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Aviso:
Os blocos de texto assinalados com um ícone de «Aviso» (conforme mostrado à esquerda) e começando com a 
indicação «Aviso:» fornecem informações sobre ações que poderão resultar em ferimentos graves.

Cuidado:
Os blocos de texto assinalados com um ícone de «Cuidado» (conforme mostrado à esquerda) e começando 
com a indicação «Cuidado:» fornecem informações sobre ações que poderão resultar em danos no TPE, nas 
peças do TPE ou nas mercadorias.

A indicação «Apenas se aplica a/à/ao» (em itálico) significa que um texto apenas se aplica a determinadas situações ou a 
um determinado tipo de TPE.

Observações

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

As informações fornecidas neste manual, incluindo, entre outras, as imagens e o texto, não poderão ser reproduzidas 
sem a autorização prévia por escrito da Meijer Handling Solutions B.V.

As informações incluídas neste manual são fornecidas sem qualquer tipo de garantia. A Meijer Handling Solutions B.V. 
não será responsável, em nenhuma circunstância, por ferimentos ou danos resultantes da utilização deste manual.

Tenha em conta que as informações incluídas neste manual poderão ser modificadas em qualquer altura sem aviso 
prévio. Além disso, tenha em consideração que este manual poderá conter imprecisões técnicas e erros de impressão. 
Embora a Meijer Handling Solutions B.V. se empenhe ao máximo no sentido de evitar quaisquer erros neste manual, a 
mesma não pode garantir que estes não existam. Se encontrar qualquer erro de impressão ou imprecisão técnica, ou se 
tiver alguma sugestão, contacte-nos.

As marcas comerciais ou os nomes de produtos utilizados neste manual, mas não referidos aqui, são marcas comerciais 
detidas pelos respetivos proprietários.

Definições

Normas e diretivas (de qualidade)

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

O TPE cumpre as seguintes normas e diretivas:

• CE (2006/42/CE) - Diretiva relativa às máquinas
•  CE (2004/108/CE) - Diretiva da compatibilidade eletromagnética
• CE (2006/95/CE) - Diretiva da baixa tensão
• ISO 3834-2 - Requisitos de qualidade para a soldadura por fusão de materiais metálicos - Parte 2: Requisitos de 

qualidade gerais
• NEN-EN-ISO 13849-1 - Segurança das máquinas - Peças relacionadas com a segurança dos sistemas de con-

trolo - Parte 1: Princípios gerais de design (Circuito de segurança CAT3/PLd)

Introdução
O Trocador de Paletes Estacionário (ou TPE) é uma máquina concebida para transferir a carga de uma palete para um 
novo porta-cargas, tal como outra palete, os garfos de um empilhador, ou uma folha deslizante. O TPE-C é uma máquina 
com um sistema eletrónico e um sistema hidráulico, os quais fornecem a interface de utilizador e o sistema de aciona-
mento.

O TPE pode ser utilizado tanto em ambientes secos como em ambientes húmidos, com uma temperatura ambiente entre 
-10 °C e +50 °C.
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Segurança

Aviso:
Coloque o TPE contra uma parede ou sobre um 
objeto com menos de 1 m/3,2 ft. Deverá haver 
sempre 1 m/3,2 ft de espaço livre à volta do TPE.

Aviso:
Não utilize o TPE com uma temperatura ambiente 
inferior a -30 °C/-22 °F ou superior a 50 °C/122 °F.

Aviso:
Não deixe que o TPE seja utilizado por menores.

Aviso:
Não utilize o TPE para deslocar pessoas ou 
animais.

Aviso:
Não utilize o TPE quando houver pessoas dentro 
ou em cima do mesmo.

Aviso:
Não insira quaisquer membros do corpo na 
tesoura (pantógrafo) do TPE.

Aviso:
Não insira/coloque quaisquer membros do corpo 
entre a placa frontal e as peças fixas do TPE.

Aviso:
Não utilize o TPE sem ter uma linha de visão 
desobstruída relativamente ao TPE e às mer-
cadorias existentes no mesmo. O TPE apenas 
deverá ser utilizado quando o operador visuali-
zar claramente o TPE e quaisquer pessoas nas 
respetivas proximidades.

