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Advertência:
Blocos de texto marcados com um ícone de “Advertência” (conforme mostrado à esquerda) e que começam 
com o texto “Advertência:” proporcionam informações sobre ações que podem resultar em ferimentos graves.

Cuidado:
Blocos de texto marcados com um ícone de “Cuidado” (conforme mostrado à esquerda) e que começam com 
o texto “Cuidado:” proporcionam informações sobre ações que podem resultar em danos ao acessório de em-
purrar-puxar dos ROLLERFORKS®, a partes do acessório de empurrar-puxar dos ROLLERFORKS® ou a objetos.

Observação

© Copyright 2017, Meijer Handling Solutions B.V. Todos os direitos reservados.

As informações neste manual, incluindo mas não limitadas a imagens e texto, não podem ser reproduzidas sem permis-
são prévia por escrito da Meijer Handling Solutions B.V.

As informações neste manual são fornecidas sem qualquer forma de garantia. Em nenhum caso, a Meijer Handling 
Solutions B.V. será responsável por ferimentos e danos resultantes do uso deste manual.

Observe que as informações neste manual podem ser modificadas a qualquer momento sem aviso prévio. Observe 
também que este manual pode conter imprecisões técnicas e erros de impressão. A Meijer Handling Solutions B.V. faz 
o melhor possível para evitar erros no manual, mas não pode garantir isso. Caso você encontre erros de impressão ou 
imprecisões técnicas, ou se tiver sugestões, informe-nos sobre isso.

Marcas comerciais ou nomes de produtos usados neste manual, mas que não são mencionados aqui, são marcas co-
merciais de seus respectivos proprietários.

Definições

Normas e diretivas (de qualidade)

A Meijer Handling Solutions B.V. cumpre a seguinte norma de qualidade: ISO 9001.

O RPP cumpre as seguintes normas e diretivas:

• CE (2006/42/EC) - Diretiva de máquinas
• ISO 3834-2 Requisitos de qualidade para soldagem por fusão de materiais metálicos - Parte 2: Requisitos de 

qualidade abrangentes
• ISO 2328 Braços dos garfos e carros dos braços dos garfos do tipo gancho
• NEN-EN-ISO 13849-1 Segurança de maquinário - Partes relacionadas à segurança de sistemas de controle - 

Parte 1: Princípios gerais de projeto
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Segurança

Advertência:
Não use o RPP antes de ler este manual

Advertência:
Nunca exceda a capacidade máxima de carga 
da empilhadeira, independentemente da capaci-
dade de carga do RPP

Advertência:
Nunca exceda a capacidade máxima de carga 
do RPP.

Advertência:
Não use o RPP para movimentar pessoas ou 
animais.

Advertência:
Não opere o RPP enquanto houver pessoas 
dentro, sob ou sobre o RPP.

Advertência:
Não coloque partes do corpo entre o cisalha-
mento do RPP.

Advertência:
Não coloque partes do corpo na barra do pega-
dor do RPP

Advertência:
Não opere o RPP sem uma linha de visão deso-
bstruída do RPP e dos objetos sobre ele. O RPP 
só deve ser operado quando o operador tiver 
uma visão geral do RPP e das pessoas em suas 
vizinhanças.

Advertência:
Não opere o RPP quando houver pessoas 
próximas ou em frente a objetos no RPP. Existe a 
possibilidade de que objetos tombem durante a 
operação.

Advertência:
Não faça quaisquer modificações no RPP sem 
autorização específica do fornecedor. Caso se-
jam feitas modificações no RPP sem a autoriza-
ção mencionada, toda a garantia expirará.

Advertência:
Não use o RPP com qualquer defeito antes que 
ele seja consertado ou substituído.

Advertência:
Não realize trabalhos de manutenção enquanto 
a alimentação da empilhadeira estiver ligada. 
Desligue a alimentação da empilhadeira antes 
de realizar qualquer trabalho de manutenção.

Advertência:
Não use joias e/ou relógios durante trabalhos de 
manutenção no RPP. O contato com partes de 
metal pode resultar em curto-circuito.

