
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
Cesto de trabalho

Antes de utilizar o produto, não se esqueça de ler este manual e seguir as instruções nele contidas.
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PREÂMBULO
Parabéns pela compra do seu novo cesto de obras. Este cesto de trabalho foi fabricado a partir de materiais de alta qualidade, 
especialmente para uma utilização duradoura e fiável. Para sua própria segurança e para o bom funcionamento do cesto 
de trabalho, não se esqueça de ler e seguir estas instruções de utilização antes de utilizar. Guarde estas instruções de 
funcionamento.

Verificar o item quanto a danos de transporte. Os cestos de trabalho danificados não devem ser utilizados. O cesto de trabalho 
é utilizado para ser levantado por uma empilhadora de modo a que os empregados possam alcançar locais de instalação 
elevados. O manuseamento inadequado pode levar a lesões ou danos no cesto. Está excluída qualquer responsabilidade por 
danos resultantes da utilização indevida do dispositivo ou da não observância das especificações e regras de conduta contidas 
nas presentes instruções de utilização. O operador/utilizador deve garantir que a gaiola de trabalho é utilizada correctamente 
por pessoal treinado e autorizado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
• Leia atentamente estas instruções de utilização e observe as instruções de segurança nelas descritas.
• O cesto de trabalho só pode ser utilizado por adultos saudáveis que tenham sido instruídos na sua utilização e tenham uma 
 ordem escrita do cliente. 
• E ter uma ordem escrita do cliente pode utilizá-la.
• Deve ser mantida uma distância segura ao levantar o cesto de trabalho. Não fique debaixo do cesto do trabalhador quando 
 o cesto do trabalhador quando este está a ser levantado.
• Usar vestuário de protecção apropriado, tais como luvas, capacete e calçado de segurança, quando utilizar a gaiola de 
 trabalho.
• E sapatos de segurança.
• O operador do empilhador não deve abandonar o empilhador enquanto houver pessoas no cesto de trabalho elevado.
• Não conduzir a empilhadora enquanto houver pessoas na gaiola de trabalho elevada.
• Antes de utilizar a gaiola de trabalho, verificar se a empilhadora utilizada é adequada para o transporte da gaiola de trabalho.
• Adequado. Deve ser capaz de transportar pelo menos 1,5 toneladas de carga.
• Não permitir que mais de duas pessoas trabalhem no cesto ao mesmo tempo.
• Manter a gaiola de trabalho a intervalos regulares, prestando especial atenção aos danos causados pelo boom e pela 
 ferrugem. 
• Proteger a gaiola de trabalho contra o escorregamento antes de levantar.
• Modificações na gaiola de trabalho que não tenham sido aprovadas pelo fabricante podem causar riscos. O 
 fabricante.
• O fabricante não é responsável por acidentes resultantes de modificações não autorizadas modificações.
• Armazene a gaiola de trabalho numa superfície plana e aplique os travões de estacionamento para evitar que ela role para o 
 equipamento de corrida.
• Observar os regulamentos de prevenção de acidentes, especialmente UVV 48 e 1.
• Não trabalhar nas proximidades de linhas aéreas de energia eléctrica (<3 m de distância).
• A altura de elevação não deve exceder os 5 metros.
• Não estender a plataforma com placas ou painéis em nenhuma circunstância.
• De acordo com o regulamento 68 da DGUV, devem ser efectuadas inspecções regulares pelo menos uma vez por ano com a 
 lista de verificação FEM 4.004. 

DADOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS

Tipo Unidade Valor
Marca SolidHub
Cor RAL 5005
Material Aço
Superfície Lacado
Carga kg 360
Peso kg 67
Área mm 950 x 950
Altura (grelha traseira) mm 1950
Dimensões da suspensão do garfo mm 190 x 80
1 pacote (embalado em caixa de madeira) Dimensões mm 980 x 980 x 300
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PRINCIPAIS COMPONENTES NUM RELANCE

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSPECÇÃO PERIÓDICA

1. Conduzir uma empilhadora para os bolsos dos garfos.
2. Proteger o cesto de trabalho contra o escorregamento puxando e fixando a corrente de segurança atrás dos garfos 
 fixando-o.
3. Transportar a gaiola de trabalho para o local de utilização.
4. Introduzir o cesto do trabalhador através do acesso fornecido. Ao fechar a porta, certifique-se de que esta está 
 novamente fechada em segurança antes do trabalhador fechado antes do
5. A porta é fechada com segurança antes de se levantar o cesto.
6. Assegurar que as pessoas na gaiola de trabalho possam comunicar com o condutor da empilhadora em qualquer altura.
 em todos os momentos.
7. Levantar o cesto do trabalhador lentamente, tendo o cuidado de evitar obstáculos na área de elevação.
8. Utilizar o chão do cesto do trabalhador para colocar objectos. Nunca os coloque sobre a grade.
9. Baixar o cesto lentamente quando o trabalho estiver concluído.

Verificar os seguintes componentes antes de cada utilização:

• Rodas e suspensão da roda
• Barras de gradeamento
• Fechadura da porta
• Componentes relevantes para a segurança,
 como a cadeia de segurança
• Ligações aparafusadas e costuras soldadas
• Bolsas para empilhadores

Trabalhar de tal forma que as pessoas não fiquem em perigo nem na gaiola de trabalho nem nas proximidades imediatas.

Verificar periodicamente todo o braço, 
soldaduras e parafusos quanto à corrosão.
As partes corroídas da gaiola de trabalho 
podem representar um risco de lesão 
e prejudicar a capacidade de carga do 
andaime.

No. Descrição
1 Grelha de segurança
2 Barras de cesto
3 Rolo
4 Cadeia de segurança
5 Travão de estacionamento
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LISTA DE PEÇAS

No. Item Quantidade
1 Moldura 1
2 Trem traseiro 1
3 Grelha de rede de segurança 1
4 Grade de protecção frontal 1
5 Porta 1
6 Saco de empilhador 4
7 Roda 4
8 Guarda-corpos laterais 2
9 Fechadura da porta 1

10 Parafuso M10 x 50 1

No. Item Quantidade
11 Arruela Ø 10 mm 27
12 Porca de segurança (M10) 27
13 Parafuso M10 x 35 13
14 Parafuso (M10 x 20) 16
15 Parafuso (M8 x 16) 16
16 Arruela Ø 8 mm 16
17 Porca de segurança (M8) 16
18 Manilha D 2
19 Cadeia 1
20 Parafuso M10 x 100 2
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Cesto de trabalho

2006/42/EC Direttiva sobre máquinas

EN ISO 12100
EN 280
EN 60204-1+A1+AC

Declaração conformidade da UE
O fabricante / distribuidor

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemanha

cumpre todas as disposições pertinentes da legislação aplicada (doravante) - incluindo as suas 
emendas em vigor no momento da declaração. A única responsabilidade pela emissão desta decla-
ração de conformidade é do fabricante. Esta declaração refere-se apenas à máquina no estado 
em que foi colocada no mercado; as peças e/ou intervenções subsequentemente instaladas pelo 
utilizador final não são tidas em conta.

Nome e endereço da pessoa autorizada, para compilar a documentação técnica:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemanha

Designação do produto: 

Juergen Effner

Chief Executive Officer 

Está em conformidade com as disposições das seguintes directivas europeias:

Está em conformidade com as disposições das seguintes normas:

Lugar: Filderstadt

Data: 31.03.2021
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