Aviso:
Não utilize o TPE quando houver pessoas junto 
ou à frente das mercadorias existentes no 
mesmo. Existe a possibilidade de as mercadorias 
tombarem durante a utilização do TPE.

Aviso:
Não solde o TPE sem a autorização específica 
do fornecedor. Se for realizada qualquer solda-
dura no TPE sem a referida autorização, todas as 
garantias aplicáveis deixarão de ser válidas.

Aviso:

Não utilize um TPE com quaisquer anomalias. 
Este deverá ser reparado por técnicos devida-
mente qualificados ou substituído.
Aviso:
Não realize nenhuma ação de manutenção 
enquanto o TPE estiver ligado à rede elétrica. 
Retire a ficha elétrica principal antes de levar a 
cabo qualquer ação de manutenção.

Aviso:
Não use joias e/ou relógios durante qualquer 
ação de manutenção no sistema elétrico do 
TPE. O contacto com as peças de metal poderá 
resultar num curto-circuito.

Cuidado:
O TPE deverá ser sempre instalado sobre uma 
superfície plana e estável, tomando em conta 
o peso combinado do TPE e das mercadorias 
colocadas no mesmo.

Cuidado:
O TPE apenas deverá ser utilizado num ambiente 
interior.

Cuidado:
Os componentes hidráulicos podem ficar quen-
tes durante a utilização do TPE.

Cuidado:
A placa de pressão na dianteira do TPE pode 
realizar a deslocação máxima indicada na placa 
de características.

Cuidado:
Certifique-se de que a palete ou o porta-cargas 
(por exemplo, um sistema de puxa/empurra) 
vazio está mais baixo do que a palete que trans-
porta a carga.

Cuidado:
Certifique-se de que o piso sobre o qual o TPE 
será colocado não tem água, óleo (igualmente 
durante as ações de manutenção), ou quaisquer 
outros fluidos.
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Identificação

Símbolos na placa de características

Descrição do tipo de TPE:

S P C

Especificações técnicas

Sistema hidráulico
Q 6,4 L/min 1,69 gal/min (EUA) capacidade do 

depósito
30 L 7,9 gal (EUA)

Pmáx. 230 bar 3336 psi Tipo de óleo Rando HD 32

Controlo remoto
Frequência 2,4 GHz, 16 canais N.º de pilhas 3
Tipo de modula-
ção

Modulação FM, banda curta Tipo de pilha AA/LR06 (substituíveis)

Tipo de rádio DSSS Classificação de 
proteção

IP65

Saída 5 mW (a 50 Ohm) Intervalo de 
temperatura

De -20 °C (-4 °F) a +55 °C (-130 °F)

Recetor
Frequência 2,4 GHz, 16 canais Antena Individual, interna
Bidirecional Não Intervalo de 

temperatura
De -20 °C (-4 °F) a +55 °C (-130 °F)

Tensão da ali-
mentação

12-24 V de CC

Classificação de 
proteção

IP66

tipo

capacidade x 100 kg

comprimento da palete (mm)

B=sem a estrutura inferior, S=estrutura inferior curta, D=estrutura inferior longa, D/
S=ambas
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Painel de controlo/controlo remoto

A

B

C

D

E

F

2

1

6

Painel de 
controlo

N.º de artigo

A Reposição da paragem de 
emergência

Co
ns

ul
te

 o
 s

is
te

m
a 

el
et

ró
ni

coB Bloqueio
C Paragem de emergência
D Interruptor para ligar/desligar
E Bloqueio

Controlo remoto
F Paragem de emergência

M
00

02
28

30

1 Avançar placa frontal
2 Recolher placa frontal
6 Reposição da paragem de 

emergência
7 Botão para ligar (premir simul-

taneamente)*8

* O controlo remoto apenas funciona até uma determinada distância do 
recetor. Se o controlo remoto tiver estado a uma distância superior e 
entrar novamente dentro do alcance, ou no caso de ter estado desliga-
do, é necessário premir os botões 7 e 8 em simultâneo para os botões 1 
e 2 poderem ser utilizados.

7/8
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Montagem

Apenas se aplica à opção «B» do TPE; consulte a identifica-
ção do capítulo.

