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CERTIFICADO DE GARANTIA 

 
Antes de acionar a GARANTIA DO EQUIPAMENTO, é necessária a 

leitura de todo este manual. 
 

 Garantimos os nossos produtos por um período de 12 (doze) meses a contar da 
data de emissão da nota fiscal de compra e quando os serviços forem confiados 

exclusivamente a nossa rede de assistentes técnicos autorizados. 
A garantia limita-se unicamente ao primeiro comprador. 

 A nota fiscal de compra e o seu pagamento total ou parcial efetuados em dia 
é o único requisito exigido para o cumprimento desta garantia, que abrange defeitos 
de material ou de fabricação, ocorridos em uso normal e adequado do equipamento.  
Excluímos da garantia os defeitos oriundos da má instalação e/ou utilização, quedas 

e causas diversas imprevistas e/ou inevitáveis, imprudência, imperícia ou 
negligência por parte do operador. 

 Defeitos por falha de instalação, má utilização, defeito nas redes de 
alimentação ou uso inadequado, as despesas de viagens e estadia do técnico 

referente ao conserto, correrão por conta do COMPRADOR, bem como as despesas 
com peças e serviços excluídos da garantia. 

Fretes e re-despachos correm por conta do comprador 
 
 
 

Cliente: ___________________________________________ 
 

Máquina No ___/___/___.___/___/___/___.___/___/___/___ 
 

N.F. No __________________ Data ______/______/______ 
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Parabéns!

Você acaba de adquirir mais um produto da EBERLIN EQUIPAMENTOS, tendo como 
principais características, a robustez, durabilidade, simplicidade de operação e baixos custos 
operacionais.

Com a Plataforma Pneumática TYREPANT, você agilizará as operações que envolvem 
todo o processo de correção da Geometria veicular, terá fácil acesso a todas as partes da suspensão 
do veículo, controle visual do operador no equipamento e o enriquecimento operacional e visual de 
sua loja.

Instruções para as principais operações

SUBIDA DO VEÍCULO:

Observar se o compressor esta carregado e se todas as possíveis válvulas da linha de 
alimentação estão desobstruídas; (passagem livre de pressão)

Observar se o veículo que será suspenso não possui cargas que ultrapassem a capacidade 
de suspensão traseira;

Colocar o batente dianteiro de pneus em sua posição e ajustar os pratos traseiros e 
dianteiros com relação à distância entre as rodas;

Posicionar o veículo de forma alinhada e centralizada com relação ao equipamento;
Subir com o veículo lentamente, até que as rodas dianteiras fiquem sobre os pratos 

dianteiros das pranchas e manter o veículo parado, acionando os freios;
Acionar o botão da válvula pneumática, puchando-o  para fora, até que as pranchas subam 

e as travas se posicionem na vertical.
Com a traseira do veículo suspensa, observar se as travas de nivelamento estão totalmente 

na vertical e em seguida despressurizar o sistema pressionando o botão da válvula de acionamento, 
até que as travas de nivelamento e sustentação, apoiem em suas bases.
IMPORTANTE

Travar as rodas traseiras com os calços, encaixando-os na frente e por traz dos pneus.
Proceder com as operações de alinhamento.

DESCIDA DO VEÍCULO:

Retirar as travas das rodas traseiras;
Com o veículo frenado, acionar a alavanca da válvula para fora, liberando a passagem de ar e 
pressurizando o sistema para liberar as travas de sustentação;

Depois de liberadas, levantar as duas travas até que seja possível encaixar as argolas das 
correntes, presas nas pontas das pranchas, nos pinos cônicos que se encontram nas laterais das 
travas de nivelamento; (colunas que nivelam as pranchas)

Subir no veículo, ligar o motor, manter o pedal do freio acionado e apertar o botão da 
válvula, liberando a pressão do ar para despressurizar o sistema e automaticamente descer a parte 
de traz do veículo até os batentes de borracha nas pontas das pranchas, apoiarem no solo.

Esperar a total despressurização do sistema para descer o veículo;
Descer o veículo com cuidado alinhado.



2

Manual Simplificado do UsuárioManual Simplificado do Usuário

5

                                                                                                      

 

Regule a pressão de trabalho apertando ou soltando o botão giratório que se encontra na parte superior 
do copo de entrada de ar, acima do manômetro. A pressão deve estar entre 110 a 150 Lbs máxima. Para 
girar o botão é necessário destravar a rosca puxando  para cima o botão. Ao regular a pressão desejada, 
pressione o botão para baixo travando a rosca. Lembre-se que o manômetro só vai atingir a pressão 
máxima que estiver no compressor.

***********************************************************************

âA Plataforma Pantográfica TYREPANT  pode ser instalada sem a necessidade de construção 
de valetas, possibilitando a sua operação sobre lajes ou terrenos que apresentam problemas de 
infiltração de água. Nada impede, porém, a sua utilização com valetas desde que observado 85cm 
como medida máxima de largura da mesma.

