando for ativado (pressionado) o botão de Parada de
emergência.
c. Verificar o funcionamento correto da válvula de descida manual.
2. A partir do console de comando da máquina, executar as operações
indicadas:
a.
Levantar e abaixar o cesto de 0,61m a 0,92m mais vezes.
Verificar se o levantamento e o abaixamento do cesto
acontecem de modo regular. Verificar se com o levantamento
do cesto é ativada em automático a velocidade de translação
lenta de segurança, (só para LUI PK) ou se é desabilitado o
desbloqueio de freios (só para LUI MINI P.A.)
b.
Ativar todas as funções e verificar o correto funcionamento
de todos os interruptores de fim de curso, os interruptores gerais e de ativação.
c.
Freios da máquina - (só para LUI PK) Guiar a máquina em uma
pendência (não superior à capacidade nominal de
funcionamento em pendência) e pará-la para assegurar-se de
que os freios a retenham na pendência).
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SEÇÃO 2.
PREPARAÇÃO E INSPEÇÃO

SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA

3.

3.1

4.

5.
6.

Limite de alarme de inclinação - Com o cesto completamente
abaixado, guiar a máquina em uma una superfície com inclinação
superior a 1,5° em qualquer direção (não superior à capacidade
nominal de funcionamento em pendência). O alarme da máquina
indica uma condição de inclinação em caso de tentativas de
levantamento do cesto.
Limite de redução de velocidade de transmissão: Se a plataforma
for elevada por mais de 0,4 m (1,5-2 pés), a velocidade de
transmissão será reduzida em 1/4 em comparação com a velocidade
de transmissão para abaixar a plataforma (apenas para LUI PK )
Limite de abertura do portão da máquina: o portão de entrada
possui em ambas as portas dobradiças que automaticamente fecham
as portas de entrada assim que essas sejam liberadas.
Alça esquerda/direita e sensor do pedal - A máquina opera (se move e
é elevada) exclusivamente se o operador mantiver a mão apoiada na
alça lateral esquerda e direita (foto A) e com os dois calcanhares a
pressionar os pedais posicionados na plataforma (foto B). Esta
posição de segurança deve ser mantida durante todas as operações
da máquina (apenas para LUI PK )

pic.A
7.

pic.B

Assegurar-se de que todas as funções da máquina estejam
desabilitadas quando é ativado (pressionado) o botão de Parada de
emergência.
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O PRODUTOR NÃO TEM QUALQUER CONTROLE DIRETO SOBRE A
APLICAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA.
O USUÁRIO E O OPERADOR DEVEM RESPEITAR OS CORRETOS
PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA.
Essa seção fornece as informações necessárias na compreensão das
funções de comando e o funcionamento.
3.2 DESCRIÇÃO DA MÁQUINA
O selecionador de pedidos é um caminhão com uma posição de elevação
do operador destinada às operações de picking (picking manual e
armazenamento de mercadorias nas prateleiras);
O console de comando principal da máquina é situado no cesto.
Esse carrinho comissionador é uma máquina elétrica semovente ou por
impulso (LUI PK) com um cesto, montado num mecanismo de elevação por
coluna, ativado por um cilindro hidráulico especial com efeito individual
sincronizado.
Do console de comando da máquina, o operador pode guiar a máquina (só
para LUI PK) e levantar e abaixar o cesto. O LUI PK também possui um
plano de carga acionado eletricamente por meio de dois botões situados a
bordo da máquina, que permitem ao operador levantar e abaixar o plano
de carga reservado ao material sem deixar a sua estação de trabalho.
O LUI MINI P.A. possui um plano de carga acionado manualmente por
meio de uma alavanca que permite ao operador levantar e abaixar o plano
de carga reservado ao material.
O LUI PK possui rodas motrizes traseiras e rodas dianteira articuladas
livres.
É necessário usar os comandos da estação de comando a terra quando a
máquina for ligada, quando se executa a manutenção e as verificações
funcionais ou em caso de emergência, se o operador no cesto não
conseguir abaixá-lo.
O LUI MINI P.A. possui duas rodas articuladas traseiras e duas rodas
dianteiras fixas com auto-freio.
É necessário usar os comandos da estação de comando a terra quando a
máquina for ligada, quando se executa a manutenção e as verificações
funcionais ou em caso de emergência, se o operador no cesto não
conseguir abaixá-lo.
NÃO EMPURRAR O LUI MINI P.A. COM UMA PESSOA DENTRO DO
CESTO
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
3.3 FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA

LUI PK

Operações preliminares
Antes de acionar a máquina mediante os comandos a terra ou aqueles
do cesto, é necessário satisfazer as seguintes condições dos comandos:

•

6

1-2-3

A tensão das baterias é suficiente para o funcionamento. O
alarme de bateria descarregada não deve estar presente nem na
estação de comando no solo, nem no indicador de estado da
bateria situado no cesto (só para LUI PK).

•

O interruptor principal de seleção da alimentação na estação de
comando no solo deve ser configurado na modalidade de
comando a terra ou de comando do cesto.

•

Os interruptores de parada de emergência, no cesto e no solo
devem estar na posição de RESTABELECIMENTO (para cima).

•

Para LUI PK: a tela LCD que visualiza o estado da máquina na
estação de comando no solo deve indicar condições operacionais
normais ao ligar a máquina.

•

Para LUI PK: sensor manípulo direito-esquerdo e interruptores a
pedal - A máquina funciona (se move e levanta) exclusivamente
se o operador mantém a mão apoiada no manípulo direitoesquerdo e com ambos os calcanhares aperta os sensores
posicionados na plataforma. Essa posição de segurança é
mantida assim durante todo o funcionamento. (foto A e B seção
2.6)

6
LUI MINI P.A.

7

5

4

1-2-3

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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7

Estação de comando no solo - (Seção 3.7)
Válvula de descida manual do cesto (Seção 3.8)
Tomada c.a. do carregador de baterias e LED do estado de carga
(Seção 3.6)
Interruptor a pedal de ativação da máquina (2 Interruptores, um para
cada pé) (Seção 3.6)
Portão de entrada
Console de comando (Seção 3.6)
Compartimento de movimentação de materiais

21

SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
3.4 CAPÔ (PLATAFORMA DE TRANSPORTE)
Remoção

3.5 CARGA DA BATERIA

Indicadores de alarme de baixa tensão da bateria

1. Levantar o capô em correspondência da parte traseira para liberar a
guarnição em borracha no chassis de base, então fazer deslizar o
capô para frente enquanto o levanta para desmontá-lo completamente
da máquina.

O console de comando no cesto e a estação de comando no solo da
unidade LUI PK indicam a baixa tensão da bateria.
Na unidade LUI MINI P.A. o indicador de bateria está posicionado na zona
de entrada do operador.

Instalação

Procedimento de carregamento das baterias

1. Posicionar o capô na relativa guarnição na parte superior do chassis
e fazê-lo deslizar para trás.

Essa máquina possui um carregador de baterias com entrada de tensão
a.c./saída de tensão c.c. O carregador de bateria termina automaticamente
de efetuar a carga quando as baterias alcançam a capacidade máxima.
NOTA: Quando o carregador de baterias estiver ligado à tomada c.a., a
função da transmissão e/ou levantamento da máquina é desativada.

Capô Parte Direita —
Plataforma de
Transporte Materiais

ATENÇÃO
O CAPÔ (PLATAFORMA DE TRANSPORTE) DEVE SER
UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA MATERIAIS.
É PROIBIDO O TRANSPORTE DE PESSOAS NO CAPÔ DA
PLATAFORMA.
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OS ACUMULADORES DE CHUMBO ÁCIDO PODEM GERAR GASES
HIDROGÊNIO EXPLOSIVOS DURANTE O FUNCIONAMENTO NORMAL.
MANTER FAÍSCAS, CHAMAS LIVRES OU CIGARROS ACESOS LONGE
DAS BATERIAS.
DURANTE A CARGA, PROVIDENCIAR UMA VENTILAÇÃO ADEQUADA.
NÃO CARREGAR UMA BATERIA GELADA. ESTUDAR AS
PRECAUÇÕES ESPECIFICADAS PELO PRODUTOR DAS BATERIAS
RELATIVAMENTE A VELOCIDADE DE CARGA ACONSELHADA E
POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DOS CAPUZES DAS CÉLULAS
DURANTE A CARGA.
1.
2.