Descrição das peças 
necessárias

N.º de artigo Quanti-
dade

1 TPE M00035939 1

2 Parafuso autorros-
cante

M00024784 12

3 Anilha 38130 M16 12

Levantar/deslocar o TPE 

A elevação de todo o TPE apenas deverá ser realizada através da utilização de correias/correntes de levantamento de ca-
pacidade suficiente (consulte a massa do TPE na placa de características) presas aos 4 aros de fixação, ou ao utilizar um 
empilhador possuindo garfos com, pelo menos, 1400 mm de comprimento e uma capacidade residual suficiente. Consulte 
a placa de características do TPE para obter informações sobre o peso.

6

1a

1

3
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12x

4x

1b

1

3
2

12x

Apenas se aplica à opção «B» do TPE; consulte a identifica-
ção do capítulo.

Descrição das peças 
necessárias

N.º de artigo Quanti-
dade

1 TPE M00035939 1

2 Parafuso 01210 M16x25 12

3 Anilha 37967 M16 12



Descrição das peças 
necessárias

N.º de artigo Quanti-
dade

1 Secção inferior dian-
teira

M00016887/
M00019530

1

2 Secção inferior 
traseira

M00039596 1

3 Placa de fixação de 
20 mm

M00006647 2

4 Anilha de fixação de 
20 mm

M00006648 2

5 Anilha M8 da Nord-
-Lock

37967.080.001 4

6 Perno bloqueador M00006645 2
7 Parafuso M8x20 01010 M8x20 4

Ligue uma ficha elétrica (não incluída) à sua escolha ao 
cabo de alimentação do TPE. Para obter mais informa-
ções, consulte o diagrama elétrico fornecido com o TPE.

O TPE está agora pronto para ser utilizado.

Cuidado:
A ligação da ficha ao cabo de alimentação 
do TPE deverá ser efetuada por um eletricista 
certificado.

Cuidado:
A direção rotacional do motor deverá ser testa-
da antes de a máquina ser utilizada. Ligue o TPE 
à rede elétrica e utilize o controlo remoto para o 
deslocar para a frente durante, no máximo, 2 se-
gundos. Se o TPE se deslocar, a instalação está 
concluída. Caso contrário, desligue o TPE da 
rede elétrica e inverta a polaridade do conector 
antes de tentar novamente. Todos estes proce-
dimentos necessitam de ser efetuados por um 
técnico de instalação qualificado.

Cuidado:
Verifique se a placa de pressão se consegue 
deslocar com folga suficiente por cima das pale-
tes que serão colocadas sobre o TPE durante a 
respetiva utilização. Caso contrário, contacte o 
seu fornecedor.

Coloque a palete*/o porta-cargas** vazio em frente da 
palete carregada no TPE.

* Apenas se aplica à extremidade dianteira comprida (op-
ção «D»; consulte a identificação do capítulo). 
** Apenas se aplica à extremidade dianteira curta (opção 
«S»; consulte a identificação do capítulo) - Exemplos de 
porta-cargas: garfos ou sistema de puxa/empurra.

Cuidado:
Certifique-se de que a palete (A) ou o porta-car-
gas (por exemplo, um sistema de puxa/empurra) 
vazio está mais baixo do que a palete (B) que 
transporta a carga.

Utilização

Coloque a palete com as mercadorias sobre o TPE, direta-
mente em frente da placa frontal.

7

2x

1 2
6 73 4 5

2 3

A B
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Mantenha premido o botão 2** no controlo remoto para 
recolher a placa frontal. Utilize o botão 2 até a placa fron-
tal estar totalmente recolhida.

Retire a palete carregada* do TPE.

* Apenas se aplica ao TPE com uma extremidade dianteira 
comprida (opção «D»; consulte a identificação do capítu-
lo). No caso de um TPE com a opção «S», retire o porta-
cargas carregado alternativo (por exemplo, um sistema de 
puxa/empurra).

Retire a palete vazia* do TPE.

* Apenas se aplica ao TPE com uma extremidade dianteira 
comprida (opção «D»; consulte a identificação do capítu-
lo).

** O controlo remoto apenas funciona até uma determina-
da distância do recetor. Se o controlo remoto tiver estado 
a uma distância superior e entrar novamente dentro do 
alcance, é necessário premir os botões 7 e 8 em simultâ-
neo para os botões 1 e 2 poderem ser utilizados.

