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1. INTRODUÇÃO 
 
Este manual é parte integrante de sua máquina. Leia com muita atenção as 
instruções e advertências que ele contém, que informam sobre segurança no uso e 
manutenção do equipamento. A Truck Center não se responsabiliza por eventuais 
danos materiais ou físicos à(s) pessoa(s) causados pela não observação das 
indicações aqui contidas. Danos causados por não observação das normas não 
serão cobertos pela garantia. 
 
Sugerimos conservar este manual. Ele poderá ser muito importante em futuras 
consultas. 
 
Reservamo-nos o direito de alterar o conteúdo deste manual sem prévio aviso. 
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Figura 1 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
2.1. DIMENSÕES 
 

 
 
 
2.2. OPERAÇÃO 
 
A Rampa Elevatória está destinada ao uso exclusivo para elevação dianteira de 
veículos pesados (eixo com altura entre 200 a 400 mm). Deverá ser utilizada 
somente dentro do uso para o qual foi projetada; qualquer outro uso é considerado 
impróprio. 
 
Para quaisquer dúvidas relacionadas ao uso, instalação ou manutenção, consultar 
este manual e/ou nosso departamento técnico. 
 
A Truck Center não se responsabiliza por danos causados por uso impróprio, 
errôneo ou irracional. 
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Figura 2 Figura 3 

3. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 
-O equipamento deve ser fixado ao solo por chumbadores de ½” nos seis pontos de 
fixação; 
-Deve ser instalada em local limpo, coberto (protegido do “tempo”), sobre um piso 
bem nivelado, de preferência de concreto ou cerâmica; 
-Deve ser deixado um espaço livre para trabalho de 3,5 metros a frente da Rampa e 
2 metros em ambos os lados. 
 
ATENÇÃO: Evitar a instalação do equipamento em locais onde a água da chuva 
incida sobre ela.  
 
-Determinar o local de fixação da Rampa e furar o piso com uma broca de diâmetro 
igual ao do chumbador. Este trabalho pode ser executado sem que seja necessário 
remover a Rampa do local determinado. 
-Colocar o chumbador montado com a porca e arruela através dos fixadores (fig. 2). 
-Com o auxílio de um martelo, bater o chumbador até que o mesmo passe pela 
furação (fig. 3). Complete a operação girando a porca até a fixação do equipamento. 
 

 

      
 

4. INSTRUÇÕES DE USO 
 
-O operador deve observar o tipo de suspensão do veículo. Caso haja uma barra 
estabilizadora na frente do eixo dianteiro, os batentes soldados direito e esquerdo 
devem ser posicionados na horizontal (vide itens 7.2 e 7.3). 
-Caso não haja uma barra estabilizadora na frente do eixo do veículo, o operador 
deve posicionar os batentes soldados na posição vertical. 
 
-Deve ser observada a altura das guias em relação ao eixo do veículo. Caso o eixo 
seja mais alto, colocar sobre as guias os calços de apoio (vide item 6). Na condição 
de ainda não ser suficiente a altura dos calços em relação ao eixo do veículo, o 
operador pode utilizar o puxador da travessa móvel para adiantar a subida da 
travessa. 
 
-Em veículos que possuam pára-choques dianteiros muito baixos, o operador deve 
manter os batentes soldados na posição horizontal até a passagem do pára-choque 
e posteriormente colocá-los na posição vertical novamente. 
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-O operador deve auxiliar o motorista, fazendo-o que conduza o veículo de forma 
que fique centralizado o melhor possível em relação à Rampa Elevatória. 
No momento em que o eixo dianteiro do veículo esteja se aproximando da travessa 
móvel da Rampa, o operador deve observar a distância dos feixes de mola do 
veículo em relação às guias e aos batentes soldados da Rampa Elevatória, para que 
as guias fiquem bem posicionadas sob o eixo do veículo e para que os batentes não 
encostem aos feixes de mola ou barras de direção. As guias podem ser ajustadas 
utilizado o puxador da travessa móvel. 
 
-Para se obter um melhor resultado de balanceamento em Rampas Elevatórias com 
sensor, o operador deve manter as guias da travessa o mais próximo possível das 
rodas do veículo. 
 
-Instruir ao motorista que suba na Rampa em marcha lenta e que freie o veículo 
suavemente após o sinal do operador, que deve observar os roletes da travessa 
móvel quando estiverem totalmente nas bases horizontais da Rampa. 
 
-Antes de iniciar o procedimento de balanceamento ou de manutenção, aconselha-
se calçar as rodas traseiras do veículo. 
 
-Em Rampas Elevatórias com sensor, o operador deve conectar o cabo do sensor 
da Rampa no plug da guia e a outra extremidade na tomada do módulo da 
Balanceadora Universal 60, ajustar a sensibilidade do módulo eletrônico (aumentar) 
e iniciar o balanceamento da roda. 
 