Estacionar a máquina numa área bem ventilada, ao lado
de uma tomada elétrica em c.a.
Usar sempre uma tomada c.a. aterrada. Conectar o
carregador de baterias a uma tomada corretamente instalada
aterrada segundo todas as normas e regras locais. A tomada
aterrada é necessária a fim de reduzir o risco de choques elétricos não usar adaptadores de terra nem modificar o plugue. Se for usar
uma extensão, evitar excessivas quedas de tensão servindo-se de
um modelo 12 AWG de 3 fios.
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
A - C.A ENTRADA DE
ENERGIA
B - LUZ DE ADVERTÊNCIA
DO ESTADO DE CARGA DO
CARREGADOR DE BATERIA

3.6 CONSOLE DE COMANDO DO CESTO FUNCIONAMENTO
3.6.1 LUI PK

7

6

8

9

10
4

A

B

3

5

LUI PK

2
11

A

12

1

B
LUI MINI P.A.
Os indicadores de estado do carregador de baterias estão situados
próximos à tomada de entrada a.c. do carregador de baterias, no
quadro de comandos no solo.
1. Da primeira vez que for ligado, automaticamente o LED vermelho
do carregador de baterias pisca para um breve teste, então começa
a carregar.
2 Quando se acende o LED VERDE, as baterias estão
completamente carregadas. Neste ponto, é possível desconectar
o carregador de baterias da alimentação a.c. (pegar e puxar o
plugue, não pelo cabo, para não danificá-lo).

NOTA: uma vez aceso o LED verde o carregador de baterias
se desabilita eletronicamente.
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13
1. Botão de parada de emergência/desligamento
2. Acelerador de Marcha Para Frente/Marcha Para Trás
3. Indicador de Estado da Bateria
4. Botão de Levantamento do Cesto
5. Botão de Descida do Cesto
6. Botão do Dispositivo Acústico
7. Botão de Descida da Plataforma de Movimentação de Materiais
8. Botão de Subida da Plataforma de Movimentação de Materiais
9. Sensor de Mão Direita de ativação das funções
10. Sensor de Mão Esquerda de ativação das funções
11. Seletor de Direção de Marcha Direita/Esquerda
12. Seletor chave
13. Interruptores a pedal
25

SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
Informações gerais

Acelerador de Marcha Para Frente/Marcha Para Trás

Antes de acionar a máquina no console de comando do cesto, é necessário
satisfazer as seguintes condições dos comandos.

Empunhar o manípulo com a mão direita e

•

•

Painel de comando da plataforma: o interruptor de chave deve estar
definido como

Modo de Comando da Plataforma "1" ou Modo de Comando de Terra
"2".

Estação de comando de solo - Estação de comando da plataforma: os
botões de parada de emergência devem estar na posição RESET
(FONTE DE ALIMENTAÇÃO CONECTADA).

Interruptor de chave/desligamento/pedal • Posição Central "0":
•
Posição Central "0":
Rodar para esta posição para desligar a máquina depois do uso.
•
Posição “1”:
(o medidor de bateria da plataforma irá iluminar-se somente para
LUI PK). Nessa posição a máquina pode ser acionada a partir da Estação de Comando da Plataforma .
•
Posição “2”:
(o medidor de bateria da plataforma irá mostrar GRD somente
para LUI PK). Nesta posição a máquina pode ser acionada a partir da
Estação de Comando em Terra.

Botão de parada de emergência/desligamento da máquina
Pressionado, para imediatamente todas as fases da máquina.
Rearmar NÃO recoloca automaticamente a máquina em movimento, mas
autoriza a inserção dos comandos.
NOTA:
para o funcionamento da máquina é necessário que os botões de parada de
emergência/desligamento no cesto e da estação de comando a terra estejam
na posição de RESTABELECIMENTO.

Sensor de Mão Esquerda ou Esquerda/Direita de ativação das
funções
A mão esquerda ou direita e esquerda deve estar posicionada no
manípulo, de frente para o sensor, para permitir a ativação das
funções de translação/subida/descida da máquina.
NOTA: Recordar de ativar, além do sensor de mão esquerda ou
direita-esquerda, também ambos os interruptores de pedal para a
habilitar todas as funções de marcha/levantamento/abaixamento da
máquina.
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GIRAR o manípulo PARA FRENTE (dorso da
mão em direção oposta ao operador) para ativar
a translação do veículo em MARCHA PARA
FRENTE.
Ao liberar o manípulo a
máquina para
FRENTE
AUTOMATICAMENTE

GIRAR o manípulo PARA TRÁS (dorso da mão
na direção do operador) para ativar a translação
do veículo em MARCHA PARA TRÁS.
Ao liberar o manípulo a
PARA TRÁS
máquina para
AUTOMATICAMENTE
.

ATENÇÃO
A condução da máquina é permitida apenas e exclusivamente a pessoal
anteriormente treinado e autorizado, que tenha lido e compreendido
bem as prescrições de segurança deste manual.
QUANDO O CESTO FOR LEVANTADO, GUIAR EXCLUSIVAMENTE SOBRE UMA
SUPERFÍCIE LISA, SÓLIDA E HORIZONTAL, limpa, sem buracos e que tenha
consistência adequada, capaz de suportar o peso da máquina e dos pesos que
a mesma pode transportar. (Ver Seção 5 - Dados Técnicos da Máquina)
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
Botão de Subida/Descida da Plataforma de Movimentação de
Materiais
O compartimento de movimentação de materiais foi projetado para
uma capacidade máxima de 90 kg. Pode ser rapidamente elevado
ou abaixado verticalmente na parte dianteira do grupo cesto usando
os relativos botões a bordo da máquina.
Pressionar e manter pressionado o botão superior (Botão 8, seç 3.6)
para ativar a subida elétrica da plataforma para carregar o material.
A liberação do botão para automaticamente o movimento.
Pressionar e manter pressionado o botão inferior (Botão 7, seç 3.6)
para ativar a descida da plataforma para carregar o material. A
liberação do botão para automaticamente o movimento.

Pressionar e manter pressionado o botão de subida (Botão 4, seç 3.6)
para ativar a subida do cesto. A liberação do botão para
automaticamente o movimento.

Botão do dispositivo acústico
Quando a máquina estiver ligada, a pressão desse botão
determina a ativação do dispositivo acústico.

Empurrar o seletor para a direita ou esquerda e mantê-lo nessa posição enquanto se deseja manter ativa a direção escolhida.

Botões de Levantamento e Descida do Cesto
ATENÇÃO

Pressionar e manter pressionado o botão de descida (Botão 5, seç
3.6) para ativar a descida do cesto. A liberação do botão para
automaticamente o movimento.
Seletor de Transmissão Direita/Esquerda

O seletor de direção foi pensado para ser comodamente ativado com
a mão esquerda.

Recordar de ativar ambos os interruptores a pedal de ativação das
funções da máquina bem como o sensor da mão esquerda ou direitaesquerda para acionar as funções de levantamento/descida/
translação.

O operador não deve por nenhum motivo subir
no parapeito do cesto, nem colocar escadas, eixos ou outro para alcançar a
alturas maiores de trabalho. Além disso, não deve por nenhum motivo
debruçar-se para fora do parapeito do cesto.
Antes de acionar a máquina, verificar se:
•
a máquina está posicionada sobre um pavimento limpo, sem
buracos e bem nivelado, com adequada consistência.
•
não existem obstáculos aéreos na zona em que se irá operar.
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
1.

Empurrando e mantendo pressionado o seletor para Direita,
ativa-se a direção direita. Liberar o seletor se desejar
trasladar apenas para frente/para trás.
a.
Ativando o manípulo acelerador de transmissão em
MARCHA PARA FRENTE o veículo começará a
mover-se PARA FRENTE, girando para direita (a
parte frontal da máquina para a direita do operador)
b.

2.

Ativando o manípulo do acelerador de transmissão
em MARCHA PARA TRÁS o veículo começará a
mover-se PARA TRÁS, girando para a DIREITA (a
parte frontal da máquina para a direita do operador

Empurrando e mantendo pressionado o seletor para a Esquerda ativa-se a direção Esquerda. Liberar o seletor se
desejar trasladar apenas para frente/para trás.
a.
Ativando o manípulo acelerador de transmissão em
MARCHA PARA FRENTE o veículo começará a
mover-se para frente, girando para a esquerda (a
parte frontal da máquina para a esquerda do operador)
b.
Ativando o manípulo do acelerador de transmissão
em MARCHA PARA TRÁS o veículo começará a
mover-se PARA TRÁS,girando para a ESQUERDA
(a parte frontal da máquina para a esquerda do operador)

NOTA: O SELETOR DIREITA/ESQUERDA E O MANÍPULO DO
ACELERADOR DEVEM SER ATIVADOS
CONTEMPORANEAMENTE PARA OBTER O DESLOCAMENTO
DA MÁQUINA NA DIREÇÃO SELECIONADA. PARA O
DESLOCAMENTO DA MÁQUINA PARA FRENTE/PARA TRÁS EM
LINHA RETA, POSICIONAR O VEÍCULO NA DIREÇÃO
DESEJADA E MOVER-SE PARA FRENTE OU PARA TRÁS
APENAS ATIVANDO O MANÍPULO DO ACELERADOR.