Cuidado:
Os componentes hidráulicos podem ficar quen-
tes durante a operação.

Cuidado:
O deslocamento máximo da placa dianteira na 
frente do RPP pode ser encontrado na placa do 
modelo.

Cuidado:
Deve-se evitar o contato entre o solo e os 
ROLLERFORKS® ao transportar uma carga. Tocar 
o solo durante o deslocamento moverá a carga 
nos ROLLERFORKS®, o que pode resultar em 
danos ou ferimentos. Coloque os ROLLERFORKS® 
no solo apenas ao apanhar ou abaixar uma 
carga.

Cuidado:
Nunca mova o acessório de empurrar-puxar 
quando os ROLLERFORKS® estiverem assentados 
no solo. Isso resultará em danos ao acessório 
de empurrar-puxar e aos ROLLERFORKS®. Para 
mover o acessório de empurrar-puxar, incline 
as lâminas dos ROLLERFORKS® sempre em uma 
posição 3°-4° para a frente e longe do solo ou de 
qualquer outro objeto.
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Identificação

Descrição do tipo
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Design
PP=PushPull
P0=PushOff

D 1

Mounting type
M=FEM 2 Mounting Class
Q=Forks, quick change

Capacity
07=700 kg (1543 lb)
10=1000 kg (2204 lb)
16=1600 kg (3527 lb)
17=1700 kg (3747 lb)
(all capacities are on 600 mm (23.6 in.)
Stroke length
08=800 mm (31.5 in.)
10=1000 mm (39.3 in.)
12=1200 mm (47.2 in.)

Blade type
R=ROLLERFORKS®
RC=ROLLERFORKS® coldstore
P=Plates
F=Forks

Options
F=Fork positioner (optional)
FS=Fork positioner with side-shift (optional)
SL=Slipsheet save (optional, not in combination with other options)

Faceplate with
10=1000mm (39.3 in.)

Attachment typeABC Serial number1234

Load center1

Capacity on load center

Mass of attachmentM Max. hydraulic pressureP

Extra information

!

Center of gravity

01 Year of manufacturing

WARNING: Never exceed the maximum truck capacity as
seen on the truck type plate. Rated capacity of both truck
and attachment is the responsibility of the original truck 
manufacturer and may be less then the capacity shown on
the attachments type plate. 



1. Posicione os ROLLERFORKS® no nível dos olhos e incli-
ne o mastro da empilhadeira para a frente ou para trás até 
que os dois ROLLERFORKS® estejam quase horizontais.

2. Remova os parafusos de travamento M20 dos   
 ROLLERFORKS®.

3. Ajuste os ROLLERFORKS® com o parafuso de retenção 
para nivelar a ponta dos ROLLERFORKS® na mesma altura.

4. Trave os parafusos de retenção com os parafusos de 
travamento (torque de 170 Nm)

5

Instale os ROLLERFORKS® na empilhadeira. 

4

Suspenda o acessório de empurrar-puxar com um guin-
daste nos dois pontos de içamento.

3

Desmonte ou solte os dois ganchos inferiores do acessó-
rio de empurrar-puxar (depende da versão)

2

Remova a fixação para transporte

1

Requisitos da empilhadeira

Advertência:
Nunca exceda a capacidade máxima de carga 
da empilhadeira, independentemente da capaci-
dade de carga do acessório de empurrar-puxar.

Configurações de pressão

Configurações de alívio da empilhadeira

Volume do fluxo da empilhadeira
A utilização de um fluxo inferior ao recomendado resulta-
rá em redução da velocidade do acessório.

A utilização de um fluxo maior do que o máximo resultará 
em aquecimento excessivo, que terá impacto no desem-
penho e reduzirá a vida útil da parte hidráulica.

