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Número de Série 
 
 
 

Anote aqui o número de série do seu equipamento! 
 
 
 
 
 
 

 

Favor ler cuidadosamente este manual antes do uso e mantê-lo para o uso 
contínuo posterior! 

A documentação deverá ser juntada em caso de repasse do produto a terceiros. 
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Editor deste documento: 
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Dorfstraße 31 
D-40882 Ratingen 
Alemanha 
 

Telefone: +49 (0) 2102 528158 
Telefax: +49 (0) 2102 528157 
E-mail: info@feltes-gmbh.de 
Internet: www.feltes-gmbh.de 
 
 
 
Direitos autorais 
 

Textos, imagens, gráficos e semelhantes, bem como a sua disposição, estão 
sujeitos aos direitos do  autor e outras leis de proteção. Cópias, modificações, 
transmissão ou publicação de parte ou da totalidade do conteúdo são proibidas sob 
qualquer forma. 
 

Este documento serve apenas para a informação e para o uso a que se destina e 
não autoriza a reprodução dos produtos em questão. 
 

Todas as marcas contidas neste documento (marcas registradas, tais como 
logotipos e denominações comerciais) são propriedade da Feltes GmbH Gerätebau  
- Gerätevertrieb ou de terceiros e não podem ser utilizadas, copiadas ou difundidas 
sem prévia autorização por escrito. 
 
Marcas de terceiros 
 

Neste documento podem estar citadas marcas de terceiros ou identificações 
especiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O número de produto, número de série e capacidade de carga devem ser obtidos na 

plaqueta de identificação. Esta está afixada na viga! 
Imagens e representações neste documento podem diferir ligeiramente. 

Favor observar que a carga útil não pode ser ultrapassada. 
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1. Escopo de utilização 
 

O Pórtico de Alumínio de Montagem Rápida (ASP) é utilizado para a içamento 
e processamento de cargas em pisos nivelados e firmes. 

 
 
2. Diretrizes de utilização específicas do equipamento 
 
2.1 A viga de alumínio deve ser orientada horizontalmente e os suportes de viga 

das armações laterais devem ser orientadas verticalmente. 
2.2  Antes de submeter cargas no ASP todas as cavilhas devem ser inseridas e 

(se necessário) travadas por copilhas. 
2.3  O carro só pode ser utilizado na parte da viga entre as duas armações 

laterais. 
2.4  Cargas cujas direções apontem ultrapassem o nível fixado pelas vigas e 

suportes de alumínio devem ser evitadas (inclinação de carga). 
2.5  O carro e eventualmente uma talha devem ser removidos antes da 

desmontagem do ASP ou o carro deve ser travado contra rolagem. 
2.6  Ao ajustar os suportes da viga, o operador deve segurar apenas na alça cabo 

e na cavilha com alça. 
2.7  Em velocidades de vento superiores a 40 km / h o equipamento deve ser 

desmontado ou ser  firmemente ancorado com o piso. 
2.8  O ASP não deve ser usado em superfícies escorregadias ou congeladas. 
2.9 A faixa de temperatura de utilização fica entre -20°C e +60°C. 
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3. Descrição do Produto 
 
Pórtico de Alumínio de Montagem Rápida (ASP) 
Versão:   Móvel 
Modelo:   Mini – Standard – Maxi 
Produto Nº:   121000-122000 - 123000 
Capacidade de carga: 500 - 1000 KG (varia de acordo com comprimento da 
viga) 
 
Local de engate no pino do carro:   "ver página 7" 

- Altura total do pórtico montado:   "ver página 7" 
 
que consiste de: 
 
1x  Armação lateral com encaixe de pino 
 Largura da armação lateral:   "ver página 7" 
 Ajuste de altura: 
  - Suporte da viga- Faixa de ajuste:  "ver página 7" - Incrementos 50 mm 
  - Encaixe para rolos 410 mm de comprimento 
 
1x Armação lateral com ajuste horizontal  

(Usando o ajuste horizontal o comprimento útil do pórtico de alumínio pode 
ser ajustado gradualmente entre as armações laterais. 

 O comprimento superfície de rolamento da viga de alumínio é variável.) 
 Largura da armação lateral:   "ver página 7" 
 Ajuste de altura: 
  - Suporte da viga- Faixa de ajuste: "ver página 7" - Incrementos 50 mm 
  - Encaixe para rolos 410 mm de comprimento 
 
1 x Viga de alumínio: „comprimento, ver página13“ 
 Apoio da viga: luva de encaixe em uma extremidade,  ponteira no lado oposto 
 
1x Carro 1500 kg 
 
Perigo O uso do Pórtico de Alumínio de Montagem Rápida (ASP) somente 

deve ser realizado com manuseio adequado e cuidadoso. Favor 
observar que em trabalhos com este produto deve-se proceder com 
extrema cautela. 

 
O sistema de Pórtico de Alumínio de Montagem Rápida se trata de uma estrutura 
livre, bastante móvel, flexível, ajustável em altura e comprimento. 
O Pórtico de Alumínio de Montagem Rápida (ASP) pode ser facilmente montado e 
desmontado sem esforço e com pouco manuseio. 
Não são necessárias modificações estruturais (por exemplo, fixações de ancoragem, 
etc.). 
 