INTERRUPTORES A PEDAL DE ATIVAÇÃO
DAS FUNÇÕES DO CESTO
NÃO COLOQUE O PÉ NOS INTERRUPTORES DE PÉ ANTES DE
GIRAR O SELETOR DE CHAVE DE "0" A "1" OU "2”
O ACIONAMENTO DE COMANDOS DIFERENTES DO INTERRUPTOR A CHAVE LIGADO/DESLIGADO e/ou RESTABELECER OS
ITERRUPTORES DE PARADA DE EMERGÊNCIA/DESLIGAMENTO
DURANTE A IGNIÇÃO DA MÁQUINA PROVOCA A VISUALIZAÇÃO
DE UM ERRO.

No piso da máquina estão previstos dois interruptores a pedal de consenso, ativados com os calcanhares, que garantem um posicionamento
estável do operador, sem limitar o seu conforto.
Removendo um pé de um dos dois interruptores, todas as funções de
marcha e levantamento/abaixamento da máquina são imediatamente
desabilitadas.
NOTA: Recordar-se de ativar, além de ambos os interruptores a pedal,
também o sensor de mão esquerda ou direita-esquerda para habilitar
todas as funções de marcha/levantamento/abaixamento da máquina
(seç 3.6).
INCLINÔMETRO

O LUI PK INCLUI UM SENSOR DE INCLINAÇÃO. SE O SENSOR
FOR ATIVADO A MÁQUINA EMITE UM SINAL ACÚSTICO E NÃO
SERÁ POSSÍVEL LEVANTAR O CESTO OU CONDUÇÃO. O LEVANTAMENTO É DESABILITADO ATÉ QUE O CESTO ESTEJA COMPLETAMENTE ABAIXADO E A CONDIÇÃO DE ALARME SEJA ELIMINADA.
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
3.6.2 LUI MINI P.A.

Botão de Parada de emergência/desligamento
Pressionado, para imediatamente todas as fases da máquina.
Rearmado NÃO recoloca a máquina em movimento, mas autoriza a
inserção dos comandos

1
2
3

NOTAS:
Para utilizar a máquina, ambos os botões emergência/desligamento
devem estar na posição de ativação (para o alto)

4

ATENÇÃO
5
6

Botões de Levantamento e Descida do Cesto
O operador não deve por nenhum motivo subir no parapeito do cesto,
nem colocar escadas, eixos ou outro para alcançar maiores alturas de
trabalho. Não deve ainda por nenhum motivo debruçar-se ou expor-se
para fora do parapeito do cesto.
Antes de acionar a máquina, verificar se:
•
está posicionada em um piso limpo, sem buracos e bem nivelado,
com consistência adequada.
•
não existem obstáculos aéreos na zona em que se irá operar.
Pressionar e manter pressionado o botão de subida 2 para ativar a
subida do cesto. A liberação do botão para automaticamente o
movimento.

5
7

Pressionar e manter pressionado o botão de descida 3 para ativar a
descida do cesto. A liberação do botão para automaticamente o
movimento.

1. Botão de parada de emergência
2. Botão Elevar plataforma
3. Botão inferior da plataforma
4. Interruptor de chave
5. Travagem automática no botão de liberação do rodízio fixo
6. Levante e abaixe a alavanca da plataforma de carga
7. Alavanca do pedal
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
Travagem automática no botão de liberação do rodízio fixo

Alavanca do Pedal

Mantenha pressionado o botão 5 para liberar a frenagem
automática em rodízios fixos desde a posição desejada da LUI
MINI P.A. foi alcançado.
A liberação do botão aciona imediatamente a frenagem automática
no sistema de rodízios fixos.

Utilizar essa alavanca, para fazer com que a máquina possa ser empurrada apenas em linha reta.

NOTA:
A função do botão de desbloqueio de freios está disponível
apenas quando o seletor a chave estiver girado na posição 1
(comandos do cesto) e o cesto estiver completamente
abaixado

Alavanca de Subida/Descida da Plataforma de Movimentação
de Materiais
O compartimento de movimentação de materiais foi projetado para
uma capacidade máxima de 90 kg. Pode ser rapidamente levantado ou abaixado verticalmente na parte dianteira do grupo cesto
usando a alavanca posicionada sob a prateleira.
Pressionar e manter pressionada a alavanca 6 e levantar com ambas as mãos a prateleira. A liberação da alavanca bloqueia imediatamente o movimento da plataforma para carregar material.

INCLINÔMETRO

O LUI MINI P.A. INCLUI UM SENSOR DE INCLINAÇÃO.
SE O SENSOR FOR ATIVADO A MÁQUINA EMITE UM SINAL
ACÚSTICO E NÃO SERÁ POSSÍVEL LEVANTAR O CESTO. O
LEVANTAMENTO É DESABILITADO ATÉ QUE O CESTO ESTEJA
COMPLETAMENTE ABAIXADO E A CONDIÇÃO DE ALARME SEJA
ELIMINADA.

Pressionar e manter pressionada a alavanca 6 e abaixar com ambas as mãos a prateleira. A liberação da alavanca bloqueia imediatamente o movimento da plataforma para carregar material.
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
3.7 QUADRO DE COMANDOS NO SOLO

Botão de parada de emergência/desligamento

4

6a

6a

5-7

1
6b

6b

3

LUI PK

Pressionado, para imediatamente todas as fases da máquina.
Rearmado NÃO recoloca a máquina em movimento, mas autoriza a
inserção dos comandos.
Display( para LUI PK)
Este é o principal sistema de exibição de controle no LUI PK.

1
2

LUI MINI P.A.

• Visualiza informações úteis sobre o status do sistema
• Fornece informações de diagnóstico sobre eventuais anomalias ou falhas
no sistema.
Grupo de Botões Multifuncional:
Todos os botões de direção estão habilitados somente quando o seletor de
chave está em Modo de Comando em Terra.

Para LUI PK o quadro está posicionado sob o capô, em uma caixa extraível,
ocultável;
Para LUI MINI P.A. o quadro está posicionado na zona dianteira da unidade
e é composto pelos seguintes componentes, com relativas funções:
1. Botão de parada de emergência/desligamento
2. Indicador de estado do carregador de baterias
3. Grupo de botões multifuncional
4. Plugue do Carregador de bateria
5. Monitor LCD de visualização do estado da máquina
6. Botão de subida (6a) e de descida(6b) cesto
7. Indicador de carregador de bateria

•
•
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O botão ESC serve para a programação da placa eletrônica e
DEVE ser utilizado apenas por um técnico BRAVI especializado.
Pressionando e mantendo pressionado o botão superior, se ativa a
subida do cesto.
LIBERAR - PARA INTERROMPER A ELEVAÇÃO.
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
Estação de comando em Terra (LUI PK):

•

Pressionando e mantendo pressionado o botão inferior, ativa-se a
descida do cesto.
LIBERAR - PARA INTERROMPER A DESCIDA

Durante a inicialização e durante o funcionamento a tela LCD no Módulo de
Comando em terra exibe o estado de funcionamento atual da máquina. As
informações seguintes são comunicadas:

•

Pressionando CONTEMPORANEAMENTE ambos os botões direito
e esquerdo, ativa-se a liberação dos freios.

1) Horas representam as horas de trabalho da máquina
2)BCI representa a carga da bateria em porcentagem.

Os freios podem ser liberados quando existe a necessidade de
movimentar manualmente a máquina empurrando-a.
Para a liberação manual dos freios, é necessário que a máquina seja
LIGADA NO MODO DE COMANDO EM TERRA “2” e o cesto seja
completamente abaixado.

Se ocorrer uma falha aparecerá uma curta descrição na tela.

NOTA: se a bateria da máquina descarregar completamente, não é
possível liberar os freios manualmente.

ATENÇÃO
LIBERAR MANUALMENTE OS FREIOS EXCLUSIVAMENTE SE A
MÁQUINA SE ENCONTRAR SOBRE UMA SUPERFÍCIE HORIZONTAL
E ESTIVER COMPLETAMENTE BLOQUEADA.
O operador DEVE acertar-se de que na zona perigosa não exis-tam
pessoas expostas e obstáculos.
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
Estação de Comando do Cesto (LUI PK):

Display ( LUI MINI P.A.)

Durante a inicialização e o funcionamento o indicador de bateria exibe o atual
estado de funcionamento da máquina. As informações seguintes são comunicadas:
6a

1)BCI representa a carga da bateria em porcentagem
2)Ponto VERMELHO quando a plataforma está elevada.

6b

Se ocorrer uma falha será mostrado na tela um código de erro da falha

6a Pressionando e mantendo pressionado o botão superior, ativa-se a
subida do cesto.
LIBERAR - PARA INTERROMPER A SUBIDA
6b Pressionando e mantendo pressionado o botão inferior, ativa-se a descida
do cesto.
LIBERAR - PARA INTERROMPER A DESCIDA

7

Indicador de carga da bateria (para LUI MINI P.A.)

