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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

USOS MULTI FUNCIONAIS 

RECREACIONAL CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL 

EMERGÊNCIA BARREIRA CINTA 

LIBERAR A TENSÃO 

Afrouxe a mola do gatilho em direção a seta “A”. Estavelmente empurre a alavanca até 
o a unidade de gatilho empurrar e liberar o gatilho de parada (não mostrado) para
limpar os dentes do roquete. Isso libera carga um entalhe. Repita este movimento da
alavanca coforme necessário para liberar a tensão um entalhe por vez.

CUIDADO: 

Quando liberar carga evite movimentos bruscos da alavanca. Aplique pressão na 
alavanca com uma força ainda mais estável. 
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ESPECIFICAÇÃO (CAPACIDADE DE ITERRUPÇÃO) 

CABO MÉTODO 1 TON 
1-1/2
TON

2 TON 3 TON 4 TON 

LINHA 
DUPLA 

CAPACIDADE 
DE PUXAR 

1000 KGS 1500 KGS 2000 KGS 3000 KGS 4000 KGS 

NÃO LEVANTE PESSOAS OU LEVANTE SOBRE PESSOAS 

LINHA 
ÚNICA 

CAPACIDADE 
DE PUXAR 

500 KGS 750 KGS 1000 KGS 1500 KGS 2000 KGS 

NÃO LEVANTE PESSOAS OU LEVANTE SOBRE PESSOAS 

DIÂMETRO DO CABO 
3/16” (5 
mm) 

3/16” (5 
mm) 

3/16” (5 
mm) 

3/16” (5 
mm) 

1/4” (6 
mm) 

POTÊNCIA DA ALAVANCA 15:1 15:1 15:1 15:1 15:1 

TAMANHO DO CABO DE AÇO

Guincho com aproximadamente 3 metros de cabo sendo 1,5 metro útil.

LEVANTAR CARGA OU APLICAR TENSÃO 

Envolva a unidade do gatilho e a roda do roquete empurrando a mola do 
gatilho em direção  
à seta “A”, e então eleve a alavanca em direção da seta “C”. Cada golpe da alavanca vai 
bobinar o cabo para puxar a carga. 

EXTENDER O CABO 

Segure o gancho e tambor a uma âncora rígida. Desprenda a mola do gatilho da 
unidade em direção à seta “B”. Eleve a alavanca e segure firmemente em direção à 
seta “E”, então afrouxe o gatilho de parada em direção à seta “D” e ao mesmo tempo 
puxe até a folga desejada ser alcançada. 
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CUIDADO: Certifique-se de que o seu guincho manual seja mantido em condições de 
trabalho seguras e apropriadas observando as seguintes regras: 

1. Inspecione o cabo regularmente para examinar as ranhuras ou distorções. O cabo
deve ser substituído uma vez que qualquer das situações anteriores ocorrer.

2. Não puxe o cabo sobre ou ao redor de um canto.

3. Não enrole o cabo em torno de qualquer objeto e puxe de volta para si.

4. Não sobrecarregue; saiba quanta carga é permitida quando você estiver puxando.

5. Não use um tubo ou outro dispositivo para elevar a alavanca para nível adicional.
Isso vai destruir o guincho.

6. Não opere o guincho com menos de 3 voltas do cabo na bobina.

7. Por favor use um estropo adequado, parafuso ou outro acessório anexado à carga
para ser puxado. E certifique-se que há prendimento positivo do gancho do guincho à
carga.

8. Não levante pessoas ou sobre pessoas.

SUBSTUTUIÇÃO DO CABO 

Uma abertura “buraco de fechadura" de desenho especial de mudança rápida no 
tambor da roda de roquete e uma extremidade do cabo balançado para permitir 
instantânea, segura substituição do cabo. Puxe todo o cabo da roda do roquete, 
ruptura do “buraco da fechadura” estale um  novo cabo, e então rebobine o cabo na 
roda do roquete. 
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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 .

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.
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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.

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. 