ATENÇÃO: O sistema de lubrificação do conjunto, faz com que o óleo que goteja no lubrifil, circule 
por todo o sistema e saia pelos orifícios no fim da linha que são as guias dos eixos dos pistões e os furos 
de entrada e saída de ar da válvula e das tampas guias dos cilindros pneumáticos. 
Com o tempo, observa-se que o óleo sai por estes pontos, tal ocorrência não indica, em hipótese 
alguma, algum problema técnico ou defeito de fabricação, somente circulação do óleo lubrificante do 
sistema.

 

imagem ilustrativa do lubrifil

CONSIDERAÇÕES

Nunca permita que pessoas fiquem no veículo durante as operações no equipamento.
Certifique-se sempre de que o veículo está com o freio funcionando corretamente antes de 

coloca-lo sobre a plataforma.
Mantenha os pisos das pranchas sempre limpos.
Não permita que pessoas não habilitadas operem o equipamento ou coloquem o veículo sobre 

as pranchas.
Não deixe o veículo sobre a plataforma se esta não estiver nivelada.
Não deixe o veículo por longo período de espera com o sistema pneumático pressurizado e as 

travas já posicionadas para a descida.
Em casos de falta de energia ou falha do sistema de captação de ar, descer o veículo do 

equipamento o mais rápido possível e só voltar a operá-lo após a normalização total dos sistemas.

MANUTENÇÃO

A Plataforma Pantográfica foi desenvolvida para trabalhar com o mais baixo nível de 
manutenção possível, mas alguns detalhes são necessários para um bom desempenho que são:

Manter o compressor de ar com a menor quantidade de água possível, utilizando-se 
do purgador que se encontra na parte de baixo do cilindro de armazenamento, pelo menos uma vez 
por semana.

Aconselhamos a instalação de um detentor de água na linha de alimentação da Plataforma 
Pantográfica, evitando assim a passagem de água para o sistema pneumático.

Verificar periodicamente o estado das mangueiras de ar e suas abraçadeiras e 
substituí-las imediatamente, quando for necessário.

O sistema pneumático se mantém lubrificado por meio do conjunto Lubrifil que se encontra 
fixado em baixo da prancha do lado do motorista. Este sistema retém água e impurezas do ar 
comprimido, bem como lubrifica toda a linha de ar da máquina. A água acumulada deve ser purgada 
periodicamente por intermédio do parafuso que se encontra 
abaixo do copo de armazenamento de água (não é necessário 
despressurizar o sistema para purgar a água) e o lubrifil deve ser 
reabastecido com óleo apropriado para sistemas pneumáticos.(Óleo 
C10 ou similar)

Para uma boa lubrificação do sistema, é necessário que o 
lubrifil trabalhe com  08 a 10 gotas de óleo a cada acionamento 
do sistema para suspender o veículo. Ao lado do gotejador, acima 
do copo de óleo, encontra-se o parafuso de regulagem do 
gotejamento. Apertando o parafuso, aumenta a quantidade de gotas 
e soltando, diminui.

ATENÇÃO: A falta de VAZÃO (CIRCULAÇÃO ) do óleo no sistema de lubrificação 
acarretará em graves danos ao sistema pneumático. Mantenha sempre o conjunto LUBRIFIL 
regulado para gotejar e abastecido com óleo apropriado para sistemas pneumáticos 

(ÓLEO ISO10 OU SIMILAR)
NUNCA UTILIZE ÓLEOS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS OU QUE NÃO SEJA 

RECOMENDADO.
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Verificar periodicamente todos os pontos de solda observando possíveis trincas ou 
deformidades na estrutura.

Reapertar todos os parafusos de fixação, tomando cuidado para não apertar em demasia as 
porcas de fixação dos pistões e das travas mecânicas.

Lubrificar periodicamente os eixos das dobradiças com óleo comum.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES 

Comprimento total – 5.40m
Comprimento das pranchas móveis – 4.40 m.
Largura total – 2.12m
Vão livre entre as pranchas – 1.00 m.
Altura do piso anti derrapante – 96 cm
Altura média da suspensão do veículo – 1.20 a 1.35 m.
Pressão média de trabalho – 120 Lbs.
Acionamento por 4 pistões pneumáticos de 140mm de diâmetro cada.
Válvula de acionamento de 3 vias e 2 estágios

2 Área recomendada para instalação de 28m (7 x 4 m)
Sistema LUBRIFIL com desumidificador e lubrificador de ar (Óleos para sistemas 

pneumáticos).

***********************************************************************

CONJUNTO LUBRIFICADOR

Drenar periodicamente os condensados do FILTRO acionando manualmente  o dreno abaixo do copo 
plástico, de maneira que o nível nunca atinja o volume total do copo. Abrir o dreno manualmente; não 
utilizar ferramentas ou alicates.

Regular o gotejador do lubrificador, girando o botão superior de tal forma que a cada acionamento 
(subida do veículo) goteje de 08 a 10 gotas. Abaixo do botão dosador, observe o gotejamento e regule 
apertando ou soltando o botão. 

Para Reabastecer  o lubrificador, corte o ar comprimido, retire o parafuso que se encontra na tampa ao 
lado do gotejador e introduza por este orifício o óleo necessário até atingir o nível máximo do copo. 
Recoloque novamente o parafuso no lugar tomando o cuidado para não aperta-lo demais. Utilize OLEO 
SAE 10 ou ISO 10. Caso desejar utilize óleo tipo Singer.
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