Mostra o estado de carga da bateria.
Quando o LED vermelho estiver aceso a subida do cesto é impedida e a
bateria deve ser recarregada.
NOTA: DESLIGAR A MÁQUINA DURANTE O NÃO USO DE MODO A
TER UM AUMENTO SENSÍVEL DA DURAÇÃO DA BATERIA.
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
3.8 ALAVANCA DE EMERGÊNCIA DESCENDENTE MANUAL

ATENÇÃO

3.9 CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA
Capacidade máxima da máquina

PERIGO DE ESMAGAMENTO Durante a seguinte operação e após ter executado todas as
manobras para a descida de emergência, o operador deve
prestar muita atenção em afastar-se e assegurar-se de que
nenhuma pessoa, animal ou objeto possa entrar no espaço de
manobra num raio de 2 metros e sobretudo que não existam
ulteriores obstáculos sobre o capô (é o espaço destinado a
receber o cesto na fase de descida).

A alavanca de descida manual do cesto consente que o pessoal de
terra abaixe o cesto no caso em que o operador a bordo não possa
providenciar após a elevação.
A alavanca de emergência é indicada pelo seu respectivo adesivo.
LUI PK
LUI MINI P.A.

B

A

C

A - CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO DO OPERADOR

130 kg

B - CAPACIDADE DA PLATAFORMA MOVIMENTAÇÃO MATERIAL 90 kg
C - CAPACIDADE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DO CAPÔ
for LUI PK:
113 kg
for LUI MINI P.A.:
90 kg
A máquina não pode ser utilizada para elevar mercadorias a granel e o tamanho
máximo das mercadorias que podem ser transportadas na plataforma é de
60x45x50 cm, enquanto no capô é de 60x55x25 cm.

No caso em que se deva ou queira abaixar o cesto da máquina
manualmente é suficiente puxar a alavanca. Deste modo o cesto
iniciará a descer suavemente.
LIBERAR a alavanca para parar a descida do cesto.

3.10 ESTACIONAR A MÁQUINA
a.
Guiar a máquina numa área bem protegida e bem ventilada.
b.
Certifique-se de que a plataforma esteja completamente abaixada e
c.

gire a chave de ignição para “0”.
Se necessário, remova a chave da plataforma para evitar que
pessoas não autorizadas usem o veículo.

NOTA: se necessário, carregar as baterias, preparando para o dia de trabalho
posterior (ver Seção 3.5).
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SEÇÃO 3.
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
3.11 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE,

3.12 POSIÇÃO DOS ADESIVOS

LEVANTAMENTO E BLOQUEIO

CAPACIDADE

Informações gerais
ADVERTÊNCIA

LUI PK e LUI MINI P.A. pode ser transportado ao local de trabalho com
um dos métodos descritos a seguir.

•
•

Guiando a máquina e fazendo o percurso se a superfície de
deslocamento permitir.

FIQUE AFASTADO DE
TODAS AS PEÇAS EM
MOVIMENTO
As partes móveis
podem cortar ou
esmagar mãos, pés,
braços ou pernas.

ADVERTÊNCIA
NENHUM MATERIAL NO COMPARTIMENTO DO
OPERADOR
UM OPERADOR SEM PASSAGEIROS
SOMENTE PARA USO INTERNO

ADVERTÊNCIA
Ficar em pé ou andar
em qualquer área de
carga pode causar uma
queda.
Fique fora de todas as
áreas de carga.

LA ENTRA DA DE LA PLA TAFORMA DEBE SER
CORRE CTAMENTE CERRA DA Y TODAS
BARANDILLAS CORRECTA MENTE EN EL
LUGA R
Y SEGURAS ANTES DE OPE RAR
DE LA PLA TAFORMA
EL NO SEGUIR LAS INS TRUCCIONES PODRÍA
CAUSA R
LA MUERTE O LESIONES PERSONALES

PERIGO

Deslocando-a com uma empilhadeira, posicionando os garfos
nos pontos indicados, situados sob o chassis de base.

Transporte em empilhadeira

ADVERTÊNCIA
AS BATER IAS PRODUZ EM
GÁS EXPLOSIVO.
BAT ERIAS DE C AR GA EM
ÁREAS BEM VENTILADAS.
NÃO EXPONHA A
PAR QUES OU CHAM AS.

É PR OIBID A QUALQU ER M ODIFIC AÇÃO N EST A M ÁQU INA, SEM O
CONSENTIM ENTO EXPR ESSO POR ESCRITO D O F ABR ICANT E.
NÃO SU BSTITUA ITEN S CR ÍTIC OS À ESTABILIDADE D A M ÁQU INA
POR ITEN S D E PESO DIF ERENT E OU ESPEC IFIC AÇÃO.
Pes o total da bateria: 120 kg (c ada bateria 30 kg)

Posicionar os garfos da empilhadeira nos pontos indicados, situados
sob o chassis de base. Isso consente transportar a máquina para a área
de trabalho ou levantá-la a um nível superior mediante uma
empilhadeira padrão.

NOTA:
as empilhadeiras devem ser capazes de sustentar o peso da
máquina; ver tabela Dados Técnicos operacionais da máquina,
no início da seção.

Veículo de transporte - bloqueio mediante correias
Com a máquina desligada sobre o veículo de transporte com freios
inseridos, seguir as instruções indicadas para fixá-la durante o transporte.
SE FOR EXERCIDA UMA FORÇA EXCESSIVA QUANDO SE FIXA A
MÁQUINA (CARGA DAS RODAS), PODEM OCORRER DANOS AOS
COMPONENTES DAS RODAS MOTRIZES TRASEIRAS OU DAS
RODAS ORIENTÁVEIS DIANTEIRAS DA MÁQUINA.
Fixar a máquina ao veículo de transporte com correias adequadas,
passando-as entre as grades do cesto, evitando os portões de entrada.

Voc ê pode s er atingi do ou es magado pela pl atafor ma de abai xamento.
Mantenha seu c orpo i nteiro l ong e da ár ea sob a platafor ma.

CAPACIDAD
CAPACIDADE

ADVERTENCIA
ADVERTÊNCIA
NENHUM
SIN
MATERIAL
MATERIAL
EN ELNO
COMPARTIMIENTO
COMPARTIMENTO
DEL
DO
OPERADOR
UN OPERADOR SIN
UM
SEMPASAJEROSOLAMENTE
PASSAGEIROS
PARA USO
EN INTERIORES
SOMENTE
PARA USO INTERNO

ADVERTÊNCIA
FIQUE AFASTADO DE
TODAS AS PEÇAS EM
MOVIMENTO
As partes móveis
podem cortar ou
esmagar mãos, pés,
braços ou pernas.

ADVERTENCIA
ADVERTÊNCIA
LA ENTRA DA DE LA PLA TAFORMA DEBE SER
CORRE CTAMENTE CERRA DA Y TODAS
BARANDILLAS CORRECTA MENTE EN EL
LUGA R
Y SEGURAS ANTES DE OPE RAR
DE LA PLA TAFORMA
EL NO SEGUIR LAS INS TRUCCIONES PODRÍA
CAUSA R
LA MUERTE O LESIONES PERSONALES

Ficar em pé ou andar
em qualquer área de
carga pode causar uma
queda.
Fique fora de todas as
áreas de carga.

PELIGRO
PERIGO

ADVERTÊNCIA
AS BATER IAS PRODUZ EM
GÁS EXPLOSIVO.
BAT ERIAS DE C AR GA EM
ÁREAS BEM VENTILADAS.
NÃO EXPONHA A
PAR QUES OU CHAM AS.

É PR OIBID A QUALQU ER M ODIFIC AÇÃO N EST A M ÁQU INA, SEM O
CONSENTIM ENTO EXPR ESSO POR ESCRITO D O F ABR ICANT E.
NÃO SU BSTITUA ITEN S CR ÍTIC OS À ESTABILIDADE D A M ÁQU INA
POR ITEN S D E PESO DIF ERENT E OU ESPEC IFIC AÇÃO.
Pes o total da bateria: 120 kg (c ada bateria 30 kg)

Voc ê pode s er atingi do ou es magado pela pl atafor ma de abai xamento.
Mantenha seu c orpo i nteiro l ong e da ár ea sob a platafor ma.
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SEÇÃO 4. PROCEDIMENTO DE
EMERGÊNCIA
4.1 FUNCIONAMENTO DE EMERGÊNCIA

Operador não é capaz de controlar a máquina
CONDIÇÃO EM QUE O OPERADOR NO CESTO ESTÁ
IMOBILIZADO, PRESO OU NÃO É CAPAZ DE ACIONAR OU
CONTROLAR A MÁQUINA.
1.