Mantenha premido o botão 1** no controlo remoto para 
empurrar a carga da palete original para a frente, para 
cima da palete/do porta-cargas vazio. Utilize o botão 1 até 
a placa frontal avançar na totalidade.

8
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Calendário de manutenção

N.º Descrição De 100 em 100 
horas

De 500 em 500 
horas

De 1000 em 1000 
horas

1.
Verifique se os rolos e rolamentos estão suficiente-
mente lubrificados. Caso seja necessário, lubrifi-
que-os com Novatex EP2.

2.
Verifique se existem quaisquer mangueiras hidráu-
licas com fugas. Substitua as mangueiras gastas ou 
danificadas e aperte os acoplamentos com fugas.

3.
Verifique se as articulações, os rolos, ou os rola-
mentos apresentam um desgaste excessivo. Caso 
seja necessário, substitua as peças afetadas.

4. Aperte todos os parafusos de retenção dos rolos de 
60 N/m (44 ft/lbs).

5. Substitua todas as buchas de tensão nas articula-
ções.

6. Verifique o óleo do sistema hidráulico e, se for 
necessário, substitua-o (Rando HD 32).

1/3/4 (8x)

1/3/5 (2x)

1/3/5 (2x)
2

3 (2x)

3 (4x)

3 (2x)

3 (2x)

6

Retirar painel para aceder à unidade da 
bomba

9



Resolução de problemas

Observação Sintoma Causa possível Solução possível

O TPE não funciona

O botão 1 ou 2* no 
controlo remoto 
não desloca a placa 
frontal

O TPE não está ligado à 
alimentação

Ligue o TPE a uma tomada elétrica

O TPE está desligado Coloque o interruptor D* na posição ON
As pilhas do controlo remoto 
estão esgotadas

Substitua as pilhas do controlo remoto

O controlo remoto saiu e 
voltou a entrar dentro do 
alcance de rádio do recetor

Prima os botões 7 e 8 simultaneamente*

A paragem de emergência foi 
utilizada, mas não foi reposta

Reponha a paragem de emergência ao 
premir o botão 6* ou A*

O sistema de segurança** do 
motor está desligado

Coloque o sistema de segurança do 
motor 101Q1** na posição ON

Um disjuntor disparou Restaure o disjuntor 102F1/102F.1**
Não existe óleo suficiente no 
depósito

Reabasteça o depósito de óleo do siste-
ma hidráulico (Rando HD 32)

Carga demasiado pesada Retire parte da carga

A placa frontal não 
se desloca e existe 
uma fuga de óleo

Mangueira(s) rebentada(s) Substitua a(s) mangueira(s) e reabasteça 
o depósito

Fuga num dos componentes 
hidráulicos

Encontre a fuga e substitua as peças/
reabasteça o depósito

A placa frontal 
começa a avançar, 
mas depois para

Palete/porta-cargas vazio 
demasiado alto

Substitua/reposicione a palete/o porta-
cargas
Utilize a placa de enchimento por baixo 
da palete carregada para a levantar

Carga ou placa frontal presa 
contra/por trás de um obstá-
culo

Verifique se a carga e a placa frontal se 
conseguem deslocar livremente e retire 
quaisquer obstruções

Carga danificada 
durante o empurra-
mento

A carga cai A placa frontal está a deslo-
car-se demasiado rápido

Reduza a velocidade da placa frontal ao 
ajustar a válvula***

Carga comprimida Palete/porta-cargas vazio 
demasiado alto

Substitua/reposicione a palete/o porta-
cargas
Utilize a placa de enchimento por baixo 
da palete carregada para a levantar

Poças de óleo no 
TPE ou no chão Fuga de óleo

Mangueira(s) gasta(s) ou 
danificada(s)

Substitua a(s) mangueira(s) e reabasteça 
o depósito

Acoplamento(s) danificado(s) Substitua o(s) acoplamento(s) e reabas-
teça o depósito

