
DIAGNÓSTICO DE FALHAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

O macaco não abaixa 

completamente.

1. Ar no sistema.

2. Válvula de alivio presa.

1. Faça a sangria.

2. Alivie a carga e limpe a válvula.

O macaco não segura o peso. 1. Vedadores dos cilindros 

gastos ou com defeito.

2. Válvula de alivio na posição 

aberta.

1. Substitua o sistema 

hidráulico.

2. Feche-a firmemente.

O macaco não levanta na  

altura total.

1. Nível de óleo muito baixo

2. Nível do óleo muito alto.

3. Ar no sistema.

1. Complete conforme 

recomendado.

2. Remova o óleo até acertar 

o nível.

3. Sangre o sistema

Pouca força de levantamento. 1. Ar no sistema.

2. Óleo sujo.

3. Bomba com defeito e/ou 

válvula c/problema.

4. Válvula de alivio semi-aberta 

1. Sangre o sistema.

2. Troque o óleo.

3. Substitua o sistema 

hidráulico.

4. Feche firmemente a válvula.

O macaco não levanta a carga. 1. Excesso de peso.

2. Válvula de alivio aberta.

3. Nível do óleo muito baixo.

4. Sistema hidráulico gasto ou 

com defeito.

1. Reduza o peso ou use 

um macaco com mais 

capacidade.

2. Gire-a no sentido horário e 

aperte.

3. Complete-o até o nível correto.

4. Substitua o sistema hidráulico.

  
Garantia: 
Este produto possui garantia de 6 (seis) meses contados a partir da data da compra, desde que apresentado 
o comprovante de compra. 
A garantia é valida apenas para defeitos de fábrica e/ou de material. 
A garantia não cobre a os custos de transporte para a assistência técnica.

Fabricado na China
Importado por Braft do Brasil Imp. e Exp. Ltda  CNPJ: 58.587.080/0001-03

Macaco Hidráulico Jacaré 2T
Ref.: 6535



ATENÇÃO

Este equipamento deve ser utilizado apenas para erguer o veículo.
- Não permaneça debaixo do automóvel somente apoiado pelo macaco. Utilize suportes apropriados.
- Use-o sobre um piso firme e nivelado. Nunca se esqueça de bloquear ou calçar as rodas e puxar 

o freio de estacionamento. Se possível, use suportes adicionais para o veículo. Não ultrapasse 
a capacidade nominal de carga do macaco. Antes de levantar o veículo, assegure-se de que o 
macaco esteja funcionando normalmente.

PARA LEVANTAR

1. Certifique-se que o automóvel e o macaco estejam em uma superfície firme e nivelada.

2. Verifique se a válvula de alívio está fechada.

3. Encaixe a manopla 

4. Posicione o veículo sob o veículo no local próprio para levantamento.

5. Acione a alavanca para cima e para baixo até que atinja a altura desejada.

CUIDADO:
A carga sempre deve ficar centrada no suporte do macaco. Se ficar fora de centro não terá estabilidade, 
resultando em possível dano ou perda de carga.

PARA ABAIXAR:

1. Retire a manopla.

2. Utilizando a parte da manopla sem borracha, encaixe no parafuso da válvula de alívio e gire 
lentamente em sentido anti-horário até que o veículo desça totalmente e seja possível sua retirada.

3. Feche a Válvula de Alívio e guarde o equipamento.

PARA COLOCAR ÓLEO:
Abaixe o macaco o máximo possível. Retire a placa de proteção na parte superior do macaco. Remova 
o bujão de  enchimento. Coloque óleo SAE 10W pelo local de abastecimento. Recoloque o bujão de 
enchimento e efetue a sangria como indicado abaixo.

SANGRIA: 

(A) Retire o botijão de enchimento. 

(B) Abra a válvula de alívio e acione a manopla diversas vezes, rapidamente. 

(C) Recoloque o botijão de enchimento. 

(D) Feche a válvula de alívio. Após esse procedimento o macaco deverá adquirir sua capacidade de 
levantamento normal.