O resto do pessoal deve acionar a máquina pelos comandos de
terra exclusivamente em caso de necessidade.

2.

Os comandos da máquina podem ser utilizados exclusivamente
por pessoal qualificado.
INTERROMPER A ATIVIDADE DA MÁQUINA SE OS
COMANDOS NÃO FUNCIONAM CORRETAMENTE.

3.

O equipamento de recuperação pode ser utilizado para fazer
descer o operador do cesto. É possível usar grua e
levantadores com garfos para estabilizar o movimento da
máquina.

Cesto bloqueado em posição elevada
Se o cesto ficar bloqueado ou enroscado em estruturas ou
equipamentos elevados, transferir a pessoa presente no cesto para um
local seguro antes de liberar a máquina.

SEÇÃO 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GERAIS E MANUTENÇÃO DO OPERADOR
5.1 INTRODUÇÃO
Esta seção do manual fornece ulteriores informações necessárias
ao operador para que possa ocupar-se do correto funcionamento
da máquina e da relativa manutenção.
As operações de manutenção devem ser executadas por pessoal
qualificado:
- que tenha lido e compreendido as prescrições de segurança no
início deste manual (ver PARTE 2).
- que tenha os dispositivos de proteção individual e os use segundo
a necessidade
- e com a máquina no estado energético zero. (seletor a chave na
posição zero, conector vermelho de alimentação desconectado)

Qualquer intervenção não relatada a seguir deve ser considerada
como manutenção extraordinária. Os reparos, as modificações e
as manutenções extraordinárias não poderão ser executadas sem
prévia consulta ao fabricante, que segundo o caso, dará
autorização por escrito para proceder ou irá aconselhar a
intervenção de um técnico do fabricante. Essas precauções são
devidas ao fato de que operações erradas ou inoportunas podem
dar margens a condições anômalas de funcionamento, danificando
a máquina e gerando riscos ao pessoal. Portanto, o fabricante não
assume qualquer responsabilidade pelas consequências de tais
operações não autorizadas. Antes de retomar o serviço, verificar
todo o sistema de acordo com os procedimentos de início. A
inobservância dessas precauções pode causar danos ao pessoal e
à máquina.

Na presente seção, a parte relativa à manutenção contém
informações voltadas a assistir o operador da máquina
exclusivamente na execução das intervenções de manutenção
quotidianas; portanto, esta parte não substitui o programa de
manutenção preventiva e inspeção mais aprofundado contido no
manual de intervenção e manutenção reservado exclusivamente a
técnicos especializados.
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SEÇÃO 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GERAIS E MANUTENÇÃO DO OPERADOR
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SEÇÃO 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GERAIS E MANUTENÇÃO DO OPERADOR
DADOS TÉCNICOS LUI PK
Cesto de velocidade máxima de movimento para baixo
Cesto mínimo de velocidade de movimento
Raio de Curva

Altura operacional
84 m/min
20 m/min

(Interno)

ZERO
2o

Pendência Máx. de Deslocamento
(EXCLUSIVAMENTE COM CESTO COMPLETAMENTE
ABAIXADO)

Desempenho do ciclo da máquina

Levantamento: 18 sec
Descida: 15 sec

Sistema de Condução

Proporcional a duas mãos

Pneus das Rodas

Pneu Cheio Anti-marca

Controle eletrônico de inclinação
Máx. Força lateral horizontal
Carga sobre a roda
Altitude máxima de uso
CAPACIDADES
CAPACIDADE COMPARTIMENTO DO OPERADOR
CAPACIDADE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DO CAPÔ
CAPACIDADE PLATAFORMA MOVIMENTAÇÃO MATERIAL

ALIMENTAÇÃO
Baterias
Alimentação
Alimentação de rede para recarga
Motores de movimento de translação

Bomba

200 N
327 Kg
< 1000 m s.l.m.
130Kg
113 Kg
90 Kg

335cm

Altura da plataforma (plataforma na posição de repouso
completamente abaixada)

144cm

Comprimento da Máquina
(Total)
Largura da Máquina

150cm

(Total)
Ocupantes:
(pessoas permitidas na plataforma)

80.8 cm
1

Altura de entrada da plataforma
36 cm

Peso bruto da máquina (veículo vazio)
690 kg

SOMENTE PARA USO INTERNO.

1.65 ft/50 cm

N 04, 6V 245Ah@20hr
24 V c.c.
110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz.
Watt 500; Volt 24; Nm 1.33; F.F.
1; RPM 3600; Ah26; IP 54;
DUTY S2;Freio 24V +6/-10%
estabilizado
2000W; 24V; 150 Ah; 2250
RPM; Nm 8; IP 54

RUÍDOS
52

Padrão

535 cm

Altura da plataforma (elevador completamente
estendido)

Inferior a 70 dB (A)
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SEÇÃO 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GERAIS E MANUTENÇÃO DO OPERADOR
DADOS TÉCNICOS LUI MINI P.A.
Raio de Curva
(Interno)

ZERO

Desempenho do ciclo da máquina

levantamento 18 seg
descida 15 seg

Pneus das Rodas

Poliuretano antiderrapante

Controle eletrônico de inclinação

Padrão

Carga sobre a roda

165Kg

Máx. Força lateral horizontal

200 N

CAPACIDADES
CAPACIDADE COMPARTIMENTO DO OPERADOR

130Kg

CAPACIDADE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DO CAPÔ

90 Kg

CAPACIDADE PLATAFORMA MOVIMENTAÇÃO MATERIAL

90 Kg

416 cm

Altura da plataforma (elevador completamente
estendido)

216cm

Altura da plataforma (plataforma na posição de repouso
completamente abaixada)

148cm

Comprimento da Máquina
(Total)
Largura da Máquina

115cm

(Total)
Ocupantes:
(pessoas permitidas na plataforma; somente para uso
interno)
Altura de entrada da plataforma

73 cm

1
36 cm

Peso bruto da máquina (veículo vazio)
280 kg

ALIMENTAÇÃO

SOMENTE PARA USO INTERNO.

Baterias

N 01, 12V 85Ah@20hr

Alimentação

12 V c.c.

Alimentação de rede para recarga

RUÍDOS
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Altura operacional

110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz.

1.4 ft/45cm

Inferior a 70 dB (A)
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SEÇÃO 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GERAIS E MANUTENÇÃO DO OPERADOR
5.2 Peso dos components da máquina

5.3 MANUTENÇÃO AOS CUIDADOS DO OPERADOR
5.3.1 Completar Óleo do Sistema Hidráulico

COMPONENTE

PESO

Baterias (LUI PK)

30 kg 1pcs
120 kg total

Baterias (LUI MINI P.A.)

21 kg

Capô removível (LUI PK)
Capô removível (LUI MINI P.A)

O nível do óleo hidráulico deve ser controlado com a máquina com o
cesto abaixado, pelo indicador disposto sob o capô.
Se for necessário, completar do seguinte modo.

•

Desroscar a tampa do óleo hidráulico.

12,70 kg

•

1,75 kg 1pcs
3,5 kg total

•

Completar com óleo mineral com viscosidade
com índice 22 (para condições climáticas de
temperaturas muito rígidas
ou seja, abaixo de -20°C é aconselhável o
uso de óleo mineral com baixo ponto de
congelamento, cerca de –45°C)
Verificar o nível do óleo pelo indicador, se necessário completar
ainda.
Rosquear bem a tampa.

Informações Técnicas Adicionais (APENAS PARA MÁQUINAS CE):
As informações mostradas a seguir são fornecidas em conformidade com os
requisitos da Diretiva Máquinas Europeia 2006/42/CE e são aplicáveis exclusivamente a máquinas CE.
O valor total das vibrações as quais o sistema mão-braço é submetido
não supera 2,5 m/s2. O valor quadrado médio ponderado máximo da aceleração pesada ao qual todo o corpo é submetido não supera 0,5 m/s2.
Como descrito na tabela do presente Manual, o nível de pressão sonora
contínua em correspondência com a máquina é inferior a 70dB (A).

•
•

Atenção Perigo de Poluição
Não dispersar óleo no ambiente.

5.3.2 Controle e Intervenções nas Baterias
ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO NAS BATERIAS, Remover o
plugue de alimentação vermelho da Bateria/sistema
elétrico.

Localização dos números de matrícula
Para permitir a sua identificação foi colocada na máquina uma plaqueta na qual
está impresso o número de matrícula. A plaqueta está situada a bordo da
máquina, à direita ou esquerda da coluna.