Recomendada Máxima
150 bar (2175 psi) 200 bar (2900 psi)

Mínimo Recomendada Máxima
7 l/min (2 gpm) 10 l/min (3 gpm) 26 l/min (7 gpm)

Instalação

5

Set screw M20 (adjusting) 

Set screw M20 (locking) 

Min: 400mm
Max:710mm
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Monte o bloco de fixação inferior no acessório de empur-
rar-puxar com os dois parafusos M16 (torque de 170 Nm). 
Ou monte o bloco de volta na sua posição (depende da 
versão).
Após a fixação, remova o acessório de içamento.

8

Libere a tensão nos pontos de içamento.
Incline o mastro para trás até que o acessório de empur-
rar-puxar toque na placa do carro no lado inferior

7

Incline o mastro da empilhadeira para a frente.
Posicione o acessório de empurrar-puxar no meio da 
empilhadeira e abaixe o acessório de empurrar-puxar na 
placa do carro.

6
Instalação (2)

Conecte duas mangueiras da empilhadeira ao acessório 
de empurrar-puxar para as funções de empurrar e puxar

Lâmina

• Recomenda-se usar lâminas com um revestimento 
antideslizante.

• A lâmina deve conter uma aba para agarrar a lâmina.
• A carga deve ser posicionada no mínimo 6 mm (1/4 

pol) atrás da aba da lâmina.
• Ao apanhar uma carga, o acessório deve ser incli-

nado para a frente e movido para baixo da aba da 
lâmina. Isso é feito para evitar danos aos produtos.

Slipsheet

Slipsheet tab

10
Sem carga, teste a funcionalidade do acessório de empur-
rar-puxar, movendo-o totalmente para fora e para dentro.
• Verifique se a operação ocorre sem problemas.
• Verifique se há vazamentos hidráulicos.
 
 Cuidado:
 Nunca mova o acessório de empurrar-puxar quando 
os ROLLERFORKS® estiverem assentados no solo. Isso 
resultará em danos ao acessório de empurrar-puxar e 
aos ROLLERFORKS®. Para mover o acessório de empur-
rar-puxar, incline as lâminas dos ROLLERFORKS® sempre 
em uma posição 3°-4° para a frente e longe do solo ou de 
qualquer outro objeto.

6

PUSH

PULL
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Posicione a empilhadeira na carga1

Operação (1)
Carregamento a partir do solo

Incline o acessório 3-4° para a frente e posicione a ponta 
sob a lâmina ± 50 mm (2 pol) 

Repouse os ROLLERFORKS® no solo quando a ponta 
estiver sob a aba

3

4

5Incline e posicione os garfos

Dirija para a frente

Incline e levante a carga

Incline a carga para trás e levante a carga

Dirija para a frente até que toda a carga esteja sobre os 
ROLLERFORKS®

Descarregamento para o solo

Para o descarregamento para o solo com os ROLLER-
FORKS®, use o procedimento acima na ordem inversa.

Observação: os ROLLERFORKS® só estão disponíveis em 
acessórios com os tipos de lâminas R e RC (veja “Identifi-
cação”)

7

Mastro inferior
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Posicione a empilhadeira na carga empi-
lhada

1

Operação (2)
Carregamento a partir de uma pilha

Incline o acessório 3-4° para a frente, eleve e posicione a 
ponta sob a lâmina ± 50 mm (2 pol) 

Estenda o pegador e agarre a lâmina.

3

4

5Incline e eleve o acessório

Puxe a carga sobre os garfos

Incline e abaixe a carga

Incline a carga para trás e abaixe a carga antes de come-
çar a dirigir.

Mantenha o ângulo de inclinação ao puxar a carga sobre 
os garfos.
Opcional: puxe e dirija para a frente; eleve os garfos con-
forme a carga for puxada.

Descarregamento para uma 
pilha
Para o descarregamento para uma pilha, use o procedi-
mento acima na ordem inversa, com exceção do ângulo 
de inclinação. Use 1-2° ao invés de 3-4°.

 
 Cuidado:
 Nunca mova o acessório de empurrar-puxar quando 
os ROLLERFORKS® estiverem assentados no solo. Isso 
resultará em danos ao acessório de empurrar-puxar e 
aos ROLLERFORKS®. Para mover o acessório de empur-
rar-puxar, incline as lâminas dos ROLLERFORKS® sempre 
em uma posição 3°-4° para a frente e longe do solo ou de 
qualquer outro objeto.