Código tarifário aduaneiro (código de mercadoria): 84261900 Peso: "ver página 13 
Número de série: Para o número de série, favor referir-se à plaqueta de 

identificação fixado na viga do equipamento.  
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4. Capacidade de carga viga 
 

 
 
 
4. Percurso do carro 
 

 
 

 Comprimento da viga 

  2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 

A 2217 3217 4217 5217 6217 7217 8097 

B 1550 2550 3550 4550 5550 6550 7430 

C 1992 2992 3992 4992 5992 6992 7872 
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5. Desenho 
 

 
Fig. Pórtico móvel Modelo Mini viga 4m 
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5. Desenho 
 
 
 

  H H2 H3 B L L2 
Mini 1500 - 2000 1885 - 2385 500 1120 

2217 - 8097 1000 - 7850 Standard 2000 - 3000 2885 - 3385 1000 1695 

Maxi 2250 - 3500 2635 - 3885 1250 1985 
 
 
 
 
 

Armação lateral 
com ajuste horizontal 

 

Armação lateral 
encaixe de pino

 
 
Fig. Armações laterais Pórtico Móvel Modelo Míni 
 
 

  H4 H4 sem hori. H5 
Mini 1785 1500 1755 

Standard 2275 1995 2255 

Maxi 2525 2245 2500 
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6. Vista explodida 
 
 
 

 
 
Fig. Pórtico móvel Modelo Mini viga 4m 
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6. Lista de peças de reposição 
 
Pos. Produto Nº: Descrição Quantidade 

1 
121100 Armação lateral *AH Mini (completa) 

1 122100 Armação lateral *AH Standard (completa) 
123100 Armação lateral *AH Maxi (completa) 

1.1 
121400 Suporte da viga *AH Mini 

1 122400 Suporte da viga *AH Standard 
123400 Suporte da viga *AH Maxi 

2 
121200 Armação lateral ** EP Mini (completa) 

1 122200 Armação lateral ** EP Standard (completa) 
123200 Armação lateral ** EP Maxi (completa) 

2.1 
121500 Suporte da viga **EP Mini 

1 122500 Suporte da viga **EP Standard 
123500 Suporte da viga **EP Maxi 

3 
121300 Armação Mini 

2 122300 Armação Standard 
123300 Armação Maxi 

 4 041100 Rodízio giratório sem trava pórtico móvel  4 
5 041200 Rodízio giratório com trava pórtico móvel  4 
6 192100 Ajuste horizontal (completo) 1 
7 192140 Espaçador 2 1 
8 192150 Parafuso de fixação 1 2 
9 192160 Parafuso de fixação 2 2 
10 192180 Manípulo estrela 2 
11 194100 Cavilha com alça 2 
12 195100 Cavilha de travamento da viga  4 
13 196100 Alça 2 
14 197100 Copilha (pequena) 6 
15 197200 Copilha (grande) 1 

16 
212000 

- 
218000 

Viga de alumínio 2m - 8m (completa) 1 

17 219100 Ponteira 1 
18 221000 Carro - completo 1 
19 229000 Cavilha do carro 1 

 

* = AH com ajuste horizontal ** EP = com encaixe de pino 
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7. Montagem do Pórtico de Alumínio de Montagem Rápida 
 
7.1 Agora remova a cavilha de travamento da viga da armação lateral com o  

encaixe de pino como pode ser visto na fig. 1 e fig. 2. 
 

 
 Fig. 1 
 
7.2 Solte, como pode ser visto na fig. 2, o parafuso de fixação 2. 
 Solte e remova os manípulos estrela no ajuste horizontal da viga. Retire os 

parafusos de fixação 1 e o espaçador 2 
 

 
 Fig. 2 
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7.3  Agora coloque a viga de alumínio, como na fig. 3, nas armações laterais. 
Certifique-se nisto de que a luva de encaixe soldada na extremidade da viga 
de alumínio seja encaixada no suporte de viga da armação lateral dotado de 
pino de encaixe. 

 O lado oposto da viga de alumínio é inserida no ajuste horizontal no suporte 
especial da viga da armação lateral oposta. 

 
7.4  Agora insira a cavilha de travamento da viga  no orifício da luva de encaixe da 

viga de alumínio, como pode ser visto na fig. 3. Então posicione o espaçador 
2 sobre a viga e coloque novamente os parafusos de fixação 1. 

 Rosqueie os manípulos estrela e novamente aperte os parafusos de fixação 2 
firmemente para fixar o suporte de alumínio neste local. 

 

 
 Fig. 3 
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7.5  Em seguida coloque o carro na viga de alumínio como visto na fig. 4 e insira a 
cavilha do carro na guia correspondente. 

 

Atenção: A cavilha de travamento do carro sempre deve ser travada com 
uma copilha! 

 

Atenção: Trave o carro contra a rolagem indesejada! 
 
7.6 Na última etapa ajuste a altura de trabalho desejada,  estendendo os suportes 

da viga e fixando a altura adequada com as cavilhas. 
 

Atenção: As cavilhas sempre devem ser travadas com uma copilha! 
 

