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Regras Gerais de Segurança 

Aviso Para reduzir o risco de acidente, todos os operadores e pessoal da 
manutenção deverão ler e entender estas instruções antes de 
colocarem a máquina/equipamento em funcionamento ou 
realizarem qualquer operação de manutenção. 

O presente manual não aborda todas as possíveis situações de 
funcionamento e manutenção da máquina, pelo que todos aqueles 
que a utilizarem ou se ocuparem da sua manutenção deverão ser 
especialmente cuidadosos. 

 

 

 

Aviso 
Prepare-se para utilizar a máquina/equipamento, 
inspecionando-a atentamente antes de a colocar em 
funcionamento, certificando-se que todos os dispositivos de 
segurança se encontram ativados e em bom estado. 

Deverá também observar previamente a área de trabalho, e 
usar todas as formas de proteção adequadas às operações que 
irá realizar, respeitar as normas de segurança e de utilização 
constantes deste manual e, acima de tudo, as regras básicas 
do bom senso. 

Não ingira bebidas alcoólicas antes ou durante a operação 
desta máquina/equipamento. 

Não fume durante a operação desta máquina/equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Certificação CE 
Esta máquina/equipamento foi produzido e testado em conformidade com as seguintes 
diretivas da União Europeia aplicáveis: 

 
- Diretiva Máquinas - 2006/42/EC 

 

Referências e modelos 
O presente manual aplica-se às seguintes referências e modelos: 

203000 -  PA600D  /  203001 – PA1000D  /  200949 – PA250  /  200947 – PA300 

200950 – PA400  /  200951 – PA600  /  200952 – PA800  /  200953 – PA1000 

200946 – PET 1000 CARRO PARA GUINCHO 
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BREVE INTRODUÇÃO 

 

A PowerED agradece a sua preferência por esta máquina/equipamento. 

 

A PowerED empenhou-se no design, conceção, produção e testes deste equipamento 
para que este o possa servir da melhor forma. 

Caso necessite assistência para este equipamento poderá encontrá-la prontamente 
junto de um dos nossos agentes ou distribuidores.  

 

O objetivo principal da PowerED é colocar à disposição do utilizador final equipamentos 
que lhe permitam trabalhar de uma forma segura e eficiente. O mecanismo de 
segurança mais importante de qualquer ferramenta ou equipamento é o seu operador. 
O cuidado e o bom senso do operador são a melhor proteção contra os riscos de 
trabalho.  

O presente manual não aborda todos os riscos e perigos de funcionamento do 
equipamento, mas pretende destacar os comportamentos que devem observados pelos 
operadores para que estes possam operar este equipamento em segurança, bem como 
alertar para a necessidade de respeitar todos avisos de segurança que se encontram 
nos diversos locais do equipamento e no local de trabalho. 

Os operadores deverão ler todas as instruções de segurança que constam no manual de 
instruções e nos diversos locais do equipamento. 
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DESCRIÇÃO DO GUINCHOS SÉRIE PA 

 

 

 

1. Braçadeira de Suporte 

2. Mecanismo de Limite Inferior 

3. Mecanismo de Limite Superior 

4. Limitador 

5. Tambor do Cabo 

6. Cabo de Aço 

7. Gancho 

8. Cabo Principal 

9. Controlo Remoto 

10. Botões de Direção, subir/descer. 

11. Botão de Emergência 

12. Motor 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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DESCRIÇÃO DO CARRO PARA GUINCHO PET1000 

 

 

 

1. Motor 

2. Roda Motriz Direita 

3. Placa de Gancho 

4. Roda de Balanço 

5. Roda Motriz Esquerda 

6. Parafuso Fixo 

7. Limitadores 
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REGRAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA 

 

Geral 

 

1. O guincho elétrico é uma ferramenta ideal na sua garagem, armazém ou outros locais 
semelhantes para içar todos os tipos de cargas. 

