
JM Máquinas

Rampa Pneumática de 4T
Rampa Pneumática de 4,5T



Manual Rampa de 4 - 4,5T

2

Apresentação

Descrição da Rampa de Alinhamento

Primeiramente queremos lhe dar os parabéns pela escolha 
de um equipamento com nossa marca. Somos uma 
empresa instalada no ramo de máquinas para auto centers 
e borracharias em geral, tendo como principal objetivo 
desenvolver produtos para cada vez mais facilitar e agilizar 
seu trabalho, tudo com muita segurança e qualidade.

Contamos com uma linha de funcionários altamente 
capacitados e de formação qualificadas nas funções de 
engenheiros e técnicos. Nossa linha de produtos conta 
com um perfeito controle de qualidade, sendo testados e 
aprovados antes de sair da fábrica, portanto diminuindo 
quase que 100% na totalidade de assistência técnica.

Leia atentamente este manual não negligenciando 
nenhuma das informações nele contidas, tome todos os 
cuidados necessários para que o equipamento que você 
acaba de adquirir tenha um perfeito funcionamento.

A rampa de alinhamento foi desenvolvida por uma equipe altamente qualificada, passando por um rigoroso 
teste de qualidade e precisão. Sua estrutura superior é reforçada, proporcionando segurança, precisão e 
rapidez na operação.
Possui acionamento por válvula pneumática, com moderna tecnologia, 4 pistões de alta qualidade e fácil 
manutenção, indicado para automóveis de até 4000Kg.
É fornecida com pratos móveis traseiros, adaptando-se a qualquer tipo de alinhador. Opcional pode ser 
fornecido também pratos dianteiros.

• Capacidade de elevação: 4000Kg (Rampa de Alinhamento 4t) e 4500kg (Rampa de Alinhamento 4,5t).
• Altura do Piso: 0,90 metros.
• Comprimento das plataformas: 4 metros (Rampa de Alinhamento 4t) 4,8 metros (Rampa de Alinhamento 
4,5t).
• Distância entre as plataformas: 0,95 metros.
• Rampas de acesso articuladas.
• Tempo de elevação 10 segundos
• Sistema de elevação com Cilindros Pneumáticos
• Apoio de descanso regulável para nivelamento.
• Prato traseiro móvel.
• Plataforma antiderrapante (Consulte opções no momento da compra)
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Componentes da Rampa de Alinhamento

Plataformas Direita e Esquerda

Canaleta de Proteção das 
Mangueiras

Bases

ParafusosApoio para o pé

Travamento

Apoio do descanso Descanso e mola do descanso

Rampa de acesso

LubrificadorValvula no suporte

Eixos do cavalete e Banquinho

Mangueiras

Parabolts

Cilindros Pneumaticos
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Instalação

Para que sua rampa de alinhamento tenha o máximo de eficiência, siga as instruções corretamente. É 
indispensável que a rampa seja instalada em uma superfície sólida, plana e nivelada. A construção da rampa 
de alinhamento possibilita um assentamento perfeito sobre o piso, porém, para maior segurança e precisão 
no alinhamento é indispensável que a rampa seja chumbada no chão. Serão necessárias as seguintes 
ferramentas para instalação:

• Furadeira Martelete.
• Broca de Vidia 14mm.
• Alicate de Anel externo curvo.
• Chave Allen 1/8”.
• Chave Allen 3/8”.
• Chave Fixa 11/16’.
• Chave Fixa 9/16”.
• Chave Fixa 3/4”.
• Chave Fixa 1.1/8”.

Dimensões da Rampa

B CMáquina / Medida A

Rampa 4T

Rampa 4,5T

5,42m

6,04m

2,00m

2,20m

0,94m

0,94m
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Montagem da Rampa de Alinhamento

Posicione a plataforma direita de sua rampa sobre sua respectiva base, fixe a plataforma com o eixo e as 
buchas espaçadoras e coloque os anéis elásticos. Para facilitar a montagem use um cavalete como apoio, 
como mostra o desenho a baixo. 

Faça o mesmo procedimento com a plataforma esquerda e trave ambas com o travamento, utilizando 4 
parafusos allen de 1/2’’ com suas porcas. Aperte bem os quatro parafusos e verifique se as plataformas estão 
alinhadas. Para isto basta verificar se os espaços entre as extremidades estão iguais como na imagem abaixo.



Manual Rampa de 4 - 4,5T

6

Posicione o cavalete de descanso nos olhais prendendo-o com pino 1/2” e anéis elásticos, como mostra a 
figura abaixo.

O próximo passo é colocar as rampas de acesso, os eixos de fixação de 1/2’’ polegadas já iram pré-montados 
nelas, então basta posiciona-las nas plataformas passar os pinos e travar com os anéis. Coloque também 
os apoios de descansos centralizados com o apoio de borracha e apoie o peso da rampa sobre o descanso, 
podendo retirar os cavaletes. O processo realizado deve estar de acordo com a imagem mostrada abaixo.
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Em seguida coloque os pistões pneumáticos em suas posições, 2 de cada lado fixando nos olhais que estão 
na base e na plataforma, lembrando que os eixo de cada pistão já vão montados nos seus respectivos locais, 
como exemplificado na figura abaixo.