 
 Fig.  4 
 
7.7 A desmontagem ocorre na ordem inversa, sendo que deve se observar que o 

carro deverá ser retirado da viga ou travado contra rolagem. 
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8. Dados técnicos 
 

  Produto Nº: Carga [kg] Comprimento da 
viga Peso [kg] 

M
od

el
o 

M
in

i 

121000-2 1000 2 m 2217 mm 117 

121000-3 1000 3 m 3217 mm 127 

121000-4 1000 4 m 4217 mm 136 

121000-5 1000 5 m 5217 mm 146 

121000-6 750 6 m 6217 mm 155 

121000-7 500 7 m 7217 mm 165 

121000-8 500 8 m 8097 mm 174 

M
od

el
o 

St
an

da
rd

 

122000-2 1000 2 m 2217 mm 139 

122000-3 1000 3 m 3217 mm 149 

122000-4 1000 4 m 4217 mm 158 

122000-5 1000 5 m 5217 mm 168 

122000-6 750 6 m 6217 mm 177 

122000-7 500 7 m 7217 mm 187 

122000-8 500 8 m 8097 mm 196 

M
od

el
o 

M
ax

i 

123000-2 1000 2 m 2217 mm 149 

123000-3 1000 3 m 3217 mm 159 

123000-4 1000 4 m 4217 mm 168 

123000-5 1000 5 m 5217 mm 178 

123000-6 750 6 m 6217 mm 187 

123000-7 500 7 m 7217 mm 197 

123000-8 500 8 m 8097 mm 206 
 
9. Fontes de perigo 
 
9.1  Caso o carro não esteja travado contra rolagem e a viga de alumínio tiver uma 

ligeira inclinação, o carro se movimentará. 
9.2  Em caso de operação não-conforme podem ocorrer ferimentos quando do 

ajuste dos suportes da viga. 
9.3 O içamento e abaixamento dos suportes da viga  deve ser realizado 

lentamente, uma vez que os dedos podem ser pressionados. 
 

  ATENÇÃO Risco de esmagamento dos dedos. 
 

9.4 Caso a distância entre as duas armações laterais for muito pequena, deve ser 
dar atenção à estabilidade do ASP. 

9.5 O ASP pode cair em ventos superiores a 40 km/h. 
9.6  Em caso de fissuras nos fios de solda, uma peça de apoio pode se romper e, 

assim, derrubar a carga. 
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10. Manutenção, inspeção, reparos e limpeza 
 
10.1 Manutenção 

Os intervalos de manutenção dependem do tempo de operação. 
Em caso de ambientes extremamente empoeirados e sujos, os intervalos de 
manutenção devem ser adaptados. 
 

Quando Atividade 

1 dia após a primeira operação 
 
 

Todas as cavilhas devem ser   
verificadas quanto a travamento 
e existência de copilhas. 

Diariamente, antes do início do 
trabalho, 
 
 
 

inspeção visual e funcional 
de peças de suporte quanto a danos. 
Inspeção das soldaduras em 
peças de suporte de carga. 

Semanalmente Inspeção visual e limpeza 

Anualmente Análise por um especialista 
 

Trabalhos inadequados 
 

Ferimentos e danos materiais imediatos ou mesmo  posteriores podem ser o 
resultado de um trabalho inadequado. 

- Permita que os trabalhos de manutenção próximos somente sejam 
   realizados por pessoal qualificado. 

 - Mantenha a documentação original entregue preparada. 
 - Observe as normas de segurança. 

 
10.2 Inspeção 

O operador deve assegurar que o ASP seja inspecionado conforme 
necessário, contudo ao menos uma vez por ano, por um especialista. 
Defeitos que sejam determinados devem ser corrigidos imediatamente. 
As disposições dos regulamentos de prevenção de acidentes da norma da 
cooperativa profissional de guindastes 
Norma 52 da prevenção de acidentes alemã devem ser observados. 

 
10.3 Reparos 

Reparos somente podem ser realizados por pessoas que tenham o 
conhecimento e as capacidades necessárias para tal. 
Antes da nova utilização deve ser realizada uma inspeção excepcional por um 
especialista. 

 
10.4 Limpeza 
 Livre o ASP de sujeira aderida e incrustações de materiais. 
 Descarte a sujeira desprendida de acordo com as disposições aplicáveis. 
 

Informações: Produtos de limpeza inadequados 
  Não utilize na limpeza: 
   -  quaisquer produtos de limpeza agressivos 
   -  quaisquer soluções facilmente inflamáveis 
   -  quaisquer agentes de risco à saúde 
   -  quaisquer solventes contendo tri, per ou tetracloroetileno 
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11. Normas de segurança e regulamentos 
 
11.1 Regulamentos 
 Aplicam se as disposições da DGUV, entidade oficial alemã de prevenção de 

acidentes, norma DGUV 52/53 (anteriormente BGV D6 / GUV-V D6). 
11.2 Requisitos pessoais 

A ASP só pode ser operado por pessoas devidamente autorizadas. 
Cada operador deve, pelo menos, ter lido e compreendido esta 
documentação. 

11.3 Inspeção funcional e visual antes de cada utilização 
O ASP deve ser submetido a uma inspeção visual e funcional antes de cada 
utilização. Particularmente devem ser observados danos e fios de solda em 
peças de suporte de carga. No caso de defeitos a utilização deve ser 
cessada. Estes devem ser devidamente corrigidos por um especialista. 