8

Estenda o pegador e agarre a aba da 
lâmina
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Posicione a empilhadeira na carga1

Operação (3)
Carregamento usando o acessório de empurrar-puxar

Mova a placa dianteira para fora

Abaixe os garfos até que as pontas toquem no solo e 
mova-os para baixo da lâmina ± 50 mm (2 pol).

3

4

5Mova a placa dianteira para fora

Puxe a carga sobre os garfos

Incline e eleve a carga

Incline a carga para trás e eleve a carga antes de come-
çar a dirigir.

Mantenha o ângulo de inclinação ao puxar a carga sobre 
os garfos.

Descarregamento para o solo

Para o descarregamento para o solo, use o procedimento 
acima na ordem inversa.

Incline o acessório 3-4° para a frente e eleve os garfos até 
eles estarem fora do solo

 
 Cuidado:
 Nunca mova o acessório de empurrar-puxar quando 
os ROLLERFORKS® estiverem assentados no solo. Isso 
resultará em danos ao acessório de empurrar-puxar e 
aos ROLLERFORKS®. Para mover o acessório de empur-
rar-puxar, incline as lâminas dos ROLLERFORKS® sempre 
em uma posição 3°-4° para a frente e longe do solo ou de 
qualquer outro objeto.

9

Agarre a lâmina



Nº Descrição A cada 100 horas A cada 500 horas A cada 1000 horas

1.
Verifique se há algum vazamento em todas as mangueiras 
hidráulicas. Substitua as mangueiras desgastadas ou do-
bradas e aperte os acoplamentos que estiverem vazando.

2. Verifique se há desgaste ou danos nas placas da tampa 
lateral dos ROLLERFORKS®.

3. Verifique se há um desgaste excessivo em todas as articu-
lações e roletes. 

4. Lubrifique todos os pontos de lubrificação

5. Aperte todos os parafusos

6. Verifique a folga entre a placa dianteira e os ROLLER-
FORKS®

7. Inspecione os ROLLERFORKS® de acordo com a ISO 5057

Programação de manutenção

Solução de problemas

10

Observação Sintoma Possível causa Possível solução

O RPP não funciona

A placa dianteira não se 
move ao ser ativada pela 
empilhadeira.

A parte hidráulica do acessório de 
empurrar-puxar não está conecta-
da à alimentação da empilhadeira

Conecte o acessório de empurrar-pu-
xar à alimentação da empilhadeira

A empilhadeira está desligada Ligue a empilhadeira
Pilhas do controle remoto descar-
regadas

Substitua as pilhas do controle remoto

Não há óleo suficiente Complete o reservatório de óleo 
hidráulico da empilhadeira (veja as 
especificações da empilhadeira)

Carga pesada demais Remova (parte da) a carga

A placa dianteira não se 
move em combinação 
com o vazamento de óleo

Mangueira(s) rompida(s) Substitua a(s) mangueira(s) e comple-
te o reservatório de óleo da empi-
lhadeira (veja as especificações da 
empilhadeira)

Vazamento em um dos componen-
tes hidráulicos

Encontre o vazamento e substitua as 
peças/complete o reservatório

A placa dianteira se move 
mas, depois, para

Carga ou placa dianteira engan-
chada em/atrás de um obstáculo

Verifique se a carga e a placa dian-
teira podem mover-se livremente e 
remova quaisquer obstruções

Carga danificada ao 
empurrar

Carga tombando A placa dianteira move-se rápida 
demais

Reduza a velocidade do RPP ajustan-
do a válvula na empilhadeiraCarga apinhada

Poças de óleo no 
RPP ou no chão Vazamento de óleo

Mangueira(s) danificada(s) ou 
desgastada(s)

Substitua a(s) mangueira(s) e comple-
te o reservatório

Acoplamento(s) danificado(s) Substitua o(s) acoplamento(s) e com-
plete o reservatório