Válvula danificada Substitua a válvula e reabasteça o 
depósito

O TPE desloca-se 
de forma irregular

Abrandamento ao 
empurrar a carga, 
voltando em seguida 
à velocidade normal

Ar no sistema hidráulico
Sangre o ar do sistema hidráulico ao 
deslocar o TPE para a frente e para trás 
várias vezes, sem qualquer cargaA placa frontal 

avança um pouco 
sem ser utilizado o 
controlo remoto

* Consulte o capítulo Painel de controlo/controlo remoto
** Consulte o capítulo Esquema do sistema eletrónico (dentro do painel de controlo)
*** Consulte o capítulo Diagramas do sistema hidráulico
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Anexo: Diagramas do sistema hidráulico
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Peças de substituição da unidade de alimentação

Pos. Descrição N.º de 
artigo

Qtd.

10 Bomba de engrenagem de 5 cc/rot. 3515400 1
20 Mangueira hidráulica 3195159 1
30 Cárter da embraiagem 1150666 1
40 Motor - Peça de acoplamento da bomba 6006803 1
50 Motor - Peça de acoplamento da bomba 600098 1
60 Motor - Peça de acoplamento da bomba 6005629 1
70 Vedante do cárter da embraiagem 600259 1
80 Depósito de 30 litros 3393751 1
90 Tampa do depósito 7707884271 1
100 Indicador do nível 3286922 1
110 Coletor 3361736 1
120 Vedantes 6035131 3
130 Pernos de registo 604681 2
140 Vedante do coletor 7707883920 1
150 Bujão/respiradouro 1284372 1
160 Elemento do filtro 1263493 1
170 Jogo de filtros 1279608 1
180 Jogo de filtros para a tubagem de saída 3066166 1
190 Indicador de filtro cheio 306827 1
200 Válvula de libertação da pressão 716143 1
210 Manómetro 606889 1
220 Tampa (aberta) 397190 1
230 Tampa (fechada) 277645 2
240 Válvula de controlo do caudal 6074189 1
250 Válvula 4/3 com ligação P-T 6063143 1
260 Conector hidráulico 394287 2
270 Coletor NG6 3408839 1
280 Vedante da tampa do depósito 645080 1
290 Válvula antirretorno 705832 1
300 Motor elétrico de 3 kW 3585980 1
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Lista de peças de substituição do sistema hidráulico

Pos. Descrição N.º de artigo Qtd.

1 Cilindro de dupla atuação MSE-1606201150 1

2 Mangueira L1850 M00040353 2

3 Conector macho com extremidade para tuba-
gens G3/8 de 12 L

M00013313 1

4 Conector macho G3/8 de 12 L RE0017060 2

5 Válvula sequencial M00040466 1

6 Conector macho G3/8 de 12 L RE0017082 1

7 Unidade de alimentação de 208 V* M00042240 1

Unidade de alimentação de 400 V* M00040345 1

Unidade de alimentação de 480 V* M00042919 1

* Depende da tensão; consulte a placa de carac-
terísticas

13



Lista de peças de substituição do sistema eletrónico

Lista de tipos de caixa de controlo 208 V 400 V 480 V

A Controlo remoto sem fios M00030436 M00030432 M00042918

B Controlo remoto sem fios com ecrã de luz de segu-
rança

M00044553 M00030433 M00044551

C Caixa de controlo pendente (com fios) M00044556 M00044557 M00044558

D Estação de controlo para utilização com duas mãos M00044560 M00044561 M00044562

N.º de 
pos.

Descrição N.º de artigo Qtd.

1 Caixa de controlo Consulte a lista de 
caixas de controlo

1

2 Controlo remoto* M00022830 1

3 Recetor do controlo remoto* M00023134 1

4 Caixa de controlo pendente* M00044689 1

5 Estação de controlo para utilização com duas 
mãos*

M00044637 1

6 Recetor para o ecrã de luz de segurança* M00044681 1

7 Espelho para o ecrã de luz de segurança* M00044680 2

8 Transmissor para o ecrã de luz de segurança* M00044682 1

* opcional
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Anexo: Lista de peças sobresselentes do TPE

N.º de 
pos.

Descrição N.º de artigo Qtd.