2. Este guincho de cabo não pode ser usado para operar em ambientes agressivos e 
baixas temperaturas. 

3. O grupo de mecanismos é Ml. 

4. A vida útil do guincho elétrico é superior a 8000 ciclos (exceto peças de desgaste). 
Se o guincho tiver 8000 ciclos, deve ter todos os mecanismos inspecionados e mantidos. 

5. Leia e compreenda o manual de instruções completamente e claramente antes de 
usar o guincho. 

6. Assegure-se de que os utilizadores saibam como a máquina funciona e como ela deve 
ser operada. 

7. O utilizador deve sempre trabalhar em conformidade com as instruções de 
funcionamento. 

8. O guincho elétrico não foi projetado para uso contínuo. A taxa de trabalho é 
periódica intermitente. 

9. A carga nominal da máquina não varia com a posição da carga. 

 

Instruções de segurança 

 

1. Confira sempre que a tensão de serviço corresponde à tensão na placa de 
identificação. Uma tensão de alimentação inadequada pode resultar em trabalho 
anormal ou ferimentos pessoais. 

2. A tomada elétrica deverá ter ligação terra e, ao mesmo tempo, o sistema de 
fornecimento de energia deve ser fornecido com um disjuntor de vazamento. 

3. É proibida a elevação de cargas acima da carga máxima do guincho. 

4. Use o dispositivo apenas para o propósito pretendido. Nunca transporte pessoas com 
o guincho. 

5. Não desligue a tomada puxando o cabo. Mantenha o cabo fora do calor, óleo e bordas 
afiadas. 

6. Não tente levantar cargas que estejam fixas ou obstruídas. 

7. Retire a ficha da tomada quando o guincho não estiver em uso. 



Manual de Instruções                                     

GUINCHO ELÉTRICO SÉRIE PA | 9 

 

8. Mantenha crianças e outras pessoas não autorizadas longe da máquina. 

9. Não puxe de lado as cargas. Evite balançar a carga ou o gancho. 

10. Certifique-se de que o gancho se desloca na direção que realmente pretende. 

11. Verifique regularmente o cabo elétrico e o cabo de aço, para garantir que estejam 
em boas condições de funcionamento. 

12. Se por algum motivo o seu guincho avariar, garanta que seja reparado por um 
especialista; caso contrário, pode causar perigo para o utilizador. 

13. Evite o avanço excessivo. 

14. Não é permitido que desvie a atenção enquanto trabalha com o guincho. 

15. Não fique em pé ou trabalhe sob uma carga levantada. 

 

 ✓ OBSERVE A CARGA MÁXIMA NO DIFERENCIAL E NÃO NO GANCHO! 

 ✓ No caso de os cabos de aço estarem desgastados, devem ser substituídos só com um 
cabo com as mesmas características e de origem. 

 ✓ Antes de iniciar o trabalho, verifique que os botões estão todos em boas condições. 

 ✓ ATENÇÃO! O motor do guincho elétrico não está equipado com nenhum sistema de 
corte de sobrecarga (para evitar um arranque inesperado). Consequentemente, se não 
conseguir elevar uma carga, não insista e deixe o motor abrandar. 
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INSTALAÇÃO E USO 

 

Desempacotando 

 

Depois de abrir a caixa, inspecione cuidadosamente o cabo de aço do guincho, assim 
como os cabos elétricos, ganchos e unidades de controlo remoto, etc., por danos, que 
podem ter ocorrido durante o transporte. 

 

Instalação (veja a figura 4) 

O guincho é fornecido com um sistema de instalação que permite que seja montado 
num suporte retangular. Vendido em separado. 

A dimensão do suporte retangular deve estar de acordo com a posição e dimensão dos 
orifícios de instalação do guincho e sua resistência pode conter a carga nominal. 

Recomenda-se recorrer a um técnico qualificado para obter ajuda e inspecionar a 
solidez da estrutura da viga. 

