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MANUAL DE INSTRUÇÕES 

  

PLATAFORMA PNEUMÁTICA-ELEVATÓRIA 

 
 

 
 

 

  

 
 EBERLIN & CIA LTDA 

Instalação, Operação e Manutenção. 

 

Acionamento através de pistões pneumáticos 

         

www.eberlin.com.br

 
Leia todo o manual

  

Antes de operar o equipamento

Plataforma 300kg 
2 pistões

Plataforma 350kg
 2 pistões

Plataforma 450kg
 2 pistões

Plataforma 250kg
 1 pistão

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 fisc al 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 ga  rantia, que abrange defeitos de 
material ou de fabricação, ocorrida em uso normal e adequada do equipamento.  

Excluímos da garantia os defeitos oriundos  da má instalação ou utilização, 
quedas e  causas diversas imprevistas ou inevitáveis , imprudência, imperícia ou 
negligência por parte do operador. 
 Ou 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 
Estão excluído da garantia: tapete de borracha da base do descolador, molas de 

retorno do descolador, manípulo do descolador. 

 Cliente: ___________________________________________ 

 
Máquina N o ___/___/___.___/___/___/___.___/___/___/___ 

 

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

 
 

 
 
 
 

EBERLIN & CIA LTDA 
Assistência Técnica 

Tel. (019) 3245-1947 -3245-2087 
E-mail: comercial@eberlin.com.br

 

www.eberlin.com.br

 
 

MANUTENÇÃO 

ESTRUTURA - Recomendamos uma análise periódica na estrutura do 
equipamento, principalmente nos seus pontos de solda, observando possíveis 
trincas ou deformações. 
As mangueiras devem ser trocadas a cada ano ou quando em menor período, se 
apresentarem inadequadas ao trabalho do equipamento. 

100% Nacional
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Instruções para Instalação 
 

        A    plataforma Pneumática para motos PLAT MOTO é de  simples 
instalação desde que al g uns procedimentos descritos neste manual sejam 
corretamente seguidos. 

INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA (AR COMPRIMIDO) 

A Plataforma necessita de compressor de ar que trabalhe na faixa de 90 a
130 Lbs, mas com melhor qualidade de operação sendo instalado em um
compressor de até 175 lbs.

As mangueiras utilizadas devem ter capacidade mínima de 175 Lbs com
bitola de 6 mm. Recomendamos mangueira da GOODYEAR - Ar/Água de 300
Lbs. EVITE MANGUEIRAS VELHAS E/OU USADAS.

INSTALAÇÃO NO PISO

O Equipamento deve ser fixado por intermédio de chumbadores 
para
concreto que seguem na embalagem. O piso que deve ser plano, 
firme e livre de
defeitos ou buracos. Quando inclinado, não pode ultrapassar o 
desnível de 3º
(três graus), lateral ou frontal.

A Plataforma não deve ser instalada em locais onde seu quadro inferior de
suporte não fique totalmente apoiado sobre o piso. Deve ser observada a
distância entre as paredes laterais e frontais de tal modo que possibilite a
movimentação da motocicleta, possibilitando também a circulação do operador
por toda a volta da moto.

O equipamento possui uma válvula pneumática, fixada em um suporte
com 02 pedais, sendo um para acionamento (compressão) elevação da mesa da
máquina e o outro para a descida da máquina (descompressão).
Este conjunto pedal/válvula deve ser fixado ao quadro inferior, no suporte
soldado na parte dianteira esquerda do quadro, utilizando-se dos furos do suporte,
sempre mantendo os pedais aparentes.

Observe a foto a seguir:

Instruções para Principais Operações

Antes de qualquer procedimento, observar se todas as instruções de instalação foram corretamente seguidas.
Depois de instalada, a moto deve ser fixada por intermédio de cintas de fixação nos quatro ganchos laterais da base 

superior. A motocicleta deve estar centralizada e com o pneu dianteiro encaixado no trava rodas para suspendê-la
com segurança.

ATENÇÃO

permita que pessoas ou crianças permaneçam na moto durante todas as operações, mesmo na forma estacionada / 
abaixada.

Pressurizar os pistões pneumáticos pressionando o pedal esquerdo da válvula de acionamento, até a motocicleta 
alcançar a altura máxima.

Após a subida, observar se as duas travas estão posicionadas no eixo trava do quadro, libere a pressão suavemente 
observando se as travas encaixaram corretamente no eixo, não permitindo assim mesmo despressurizado que o
sistema desencaixe e desça o equipamento. CERTIFIQUE-SE de que as travas estão encaixadas corretamente.

Nunca trabalhe com a moto suspensa somente na pressão de ar comprimido nos pistões.
Realizar as operações de manutenção na moto.
Para descer a motocicleta apenas pressurize o sistema e assim as travas vão se deslocar do eixo trava possibilitando 

através da alça lateral liberar as travas levantando a alça e ao mesmo tempo despressurizando o sistema acionando o pedal 
de escape até os dois pontos de travamento passar pelo eixo de trava. Despressurizar até o quadro superior encostar-se aos 
descansos.

MANUTENÇÃO

ESTRUTURA - Recomendamos uma análise periódica na estrutura do equipamento, principalmente nos seus pontos de 
solda, observando possíveis trincas ou deformações.
As mangueiras devem ser trocadas a cada ano ou quando em menor período, se apresentarem inadequadas ao trabalho do 
equipamento.

Após o primeiro mês de utilização do equipamento, reapertar as abraçadeiras das mangueiras e as porcas das dobradiças, 
tomando o cuidado para não apertar as porcas das vigas em demasia para não prejudicar o movimento de dobradiça.

LUBRIFICAÇÃO

A cada 06 meses, efetuar a lubrificação dos pistões pneumáticos obedecendo às recomendações a seguir:
Em um recipiente apropriado, preparar a mistura de uma parte de graxa para rolamentos ou para chassis, com uma parte 
igual de óleo SAE 40 a 90. Agite com o auxílio de uma espátula até obter uma mistura homogênea.
Na parte de traz dos pistões pneumáticos, acima da entrada de ar, existe um parafuso de cabeça 13 mm sextavada que 
deve ser retirado com uma chave combinada de 13 mm também. Introduzir nesta abertura, 40 a 60 ml da mistura
de graxa e óleo em cada pistão, utilizando uma seringa descartável. Recolocar o parafuso utilizando veda rosca para evitar 
possíveis vazamentos.

Pequenos vazamentos de graxa nas tampas e eixos podem ocorrer não significando problemas, mas a simples lubrificação 
de todo o pistão.
Quando os pistões são pressurizados, a válvula de acionamento apresenta pequeno vazamento de ar, o qual é normal.
A motocicleta permanecerá suspensa e travada se o quadro da máquina estiver devidamente apoiado sobre o solo.

IMPORTANTE

O não cumprimento das instruções deste manual poderá acarretar danos ao equipamento e/ou acidentes de operação, 
ficando o fabricante isento de qualquer responsabilidade.
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NUNCA 
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Se o equipamento trabalhar com as travas mal posicionadas poderá ocorrer à descida súbita da prancha podendo causar 
danos graves.
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