11.4 Estabilidade 
Antes da montagem, deve ser verificado se o piso (sobre o qual o 
equipamento deverá repousar) suportará a utilização das cargas operacionais 
esperadas. 

11.5 Modificações não autorizadas 
Modificações não autorizadas no ASP ou equipamento adicional de 
construção própria são proibidos. 

 
 
12. Lista de riscos de acordo com a DIN EN ISO 12100 
 
Pos. Riscos Partes do Corpo Solução / Advertência 

1 Riscos mecânicos 

1 
 
 

- Localização 
- Sua massa e estabilidade 
- Sua massa e aceleração 
- Insuficiente firmeza 
  mecânica 

Pessoas 
Operadores e terceiros 
Operadores e terceiros 
Operadores e terceiros 

Advertência no equipamento 
Treinamento / instrução 
Treinamento / instrução 
Cumprir manual de operação e 
manutenção 

1.1 Esmagamento Pela carga / 
Operadores e terceiros 

Manter distâncias de segurança 
Observar balanço de carga e 
distâncias de frenagem 

  Esmagamento operador Manter distâncias de segurança 

  Esmagamento Limitador de curso / 
operador Manter distâncias de segurança 

  Esmagamento Pela carga para 
imediações / operador / pé Manter distâncias de segurança 
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Pos. Riscos Partes do Corpo Solução / Advertência 

1.2 
 

Tesouras 
 

Carro / rolamento / parede / 
apoio / operador, mão 

Manter distâncias de 
segurança/ 
observar pêndulo da carga/ 
manter livre trajetos de desvio e 
de retorno 

1.6 Choque pêndulo de carga / 
operador Manter distâncias de segurança 

1.10 projeção de peças carga/ operador Manter distâncias de segurança 

1.11 
 
 
 

Estabilidade 
 
 
 

Piso, solo / 
operador 
 
 

Abandonar zona de perigo 
Se possível, abaixar 
imediatamente a carga, deter 
equipamento 
Colocar equipamento e carga 
somente em piso 
suficientemente estável 

1.12 Escorregar, tropeçar, cair Inadequada 
estabilidade/ 
operador 

Manter livres trajetos de 
operação 
proporcionar estabilidade 
adequada 

2 Riscos elétricos 

2.1 
 
 

Contato elétrico 
 
 

Isolamento danificado 
condutores elét., 
alimentação / operador 

Cessar operação, 
desligar energia, 
reformar condutor elétrico. 
Instalar alimentação de forma 
segura. 
Contato proibido a operadores 

2.4 Efeitos exteriores 

p.ex., sobre a alimentação 
por 
outros meios de transporte 
/ 
Operadores e terceiros 

Pórtico, carga e imediações: 
observar atentamente 

3 Riscos térmicos 

3.1 Queimaduras Pórtico acionado 
eletricam. / operador 

Em áreas de risco explosivo 
particular atenção  
às normas 

7 Riscos por materiais e substâncias 

7 Materiais (óleos, graxas, 
lubrificantes) 

Acionamento rotativo, talha 
Operador / terceiros / meio 
ambiente 

Ver manual de operação 
específico 
para talhas e acionamentos 

7.2 Incêndio e explosão 
Pórtico acionado 
eletricam./ 
Operadores e terceiros 

Não apropriado para áreas 
com risco explosivo 

8 Riscos por negligência de princípios ergonômicos 

8.4 Inadequada 
iluminação local Operador / terceiros Providenciar suficiente 

visibilidade e luz 

8.6 Falha humana operador Treinamento 
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Pos. Riscos Partes do Corpo Solução / Advertência 

10 Riscos por acionamento inesperado, rotação inesperada / sobrecarga 

10+ 
10.3 

Falha da fonte de alimentação 
Mau funcionamento sistema de 
controle 

Operador / terceiros 
 

Pressionar parada de 
emergência 
e acionar medidas para 
correção 
da falha por especialista. 

10.4 Instalação defeituosa operador Cessar operação, 
Corrigir falha 

10.5 Sobrecarga, 
perda inesperada da 
estabilidade da máquina 

operador Baixar carga, fixar pórtico 

11 Ausência de possibilidade de desligar a máquina em condições ideais 

11 Falha / atribuições erradas  
de medidas de proteção 

Operador / terceiros Tomar todas as medidas para 
reduzir o potencial de risco 

11.1+ 
11.2 Dispositivos de proteção Operador / terceiros Inspecionar os dispositivos de 

proteção 

11.3 Dispositivos de partida e 
frenagem 

Trava de roda e direção / 
operador 

Antes da operação pressionar 
trava da roda e direção 

  
Dispositivos de partida e 
frenagem 

Painel de comando / 
Operador 

Em caso de botão de controle 
defeituoso 
pressionar a parada de 
emergência. 
Reformar componentes 

11.4+ 
11.5 

Sinais / símbolos de segurança 
Sistema de informações e alertas 

Interruptor principal, 
Parada de emergência / 
operador 

Antes do início do trabalho, 
verificar funcionamento 

11.6 Dispositivos de desligamento 
de fornecimento de energia 

Interruptor principal, 
Parada de emergência / 
operador 

Antes do início do trabalho,  
verificar funcionamento 

11.7 Medidas de emergência Área de trabalho / operador 
Pressionar parada de 
emergência, se 
dessa forma o risco for reduzido 

11.9 Equipamento para ajuste 
seguro e / ou 
manutenção 

operador 
Antes de qualquer trabalho no 
pórtico 
colocar o interruptor principal na 
posição "Desl." 
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13. Zonas de risco: 
 

 
  Fig. Pórtico móvel Modelo Mini viga 4m 
 
 
  Zona Vermelha - Perigo à vida!  