Válvula danificada Substitua a válvula e complete o 
reservatório

O RPP move-se de 
forma irregular

Desacelere ao empurrar 
a carga e, depois, volte à 
velocidade normal

Ar no sistema hidráulico
Sangre o ar do sistema hidráulico mo-
vendo o RPP para dentro e para fora, 
sem carga, várias vezesA placa dianteira esten-

de-se um pouco sem o 
uso do controle remoto



Apêndice: Esquemas hidráulicos
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Nº da pos. Descrição Nº do artigo Qtd. total
1 Cilindro L M00018359 1

2 Cilindro R M00018354 1

3 Cilindro PPS 50-25 M00043256 2

4 Válvula sequencial M00034047 2

5 Poupa-lâminas do cilindro M00040562 2

6 Válvula de assento M00040601 1

7 Válvula de retenção M00013414 1

8 Posicionador dos cilindros dos garfos M00043103 1

9 Válvula direcional M00043089 1



Lista de peças da visão geral do RPP

Lista de peças da estrutura do ROLLERFORK®
(M00043400)
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Nº da 
pos.

Descrição Nº do artigo Qtd. total

1 Estrutura do ROLLERFORK® M00043400 (M00043267 para 
troca rápida)

1

2 Mecanismo de cisalhamento M00043247 1

3 ROLLERFORK® RFC24 1400 2A D1 M00044219 1

1

2

3

1

2

7

3

4

5

6

8

10

11

12

139

Nº da 
pos.

Descrição Nº do artigo Qtd. total

1 Porca M10 ELVZ DIN 934 01300 M10 2

2 Parafuso M8 x 20 mm ELVZ DIN 933 01210 M8 x 20 2

3 Bico de lubrificação M6 90 72210 M6-90 2

4 Arruela Nord-Lock M16 37967 M16 2

5 Encaixe do anteparo RE0017086 4

6 Arruela Nord-Lock M8 37967080001 2

7 Parafuso M10 L50 DIN479 M00043016 2

8 Pino de articulação 20-95 M00043268 2

9 Parafuso Allen M16 x 40 mm ELVZ DIN 912 M00043421 2

10 Tubo AA M00034014 1

11 Tubo BA M00034013 1

12 Estrutura do conjunto de solda M00043411 1

13 Bloco de montagem inferior M00043414 1



Lista de peças da estrutura do ROLLERFORK® (M00043267)

13

1

18

16

15
14

13

12

9

6

5
10

17

2 34

7

11

8

Nº da 
pos.

Descrição Nº do artigo Qtd. total

1 Porca M10 ELVZ DIN 934 01300 M10 2

2 Mola RE0005000 2

3 Pino RE0006000 2

4 Pino espiral RE0007000 2

5 Parafuso M8 x 20 mm ELVZ DIN 933 01210 M8 x 20 2

6 Bico de lubrificação M6 90 72210 M6-90 2

7 Pino Y2 RE0004011 2

8 Parafuso Allen M12 x 100 mm ELVZ 07160 M12 x 100 2

9 Encaixe do anteparo RE0017086 4

10 Arruela Nord-Lock M8 37967.080.001 2

11 Barramento PPS QC M00034394 2

12 Parafuso M10 L50 DIN479 M00043016 2

13 Pino de articulação 20-95 M00043268 2

14 Tubo AA M00034014 1

15 Tubo BA M00034013 1

16 Estrutura do conjunto de solda QC M00043276 1

17 Bloco de montagem inferior QC L M00030833 1

18 Bloco de montagem inferior QC R M00034797 1



Lista de peças do mecanismo de cisalhamento (M00043247)
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11
15

13

1
3

4
5

5

6

6
6

7

9

9

10
18

19
6

20

23
23

23
23

24

26

27

28

29

30

31

32

6

16

8

5
17

21
25

22
12

3
5
25
21
14

12
3

17
12

12
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Nº da 
pos.