-Ao término do serviço, instruir o motorista que retire o veículo mantendo as rodas 
da direção retas até a saída total do veículo sobre a Rampa Elevatória. 
 
 

5. MANUTENÇÃO 
 
Todo e qualquer serviço de manutenção deve ser realizado exclusivamente por 
pessoal técnico autorizado pelo fabricante. O equipamento perderá a sua garantia 
caso sofra modificações, consertos ou intervenções feitas por pessoas não 
autorizadas. 
 
Alguns serviços de manutenção preventiva podem ser realizados pelo proprietário: 
 
-Limpar regularmente a Rampa para evitar acúmulo de resíduos sólidos e líquidos 
que contribuem para o desgaste, corrosão das peças. 
 
-Caso for jogar água ou utilizar lavadoras de alta pressão em Rampas com sensor 
piezoelétrico, retirar primeiramente as guias com batentes soldados da travessa 
móvel e guardá-las em local limpo e seco para que o sensor não seja molhado.  
 
-Substituir por graxa nova sempre que for necessário. Utilizar uma engraxadeira 
manual (vide graxeira Fig. 4, nº 14). 
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Figura 4 

6. RAMPA ELEVATÓRIA COM SENSOR 
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N° NOMENCLATURA QTD. CÓDIGO 

1 CABO DOS SENSORES 2 H02-005/020 

2 PARAFUSO FENDA CAB. CÔNICA M3 X 8mm 4 A12-225 

3 TOMADA DO LASER S-1324 2 A10-075 

4 CALÇO DO APOIO 4 H02-005/022 

5 PARAFUSO DO SENSOR 2 H02-005/028 

6 APOIO 2 H02-005/005 

7 PORCA SEXTAVADA M14 2 A12-328 

8 ESFERA 3/8 2 CPL/030 

9 SENSOR PIEZOELÉTRICO DA RAMPA (MONTADO) 2 H02-005/019 

10 GUIA DIREITO COM ENGATE 1 H02-005/036 

11 ARRUELA DE PRESSÃO M16 4 A12-054 

12 PORCA SEXTAVADA M16 X 2mm 4 A12-329 

13 PARAFUSO M10 X 10mm 4 H02-005/015 

14 GRAXEIRA CURTA RETA ¼ NPT 4 A13-089 

15 TRAVESSA MÓVEL 1 H02-005/029 

16 GUIA ESQUERDO COM ENGATE 1 H02-005/037 

17 BATENTE DO ROLETE 2 H02-005/026 

18 PARAFUSO FENDA CAB. CÔNICA M6 X 20mm 4 A12-168 

19 PORCA SEXTAVADA M6 AUTO TRAVA 4 A12-335 

20D BASE DIREITA DA RAMPA 1 H02-005/001 

20E BASE ESQUERDA DA RAMPA 1 H02-005/034 
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Figura 5 

7. PARTES DA RAMPA ELEVATÓRIA 

 
7.1. TRAVESSA MÓVEL 
 
 

 
 

N° NOMENCLATURA QTD. CÓDIGO 

21 TRAVESSA MÓVEL 1 H02-005/002 

22 EIXO DO ROLETE 2 H02-005/007 

23 PINO ELÁSTICO M6 X 5mm 2 A12-372 

24 ARRUELA DO ROLETE 8 H02-005/008 

25 ROLETE 4 H02-005/006 

26 FLANGE DO ROLETE 4 H02-005/032 
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Figura 6 

7.2. GUIA DIREITO COM ENGATE 
 
 

 
 

N° NOMENCLATURA QTD. CÓDIGO 

27 BATENTE SOLDADO DIREITO 1 H02-005/040 

28 PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M4 X 8mm 1 A12-087 

29 CORRENTE nº 6 1 ALT/026 

30 PINO DO BATENTE 1 H02-005/003C 

31 MANÍPULO 1 H02-005/038 

32 GUIA DIREITO 1 H02-005/003 
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Figura 7 

7.3. GUIA ESQUERDO COM ENGATE 
 
 

 
 

N° NOMENCLATURA QTD. CÓDIGO 

33 BATENTE SOLDADO ESQUERDO 1 H02-005/039 

34 PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M4 X 8mm 1 A12-087 

35 CORRENTE nº 6 1 ALT/026 

36 PINO DO BATENTE 1 H02-005/003C 

37 MANÍPULO 1 H02-005/038 

38 GUIA ESQUERDO 1 H02-005/004 
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Figura 8 

7.4. SENSOR PIEZOELÉTRICO 
 
 

 
 