Nesta área, há perigo à vida! A área não deve ser acessada, uma vez que aqui 
há levantamento ou movimentação de carga. 
 

  Zona Laranja - Perigo!  
Nesta área, há perigo por eventual tombamento do pórtico. Para as dimensões, 
consulte a tabela a seguir..  

 
 

  A B C D 

Mini 1400 
2217 - 8097 

(Comprimento 
da viga) 

4770 4217 - 10217 
(Comprimento da 

viga + 1 m de 
cada lado) 

Standard 2000 6770 

Maxi 2300 7770 
 
 
14.  Orientações de segurança 
 
14.1  Advertências e símbolos 

 No manual de operação são utilizados os seguintes termos e símbolos 
para indicações particularmente importantes: 
 

Nota  indicações especiais sobre a utilização econômica do equipamento / 
máquina 

 

Atenção indicações especiais e regras e proibições para a prevenção de danos 
 

Perigo indicações e regras e proibições para a prevenção de danos pessoais 
ou materiais substanciais 
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14.2  Não observância das orientações de segurança 
 
A não observância das orientações de segurança pode causar desde lesões graves 
até a morte. 
Observe as seguintes orientações de segurança: 
  - Observe e siga este manual de operação. 

 - Use os necessários equipamentos de proteção individual; veja 
       Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 
 - Opere o pórtico somente se a viga de alumínio estiver precisamente  
   alinhada  
       horizontal e verticalmente. 

  - Não opere o pórtico em superfícies escorregadias, como, p. ex., sobre  
     gelo. 

 - Trave o carro contra movimento despercebido, com ou sem 
    carga em posição inclinada. 

  - Não opere o pórtico em ambientes potencialmente explosivos. 
  - Não opere o pórtico não quando este estiver obviamente danificado. 

 - Não opere o pórtico não quando pessoas não autorizadas 
       estiverem na zona de perigo. 
 - Não acesse ou pegue embaixo de cargas suspensas no pórtico. 
 - Utilize apenas escadas ou dispositivos semelhantes aprovados para 

trabalhos no pórtico. Jamais utilizar usar componentes do pórtico, como  
  p.ex. peças laterais como auxílio para escalada no pórtico. 

  - Observar as normas de segurança gerais em vigor. 
 
14.3  Equipamentos de Proteção Individual - EPI 
 
O equipamento de proteção individual depende das cargas a serem movidas. 
Deve ser definido pela entidade e deve ser utilizado pelo operador. 
Possíveis itens de equipamentos de proteção individual: 
  • Capacete de Segurança 
  • Luvas de proteção 
  • Calçados de segurança 
Todos os itens de equipamento de proteção individual devem estar de acordo com 
as normas legais. 
O equipamento de proteção individual deve corresponder à classe de proteção 
atribuída pela operadora à carga a movimentar. 
 
14.4   Princípio, condições previstas de utilização 
14.4.1  A máquina / equipamento é construída segundo o estado da tecnologia 

e as normas de segurança reconhecidas. Ainda assim, na sua 
utilização podem surgir perigos para a vida e a saúde do utilizador ou 
de terceiros, ou danos à ou outros bens materiais. 

14.4.2  Somente utilizar a máquina / equipamento em perfeitas condições 
técnicas, bem como conforme a condição de utilização prevista, 
consciente de segurança e riscos, sob observância do manual de 
operação! Particularmente, devem ser eliminadas imediatamente 
interferências que possam prejudicar a segurança! 
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14.4.3  A máquina / equipamento destina-se exclusivamente para içamento e 
movimentação de cargas. Utilização diferentes ou além destas, como, 
por exemplo, puxar cargas, é considerada não prevista. O fabricante / 
fornecedor não se responsabiliza por quaisquer danos daí resultantes. 
O risco é suportado exclusivamente pelo utilizador. Fazem parte 
também das condições previstas de utilização a observância com o 
manual de operação e o cumprimento das condições de manutenção e  
inspeção. 

 
14.5  Medidas organizacionais 
14.5.1  Mantenha o manual de operação sempre disponível no local de 

operação da máquina / equipamento (no compartimento de 
ferramentas ou do local previsto para tal)! 

14.5.2  Observar e instruir normas e outros regulamentos gerais vinculativos 
em complemento ao manual de operação para a prevenção de 
acidentes e proteção ambiental! 

14.5.3  Complementar o manual de operação com obrigações de supervisão e 
de notificação para as considerações de características funcionais 
específicas; por exemplo, quanto à organização do trabalho, 
procedimentos de trabalho, pessoal envolvido. 

