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1. INTRODUÇÃO 
 
Este manual é parte importante de sua máquina. Leia com muita atenção as 

instruções e advertências que ele contém, e 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. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

2.1. DIMENSÕES 

 
Valores em milimetros 

A B C D E F G H I J K L M 

960 2770 5490 5130 260 1390 1430 1430 390 5850 11° 2200 950 
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Elevador pneumático 2500kg Elevador pneumático 2000kg 

2.2. DADOS TÉCNICOS 

 
Instalação elétrica ............................................ monofásica - 110v ou 220v 

Pressão de trabalho ......................................... 120 a 150 psi (8,2 a 10 bar)  

Consumo de ar ................................................ 22 pés³/min 

Capacidade de elevação ................................. 4.000 Kg (150psi) 

Peso do equipamento ...................................... aproximadamente 950 Kg 

Entre eixo de veículos ..................................... 1600 a 4500mm 

Bitola de veículos ............................................. 1000 a 2100mm 

Área recomendada para instalação ................. 32m² (4m x 8m) 

Elevação por 4 pistões pneumáticos. 

Possui unidade controladora de ar (LUBRIFIL). 

 

OBS: A capacidade de elevação da Rampa RP 045 está diretamente relacionada à 

distribuição de carga sobre ela. Veículos com menor distância entre eixo possuem 

facilidade em sua elevação, já veículos com entre eixos maiores possuem 

resistência em sua elevação, pois está atrelada a distribuição de peso na plataforma 

da rampa 

2.3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

 
Descrição 

MANUAL DE OPERAÇÃO 

ESCADA 

BANQUINHO PARA GEOMETRIA 

TRAVAS TRASEIRAS 

ÓLEO PNEUMÁTICO (LITRO) 

 

2.4. OPCIONAIS 
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3. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

O equipamento pode ser instalado em lajes ou terrenos firmes, nos quais, não 

venham ceder com o tempo. Nada impede, porém, a sua utilização com valetas 

desde que observado as medidas máximas de largura. 

Características para instalação: 

 O equipamento deve ser fixado ao solo por chumbadores de 1/2” nos oito 

pontos de fixação; 

 Deve ser instalada em local limpo, coberto (protegido do tempo), com bom 

espaço livre para o trabalho (4,3 m x 8,2 m) e sobre um piso bem nivelado e 

resistente. 

 

ATENÇÃO: Instale num local onde não fique exposta ao tempo evitando assim 

umidade e temperaturas altas, dessa forma garante uma maior vida útil do seu 

equipamento e componentes eletrônicos. 

 

3.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

As instalações elétricas devem ser feitas por pessoal qualificado. 

Certificar-se que a tensão (voltagem) de alimentação corresponde com a indicada na 

etiqueta da própria Rampa.  

3.2. INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA 

 

As instalações pneumáticas devem ser feitas por pessoal qualificado. 

Deve-se instalar o equipamento o mais próximo possível do compressor, utilizando 

uma tubulação de no mínimo 3/4”. A mangueira que liga a tubulação à Rampa deve 

ter no máximo 5 metros com recomendação de medida de 3/4”. 

Conectar a Rampa na linha pneumática, que deve estar devidamente preparada 

(purgada a umidade e sem lubrificação), com 120 a 150 psi (8,2 a 10 bar) no 

máximo. 

Dúvidas relacionadas ao uso, instalação ou manutenção, consultar este manual e/ou 

nosso departamento técnico. 
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4. INSTRUÇÕES DE USO 
 
A Rampa Pneumática está destinada ao uso exclusivo para elevação seja qual for o 

modelo do veículo de no máximo 4.000 Kg (seguindo as observações mencionadas  

anteriormente). Com ela serão agilizadas as operações que envolvem o alinhamento 

de direção, além de ter fácil acesso a todas as partes da suspensão do veículo. 

Deverá ser utilizado somente dentro do uso para o qual foi projetado; qualquer outro 

uso é considerado impróprio. 

Não deixar o veículo sobre a plataforma se não estiver nivelada. 

Não deixar o veículo por longo período de espera com o sistema pneumático 

pressurizado e os pés já posicionados para a descida. 

 

4.1 CONTROLES 
 

 Botão desliga serviço – 

Desliga o modo de serviço 

para a descida da Rampa. 

 LED indicador de serviço – 

Indica que o sistema está em 

modo de serviço automático e 

qualquer objeto que passar na 

frente do sensor será 

desprezado. O modo de 

serviço será acionado automaticamente sempre que a Rampa executar o 

movimento de subida para garantir a segurança do sistema. 

 LED indicador de subida da Rampa – Junto com um sinal sonoro de alerta, 

indica que a Rampa está executando o movimento de subida. 

 LED indicador de descida da Rampa – Junto com um sinal sonoro de alerta, 

indica que a Rampa está executando o movimento de descida. 

 Sinal de alerta – Sempre que for desligado o botão de serviço ou ocorrer algum 

erro operacional, os LEDs indicadores de subida e descida da Rampa piscarão 

simultaneamente indicando o sinal de alerta. 

Em caso de falta de energia elétrica, o acionamento dos pistões deverá ser feito 

manualmente através das válvulas, seguindo as orientações dos adesivos (fig. 3). 

 

Figura 2 
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                                                                Figura 3 

       
 
ATENÇÃO: Girar primeiro a alavanca para elevar a Rampa, para depois girar as 

alavancas de posicionamento dos pés. Na falta de energia ou falha no sistema de 

captação de ar, descer o veículo da Rampa cuidadosamente e só voltar a operá-la 

após normalização total dos sistemas. 

