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PREZADO CLIENTE

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO
• Deixe o carro plataforma com as rodas para cima e solte a fita que está

• Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.

amarrando o cabo.
CABO

• Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e
cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do
equipamento.
Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os
produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

• Depois de soltar o cabo, gire-o num ângulo de 180º, mantendo o cabo para
frente.

As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE OS CARROS PLATAFORMA
• Os carros plataformas Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso
com design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal

• Vire o carro plataforma e levante o cabo.

característica é a flexibilidade no transporte de peças em geral. É produzido
com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade,
conforto e segurança. A madeira é um produto de grande resistência mecânica,
ecologicamente correta, durável, versátil e de qualidade absolutamente
uniforme. Após sua industrialização, as peças passam por um tratamento de
superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Todas estas características

• Deixe seu carro plataforma freado quando não estiver em movimento. Para

tornam os carros plataforma Marcon aliados na organização de seu posto de

frear seu carro plataforma encaixe a argola no suporte de freio indicados em

trabalho.

figura a seguir.

ARGOLA

SUPORTE
DE FREIO