1 Bucha de fixação M16x145 mm 70410 M16x145 12

1 Parafuso M16x25 mm DIN 933* 01210 M16x25 12

2 Anilha M16 da Nord-Lock 37967 M16 12

3 Caixa de controlo eletrónico Consulte o siste-
ma eletrónico

1

4 Unidade de alimentação Consulte o siste-
ma hidráulico

1

5 Unidade de controlo Consulte o siste-
ma eletrónico

1

6 Recetor** Consulte o siste-
ma eletrónico

1

7 Placa inferior** Consulte as pla-
cas inferiores

1

8 SPC20-1220-C M00035939 1

9 Parafuso M5x8 mm DIN 933** 01010 M5x8 4

10 Parafuso M8x20 DIN 933 01010 M8x20 4

11 Anilha M8 da Nord-Lock 37.967.080.001 4

* Apenas para montagem na placa inferior

** Opcional
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Lista de peças do SPC20-1220-C

N.º de pos. Descrição N.º de artigo Qtd.

0 SPC20-1220-C M00035939 0

1 Parafuso M12x20 mm DIN 933 01210 M12x20 4

2 Anilha M8 DIN 125-1A 38130 M8 8

3 Conector macho G3/8 de 12 L RE0017060 2

4 Anilha ME-0812200854 4

5 Anilha M8 da Nord-Lock 37967.080.001 8

6 Estrutura superior do TPE-C M00029162 1

7 Pantógrafo FCP-C M00029054 1

8 Conector macho com extremidade para tuba-
gens G3/8 de 12 L

M00013313 1

9 Anilha M16 DIN 125A 38130 M16 8

10 Anilha M6 DIN 125-1A 38130 M6 14

11 Porca de segurança M12 DIN 985 12300 M12 4

12 Porca de segurança M6 DIN 985 12300 M6 7

13 Porca de segurança M16 DIN 985 12300 M16 4

14 Parafuso de cabeça redonda M6x30 mm ISO 
7380

07151 M6x30 7

15 Anilha M10 da Nord-Lock 37967 M10 8

16 Anilha M12 DIN 9021 38210 M12 4

17 Anilha 20x28 M00021244 28

18 Parafuso de cabeça redonda M8x16 mm ISO 
7380

M00026191 8

19 Anilha 16x22 0,5 DIN 988 M00038254 12

20 Anilha 16x22 1 DIN 988 M00038255 4
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Lista de peças do pantógrafo

21 Barreira de segurança M00039463 2

22 Amortecedor de vibrações M00039518 4

23 Parafuso de ajuste M10x30 mm DIN 916 M00039519 4

24 Parafuso M10x12 DIN 933 M00039523 8

25 Rolamento M00039610 4

26 Anilha M00039613 4

27 Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16x20 ISO 
7379

M00039798 4

28 Cobertura M00039528 1

29 Suporte para cabos 50x25 L500 M00039585 1

30 Suporte para cabos 50x25 L1000 M00039586 1

31 Cobertura da cablagem M00039583 1

32 Mangueira L1850 M00040353 2

33 Anilha M12 da Nord-Lock M00016992 4

34 Parafuso de cabeça redonda M12x35 mm ISO 
7380

M00030438 4

35 Travão de paletes do TPE M00043309 1

36 Conector macho G3/8 de 12 L RE0017082 1

37 Válvula sequencial M00040466 1
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N.º de 
pos.

Descrição N.º de artigo Qtd.