Controle dos Terminais da Bateria
Se ao verificar o estado de conservação dos terminais da
máquina for detectada oxidação ou sujeira, proceder como a seguir:

•
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Desconectar os terminais e limpá-los com um pano úmido. Se a
camada de oxidação for elevada, utilizar uma escova metálica
para remover a camada superficial e limpá-los com um pano
úmido.
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SEÇÃO 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GERAIS E MANUTENÇÃO DO OPERADOR
•
•
•

Secar bem os terminais.
Reposicioná-los prestando muita atenção
ao polo positivo e ao polo negativo, então
apertá-los.
Cobrir os terminais com um lubrificante de
proteção para contatos (tipo lubrificante a
base de óleo de vaselina farmacêutico).

SEÇÃO 6.
REGISTRO DE INSPEÇÕES DOS REPAROS
INSPEÇÃO PRELIMINAR PARA INICIAR
CHECK-LIST
MODELO_________________________
MATRÍCULA NÚMERO______________
ANO DE FABRICAÇÃO______________

Limpeza – Verificar a eventual presença de vazamentos
(óleo hidráulico ou fluido de bateria) ou de objetos
estranhos sobre todas as superfícies.

Controle da Água das Baterias
O controle do nível é efetuado a cada 4 dias úteis ou APÓS cada recarga
da bateria.
É possível verificar o nível da água removendo o capô.

Cartazes e adesivos –
Verificar se estão todos limpos e legíveis.
Verificar se nenhum cartaz ou adesivo está faltando.
Assegurar-se de que todos os cartazes e os adesivos
ilegíveis estejam limpos ou substituídos.

O nível da água deve estar sempre acima das placas dos elementos
internos por pelo menos 5mm, se for necessário, restabelecer o nível com
água demineralizada.
Dado que durante o carregamento parte da água evapora é necessário
verificar novamente após 30 minutos de trabalho.

Manuais de uso e de segurança – Assegurar-se de
que no vão resistente à ação dos agentes atmosféricos
estejam presentes os seguintes manuais:
Manual de uso e de segurança,
Manual de segurança EMI (só para especificações ANSI/
CSA) e Manual de responsabilidades ANSI (só para
especificações ANSI/CSA).

Executar por 30 minutos o trabalho, então repetir a partir do início este
procedimento até obter o nível de água necessário.
Desconecte o cabo de alimentação CA da máquina antes de verificar
o nível da água.

Limpeza da máquina

Como a máquina trabalha em presença de poeiras, é necessário que seja
limpa diariamente ou sempre que for necessário.
A pessoa encarregada pela limpeza deve ter lido e compreendido bem as
prescrições de segurança presentes neste manual.
Com um pano levemente umedecido, limpe:
- os painéis de controle,
- a superfície móvel da máquina,
- a zona de subida e descida do operador.

Bateria – Carregar segundo a necessidade

DATA

INSPEÇÃO EFETUADA POR:

_____________

----------------------------

Antes de cada operação de limpeza, desligue a chave de comando.
Utilize um pano levemente umedecido em água para realizar a limpeza.

58

59

INSPEÇÃO QUOTIDIANA
CHECK-LIST
MODELO______________________

INSPEÇÃO ANUAL
CHECK-LIST

MATRÍCULA NÚMERO______________

ANO DE FABRICAÇÃO_________
Assegurar-se de que todos os Manuais estejam no devido recipiente
resistente aos agentes atmosféricos a bordo da máquina
Assegurar-se de que a placa com o número de Matrícula da máquina e
todos os adesivos de segurança estejam no seu devido lugar e
perfeitamente íntegros e legíveis.
Inspecionar a máquina para verificar a ausência de anomalias, rachaduras,
funcionamentos anômalos ou variações não autorizadas com relação a
como a máquina foi entregue pelo fabricante.
Verificar o cesto, verificar os parapeitos do cesto; verificar se o portão de
entrada funciona e se fecha corretamente, de maneira automática.
Verificar o nível da água nas baterias e verificar se não existem
vazamentos. Os cabos devem estar corretamente fixados aos terminais;
não deve estar presente corrosão.
Verificar e testar o funcionamento de todos os dispositivos de segurança e
de proteção pessoal
Verificar se os pneus das rodas não apresentam danos, abrasões ou cortes
profundos. Verificar se não existem detritos presos nas rodas ou em torno
das mesmas.

Verificar visualmente os componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos —
para cada componente assegurar-se de que todas as partes estejam
presentes, não afrouxadas ou fixadas firmemente e que não existam danos
visíveis, vazamentos ou sinais de desgaste excessivo.
Verificar a eventual presença de fios ou cabos frouxos que pendam sob a
base

Cliente:
Endereço:
Cidade/Estado/CEP:
Fone:
Nome do Contato:

Data:
Número de série:
Modelo:
Data da última inspeção:
Data de colocação em Serviço
COMPONENTES ELÉTRICOS
Funcionamento do módulo a
terra
Conectores

DECALQUES

Legibilidade
Capacidade de carga
claramente evidenciada
Posição correta

Cabos
Funcionamento do joystick
Cabo a espiral
Integridade das baterias

Quantidade
CESTO
O portão de entrada fecha
corretamente
Porta-documentos para
Manual a bordo da máquina
Manuais no contêiner
Soldagens — nenhum sinal de
corrosão ou danificação
SISTEMA DE ELEVAÇÃO

Funcionamento correto das
baterias
Funcionamento carregador
de baterias
PARADA DE EMERGÊNCIA
Quebrar todo o circuito
CHASSIS
Aperto dos parafusos

Estrutura do mastro

Solda adequada do chassi sem sinais de corrosão ou dano

Verificar o funcionamento do botão de emergência, tanto aquele
posicionado nos comandos a bordo da máquina, quanto aquele posicionado
no quadro inferior.

Movimento e velocidade de
elevação

Veio de transmissão - sem
sinais de corrosão ou dano

Verificar e testar o funcionamento de descida mecânica de emergência.

Ruído durante Levantamento/
Descida

Rodas giratórias dianteiras
protegidas - sem sinais de
corrosão ou danos

Verificar o funcionamento do seletor principal a chave no quadro

DATA

________________
60

INSPEÇÃO EFETUADA POR:

----------------------------

Cabo espiral passando através do
tubo de aço
Aperto dos parafusos

Rolamentos
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SEÇÃO 7. CÓDIGOS DE ERRO
7.1 LUI PK

ERRO
DESCRIÇÃO
CÓDIGO
TUBO BEM,
MODO TERRA ATIVO!
INICIALIZAÇÃO
RODANDO
GUIANDO
ELEVANDO
BAIXANDO
DIRIGINDO
SELECIONAR MODO GUIA/ELEVAÇÃO
FECHAR DISPARADOR
VEÍCULO INCLINADO
FALHA: MAU P/N
1,1
NÃO CALIBRADO
1,1
ALTURA NÃO CALIBRADA
1,1
FUNÇÕES BLOQUEADAS - NÃO CALIBRADO
1,1
FUNÇÕES BLOQUEADAS - MODO DE TESTE SELECIONADO
2,2
FUNÇÕES BLOQUEADAS - CAVIDADE
2,2
FUNÇÕES BLOQUEADAS - BRAÇADEIRA
2,2
FUNÇÕES BLOQUEADAS - SOBRECARGA
2,2
FUNÇÕES BLOQUEADAS - SUBCARGA
2,2
FUNÇÕES BLOQUEADAS - MUITO ALTO
2,2
FUNÇÕES BLOQUEADAS - INCLINADO
2,2
FUNÇÕES BLOQUEADAS - BLOQUEIO EXTERNO
2,2
FUNÇÕES BLOQUEADAS - NÃO PODE VIRAR
2,2
VERIFICAR INTERRUPTORES DE ENTRADA DE TERRA
2,2
VERIFICAR SELETOR GUIAR/ELEVAR
2,2
VERIFICAR JOYSTICK
2,2
LIBERAR DISPARADOR
2,2
LIBERAR INTERRUPTORES DE TERRA
2,2
LIBERAR INTERRUPTORES DE ROTAÇÃO
2,2
LIBERAR INTERRUPTORES JOYSTICK
2,2
DESLIGAMENTO - VERIFICAR INTERRUPTORES EMS
2,1
FALHA: VÁLVULA ENERGIZADA - VERIFICAR FIAÇÃO
3,2
FALHA: MÁ SAÍDA DE SEGURANÇA INTERNA
3,4
GUIAMENTO BLOQUEADO - FREANDO
3,4
SOBRECARGA DO MOTOR
3,4
FALHA: VOLTAGEM DO CAPBANK MUITO ALTA - VERIFICAR CONT LINHA
3,3
FALHA: RETORNO DE VÁLVULA LATO - VERIFICAR FIAÇÃO DA VÁLVULA
3,2
FUNÇÕES BLOQUEADAS - BATERIA
4,4
FALHA: ERRO INTERNO 12V
4,3
FALHA: ERRO FORNECIMENTO 5V JOYSTICK - VERIFICAR P15-12 FIAÇÃO
4,5
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DESCRIÇÃO