N° NOMENCLATURA QTD. CÓDIGO 

39 ESPAGUETE TERMOCONTRATIL 3mm 1 A10-112 

40 CABO PP 2 X 0,75mm 1 A10-003 

41 PORCA SEXTAVADA M3 3 A12-330 

42 ARRUELA DE PRESSÃO M3 3 A12-042 

43 FLANGE SUPERIOR 1 H02-005/025 

44 CONTACTOR 2 SPI/014A 

45 CONTACTOR 1 SPI/014B 

46 CRISTAL PIEZOELÉTRICO 2 A10-110 

47 ANÉL INTERMEDIÁRIO 1 SPI/018 

48 FLANGE INFERIOR 1 H02-005/024 

49 PARAFUSO FENDA CAB. CILÍNDRICA M3 X 16mm 3 A12-177 
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         TERMO DE GARANTIA 
 

 
A TRUCK CENTER EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. garante a qualidade e o perfeito 
funcionamento dos equipamentos por ela fabricados, por um período de 12 (doze) meses, já inclusos 
nestes os 03 (três) meses de garantia legal, contados a partir da data da Nota Fiscal de compra do 
equipamento, obrigando-se a reparar ou substituir peças e componentes que, em serviço e uso normal, 
segundo as recomendações técnicas do manual de operações e treinamento, apresentarem DEFEITOS 
DE FABRICAÇÃO, devidamente comprovadas através de análise conclusiva da TRUCK CENTER.  
A responsabilidade da TRUCK CENTER é restrita ao tempo da presente garantia, que é intransferível, 
cessando automaticamente quando a máquina for cedida, revendida ou sub-Iocada, podendo, no entanto, 
ser estendida conforme avaliação e critério da TRUCK CENTER.  
 
APLICAÇÃO DA GARANTIA  

IMPORTANTE : 
Para efeitos de GARANTIA, será considerada inclusive a condição mínima de que a loja/cliente 
tenha em seu quadro, um colaborador TREINADO e CERTIFICADO no CDP (Centro de 
Desenvolvimento Profissional) da Fabrica. 
Agenda prévia para treinamento através do fone: (41) 3643-1819 e ou via e-mail: 
treinamento@truckcenter.com.br  

-Os eventuais custos e/ou encargos de transporte serão de responsabilidade do consumidor, sendo certo 
que a TRUCK CENTER não se responsabiliza pelos serviços prestados pelas transportadoras. 
-Os defeitos de fabricação ou de material objeto desta garantia não constituirão, em nenhuma hipótese, 
motivo para rescisão de contratos de compra e venda ou para indenização de qualquer natureza.  
-A TRUCK CENTER reserva-se o direito de, sem aviso prévio, introduzir modificações e aperfeiçoamentos 
de qualquer natureza em seus produtos, sem incorrer, em nenhuma hipótese, na obrigação de efetuar 
essas mesmas modificações nos produtos já vendidos. 
 
PERDA DA GARANTIA  
Cessarão os efeitos da garantia ao fim do prazo estabelecido ou quando forem constatadas quaisquer das 
seguintes causas:  
-Defeitos ocasionados por transporte inadequado do equipamento; 
-Mau uso do equipamento, contrariando as instruções técnicas do manual, ou por pessoas não habilitadas 
pela TRUCK CENTER;  
-Abusos, sobrecargas, acidentes, consertos ou desmontagem dos componentes por pessoas não 
autorizadas ou uso indevido (batidas, fogo, queda, influência de temperaturas anormais, utilização de 
agentes químicos e corrosivos, imersão em água etc.) em desacordo com as instruções de uso; 
-Defeitos ocasionados por causas externas ao produto, que estejam interferindo em seu correto 
funcionamento tais como: conexão à tensão elétrica inadequada, sobrecarga de tensão ou flutuação de 
energia elétrica, descargas elétricas, entre outras; 
-Contaminação dos circuitos hidráulicos/pneumático por impurezas ou fluidos não recomendados 
(equipamentos que usam esses sistemas);  
-Manutenção preventiva/corretiva inadequada;  
-Alteração do equipamento, modificações introduzidas que afetam o funcionamento, estabilidade e 
segurança do equipamento ou uso de peças não fornecidas pela TRUCK CENTER;  
 
ÍTENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA  
Estão excluídas da garantia eventuais despesas relativas à manutenção rotineira, como: transporte, 
reboque, lubrificação, regulagens, calibração, aferição e peças de desgaste natural, conforme manuais dos 
equipamentos.  
 
COMO PROCEDER 
Para fazer uso da garantia contatar diretamente a TRUCK CENTER. Solicitamos guardar sua Nota Fiscal 
de Compra para ser apresentada como comprovação do período de garantia.  
 
TRUCK CENTER EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. 
CNPJ: 80.513.021/0001-40 
Rua Luiz Franceschi, 1345, Bairro Thomaz Coelho, CEP 83707-072 Araucária – PR 
Fone/Fax: 41 3643-1819   /   Fone/Fax Internacional: +55 41 3643-1819 
E-mail: garantia@truckcenter.com.br   /   site: www.truckcenter.com.br 

  