14.5.4  O pessoal solicitado a trabalhar na máquina deverá ter lido o manual 
de operação, em especial o capítulo Orientações de Segurança, antes 
de iniciar o trabalho. Durante a atividade no trabalho será tarde demais. 
Isto vale principalmente para pessoal apenas ocasionalmente em 
atividade , por exemplo, quando equipando ou realizando manutenção. 

14.5.5  Verificar ao menos ocasionalmente o trabalho consciente em termos de 
segurança e perigos por parte do pessoal sob observância do manual 
de operação! 

14.5.6  O pessoal não pode usar cabelo longo solto, roupas folgadas ou 
adornos, inclusive anéis. Há o risco de ferimentos, por exemplo, por 
ficar preso ou puxões. 

14.5.7  Sempre que necessário ou exigido pelos regulamentos, use 
equipamentos de proteção individual. 

14.5.8  Observe todas as orientações de segurança e perigo na máquina / 
equipamento! 

14.5.9  Mantenha todas as orientações de segurança e perigo na / sobre a 
máquina completas e legíveis! 

14.5.10 Em caso de modificações relevantes à segurança da máquina / 
equipamento ou de seu desempenho operacional, desligar 
imediatamente a máquina / equipamento e notificar a falha ao posto / 
pessoa competente! 

14.5.11 Não realizar quaisquer modificações, adições ou conversões na 
máquina / equipamento que possam afetar a segurança sem a 
aprovação do fabricante. Isto também se aplica à instalação e emprego 
de dispositivos e válvulas de segurança, bem como à soldagem em 
peças de suporte de carga. 

14.5.12 Peças de reposição devem atender aos requisitos técnicos 
especificados pelo fabricante. Isto é sempre garantido com peças de 
reposição originais. 

14.5.13 Cumprir os prazos especificados ou indicados no manual de operação 
quanto a inspeções recorrentes! 



© Feltes GmbH, Gerätebau - Gerätevertrieb 21 

14.5.14 Para a realização de medidas de manutenção, é absolutamente 
necessário equipamento de oficina adequado ao trabalho. 

14.5.15 Tomar conhecimento do local e operação de extintores de incêndio! 
14.5.16 Observar as possibilidades de alarme de incêndio e de combate a 

incêndio! 
 
14.6  Seleção e qualificação de pessoal; obrigações fundamentais 
14.6.1  Qualquer trabalho em / com a máquina / equipamento somente poderá 

ser realizado por pessoal confiável. Observar idade mínima permitida 
por lei! 

14.6.2  Empregar apenas pessoal treinado ou instruído e determinar 
claramente as responsabilidades do pessoal para a operação, 
instalação, manutenção e reparos! 

14.6.3  Certificar-se de que apenas pessoal autorizado esteja em atividade na 
máquina! 

14.6.4  Determinar a responsabilidade do operador-chefe da máquina - 
inclusive em termos de regras de transporte - possibilitar-lhe rejeitar 
instruções de segurança adversas de terceiros! 

14.6.5  Permitir que pessoal a ser treinado, instruídos ou parte de formação 
geral trabalhe na máquina / equipamento somente sob a supervisão 
constante de uma pessoa experiente! 

14.6.6  Trabalhos em acessórios elétricos da máquina / equipamento só 
podem ser realizados por um eletricista qualificado ou por pessoas 
instruídas sob a condução e supervisão de um eletricista qualificado, 
de acordo com os regulamentos eletrotécnicos. 

14.6.7  Trabalhos em quadros, sistemas de frenagem e de direção, somente 
podem ser realizados por pessoal treinado para tal! 

 
14.7  Orientações de segurança para determinadas fases de operação 
14.7.1  Operação normal 
14.7.1.1 Deixar de realizar qualquer forma de trabalho insegura! 
14.7.1.2 Familiarize se com o ambiente de trabalho antes do início do trabalho. 

Pertencem ao ambiente de trabalho, por exemplo, os obstáculos na 
área de trabalho e de trânsito, a capacidade de carga do piso e as 
necessárias interdições do canteiro de obras à área de circulação 
pública. 

14.7.1.3 Tomar medidas para assegurar que a máquina / equipamento seja 
operado apenas em estado seguro e operacional! Operar a máquina 
somente quando todos os dispositivos de proteção e equipamentos de 
segurança, por exemplo, dispositivos de proteção removíveis, 
dispositivos de parada de emergência, isolamento acústico, 
dispositivos de aspiração estiverem disponíveis e operacionais! 

14.7.1.4 Verifique pelo menos uma vez por turno a máquina / equipamento 
quanto a danos e defeitos visíveis externamente. Quaisquer alterações 
(incluindo o desempenho operacional) comunicar imediatamente ao 
posto/ pessoa competente! Caso necessário, pare a máquina 
imediatamente e bloqueie. 

14.7.1.5 Em caso de mau funcionamento da máquina / equipamento, desligar 
imediatamente e bloquear! Eliminar imediatamente as falhas! 

14.7.1.6 Observar os procedimentos de ligar e desligar, e indicadores de 
controle conforme o manual de operação! 
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14.7.1.7 Antes de ligar / partir a máquina / equipamento assegurar se de que 
ninguém possa ser colocado em risco pela máquina / equipamento 
partindo! 