O parafuso de fixação deve estar bem apertado. Antes da utilização, um técnico 
qualificado deve verificar se o sistema de suporte e o acoplamento do guincho estão 
bem dimensionados. 

 

Utilização do bloco de polia (consulte a figura 5 e a figura 6) 

O guincho é fornecido com uma polia e um gancho extras e, quando usados 
corretamente, a máquina pode içar carga dupla. 

Monte a polia com ajuda dos parafusos, conforme mostrado na figura. O gancho 
originalmente fixado na máquina pode ser anexado à abertura do rack, que é projetada 
para essa finalidade. Com a ajuda de 2 cabos de aço para elevar a carga, a máquina 
agora é capaz de içar uma carga dupla. 
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INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 
 

1. Antes de a máquina ser usada pela primeira vez, remova a fita adesiva. 

2. O nível de pressão de emissão sonora equivalente na posição do utilizador é menor 
que 85dB. 

3. Para a máquina, o requisito de alimentação é o seguinte: tensão nominal ± 10% e a 
frequência nominal ± 1%. 

4. O guincho foi projetado para ser utilizado à temperatura ambiente compreendida 
entre 0 - 40º C, e a uma humidade relativa não é superior a 85%. Em relação á altitude, 
tendo em conta o nível do mar, não poderá exceder os 1000 m. 

5. A temperatura de transporte e armazenamento do aparelho deverá estar 
compreendida entre -25º e 55º C, com a temperatura mais alta não superior a 70 º C. 

6. Quando um objeto pesado é levantado do solo, o cabo de aço deve estar no estado 
tenso em vez de estado de folga. 

7. O motor do guincho está equipado com um interruptor de sobreaquecimento. 
Durante a operação, o guincho poderá parar. Se isso acontecer, terá que aguardar que 
o motor arrefeça e só então poderá voltar a trabalhar. 

8. O guincho elétrico não é fornecido com qualquer sistema de paragem devido a 
sobrecarga. Portanto, se for incapaz de levantar um objeto pesado, não insista e deixe 
o motor arrefecer, pois significa que a carga excede a capacidade máxima do guincho. 

9. Não deixe uma carga suportada pelo guincho sem vigilância, a menos que tenha 
tomado precauções específicas. 

10. Forneça um fusível de 10A ou um protetor de 10ª para proteger a sua fonte de 
alimentação. 

11. Não use utilize os limitadores como meio de paragem do guincho. Eles são apenas 
dispositivos de emergência. 

12. Para o uso deste guincho, certifique-se de que o cabo de aço esteja corretamente 
enrolado o tambor de corda com o passo igual ao diâmetro do cabo de aço. (Veja a Fig. 
2). 

13. Certifique-se de que a carga está bem presa ao gancho de elevação (7) ou à polia 
e o operador deve manter sempre certa distância com a carga e com o cabo de aço (6). 

 

 

 

 

 



                                    Manual de Instruções  

12 | GUINCHO ELÉTRICO SÉRIE PA 

FUNCIONAMENTO 

 

1. Verifique se o interruptor de emergência (11) está pressionado. Solte o botão 
vermelho no sentido horário para soltá-lo. 

2. Pressione o botão ▲ (10) para levantar a carga 

3. Pressione o botão ▼ (10) para baixar a carga 

4. Para o mecanismo de limite superior, quando a carga suspensa estiver quase na 
posição superior, o limitador (4) irá mover a alavanca de limite superior (3) para cima 
e, em seguida, um interruptor no motor será engatado para parar a movimento 
ascendente do motor. 

5. Para o mecanismo limitador inferior, quando a carga suspensa estiver quase na 
posição inferior (cerca de duas voltas de cabo em volta do tambor), o polo do limite 
inferior (2) irá mover-se e, em seguida, outro interruptor no motor fará com que este 
pare. 

