MISSÃO MAQTRON
Ser referencia em facilitar a vida das famílias do campo, de pequenos empreendedores
aos grandes construtores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da
empresa, colaboradores e sociedade.

VISÃO MAQTRON
Ser a melhor empresa nos segmentos em que atua, reconhecida pela excelência e
inovação de seus produtos e serviços, gerando resultados plenos.

VALORES MAQTRON
Comprometimento
Credibilidade
Ética
Respeito
Satisfação

POLITICA DA QUALIDADE MAQTRON
Buscar a melhoria contínua de processos e produtos na produção de máquinas de
implementos agrícolas, máquinas e equipamentos para a construção civil e moendas
de cana, visando a satisfação dos clientes.

Prezado Cliente.
A MAQTRON deseja parabenizá-lo pela confiança depositada em nossos produtos.
Estamos constantemente investindo em programas de qualidade para garantir que possamos atender
plenamente as suas necessidades.
Neste manual você encontrará as instruções necessárias para a correta e segura operação e manutenção
do seu equipamento, proporcionando assim, a garantia do bom funcionamento e maior durabilidade.
Recomendamos a leitura com atenção, antes de colocar a máquina em funcionamento.
A MAQTRON está sempre a disposição de seus clientes, disponibilizando assistência técnica rápida e
eficiente aos seus produtos.

Leia atentamente todas as instruções de segurança

Segurança
- A utilização deste equipamento para fins não especificados neste manual, utilização ou adaptações não
autorizadas pelo fabricante, ocasiona riscos a integridade física do operador e ao correto funcionamento
da máquina ou equipamento e pode acarretar em perda da garantia;
- Observe os arredores da máquina antes de colocá-la em funcionamento. Mantenha espectadores,
crianças e animais a distância segura;
-Instale o suporte em uma estrutura estável e nivelado;
- Isole o local onde se vai trabalhar. Não permita o acesso de outras pessoas abaixo da área de
movimentação de carga (risco de queda de materiais);
- Este equipamento não é recomendado para o transporte de pessoas;
- Não exceda o limite de carga do equipamento;
- Nunca permita que pessoas despreparadas operem ou façam manutenção no equipamento;
- Utilize os equipamentos de proteção necessários ao desempenho da função (sapatos fechados, calça,
óculos de proteção e protetor auricular);
- Antes de iniciar o trabalho, verifique se todos os componentes estão bem apertados;
- Observe as instruções de segurança e mantenha-se sempre atento. A falta de atenção durante a
operação poderá resultar em acidentes.

Apresentação
A linha de construção civil Vencedora Maqtron, conta com diversos itens destinados a facilitar e
agilizar o trabalho em obras proporcionando uma maior produtividade e excelente desempenho.
Os suportes para guincho são práticos, fáceis de instalar e transportar e podem ser facilmente
adaptados para utilização em diversas situações.

Utilização / Operação
Os suportes para guincho são projetados e indicados para utilização com os guinchos da
Maqtron, na elevação de cargas na construção civil, no campo, substituição de esforço físico humano na
indústria e para usos diversos. Não aconselhamos utilizar os suportes de guincho Maqtron com modelos
de guincho de outras marcas, pois os mesmos podem ser incompatíveis com o modelo do suporte e por
consequência colocar em risco a segurança do operador.
A Maqtron não se responsabiliza por usos não especificados neste manual, nem por possíveis
danos a integridade física do operador ou danos a máquina decorrente da utilização inadequada.

Características Técnicas

Modelo
Comprimento (mm)
Altura (mm)
Largura (mm)
Peso (Kg)
Carga máxima (Kg)

Suporte PA 200/ 400/600
800
600
60
10
600

Suporte PA 800/1000
1000
800
60
18
1000

Componentes Suporte PA 200/PA 400/PA 600

DENOMINAÇÃO

COMPONENTES

Quant.

Código

Tubo do suporte do
guincho

01

10-052-2070

Reforço do suporte

01

10-052-1830

Abraçadeiras c/ pino

02

10-052-0115

Abraçadeiras c/ união

01

10-052-0120

01

10-052-0215

04
02
06

10-052-0361

Bucha de movimento

Pacote

Parafuso M12 X 110
Parafuso M12 X30
Porca
M12

Componentes Suporte PA 800/PA 1000

DENOMINAÇÃO

COMPONENTES

Suporte do guincho

Quant.

Código

01

10-052-1915

02

10-052-0105

02

10-052-0104

02

10-052-0605

Abraçadeiras c/ pino
Abraçadeiras

Fixador do guincho
PA 800 / PA 1000

Pacote

PA 800

Parafuso M12 X 110

04

Parafuso M10 X 110

04

Porca

M12

Parafuso M12 X 110
PA 1000

Porca

M12

10-052-0363

04
08
04

10-052-0362

Manutenção

A manutenção do suporte é simples e consiste somente na verificação do estado de conservação
das peças e dos parafusos e lubrificação dos pinos e buchas do movimento.

Montagem
Para montar seu suporte e guincho, proceda conforme o desenho abaixo.
Modelo Suporte PA 200 / PA 400 / PA 600

Modelo Suporte PA 800 / PA 1000

TERMO DE GARANTIA
A MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. garante seus produtos contra
imperfeições de fábrica, nas condições abaixo estabelecidas:
A - REGRAS GERAIS
 A - 1. Serão substituídas em garantia, todas as peças reconhecidas como deficientes ou

defeituosas.
 A - 2. As peças substituídas serão de propriedade da MAQTRON IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
 A - 3. Serão atendidas em garantia, no caso de apresentarem imperfeições para o uso
todas as peças, desde que sofram exame do nosso departamento técnico.
 A - 4. Os Serviços de garantia serão efetuados nas dependências de oficina autorizada,
sendo que as despesas de transporte serão por conta do cliente.
 A - 5. A MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. reserva-se o direito
de alterar as especificações de seus desenhos ou produtos, sem qualquer aviso prévio e
sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas especificações nos produtos
anteriormente vendidos.
 A – 6 . A MAQTRON não se responsabiliza por garantias extras não impressas no
presente Certificado, bem como não assume responsabilidade pela validade do prazo de
garantia, quando o canhoto do Certificado não for remetido à fábrica logo após o
preenchimento.
B - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
 B - 1. A reclamação deve ser feita diretamente ao Revendedor/Oficina Autorizada ou à

Fábrica, logo após a constatação do defeito.
 B - 2. Que os defeitos não sejam oriundos do uso impróprio do produto, acidentes ou
quedas, transportes, força maior, elementos da natureza ou inobservâncias das
orientações contidas no Manual de Instruções.
 B - 3. A permanência de uma imperfeição por falta de aviso (reclamação), certamente
acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cortar em
definitivo a garantia do produto.
C - PRAZO DE VALIDADE
 C -1. A validade será de 6 (seis) meses, a contar da data de venda ao comprador, a qual

deverá constar no Certificado de Garantia, juntamente com o número de Nota Fiscal.
D - EXTINÇÃO
 D - 1. Pelo decurso do prazo de validade.
 D - 2. Que a máquina tenha sofrido a intervenção de pessoa não autorizada ou alteração

na estrutura, construção ou funcionamento.
 D - 3. A inobservância de qualquer uma das recomendações constantes do Manual de
Instruções e deste Termo de Garantia.
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