0 Pantógrafo M00029054 0

1 Parafuso sextavado interno M12x40 mm 07160 M12x40 2

2 Porca autoblocante M16 DIN985 12300 M16 4

3 Parafuso M16x65 mm DIN933 M00044548 4

4 Anilha M16 da Nord-Lock 37967 M16 8

5 Parafuso de cabeça embutida M12x20 mm DIN 
7991

07403 M12x20 4

6 Bocal de lubrificação M6 72210 M6-180 15

7 Anilha 40x50 MSE-1402201701 2

8 Parafuso central do pantógrafo MSE-1402201702 2

9 Anilha M10 da Nord-Lock 37967 M10 8

10 Anilha de retenção de 40 mm MSE-1402201703 2

11 Deslizador radial MSE-1402201704 4

12 Travão do pantógrafo MSE-1402201705 2

13 Perno da placa frontal MSE-1402201706 2

14 Anilha do parafuso central MSE-1402201707 2

15 Parafuso M10x25 DIN 933 01210.100.025 8

16 Anilha de segurança do perno da placa frontal MSE-1402201708 2

17 Porca de castelo M30x2 ELVZ DIN 935 M00044549 2

18 Contrapino 6,3x63 mm ELVZ DIN 94 M00044550 2

19 Bucha de tensão-36 ODx3x40 MSE-1402201709 2

20 Bucha de tensão-60 ODx5x25 MSE-1402201710 2

21 Bucha de tensão-60 ODx5x40 MSE-1402201711 4

22 Anilha de segurança do perno do cilindro MSE-1402201712 2

23 Perno 40 MSE-1402201713 2

24 Mastro auxiliar ME-1811200859 1

25 Suporte de rolamento E MSE-1402201714 1

26 Suporte de rolamento D MSE-1402201715 1

27 Cilindro de dupla atuação MSE-1606201150 1

28 Placa frontal M00029042 1

29 1.ª peça do pantógrafo ME-1811200856 1

30 2.ª peça do pantógrafo ME-1811200853 1

31 Perno do cilindro inferior do eixo M00020444 1

32 Perno da haste do cilindro do eixo MSE-1402201717 1

33 Eixo do cilindro superior do pantógrafo MSE-1402201716 1
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Lista de peças da barreira de segurança

N.º de 
pos.

Descrição N.º de artigo Qtd.

0 Barreira de segurança M00039463 0

1 Parafuso de cabeça embutida M8x20 mm ELVZ DIN 7991 07470 M8x20 10

3 Parafuso de cabeça embutida M8x30 mm ELVZ DIN 7991 07470 M8x30 4

3 Parafuso de cabeça embutida M8x35 mm ELVZ DIN 7991 M00039448 6

4 Bucha espaçadora M00039449 10

5 Bloco de guia M00039452 4

6 Cobertura M00039454 2

7 Guia M00039456 4

8 Dobradiça M00039462 2

9 Bucha superior da barreira de segurança M00042935 1

10 Bucha inferior da barreira de segurança M00042936 1
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Lista de peças da estrutura inferior dupla de cima 

Lista de peças da estrutura inferior simples de cima

N.º de pos. Descrição N.º de artigo Qtd.

0 Estrutura inferior dupla M00042081 0

1 Parafuso M8x20 mm DIN 933 01010 M8x20 4

2 Anilha M8 da Nord-Lock 37967.080.001 4

3 Parafuso M16x60 mm DIN 933 01010.160.060 13

4 Bucha D30 M00006307 13

5 Perno bloqueador de 20 mm M00006645 2

6 Placa de fixação de 20 mm M00006647 2

7 Anilha de segurança de 20 mm M00006648 2

8 Traseira da estrutura M00039596 1

9 Dianteira da estrutura M00016887 1

N.º de 
pos.

Descrição N.º de artigo Qtd.

0 Estrutura inferior simples M00039600 0

1 Parafuso M8x20 mm DIN 933 01010 M8x20 4

2 Anilha M8 da Nord-Lock 37967.080.001 4

3 Parafuso M16x60 mm DIN 933 01010.160.060 13

4 Bucha D30 M00006307 13

5 Perno bloqueador de 20 mm M00006645 2

6 Placa de fixação de 20 mm M00006647 2

7 Anilha de segurança de 20 mm M00006648 2

8 Traseira da estrutura M00039596 1

9 Dianteira da estrutura M00019530 1
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Lista de peças da placa inferior direita de baixo

Lista de peças da placa inferior esquerda de baixo

N.º de 
pos.

Descrição N.º de artigo Qtd.

Aço Aço inoxidável

1 Travão M00023508 M00023508 4

2 Rampa M00044369 M00044985 2

3 Peça B M00044965 M00044982 1

4 Olhal M10 Din580 M00044932 M00044932 4

5 Peça A M00044964 M00044979 1

N.º de 
pos.

Descrição N.º de artigo Qtd.

Aço Aço inoxidável

1 Travão M00023508 M00023508 4

2 Peça A M00044945 M00044985 1

3 Olhal M10 DIN 560 M00044932 M00045016 4

4 Rampa M00044369 M00044932 2

5 Peça B M00044948 M00045017 1
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