6. Quando o interruptor de emergência for pressionado, o guincho irá parar. 

7. Em caso de emergência, pressione imediatamente o interruptor vermelho de 
paragem de emergência (11) para parar a máquina. Quando o botão de emergência é 
acionado, não é possível trabalhar com o guincho. 
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INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO 

 

Atenção! Certifique-se sempre de que a máquina não esteja ligada à rede elétrica 
principal antes de realizar qualquer manutenção no mecanismo. 

 

1. Daqui em diante, por ciclo significa que o utilizador opera a carga para cima e para 
baixo por uma vez. Verificação periódica significa que uma peça precisa ser 
inspecionada após o levantamento do guincho por 100 ciclos. 

2. Verifique periodicamente se os fins de curso funcionam corretamente. O sistema 
limitado deve ser testado da seguinte forma: 

- Quando o guincho estiver a fazer uma operação de subida (sem carga), mova o anel 
de espaçamento (3) na direção de subida, o motor da máquina deve parar de funcionar. 

- Quando o guincho estiver a fazer uma operação de descida, mova o polo do limite 
inferior, o motor deve parar de funcionar. 

3. Verifique periodicamente os cabos de energia e os cabos do controlo remoto. 

4. Lubrifique o cabo de aço e a polia após 200 ciclos. 

5. Confirme se o cabo de aço está em bom estado de funcionamento após 30 ciclos. Se 
houver algum dano no cabo de aço (consulte a Figura 3), substitua o cabo de aço 
imediatamente de acordo com os requisitos da tabela de dados técnicos. 

6. Inspecione se os parafusos que prendem o suporte e a polia estão bem apertados 
após 1000 ciclos. 

7. Verifique o gancho e a polia após cada 1000 ciclos para garantir que estejam em bom 
estado de funcionamento. 

8. Antes de usar o guincho, inspecione o interruptor de paragem de emergência e o seu 
painel de botões para garantir que estejam em bom estado de funcionamento. 

9. Inspecione o sistema de engrenagens após 100 ciclos. Se houver ruídos anormais no 
motor ou o guincho não conseguir manter a carga nominal, o sistema de engrenagens 
deve ser revisto. 

10. Substitua as peças danificadas e/ou gastas e mantenha o registo de manutenção 
necessário. 

11. Entre em contato com um centro de serviços autorizado para manutenção 
extraordinária. 
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ESQUEMA TÉCNICO PA250/300/400/600/800 
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ESQUEMA TÉCNICO PA1000 
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ESQUEMA TÉCNICO CARRO PET1000 
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ACESSÓRIOS 
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APOIO AO CLIENTE 

Se tem alguma questão ou se deparar com algum problema, durante o funcionamento, 
contacte o Serviço de Apoio ao Cliente PowerED e forneça a seguinte informação: 

(1) Tipo, modelo e número de série da máquina/equipamento; 

(2) Descrição da situação; 

(3) Tempo da operação; 

(4) Outras descrições detalhadas, por exemplo, quando aparece o problema e quando 
reaparece, etc. 

 

PowerED  

Apartado 32 

2025-998 Amiais de Baixo – PORTUGAL 

☎️ +351 249 870 716 

 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

A preservação do ambiente é uma preocupação de todos nós. 

Siga as seguintes instruções para assegurar o correto tratamento dos resíduos 
resultantes da compra, utilização e abate desta máquina tendo em vista a sua posterior 
reciclagem e/ou reutilização: 

 

 

Sem 
utilização. 

 

Sem utilização. 

 

Sem utilização. 

 Não coloque nos contentores de recolha de lixo 
indiferenciado ou abandone em lixeiras ou nos 
campos. 

  

 

A PowerED participa nos sistemas de reciclagem e valorização de 
resíduos, contribuindo para o seu desenvolvimento, tendo em vista um 
maior equilíbrio ambiental do planeta. 