Agora será necessária montagem do circuito pneumático para dar continuação a montagem da rampa, que 
é composto por um sistema de lubrificação automático, uma válvula de duas posições, e suas respectivas 
mangueiras. Verifique sempre o nível de óleo do lubrifiltro, pois a falta de óleo causa o travamento da válvula 
e dos pistões, gerando perda de garantia. O circuito pneumático deve ser montado de acordo com o desenho 
a baixo.
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O Lubrificador deve ser fixado na base esquerda da rampa onde há um suporte para parafusa-lo. A válvula 
é fixada na lateral esquerda da rampa onde já estarão os parafusos necessários para fixa-la com o suporte 
que já vai montado junto a válvula. Próximo ao local onde é fixada a válvula há dois furos onde será fixado o 
apoio para o pé, que é preso por 2 parafusos allen 1/2’’ com suas porcas, realize esse passo como é possível 
observar na figura abaixo.

Após a montagem do circuito pneumático, conecte a entrada do seu lubrificador na sua rede de ar comprimido. 
Lembre-se que é necessário para o funcionamento correto e seguro da sua rampa de alinhamento, sua rede 
deve fornecer entre 100psi e 140psi de pressão.
Antes de liberar pressão para o sistema da rampa garanta que a válvula esteja fechada, movendo a alavanca 
para baixo. Assim você pode acionar a rampa com segurança, movimente ela para cima e para baixo 3 vezes 
para que todas as articulações se acomodem e você possa seguir para o próximo passo.
Agora será necessário esquadrejar e nivelar a rampa, realizando uma medição entre as extremidades da 
rampa em X e as deixando igual e garantindo o esquadro das plataformas. Em seguida com uma mangueira 
de nível realize a conferencia do nivelamento entre as duas plataformas (Lembrando que o piso onde será 
instalada a rampa deve ser plano e nivelado para que a base apoie por completo evitando o empenamento 
da mesma, o que caracterizaria uma perda de garantia). No apoio do descanso há um contra porca para  
travar o apoio na altura necessária, realizando o nivelamento entre a parte frontal e a traseira da rampa.

Com tudo conferido e alinhado faça a furação nos pontos de chumbamento, coloque os chumbadores e antes 
de realizar o aperto acione a rampa mais uma vez subindo e descendo, confira o alinhamento e nivelamento 
e já será possível apertar os chumbadores. Fure e chumbe também o local onde ficará a canaleta de proteção 
das mangueiras. Os pontos de fixação podem ser vistos na seguinte imagem.
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Ao todo a rampa tem 13 pontos de fixação, sendo 4 em cada base, 2 em cada apoio do descanso e 1 na 
canaleta de proteção das mangueiras.

Operação
A rampa de alinhamento possui um sistema simples, prático e rápido para o operador. Posicione o veículo 
dividido entre a plataforma de elevação, suba com o mesmo até que as rodas dianteiras estejam sobre a 
marca indicada na lateral da rampa. Acione a válvula para elevação da rampa, libere o cabo de aço que 
prende o cavalete, que quando solto se posicionará sozinho no apoio. Acione a válvula para descer e o peso 
da rampa estará totalmente apoiado sobre o descanso. 
Para descer basta acionar elevar por alguns centímetros a rampa, puxar o descanso e fixa-lo com o cabo de 
aço, acionar para baixo até que se baixe por completo. O Processo é exemplificado nas figuras seguintes:

Rampa Abaixada
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Rampa Levantada

Rampa Descansando

Observação: Sempre puxar o freio de mão do veículo ao subir na plataforma.

Nomenclatura do Pistão da 
Rampa de Alinhamento

1. Porca sextavada 5/16”.
2. Tampa do pistão.
3. Tirante.
4. Haste do pistão. 
5. Êmbolo do pistão.
6. Gaxeta cilindro 4.1/2”.
7. Porca sextavada 5/8”. 
8. Camisa do pistão em Alumínio.
9.   Fundo do pistão. 
10. Conexão reta de 1/4’’.
11. Anel de Vedação tampa prensada.
12. Guia da Haste.
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Termo de Garantia

Este equipamento é garantido pelo fabricante por um período de 3 meses. Esta garantia terá início na data de 
emissão da nota fiscal de venda que passa integrar o termo com seu respectivo número bem como o número 
de série do equipamento.

Limitações da Garantia

Peças não fabricadas pela JM Maquinas que são integradas em nossos equipamentos, uma vez que seus 
fabricantes já as garantem. molas, bico de pato, válvulas de acionamento, calibradores de pressão, filtros, 
lubrificadores, retentores e compressores de ar, ferramentas e macacos hidráulicos.

Extinção da Garantia

Perda, extravio ou rasura do termo de garantia ou da nota fiscal ou da etiqueta do número de série do 
equipamento. Alteração das características físicas e funcionais ou instalação de acessórios sem autorização 
expressa da JM Maquinas. Manutenção executada por pessoal não credenciado pela JM Maquinas. Maus 
tratos, uso indevido ou descumprimento das instruções do manual do equipamento. