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MACACO SANFONA

Para sua segurança, leia esse manual atentamente antes da utilização do 
macaco sanfona.

Modelo Capacidade Altura mínima (mm) Altura máxima (mm)

1T

1.5T

2T

1 toneladas

1.5 toneladas

2 toneladas

90 (mm)

110 (mm)

110 (mm)

320 (mm)

390 (mm)

360 (mm)

Encaixe de apoio
da carga

Alavanca

Parafuso de 
acionamento

1. Especificações

2. Utilização 

3. Instruções de uso

Modelo Macaco Sanfona 1, 1.5 e 2 toneladas.

O macaco sanfona deverá ser utilizado em automóveis.

* Estacione o veículo em uma superfície plana e rígida.

* É aconselhável utilizar blocos para travar as outras rodas.

* Antes da elevação do veículo, afrouxe os parafusos das rodas sem removê-los. Isso
evitará deslizes do macaco com veículo suspenso. 

* Gire a alavanca no sentido horário para elevar o macaco.

* Insira o macaco no ponto indicado pelo fabricante do seu veículo perto da roda 
onde deverá ser trocado.

* Eleve o macaco até a roda ficar suspensa para troca, de 3 a 5 cm.

* Para baixar o veículo, gire com a alavanca no sentindo anti-horário até que o macaco
fique totalmente livre, e retire o macaco guardando-o em local apropriado.

* Desligue o carro, puxe o freio de mão firmemente e engate a marcha na primeira ou 
em ré, em carros de marcha automática coloque em ‘‘P’’ parking.

4. Avisos de segurança

5. Manutenção

* Estacione o carro, com o freio de mão levantado, em uma superfície plana e regular.
   Não estacione o carro em elevações acima de 6º.

* Mantenha o macaco limpo e devidamente lubrificado a cada 2 anos. 

* Quando não estiver usando sempre mantenha o macaco totalmente abaixado.

* Inspeções visuais devem ser efetuadas antes de cada utilização para verificar 
   condições anormais como partes rachadas, estragadas ou faltando.

* Não faça nenhuma alteração na estrutura do macaco.

* Não mova o carro enquanto o macaco estiver operando.

* Não entre debaixo do carro quando o macaco estiver operando.

* Não coloque partes do corpo na parte interna do macaco durante a operação.

* Não deixe o veículo suspenso por mais de 40 minutos.

* Caso seja necessário deixar veículo suspenso por longos períodos deve-se utilizar 
cavaletes para sustentação.

* Não exceda a capacidade de carga especificada para cada modelo.

* Utilize somente em superfícies planas e rígidas.