 

 

 



DDECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
 
 
Nós, EUROED - Máquinas e Ferramentas, Lda. 
de Av. 25 de Abril n.º 15, 2025-301 Amiais de Baixo,  Portugal 
 
em acordo com a(s) seguinte(s) diretivas(s): 

2006/42/EC Diretiva Máquinas 
 
declaramos sob nossa inteira responsabilidade, que os produtos: 

Marca: PowerED®   
Tipo: Guincho Eléctrico - Série PA 
Referência: 200300; 203001 
200949; 200947 
200950; 200951 
200952; 200953 

a que se refere esta declaração, estão em conformidade com as disposições das 
diretivas comunitárias europeias, incluindo as últimas alterações, 
EN 14492-2:2006+A1 
EN 14492-2+A1/AC: 2010 
EN 60204-32:2008 
AfPS GS 2014:01 
 
o pressuposto de conformidade baseia-se na aplicação das normas harmonizadas e, 
quando aplicável ou necessário,  por um organismo notificado da Comunidade 
Europeia, sendo que esta declaração é emitida de acordo com a decisão n.º 
768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 Julho de 2008 relativa a um 
quadro comum para a comercialização de produtos. 

 
Local de emissão 
Amiais de Baixo 

 
Assinatura, nome e cargo 

 
Ernesto Duarte 

(Gerente) 
 

Data de emissão 
quarta-feira, julho 25, 2018 

Doc. 101158 



DDECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
 
 
Nós, EUROED - Máquinas e Ferramentas, Lda. 
de Av. 25 de Abril n.º 15, 2025-301 Amiais de Baixo,  Portugal 
 
em acordo com a(s) seguinte(s) diretivas(s): 

2006/42/EC Diretiva Máquinas 
 
declaramos sob nossa inteira responsabilidade, que os produtos: 

Marca: PowerED®   
Tipo: Carro para Guincho Elétrico 220V PET1000 
Referência:  
200946 

a que se refere esta declaração, estão em conformidade com as disposições das 
diretivas comunitárias europeias, incluindo as últimas alterações, 
EN 14492-2+A1/AC: 2010 
EN 60204-32:2008 
AfPS GS 2014:01 
 
o pressuposto de conformidade baseia-se na aplicação das normas harmonizadas e, 
quando aplicável ou necessário,  por um organismo notificado da Comunidade 
Europeia, sendo que esta declaração é emitida de acordo com a decisão n.º 
768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 Julho de 2008 relativa a um 
quadro comum para a comercialização de produtos. 

 
Local de emissão 
Amiais de Baixo 

 
Assinatura, nome e cargo 

 
Ernesto Duarte 

(Gerente) 
 

Data de emissão 
quarta-feira, julho 25, 2018 

Doc. 101159 
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GARANTIA 

De acordo com as disposições legais aplicáveis, estes produtos dispõem de um período 
de garantia de 1 ano abrangendo os defeitos dos componentes e de manufatura do 
equipamento, sempre que: 

 O equipamento em causa tenha sido operado e mantido nas condições 
estabelecidas no presente Manual de Instruções; 

 Não tenha sido danificado por acidente ou por utilização inadequada e/ou 
abusiva; 

 Não tenha sido reparado por alguém sem autorização para o efeito. 

O proprietário é responsável pelos custos de transporte de envio e retorno do 
equipamento das suas instalações para as instalações do reparador autorizado. Este é 
também responsável por todos os riscos de danos no equipamento resultantes do 
transporte. 

Equipamento: _______________ N.º Série: ___________________ Data: ___/___/___ 

Documento de Venda: ________________(Fact. /Rec.) N.º: _____________________ 

Nome do Distribuidor: ______________________ Contacto Tel.: _________________ 

Morada: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________ Cód. Postal: _____-___ ___________________ 

Vendedor Responsável: _____________________ Contacto Tel.:__________________ 

Ponto de Venda/Distribuidor: Obs.: 

 

 

 

 

 

(Assinatura e carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUINCHO ELÉTRICO SÉRIE PA 

ELETRIC HOIST PA SERIES 

 