14.7.1.8 Antes do início de operação / início do trabalho, verificar se freios, 
direção, dispositivos de sinalização e iluminação estejam funcionais! 

14.7.1.9 Antes do procedimento da máquina, verificar o acondicionamento 
seguro dos acessórios! 

14.7.1.10  Em caso de má visibilidade ou escuridão decididamente acender a luz! 
14.7.1.11 Ao passar de passagens inferiores, pontes, túneis, linhas de 

transmissão etc. sempre prestar atenção à suficiente distância! 
14.7.1.12 Mantenha sempre uma distância suficiente de beiradas de valas e 

taludes! 
14.7.1.13 Deixar de realizar qualquer forma de trabalho que afete a estabilidade 

da máquina! 
14.7.1.14 Não conduzir a carga em transversal; sempre conduzir equipamentos 

de trabalho e carga próximo ao solo, especialmente em descidas! 
14.7.1.15 Ao deixar a máquina, enfaticamente bloqueá-la contra rolamento 

acidental e uso não autorizado. 
14.7.2  Trabalho extraordinários no âmbito da utilização da máquina / 

equipamento e atividades de manutenção, bem como eliminação de 
falhas no decurso do trabalho; descarte 

14.7.2.1 Cumprir com as atividades e prazos de ajustes, manutenção e 
inspeção prescritas no manual de operação, inclusive indicações de 
substituição de peças e acessórios! Somente pessoal qualificado pode 
realizar esses trabalhos! 

14.7.2.2 Informar os operadores antes da implementação de um trabalho 
especial e manutenção! Nomear fiscal! 

14.7.2.3 Em qualquer trabalho que afete a operação, ajuste de produção, 
reconfiguração ou ajuste da máquina / equipamento e as suas 
instalações de segurança, bem como inspeção, manutenção e reparos, 
observar procedimentos para ligar e desligar de acordo com o manual 
de operação e instruções para trabalhos de manutenção! 

14.7.2.4 Isolar áreas de manutenção, se necessário, de forma espaçosa! 
14.7.2.5 Se a máquina / equipamento estiver desligada totalmente nos trabalhos 

de manutenção e reparos, , deve ser bloqueada contra religação 
inesperada: 
 - trancar os dispositivos de controle principais e retirar a chave e / ou 
- fixar uma etiqueta de bloqueio no interruptor principal. 

14.7.2.6 Executar os trabalhos de manutenção e reparos somente quando as 
máquinas estiverem apoiada em piso nivelado e que suporte o peso, e 
travado contra rolamento e vergadura! 

14.7.2.7 Peças individuais e conjuntos maiores devem ser presas e bloqueadas 
cuidadosamente a talhas para que daí não advenham condições 
perigosas. Utilizar somente talhas apropriadas e tecnicamente 
perfeitas, bem como meios acessórios de içamento com suficiente 
capacidade de carga! Não permanecer ou trabalhar sob cargas 
suspensas. 

14.7.2.8 Solicitar os trabalhos de fixação de cargas e de treinamento de 
operadores de pórtico somente a pessoas experientes! O treinado deve 
permanecer ao alcance da vista do operador ou estar em contato de 
voz com este. 
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14.7.2.9 Para trabalhos de montagem acima da altura do corpo, utilizar os 
meios de escalada, como escadas e plataformas, previstas para tal. 
Não utilizar peças de máquinas não utilize como auxiliar de escalada! 
Durante o trabalho de manutenção em grandes, utilizar proteções 
contra quedas! 
Manter todas os alças, degraus, parapeitos, plataformas, livres de 
sujeira, neve e gelo! 

14.7.2.10 Limpar máquina e, especialmente, conexões e roscas no início da 
manutenção / reparo dos óleo, combustíveis ou insumos! Não utilizar 
produtos de limpeza agressivos! Utilizar panos de limpeza livres de 
fibras! 

14.7.2.11 Antes de limpar a máquina com água ou jatos de vapor (lavadora de 
alta pressão) ou outros produtos de limpeza, cobrir / selar todas as 
aberturas nas quais não podem permitir a entrada de água/ vapor/ 
detergente por razões de segurança ou de funcionamento. 
Particularmente estão em risco motores elétricos e armários de 
distribuição. 

14.7.2.12 Após a limpeza, as coberturas / selagens devem ser completamente 
removidas! 

14.7.2.13 Em trabalhos de manutenção e reparos de sempre apertar parafusos 
soltos! 

14.7.2.14 Caso seja necessária a desmontagem de dispositivos de segurança na 
configuração, manutenção e reparos, a remontagem deverá ser 
realizada imediatamente após o encerramento dos trabalhos de 
manutenção e reparos e a verificação dos dispositivos de segurança. 

14.7.2.15 Garantir o descarte seguro e ambientalmente correto de materiais 
consumíveis e auxiliares, bem como de peças de reposição! 

 
14.8  Notas sobre tipos especiais de perigo 
14.8.1  Energia Elétrica 
14.8.1.1 Utilizar somente fusíveis originais com corrente especificada! Em caso 

de falhas no fornecimento de energia desligar imediatamente a 
máquina / equipamento! 