ERRO

FALHA: ERRO INTERNO 5V

4,2

FALHA: ERRO SENSOR DE INCLINAÇÃO

4,2

FALHA: ERRO ESCRAVO INTERNO

4,2

FUNÇÕES BLOQUEADAS - MUITO QUENTE

4,2

FALHA: VOLTAGEM DA BATERIA MUITO BAIXA

4,4

FALHA: VOLTAGEM DA BATERIA MUITO ALTA

4,4

FALHA: VERIFICAR INTERRUPTOR DE ELEVAÇÃO

6,3

FALHA: CAN BUS

6,6

FALHA: MOTOR A CURTO PARA ALTO

7,2

FALHA: MOTOR A CURTO PARA BAIXO

7,3

FALHA: MOTOR B CURTO PARA ALTO

7,4

FALHA: MOTOR B CURTO PARA BAIXO

7,6

FALHA: CONEXÕES MOTOR CURTO-CIRCUITADAS
FALHA: VOLTAGEM CAPBANK MUITO BAIXA - VERIFICAR FIAÇÃO DO BORNE

7,5
7,7

GUIAR BLOQUEADO - VERIFICAR CORRENTE DE CAMPO

7,7

ALGUM PROBLEMA GRAVE

9,9

FREIOS LIBERADOS MANUALMENTE

8,2

ERROS MAIS COMUNS
PISCAR DE BATERIA

CÓDIGO DE ERRO
BAIXA BCI quando em BATERIA BAIXA

PISCAR DE BATERIA
FLASH BAT em TELA CAN
TERMINADA
PISCAR DE CARREGAMENTO
FLASH `2-3
DE BATERIA

PISCAR DE FREIOS
Liberados Manualmente

FLASH`8-2
FLASH`2-4
FLASH`2-5
FLASH`2-6
FLASH `2-7
PISCAR DE SOBRECARGA FLASH `2-8
PISCAR DE INCLINAÇÃO
FLASH `2-9 quando elevado
PISCAR Acionamento de Falha
PISCAR Falha Interruptor de Pedal
PISCAR Falha Joystick de Guiar
PISCAR Falha Joystick de Direção

PISCAR INTERRUPTOR
DE ELEVAÇÃO

FLASH `6.3
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SEÇÃO 7

7.2 ESQUEMA HIDRÁULICO LUI PK

6

6

1. Tanque de óleo
2. Bomba elétrica
3. Válvula de desbloqueio
(capacidade de carga)
4. Solenoide de bloco
5. Válvula anti-retorno
6. tomada
7. Válvula de controle de
vazão
8. Cilindro telescópico de
ação simples
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SEÇÃO 7

7.3 ESQUEMA HIDRÁULICO LUI MINI P.A.

1. Tanque de óleo
2. Bomba elétrica
3. Válvula de desbloqueio (capacidade de
carga)
4. Solenoide de bloco
5. Válvula anti-retorno
8. Cilindro telescópico de ação simples
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SEÇÃO 7

7.4 ESQUEMA ELÉTRICO LUI PK

O TAMANHO DA FIAÇÃO É 0,5 MM < 2 SE NÃO FOR INDICADO
CARREGADOR DE BATERIA

PARADA DE EMERGÊNCIA

BANDEJA PARA
CIMA

PARADA DE EMERGÊNCIA

BANDEJA PARA BAIXO

ACELERADOR

FUSÍVEL 10A

CONTATOR DA UNIDADE

MOTOR DA
BOMBA

zu

AOS COMANDOS À TERRA

ALAR
MA

zu

CONTATOR DA BOMBA

zu

INTERRUPTOR DE CHAVE
POSIÇÃO 1-0-2

PARA COMANDOS DO CESTO

GUIAR

PAINEL DE COMANDO DE CESTA

FUSÍVEL 100A

5V PARA GUIAR

NEGATIVO PARA ACELERADOR/GUIAR

B+ FORNECIMENTO EM
B- FORNECIMENTO EM

LATA H
LATA L

PEDAIS
INTERRUPTOR DE SUPORTE PARA BRAÇOS

MOTOR DE
TRAÇÃO

MOTOR DE
TRAÇÃO

INTERRUPTORES DO SENSOR DE MÃO

BUZINA

zu

PARA
INTERRUPTOR DE SOBRECARGA

PARA

ATIVAR BANDEJA

PARA

PARA

FORNECIMENTO B + PARA SENSORES / INTERRUPTORES
INTERRUPTOR CESTA PARA CIMA

ACELERADOR

PARA

INTERRUPTOR CESTA PARA BAIXO

INTERRUPTOR DA BUZINA

SENSORES DA PORTA

GUIAR
PARA

INTERRUPTOR DO BLOQUEIO DO CASTER

PARA

INTERRUPTOR ALTURA MÁXIMA

PARA

DO CONTROLADOR DE BANDEJA

PARA B + TS 100
PARA

ATIVAR RELÉ

PARA
MOTOR DA
PRATELEIR
A

MÓDULO BANDEJA

CONTROLADOR DE
BANDEJA

PARA

PARA

SENSORES DE MÃO

PARA

PARA

BOTÃO CESTA PARA CIMA

PARA

PARA

PARA

MÓDULO DE PRATELEIRA

BANDEJA ATIVAR RELÉ

PARA
PEDAIS

RELÉ DO BOTÃO DA BANDEJA PARA BAIXO

BOTÃO BUZINA

BOTÃO CESTA PARA BAIXO

VÁLVULA PARA BAIXO

DE B-

MÓDULO BANDEJA
RELÉ DE BOTÃO PARA BANDEJA ACIMA

CONTROLADOR DE BANDEJA ATIVAR RELÉ

CONTROLADOR DE TERRA

PAINEL DE COMANDO À TERRA
PARA

FREIO
CONTATOR DA BOMBA

BOTÃO BANDEJA PARA CIMA

CONTATOR DA UNIDADE
BLOQUEIO DO CASTOR

BOTÃO BANDEJA PARA BAIXO

PARA
PARA

E SELECIONAR/FORNECER
CORTE DA BATERIA
ALARMA

CESTA

FORNECIMENTO B + PARA SENSORES / INTERRUPTORES
INTERRUPTOR DE ELEVAÇÃO
MODIFICAÇÕES

DATA

DESIGNER

DIMENSÕES LINEARES

APROVAÇÃO

DIMENSÕES ANGULARES

SELEÇÃO / FORNECIMENTO DE CESTA
SOLENOIDE GATELOCK
INTERRUPTOR DE REBOQUE

CÓDIGO

BUZINA

DIAGRAMA DE FIAÇÃO SPRINT

LUZ

DATA

O TAMANHO DA FIAÇÃO É 0,5 MM < 2 SE NÃO FOR INDICADO

FICHEIRO

DESIGNER

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE
DESENHO DE PROPRIEDADE DE
BRAVIISOL D.M.
A REPRODUÇÃO É PROIBIDA EM PARTE
OU COMO UM TODO SEM O CONSENTIMENTO DA BRAVIISOL

APROVAÇÃO
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SEÇÃO 7

7.4 ESQUEMA ELÉTRICO LUI PK
TS100 PIN
PCAN-1

DESCRIÇÃO
CAN1H

PCAN-2

CAN1L

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

Escudo
RS232 B+ fornecimento
RS232 Rx
RS232 Tx
RS232 Gnd
PWM saída lado alto (B+ quando ativo)
PWM saída lado alto (B+ quando ativo)
saída lado alto (B+ quando ativo)
saída lado alto (B+ quando ativo)
saída lado alto (B+ quando ativo)
saída lado alto (B+ quando ativo)
saída lado alto (B+ quando ativo)
entrada interruptor (B+=ativo)
saída lado alto (B+ quando ativo)
entrada interruptor (B+=ativo)
entrada interruptor/lado baixo
entrada interruptor/lado baixo
entrada interruptor (B+=ativo)
entrada interruptor (B+=ativo)
Int lado baixo 1.7A min.
Analog Input
B+ feed
entrada interruptor (B+=ativo)
Entrada analógica
Entrada analógica
Entrada analógica
entrada interruptor (B+=ativo)
entrada interruptor (B+=ativo)
entrada interruptor (B+=ativo)
Int lado baixo 1.7A min.
entrada interruptor (B+=ativo)
entrada interruptor (B+=ativo)
Int lado baixo 1.7A min.
entrada interruptor (B+=ativo)
entrada interruptor (B+=ativo)
Int lado baixo 1.7A min.
entrada interruptor (B+=ativo)
5V (corrente baixa, somente para sensores)
Entrada analógica
Entrada analógica
0V (corrente baixa, somente para sensores)