Descrição Nº do artigo Qtd. total

1 Parafuso M8 x 16 mm ELVZ DIN 933 01210 M8 x 16 2

2 Parafuso M12 x 25 mm ELVZ DIN 933 01210 M12 x 25 2

3 Parafuso M10 x 20 ELVZ DIN 933 01210 M10 x 20 6

4 Bico de lubrificação M6 90 72210 M6-90 2

5 Bico de lubrificação M6 180 72210 M6-180 12

6 Arruela Nord-Lock M10 37967 M10 20

7 Arruela Nord-Lock M8 37967.080.001 2

8 Arruela M12 ELVZ DIN 9021 38210 M12 2

9 Bloco de deslizamento M00006134 4

10 Arruela Nord-Lock M12 M00016992 2

11 Parafuso M10 x 22 ELVZ DIN 933 M00022020 8

12 Arruela 10 x 40 ELVZ M00022649 2

13 Braço dianteiro-1 M00030895 2

14 Eixo de ligação do braço traseiro M00030912 2

15 Placa da tampa M00034156 2

16 Pino de articulação PPS 20-118 M00034192 2

17 Anel de retenção M00034513 4

18 Pino de articulação PPS 20-100 M00034608 2

19 Pino de articulação PPS 20-032 M00034609 2

20 Placa de travamento 25 PPS M00034613 4

21 Calço 40-20 M00034897 8

22 Eixo de ligação do braço dianteiro M00035192 2

23 Bucha de tensão 20-20 M00039164 20

24 Bucha de tensão 25-20 M00039172 4

25 Bucha de tensão 20-14 M00039196 6

26 Parafuso M10 x 12 mm ELVZ DIN 933 M00040030 6

27 Pino de articulação PPS 25-128 M00041631 2

28 Cilindro PPS 50-25 M00043256 2

29 Braço traseiro-1 M00043251 1

30 Braço dianteiro-2 M00034288 1

31 Braço traseiro-2 M00033759 1

32 Conjunto hidráulico M00043249 1

33 Conjunto da placa dianteira M00033844 1

34 Pino de articulação PPS 20-96 M00043586 2

35 Suspensão de deslizamento M00043585 2



Lista de peças do conjunto da placa dianteira (M00033844)
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Nº da 
pos.

Descrição Nº do artigo Qtd. total

1 Parafuso Allen M8 x 20 mm ELVZ DIN 912 07160 M8 x 20 5

2 Arruela M16 x 40 38438 M16 2

3 Arruela Nord-Lock M16 37967 M16 6

4 Tira de desgaste ME-2605200959 2

5 Pino 6 x 45 mm 39070.060.045 4

6 Parafuso M16 x 40 mm ELVZ DIN 933 01010.160.040 6

7 Acoplamento reto G1/8 8L M00013301 4

8 Porca M16 ELVZ DIN 439B M00031015 4

9 Tubo 8L A PPS M00033876 2

10 Tubo 8L B PPS M00033877 2

11 Haste rosqueada M16 KL10 PPS M00034681 2

12 Cilindro L M00018359 1

13 Cilindro R M00018354 1

14 Dispositivo de fixação da estrutura M00034618 1

15 Tira de fixação da estrutura M00034679 1

16 Placa dianteira M00030872 1

17 Porca 8L EO2 M00043139 8

18 Arruela 50 18 M00043146 2

19 Tira de fixação ME-1104201150 1



Lista de peças do conjunto hidráulico (M00043249)

Lista de peças do ROLLERFORK®

Para obter a lista de peças do ROLLERFORK®, consulte o manu-
al de instruções e peças do ROLLERFORKS®. 
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Nº da pos. Descrição Nº do artigo Qtd. total
1 Acoplamento M14 RE0017003 10

2 Mangueira L390 M00034022 2

3 Igual T M00042486 2

4 Tubo PPS A M00043155 2

5 Tubo PPS B M00043156 2

6 Mangueira L510 M00043166 2

7 Mangueira L1250 M00043173 2

8 Porca M10L EO2 M00034659 8

9 Válvula sequencial M00034047 2




