
 

 

 

 

    

TranspaleteTranspaleteTranspaleteTranspalete 

 

 

Leia o manual com atenção antes de operar seu Transpalete Tander. 

 

 



 
 

 

 

Obrigado por escolher o Transpalete Tander. Para sua segurança e operação correta 

do equipamento, por favor, leia atentamente o manual antes do uso. 

Atenção: Toda informação presente neste, é baseada nos dados disponíveis no 

impresso. O fabricante reserva o direito de modificar seus próprios produtos a 

qualquer momento sem aviso prévio e acrescentar notas em qualquer seção do 

manual. Para possíveis atualizações, por favor, entre em contato com o fabricante. 

1. Especificações Gerais: 

Modelo 
NTSN550  
NTDP550 

NTSN685 
NTDP685 

Capacidade (kg) 2000 2000 

Altura mínima do garfo (mm) 75 75 

Altura máxima do garfo (mm) 185 185 

Altura de elevação (mm) 110 110 

Comprimento do garfo (mm) 1150 1220 

Largura de cada garfo (mm) 160 160 

Largura total dos garfos (mm) 550 685 

Diâmetro das rodas (mm) 
70x68 (nylon) 
80x70(Poliuretano) 

70x68 (nylon) 
80x70(Poliuretano) 

Diâmetro do volante(mm) 

180x50 (Nylon, 
Poliuretano ou 
borracha) 

180x50 (Nylon, 
Poliuretano ou 
borracha) 

 

Larguras de garfos também disponíveis: 700, 800,900, 1000,1500, 1600, 1800, 

2000mm. 

Materiais e especificações são assuntos que podem ser modificados sem aviso prévio. 

2. Anexando o cabo no compartimento da bomba: 

2.1 Remova 3 parafusos (D611) do suporte do cabo; 

2.2 Acomode o cabo de maneira a permitir que a corrente e os parafusos de 

ajuste passem entre o buraco central do suporte e o eixo. 

2.3 Insira os 3 parafusos pelo cabo dentro do suporte e aperte-os seguramente. 

2.4 Suspenda a alavanca e insira os parafusos de ajuste na fresta frontal, 

deixando a porca na parte interna da alavanca. 

 

 



 
 

 

 

 

3. Ajustando o dispositivo de liberação: 

Na barra de tração do transpalete, encontra-se a alavanca de controle que 

pode ser regulada em três posições: 

Elevação Alavanca abaixada 

Posição de condução  Alavanca em posição central 

Descida Alavanca para cima. Quando a 
alavanca é liberada, a posição de 
condução é ativada. 

 

 

Se as posições estiverem divergentes das informações acima, elas poderão ser 

modificadas seguindo os seguintes passos: 

3.1 Se o garfo levanta ao estar em posição de condução, gire o parafuso de 

ajuste ou a porca no sentido anti-horário até que a o problema seja 

resolvido. 

3.2 Se o garfo desce ao estar em posição de condução, faça o mesmo sugerido 

no item 3.1. 

3.3 Se o garfo não desce enquanto a alavanca está levantada, gire o parafuso 

de ajuste ou a porca no sentido anti-horário até que o problema seja 

resolvido. 

  3.1 e 3.2 para assegurar que o parafuso e a porca estão na posição adequada. 

3.4 Se o garfo não levanta ao estar na posição de levantamento, então verifique  

as posições de  condução e descida de acordo com os itens 3.1, 3.2 e 3.3 

4. Manutenção: 

Seu transpalete é altamente livre de manutenção. 

4.1 Óleo 

Por favor, verifique o nível de óleo semestralmente. A capacidade de óleo é cerca de 

0,31t. Use óleo do tipo hidráulico de acordo com a escala de temperatura abaixo: 

Temperatura Óleo 

-20°C~+40°C L-HV46 óleo hidráulico 

 

 



 
 

 

 

4.2 Como retirar ar do compartimento da bomba: 

É possível que o ar entre no óleo hidráulico porque o transporte da bomba está 

em posição errônea. Isso pode ocasionar no não levantamento dos garfos 

quando a alavanca está em posição de levantamento. O ar pode ser retirado do 

seguinte modo: deixe a alavanca na posição de descida, então mova, 

repetidamente, a alavanca para cima e para baixo. 

