
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
ELEVADOR ELÉTRICO PARA ANDAIMES EM ALUMÍNIO

1. Introdução
Este Manual de Montagem e Utilização aplica-se exclusivamente 
ao elevador para Torres “ALTREX” aqui designado por “Shuttle”. 
Antes de iniciar a montagem do “Shuttle” deve ler atentamente 
este manual. A torre a utilizar deve ser montada conforme o 
seu próprio manual. Não seguir as instruções dos manuais 
pode resultar em acidentes graves. A RENTACESSO não 
assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da 
montagem ou utilização indevida do “Shuttle”. O empregador, 
supervisor e utilizador são responsáveis pelo correto uso 
do “Shuttle” e devem garantir que o manual esteja sempre 
disponível no decurso dos trabalhos. Para além deste manual 
tenha sempre no local o da Torre “ALTREX” que servirá de 
suporte ao “Shutttle”.

2. Instruções de segurança
Para evitar acidentes durante a montagem, desmontagem e 
utilização do “Shuttle”, devem ser estritamente respeitadas as 
seguintes regras de segurança:
1. Siga integralmente as instruções contidas no manual da 

torre durante a sua montagem.
2. Não coloque no “Shuttle” cargas superiores a 30 kg.
3. É proibido elevar pessoas e/ou animais com o “Shuttle”.
4.	 Antes	 de	 utilizar	 verifique	 a	 correia	 de	 elevação	 com	

cuidado para garantir que esteja sem cortes, bordas 
desgastadas, furos, deformações ou outros danos.

5. Posicione sempre o conjunto Torre/Shuttle numa superfície 
plana,	horizontal	e	firme.

6.	 Certifique-se	 de	 que	 não	 há	 obstáculos	 no	 percurso	 do	
“Shuttle”.

7. Não utilize o “Shuttle” com ventos superiores a 10,7 m/s 
(máx. 5 Beaufort).

8. A altura máxima da plataforma da Torre é de 8,20m para 
uso no exterior e 12,20m para o interior.

9. Use o berbequim portátil fornecido (L) para operar o 
guincho (potência mínima de 600 Watts).

10. Rode no sentido anti-horário (desapertar) para elevar e no 
sentido horário (apertar) para descer.

11. Tome todos os cuidados para que os objectos elevados 
não caiam para fora do “Shuttle”. Preste atenção aos 
seguintes pontos ao utilizar o guincho:

12.	 A	correia	de	elevação	deve	ficar	plana	(sem	torções)	entre	
o guincho e a consola.

13. Para aumentar a duração e o bom funcionamento do 
guincho, pare o berbequim (L) assim que seja atingida a 
elevação máxima.

14. Trave sempre o guincho após cada utilização.
15. Mantenha-se afastado das cargas para evitar acidentes 

resultantes da queda de objetos.
16. Mantenha uma distância segura durante a elevação da 

carga mesmo que esteja dentro da torre.
17. Isole a área à volta da torre para impedir a circulação de 

pessoas na zona.

3. Peças

4. Montagem
O “Shuttle” dispõe de dois acessórios de carga:
- Suporte com caixa para elevação de pequenas ferramentas 

e outros objectos
- Suporte para elevação de placas e painéis.
No último caso é usado um bastidor com uma passagem que 
facilita a colocação do painel na plataforma de trabalho.
1.	 Monte	o	Perfil	Base	 (B) no primeiro bastidor da torre e 

prenda-o	firmemente	com	as	abraçadeiras.
2. Para utilizar o bastidor com 

passagem (A)	 deve	 fixar	 as	
abraçadeiras a 75cm da lateral do 
bastidor. 

3. Encaixe a consola (F ou I) pela 
parte	 superior	 do	Perfil	Base	 (B) e 
deslize-a até ao batente inferior. 
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4. Continue a montagem da torre e do 
perfil	(D).

5.	 Verifique	 que	 os	 perfis	 estejam	
perfeitamente alinhados.

6. Quando atingir a altura de trabalho 
pretendida coloque o bastidor 
com passagem (A), se for elevar 
painéis solares. A passagem 
deve	 ficar	 junto	 ao	 perfil	 (D).

7.	 Monte	o	último	perfil	(D)	e	fixe-o	com	
as abraçadeiras.

8. Termine a montagem da torre 
(Plataforma de Trabalho).

9.	 Encaixe	o	guincho	no	 topo	do	perfil	
(D), com o engate para o berbequim 
e o travão para dentro da torre, e 
aperte-o.

10. Destrave o guincho deslocando a 
alavanca para cima.

11. Desça a correia de elevação até à 
base com auxílio do berbequim (L).

12.	 Prenda	o	mosquetão	da	correia	no	suporte.	Certifique-se	
que	a	correia	fica	esticada	e	sem	torções.

5. Utilização do “Shuttle”
Elevação com o “Shuttle”
1. Monte o suporte pretendido (G ou J).
2. Coloque a carga (Máx. 30kg).
3. Suporte com caixa: coloque a carga 

na caixa de forma segura para que 
não deslize para fora durante a 
elevação.

4. Suporte para placas e painéis: 
coloque a placa ou painel no suporte 
e	fixe-o.

5. Encaixe o berbequim (L) e eleve o 
suporte, rodando no sentido anti-
horário (desapertar).

6. Trave o guincho quando o suporte 
atingir a posição mais elevada 
(alavanca para baixo).

7. Destrave o suporte de painéis, rode-o 
90 graus e deslize o painel solar para 
dentro da torre.

8. Use a cinta corta-vento para prender 
o suporte à torre. A cinta corta-vento 

deve ser utilizada em todas as 
circunstâncias.

9. Na utilização do “Shuttle” com 
suporte para placas e painéis preste 
atenção ao seguinte: 
•	Fixe	a	placa	ou	painel	ao	suporte	

com total segurança.
•	Certifique-se	 de	 que	 o	 suporte	

está fechado e travado para que 
não abra acidentalmente. 

•	Quando	elevado,	utilize	sempre	a
cinta corta-vento para prender o suporte à torre.

6. Uso da cinta corta-vento
Coloque a alça da cinta corta-vento sobre o cone do bastidor, 
conforme a imagem abaixo.

7. Desmontagem
O “Shuttle” deve ser desmontado na ordem inversa à da 
montagem.

8. Inspecção e Manutenção
1. As peças do “Shuttle” devem ser manuseadas e 

transportadas com cuidado para evitar danos. 
2. Utilize apenas as peças em bom estado.
3.	 Verifique	a	limpeza	de	todas	as	peças.	

4.	 Verifique	 se	 as	 peças	 móveis	 estão	 a	 funcionar	
correctamente.

5. Teste a embraiagem do guincho elevando uma carga 
superior a 30 quilos. A cinta de elevação deve começar a 
escorregar.

6.	 Verifique	se	existem	danos.	Peças	danificadas,	gastas	ou	
de outras marcas não podem ser usadas.
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