14.8.1.2 Manter a máquina / equipamento a uma distância adequada de linhas 
de transmissão elétricas! Ao trabalhar na proximidade de linhas de 
transmissão elétricas, o equipamento não deve chegar perto das 
linhas. Perigo à vida! Informe-se sobre distâncias de segurança 
obrigatórias! 

14.8.1.3 Após o toque com linhas de alta tensão - não abandonar a máquina - 
retirar a máquina da zona de perigo - alertar terceiros sobre a 
aproximação e toque da máquina - proceder com o desligamento da 
tensão - Somente abandonar a máquina quando a linha tocada / 
danificada estiver desenergizada! 

14.8.1.4 Trabalhos em equipamentos ou acessórios somente podem ser 
realizados por um eletricista qualificado ou por pessoas treinadas sob a 
condução e supervisão de um eletricista qualificado, de acordo com os 
regulamentos eletrotécnicos. 
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14.8.1.5 Peças de máquinas e equipamentos nas quais são realizadas trabalhos 
de inspeção, manutenção e reparos devem - caso prescrito - ser 
desligadas. Verificar primeiro a desenergização das peças, em seguida 
aterrar e, caso haja peças adjacentes energizadas, curto-circuitar e 
isolar! 

14.8.1.6 Os acessórios elétricos de uma máquina / equipamento devem ser 
inspecionados / verificados regularmente. Falhas, como conexões 
soltas ou cabos queimados, devem ser eliminadas imediatamente. 

14.8.1.7  Se forem necessários trabalhos em partes energizadas, trazer uma 
segunda pessoa que, em caso de emergência, atue no botão de 
parada de emergência ou no interruptor principal para o desligamento 
da tensão. Isolar a área de trabalho com uma corrente de segurança 
vermelho-branca e uma etiqueta de bloqueio. Utilize apenas 
ferramentas isoladas! 

14.8.2  Gás, poeira, vapor, fumaça 
14.8.2.1  Cumprir com a regulamentação aplicável ao respectivo local! 
14.8.2.2  Somente realizar trabalhos de soldagem, calcinação ou de esmeril na 

máquina / equipamento se isto for expressamente autorizado; pode 
ocorrer, por exemplo, riscos de incêndio e explosão! 

14.8.2.3  Antes da soldagem, calcinação ou esmeril, devem ser removidas da 
máquina / equipamento e seus arredores a poeira e outras substâncias 
inflamáveis e adequadamente ventilada (perigo de explosão)! 

14.8.3  Hidráulica, pneumática 
14.8.3.1 Todas as linhas, mangueiras e roscas devem ser inspecionadas 

regularmente quanto a vazamentos e danos visíveis externamente! 
Reparar os danos imediatamente Óleo espirrado pode causar 
ferimentos e incêndio. 

14.8.3.2 Para trechos do sistema e dutos de pressão (hidráulica, pneumática), 
despressurizar antes de iniciar trabalhos de reparo, conforme as 
descrições do módulo! 

14.8.3.3  Instalar linhas hidráulicas e pneumáticas profissionalmente e montar! 
Não trocar as conexões! Guarnições, comprimento e qualidade das 
mangueiras devem cumprir os requisitos. 

14.8.4  Ruído 
14.8.4.1 Durante a operação, equipamentos de isolamento acústico na máquina 

/ equipamento devem estar na posição de proteção. 
14.8.4.2 Utilizar protetores auriculares pessoais determinados! 
14.8.5  Óleos, graxas e outras substâncias químicas 
14.8.5.1 Ao manusear óleos, graxas e outras substâncias químicas, observar as 

normas de segurança aplicáveis para o produto! 
14.8.5.2 Cuidado ao manusear materiais consumíveis e auxiliares quentes 

(perigo de queimadura)! 
 
14.9  Transportes; recolocar em operação 
14.9.1  Somente utilizar meios de transporte e talhas com capacidade 

suficiente de carga! 
14.9.2  Quando recolocar em operação, proceder somente de acordo com 

manual de operação! 
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1) Inspeção antes da expedição 
 A inspeção visual e funcional do pórtico de alumínio e seus componentes é 

realizada. O produto foi desenvolvido, projetado e fabricado de acordo com as 
boas práticas de engenharia.  

 
 
 
 
Data: dia da expedição (ver guia de remessa)    Assinatura:  
   Identificação do signatário: Norbert Feltes (Diretor Geral) 

16. Outros documentos 
 
Inspeção recorrente 
 
Produto:   Pórtico de Alumínio de Montagem Rápida 
Versão:   Móvel 
Modelo:   Mini – Standard – Maxi 
Fabricante:   Feltes GmbH, Gerätebau - Gerätevertrieb 
Ano:    2015 
Número do produto: 121000-122000 - 123000 
Capacidade de carga: 500 kg - 1000 kg 
Número de série: Para o número de série, favor referir-se à plaqueta de 

identificação fixado na viga do equipamento.  
Peso:    Capítulo 8 (ver página 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprovante de manutenção 
 

Data Assinatura Trabalhos realizados / Observações 
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Comprovante de manutenção 
 

Data Assinatura Trabalhos realizados / Observações 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Faça listas próprias para registros adicionais. 
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