ENTRADA
PARA MÓDULO DE EXIBIÇÃO
CAN (Plat)
PARA MÓDULO DE EXIBIÇÃO
CAN (Plat)

para CENTRO DE DIAGNÓSTICA
para CENTRO DE DIAGNÓSTICA
Primeira Velocidade controlador Bandeja
Válvula baixo
Freio
Contator de bomba
Contator de guia
Disponível
Disponível
Disponível
seleção/fornecimento GND
Corte de Bateria
Disponível
N/C
Beacon/Buzzer

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

DESCRIÇÃO
fora 1
fora 2
ana 1
ana 2
5V para ana
neg para ana
B+ fornecimento em
B- fornecimento em
CAN H
CAN L
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

ENTRADA
Badeja CIMA
Badeja Baixo
Acelerador
Direção

DE P15-1
DE BDE P3-1 de TS100
DE P3-2 de TS100
Interruptor Pedal
Interruptor Disparador
Disponível
Bandeja Habilitada
ELEVAR
BAIXAR
Disponível
Disponível
Disponível

B+ supply for sensors/switches
Sinal Luminoso/Sonoro

Modo Plataforma

Disponível

Buzina
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SEÇÃO 7

7.5 ESQUEMA ELÉTRICO LUI MINI P.A.
FUSÍVEL

FUSÍVEL
FUSIBLE

CARREGADOR
DE BATERIA

BOMBA

SOLENOIDE
DO FREIO

SOLENOIDE
DO FREIO

FAROL

KP=RELÉ DA BOMBA
KB=RELÉ DO FREIO
KM=RELÉ PRINCIPAL
KBC=RELÉ DO CARREGADOR DE
BATERIA
EMB=BOTÃO DE EMERGÊNCIA
KBI=RELÉ DA BATERIA
KT=RELÉ DE INCLINAÇÃO
DW=BOTÃO PARA BAIXO
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ALARMA

UP=BOTÃO PARA CIMA
EVD=SOLENOIDE DA VÁLVULA DESCENDENTE
BP=BOTÃO DO FREIO
LS=INTERRUPTOR DE LIMITE
KGA=RELÉ DISPONÍVEL
TLT=SENSOR DE INCLINAÇÃO
BKS=INTERRUPTOR CHAVE CESTA
GS=SELETOR DE TERRA
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DECLARAÇÃO ORIGINAL DE CONFORMIDADE CE
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIÁTICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITÁLIA

RELATÓRIO DE TESTE
Companhia:
DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIÁTICA 16 KM 314.600
60022 CASTELFIDARDO (AN) ITÁLIA

DECLARA SOB SUA ÚNICA RESPONSABILIDADE QUE O
SELECIONADOR DE PEDIDOS
Modelo:
Número de Série
Ano de Fabricação:

LUI PK
MPK201XXXX
201X

Cumpre as seguintes disposições, normas e requisitos
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Diretiva 2006/42 / CE (Diretiva de Máquinas)
Diretiva 2014/30 / UE (Diretiva Eletromagnética)

Assunto:

SELECIONADOR DE PEDIDOS
Modelo:
LUI PK
Número de série:
MPK201XXXX
Ano de fabricação:
201X

TESTES REALIZADOS?

• VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE ÓLEO
SIM

• VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
Castelfidardo, dd/mm/aaaa

Representante Legal
BRAVI PIERINO

SIM

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

Organismo notificado de acordo com o anexo IX da diretiva máquinas: TUV ITÁLIA
(0948)
CERTIFICATION CE Nº: XXXXXXXXX
O nome da pessoa autorizada a estabelecer o arquivo técnico e o representante legal na Braviisol
D.M. srl, S.S. ADRIÁTICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITÁLIA.
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Castelfidardo, dd/mm/aaaa

INSPETOR
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GARANTIA LIMITADA - Declaração de Garantia

SE A GARANTIA NÃO ESTIVER INCLUÍDA NO CONTRATO DE VENDA, AS SEGUINTES DIRETRIZES SE APLICAM À GARANTIA DA MÁQUINA.
O Fabricante BRAVIISOL SRL garante que todas as novas unidades de equipamento por is fabricadas e vendidas estão em conformidade com as últimas
especificações da Empresa. Além disso, a Coluna e o cilindro hidráulico têm
uma garantia Especial de anos. O fabricante garante o seu equipamento ao
comprador original contra qualquer defeito de material e/ou construção em
uso normal e funcionamento durante 3 anos a partir da data de compra registrada ou data em que a unidade deixou a fábrica se não registrada. Excluída da
garantia está a bateria/s que têm 1 ano de garantia a partir da data de compra.
As reclamações de garantia dentro do período de garantia são limitadas ao
reparo ou substituição da peça defeituosa em questão. O fabricante irá enviar,
sem qualquer custo adicional, qualquer componente que for reconhecido como tendo uma deficiência de design ou de construção. O trabalho para realizar
o reparo ou a substituição necessária e os custos das deslocações envolvidas
têm a garantia de 1 ano a partir da data de compra registrada, conforme a taxa
fixa do Fabricante em vigor nesse momento.
Reclamações de garantia são válidas SOMENTE se a peça defeituosa for enviada
com pré-pagamento ao Fabricante e se for considerada, no momento da inspeção,
pelo Fabricante como sendo um defeito no material e/ou construção. Além disso, as
reclamações de garantira pode ser aceitadas SOMENTE quando são fornecidas
todas as informações exigidas pelo Fabricante (tal como Número de Série).
O fabricante reserva o direito de substituir, reparar, trocar ou fornecer um componente novo, usado ou reconstruído, montado, sub-montado ou montado com soldagem, segundo o seu juízo inquestionável..
ESTA DIRETRIZES DE GARANTIA NÃO COBREM DANOS CAUSADOS POR :
1.
2.
3.
4.

Transporte
Uso indevido da unidade, incluindo operações além dos limites estabelecidos em Fábrica,
cargas e/ou especificações
Desastres naturais (tal como cheias, incêndios, ventos e relâmpagos)
Falta de manutenção adequada da unidade de acordo com os manuais da Empresa ou Folhetos de Manutenção de Fábrica.

BRAVIISOL NÃO ACEITA QUALQUER RESPONSABILIDADE POR:
1.
2.
3.
4.

Qualquer peça necessária para o funcionamento que tenha sido alterada.
Alterações não autorizadas ou modificações à unidade efetuadas sem prévia
autorização por escrito do fabricante.
Trabalho em itens de consumo, tais como pneus, baterias
Qualquer dano indireto acidental, consequente ou especial (incluindo, sem limitação a perdas e lucros, perda de receita, custo de capital, custo de equipamento de substituição, tempo de parada, custos de inspeção, reclamações
por parte de terceiros, e dano a pessoa ou propriedade) baseado em qualquer
reclamação de violação de garantia, violação de contrato, negligência, responsabilidade extracontratual, ou qualquer teoria legal.

OS COMPONENTES ELÉTRICOS ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA
NAS SEGUINTES CONDIÇÕES
A bateria está adequadamente conectada para recarga, de acordo com as
especificações deste manual e/ou esquema elétrico fornecido pelo Fabricante.

PROCEDIMENTO DOS TRABALHOS COBERTOS PELA GARANTIA:
O fabricante deve ser avisado de todas as reclamações cobertas pela
garantia dentro de 48 horas da anomalia, por escrito ou por fax (não
somente verbalmente) e do modo mais detalhado possível.
Reclamações de garantia devem ser enviadas para o seu distribuidor
local mais próximo ou diretamente para o Fabricante:
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l.
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com
O fabricante irá confirmar, por escrito ou por fax, a eventual aceitação
dos trabalhos cobertos efetuados pelo cliente ou irá disponibilizar os
seus próprios técnicos para os trabalhos a serem realizados.
Qualquer material defeituoso substituído pelo cliente (autorizado pelo
fabricante) deve ser mantido durante 120 para que o fabricante possa
inspecionar ou verificar o material defeituoso. Se necessário as partes
defeituosas serão devolvidas ao Fabricante.
Se necessário, por favor tire fotografias da peça defeituosa e da área na
qual a máquina operou. Isto serve para prevenir qualquer controvérsia
desagradável e para melhorar a qualidade, garantia e segurança das
nossas máquinas.
ESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA É EXCLUSIVA E TEM
PRECEDÊNCIA SOBRE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCADORIA E DE AJUSTE PARA UM PROPÓSITO ESPECIAL SÃO, DESTE MODO, EXCLUÍDAS.
Nenhum empregado, vendedor, Representante de Vendas, ou qualquer
outra pessoa que diga agir em nome da BRAVIISOL DM SRL está autorizado a alterar os termos desta garantia ou, de qualquer modo, assumir em nome do Fabricante qualquer responsabilidade ou obrigação
que exceda as obrigações de BRAVIISOL DM SRL sob esta garantia.
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