4.3 Verificação diária e manutenção: 

Verificação o transpalete diariamente pode limitar o desgaste o máximo 

possível. Deve- se ter atenção especial às rodas e eixos para evitar que pedaços 

de tecido e fios causem danos à máquina. 

4.4Lubrificação 

Use graxa de motor para lubrificar as partes necessitadas. 

5.Guia para utilização segura: 

Para utilizar o transpalete com segurança, por favor, leia todas as instruções no 

manual e aquelas fixadas na máquina antes de usar. 

5.1 Não conduza o transpalete se você for familiarizado com a máquina ou se 

não tiver instruções e autorização para isso. 

5.2 Não conduza o transpalete se não for autorizado e habilitado para fazê-lo. 

Deve-se prestar atenção nas rodas, na alavanca, nos garfos e no controle de 

descida. 

5.3  Não utilize o equipamento em  pisos inclinados. 

5.4 Nunca posicione nenhuma parte do corpo no mecanismo de levantamento, 

nem debaixo do carregamento dos garfos. Não transporte passageiros. 

5.5 É aconselhável uso de luvas e sapatos de segurança aos condutores. 

5.6  Não transporte cargas deslocadas ou soltas. 

5.7 Não ultrapasse o limite de carga do transpalete 

5.8 Sempre posicione a carga no centro dos garfos, nunca nas pontas. 

 



 
 

 

5.9 A capacidade da máquina garante uma distribuição equilibrada, com o 

centro da carga sendo no meio do comprimento dos garfos. 

5.10 Assegure-se que o comprimento dos garfos é compatível com o do 

transpalete em si. 

5.11 Abaixe os garfos ao máximo enquanto o equipamento está fora de uso. 

5.12 Em ocasiões especiais, o condutor deve tomar cuidado extra ao operar o 

maquinário. 

N° Problema Causa Solução 
1 Os garfos não chegam a 

sua altura máxima 
O óleo hidráulico está abaixo do nível 
aconselhável 

Coloque óleo 

2 Os garfos não levantam - Falta de óleo hidráulico 
-Óleo com impurezas 
-A porca está muito alta; o parafuso 
está muito apertado. Manter a válvula 
aberta. 
-Ar está entrando no óleo hidráulico. 
 

-Complete o óleo 
-Troque o óleo 
-Ajuste a porca e/ou o 
parafuso 

3 Os garfos não baixam - A parte acima da bomba está 
deformada causando o má distribuição 
de carga. 
-O garfo permaneceu muito tempo na 
posição elevada. 
O parafuso ou a porca não estão na 
posição esperada  

-Substitua a haste do 
pistão ou o corpo da 
bomba 
-Manter o garfo na 
posição abaixada 
quando fora de uso e 
prestar mais atenção na 
lubrificação da haste 
-Ajustar a porca e o 
parafuso 

4 Vazamentos -Partes vedadoras estão gastas ou 
danificadas 
-Alguma peça está gasta ou diminuiu de 
tamanho por conta do desgaste 
 

- Substitua por uma 
nova 
- Substitua por uma 
nova 
 

5 O garfo abaixa sem o 
funcionamento da 
válvula de liberação 

- As impurezas no óleo impossibilitam a 
válvula de fechar-se firmemente 
- Alguma peça da parte hidráulica está 
desgastada ou furada. 
-Presença de ar no óleo 
-Vedação está desgastada ou danificada 
-  A porca ou o parafuso não estão na 
posição correta 

-Substituir com novo 
óleo 
-Inspecionar e substituir 
partes gastas 
- Tirar o ar 
-Substituir com um 
novo 
-Ajustar a porca ou o 
parafuso 

Nota: Não tente desmontar o transpalete ao menos que seja treinado e autorizado para fazê-

lo. 
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