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Lista de peças 
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PART NO PORTUGUESE 

DESCRIPTION 

QTD. 

1 BARRA 1 

2 

BARRA DE 

EXTENSÃO 1 

3 SUPORTE 2 

4 POSTE PRINCIPAL 1 

5 

SUPORTE 

TRASEIRO 1 

6 PARAFUSO 4 

7 BARRA FRONTAL 2 

8 PORCA M16 8 

9 ARRUELA 16 11 

10 

PARAFUSO 

M16X110 1 

11 

PARAFUSO 

M16X100 3 

12 

PARAFUSO 

M16X80 2 

13 

PARAFUSO 

M16X90 1 

14 

PARAFUSO 

M12X80 1 

15 PORCA M12 1 

16 ARRUELA 12 1 

17 GUINCHO 1 

18 BOMBA 1 

19 ALÇA 1 

20 

PARAFUSO 

M14X100 2 

21 PORCA M14 

2 

22 ARRUELA 14 

2 

23 RODA 3 1/2"  

4 

24 RODA  3" 

2 

25 PARAFUSO M8X12 

8 

26 ARRUELA 8 

24 

27 

PARAFUSO 

ACHATAOO 

4 

28 PORCA MB 

16 

29 ÁRAFUSO M8X20 

16 
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Instruções  de montagem: 
1. Monte o equipamento de acordo com a figura contida neste manual. 

2. Fixe as rodas na base ou nas pernas, todas as porcas devem ficar apertadas. 

3. Ao montar o poste principal e o suporte, fixe o poste primeiro, não aperte muito os 

parafusos, então, fixe o suporte e aperte totalmente os parafusos. 

4. Monte a barra no poste principal, insira a barra de extensão na barra principal, escolha 

a melhor posição de acordo com as suas necessidades e aperte os parafusos. 

5. Fixe a unidade de elevação no suporte e barra, todos os parafusos e porcas devem ser 

apertados. 

6. Ao usar o equipamento sem carga, feche a válvula de escape virando a alça no sentido 

horário, use a alça da bomba de modo que a barra seja erguida, então, abra a válvula 

no sentido anti-horário para descer a barra, repita varias vezes, certifique-se que o 

trabalho esta sendo feito adequadamente. 

 

Atenção 

1. Nunca exceda o limite de carga, isso pode causar danos no equipamento. 

2. Sempre use o guincho em áreas planas e niveladas capazes de sustentar a carga. O uso 

do guincho em terrenos não planos pode resultar na instabilidade do equipamento e 

possível perda de carga. 

3. Antes do uso, certifique-se que todos os parafusos e porcas estão alocados 

corretamente e apertados. 

4. A barra e a carga devem estar abaixadas antes de movê-las, mova a carga lentamente 

para evitar balanços incontroláveis e possível perda de carga. 

5. É possível que tenha entrado ar no sistema hidráulico causando problemas no 

desempenho de elevação. Retire todo ar do sistema hidráulico abrindo 

completamente a válvula de escape (vire a alça no sentido horário como mostrado), 

então, segurando a barra embaixo, opere a alça da bomba rapidamente repetidas 

vezes. 

6. Se a perna estiver fixa, o comprimento da barra de extensão deve ser ajustado de uma 

única vez, em caso de fraqueza depois do carregamento. 

7. Se a perna estiver dobrada, antes de eleva-la, a barra deve ser abaixada. A perna não 

pode ser erguida quando o guincho estiver carregado, e a perna tem que ser fixada. 

8. Se a unidade de elevação tem válvula de segurança, neste caso a válvula não pode ser 

ajustada opcionalmente. 
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Manutenção 
1. Ao adicionar ou repor óleo, sempre use óleo hidráulico de qualidade. 

2. Evite misturar diferentes grades/ tipos de óleo. Não use fluido de freio, álcool, óleo 

detergente de motor com glicerina nem óleo sujo. Fluido impróprio pode causar sérios 

danos internos no equipamento. 

3. Ao adicionar óleo, seja muito cuidadoso para não deixar que sujeiras ou materiais 

estranhos entrem no sistema. Verifique o sistema de lubrificação a cada 3 meses, 

verificando a existência de ferrugem e corrosão. Limpe conforme necessário e passe 

pano umidificado com óleo. 

4. Reparos e manutenções devem ser fetos por profissionais qualificados. A 

desobediência dessa regra pode levar a ferimentos pessoais graves. 

Termo de garantia 
A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 

condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do 

produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses, contados a partir da data da emissão da 

nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) e 

se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do 

equipamento. 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não 

será concedida. 

 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, 

pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em 

outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. 

É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de 

reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e 

substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria,  graxa, combustíveis etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de 

assistência técnica . 
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3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, 

etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela 

de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e 

baterias; 

6.Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, 

corrente, cora, rolamento, entre outros. 

7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação 

de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), 

efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em 

razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da 

instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do 

desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente 

apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado 

no manual de instruções. 
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4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado 

incorretamente (motores de 2 tempos). 

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do 

Brasil. 

8. O prazo de validade estiver expirado. 

9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso 

intensivo. 

 

Obs.  Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não ser 

aplicável para o equipamento adquirido. 
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