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MANUAL   DE   ÎNTREȚINERE  

PLATFORME 

 

1. CONSIDERAȚII  GENERALE. 

Platformele mobile nu necesită o întreținere specială. Sunt valabile recomandările din 

MANUALUL DE UTILIZARE al platformelor. 

 

2. ÎNTREȚINEREA  ȘI  DESERVIREA  PLATFORMEI. 

 

Lucrările de întreținere pot fi efectuate de către operator după autorizarea acestuia. Personalul de 

întreținere trebuie să respecte reglementările valabile în fiecare țară. 

 

La un interval de o lună după montarea platformei se va face o verificare a tuturor îmbinărilor cu 

șurub, pentru a fi siguri că ansamlul nu s-a destrâns după o lună de exploatare. 

 

Următoarea verificare se va face după 4 luni de utilizare.  

 

Următoarele verificări periodice, se vor efectua tot din 4 în 4 luni. 

 

Dacă se constată o destrângere sau desfacere accidentală a unei componente se intervine imediat, 

oricând este nevoie. 

 

 

3. MENTENANȚA  PICIOARELOR  DE  CALARE. 

 

Picioarele de calare necesită o atenție deosebită și în continuare se specifică modul de întreținere al 

acestora. 

 

La un interval de 4 luni se va face mentenanța acestora: 

3.1. Se va ridica talpa de calare a șurubului la maximul posibil în partea de sus, astfel, sfera tălpii  

de calare ajunge  la nivelul piuliței piciorului de calare. 

3.2. Se va gresa cu un spray pe bază de vaselină lichidă sau ulei sintetic pentru angrenaje, tija care 

iese din piciorul de calare în partea superioară a acestuia, pe o porțiune de 100 mm.    

3.3. Se vor cala la maximum posibil picioarele de calare, astfel încât să iasă cât mai mult șurubul 

de calare în partea inferioară a acestuia. Se va gresa, cu același spray menționat mai sus și 

filetul șurubului și în rotula tălpii unde se va folosi un tub care vine montat pe diuza 

sprayului. 

3.4. După gresare se vor îndepărta urmele de gresant în exces și se va curăța bine talpa de așezare 

pe sol.   
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4. ROȚI. 

5.  

Producătorul de roți utilizate, nu a specificat condiții de întreținere deosebite și recomandă 

înlocuirea acestora la cel mai mic defect cauzat de utilizarea necorespunzătoare a acestora.  

 

5.  CURĂȚAREA  PLATFORMEI. 

 

Curățarea se poate face cu apă cu adăugarea unui agent de curățare disponibil comercial. Atenție, 

acestea sunt substanțe periculoase ușor inflamabile! 

 

După curățare, toate treptele și suprafețele trebuie complet uscate înainte de folosire. 
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