 

5. SEGURANÇA 
 

Para prevenção de acidentes tenha atenção durante a operação; qualquer anomalia 

no funcionamento desligar o equipamento imediatamente.  

No manuseio da máquina não se deve utilizar roupas com partes soltas; proibir a 

proximidade de pessoas não autorizadas quando estiver em funcionamento. 

Recomenda-se a utilização de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual). 

Impedir a permanência de pessoas no interior do veículo durante as operações. 

Certificar o funcionamento dos freios do veículo. 

Manter os pisos das pranchas sempre secos e limpos. 

Pessoas não habilitadas são expressamente proibidas a operar esse equipamento. 

 

6. OPERAÇÃO 

6.1. SET-UP  

6.1.1. AUTOMÁTICO 

 
Para ligar o equipamento, basta acionar a 

chave liga/desliga embaixo da caixa de 

comando eletrônico, a rampa funcionará de 

forma automática.  

Quando o carro atravessar o sensor, ela subirá automaticamente. 
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ATENÇÃO: Após o término do serviço, a rampa ficara abaixada e acionada, 

qualquer objeto, incidência de luz solar muito forte, pássaros entre outros animais, 

podem romper a linha do sensor, fazendo com que a rampa se eleve 

automaticamente, podendo causar acidentes inesperados. Ao utilizar a função 

automática, certifique-se que não há veículos estacionados e pessoas nas 

proximidades da rampa. 

6.1.2. SEMI-AUTOMÁTICO 

 
Para ligar o equipamento na função semi-automática, mantenha pressionado o 

botão de serviço, localizado na caixa de comando eletrônica e então acione a chave 

liga/desliga, segure o botão até que os leds verde pisquem. 

A rampa só subirá quando o botão de serviço for pressionado. 

Por questões de segurança, recomendamos utilizar esta função. 

6.2. SUBIDA DO VEÍCULO 

 
Observar se o compressor está carregado e se todas as possíveis válvulas da linha 

de alimentação estão desobstruídas. 

Proibido veículos que com cargas que ultrapassem a capacidade de suspensão da 

rampa. 

Posicionar os batentes de pneu e ajustar as plataformas móveis traseiras de acordo 

com a distância entre as rodas do veículo. 

Posicionar o veículo de forma alinhada e centralizada com relação ao equipamento. 

Subir cuidadosamente com o veículo, até que as rodas dianteiras passem pelo 

sensor e fiquem sobre as Plataformas Orbitais. O LED indicador de subida acenderá 

e junto dele será emitido um sinal sonoro de alerta. Manter o veículo parado e com o 

freio de mão acionado até o fim da operação. 

Certificando que a Rampa esteja travada e nivelada, posicionar as rodas dianteiras 

do veículo sobre as plataformas orbitais e travando-as com os pinos. 

 

ATENÇÃO: Encaixar os calços na frente e atrás de um dos pneus traseiros do 

veículo. 
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6.3. DESCIDA DO VEÍCULO 

 

Retirar os calços do pneu traseiro com o freio do veículo ainda acionado. 

Pressionando o botão de serviço, o LED indicador de serviço apagará e o operador 

terá aproximadamente 01 minuto para executar o próximo passo, do contrário o 

modo de segurança será acionado automaticamente, sendo necessário acionar o 

modo de serviço novamente. 

Entrar no veículo, ligar o motor e retirar cuidadosamente os pneus dianteiros das 

plataformas orbitais passando pelo sensor, parar o veículo e manter o freio 

acionado, o LED indicador de descida acenderá e junto dele será emitido um sinal 

sonoro de alerta. 

Esperar a total despressurização do sistema e retirar o veículo cuidadosamente da 

Rampa Pneumática. 

 
7. MANUTENÇÃO 
 

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 e problemas de vazamentos. 

Manter a linha de ar com pressão correta 120 a 150 psi. 

Excesso de pressão causa rompimento de vedações, quebra ou desgaste de 

válvulas. Manter a pressão de linha de 120 a 150 psi. 

Não deve conter umidade na rede de AR.  

Umidade no ar causa deterioração do óleo e corrosão interna, levando a criar 

resíduos sólidos que desgastam as vedações. Causam entupimentos e engrenam 

válvulas. Purgar o filtro diariamente (fig. 4).  

Lubrificação do ar constante. 

Manter óleo pneumático (S10 ou SIMILAR) no copo do lubrificador, regulando para 6 

a 8 gotas a cada elevação da Rampa Pneumática (fig. 4). 
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Figura 4 
 

 

            

 

ATENÇÃO: A falta de VAZÃO (circulação) do óleo no sistema de lubrificação 

acarretará em graves danos aos sistemas pneumáticos. Manter sempre o conjunto 

LUBRIFIL regulado para gotejar e abastecido com óleo apropriado para sistemas 

pneumáticos. 

Elevar toda a haste dos pistões e elevador pneumático e completar com óleo S10 ou 

similar, uma vez por semana. 

Expressamente proibido a utilização de óleo que não estejam dentro do especificado 

pela fábrica. 

Verificar periodicamente todos os pontos de solda observando possíveis trincas ou 

deformidades na estrutura. 

Conferir os apertos parafusos de fixação e porcas (fixação dos pistões e das travas 

mecânicas), tomando cuidado para não apertar de mais. 

Lubrificar periodicamente os eixos das dobradiças com óleo comum. 

 


