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Em média, o custo para consertar uma máquina é quatro vezes maior do que o custo para mantê-la adequadamente. 
Dependendo da reparação, o custo pode ser até 15 vezes maior do que o que gastaria num plano de serviços depois de 
levar em consideração o tempo de inatividade. Para começar, damos três dicas gerais para ter em mente.
• Mantenha o seu equipamento limpo para facilitar a deteção de peças desgastadas ou defeituosas. Use apenas água 

limpa, não use líquidos inflamáveis. 
• Certifique-se de que a superfície está limpa e de que não há obstruções no seu caminho.
• Use somente pessoas treinadas e qualificadas para inspecionar, manter ou consertar máquinas. 

Aqui pode encontrar uma lista de verificação de que manutenções devem ser realizadas quando.  

           Diariamente
	Procure danos visíveis - Relatar danos visíveis rapidamente pode impedir reparações maiores no futuro.
	Verifique os níveis de combustível, água, óleo do motor e líquido hidráulico - Níveis de líquido baixos podem causar mau 

funcionamento da máquina, como falhas nos travões, resultando em acidentes bem desagradáveis.
	Verifique a condição e a pressão do pneu - Pneus insuficientemente inflados e/ou danificados causarão problemas, a sua 

máquina não funcionará da forma mais segura ou eficiente possível.
	Os garfos devem estar em boas condições.
	Autocolantes e adesivos devem estar situados de forma correta e legível.
	Assegure-se de que a cabina do operador está limpa e livre de detritos - uma cabina suja pode causar acidentes (por 

exemplo, escorregar numa garrafa de água velha).
	Dispositivos de segurança (ex. cinto de segurança, grades de proteção) devem funcionar corretamente. Segurança em primeiro lugar!
	Certifique-se de que o voltante, acelerador e travões funcionam.
	Certifique-se de que o braço de elevação funciona (inclina e eleva).
	Verifique se a buzina, as luzes e o alarme de marcha-atrás funcionam corretamente.
	Inspecione as mangueiras quanto a danos - Certifique-se de que as mangueiras não vazam.

           Trimestral
	Troque o óleo e o filtro de óleo - Remova e elimine o óleo usado e encha o motor com óleo novo. Certifique-se de não encher demais.
	Lubrifique o chassis e os componentes do mastro.
	Verifique a condição (rachaduras) e a tensão da correia de transmissão.
	Verifique a pressão do óleo hidráulico.
	Limpe o radiador com ar comprimido.
	Drene o separador de água. 
	Ajuste o suporte do mastro, incline os pinos do cilindro e as conexões do chassis.
	Se a máquina estiver equipada com um distribuidor, inspecione os quatro twistlocks.

           Anual
	Os filtros de ar, combustível, transmissão e hidráulico devem ser substituídos - 
 Usar filtros sujos é como não usar filtro algum.
	Substitua o eixo de acionamento e o óleo da transmissão.
	Troque o óleo hidráulico e adicione 3% de Lubrizol.
	Substitua o separador de água.
	Inspecione a tensão da corrente de elevação, 
 o funcionamento do mastro e os roletes do bastidor.
	Troque a graxa do rolamento da roda, 
 bem como o líquido de arrefecimento do motor.

Quando tenho de fazer a manutenção da minha máquina?
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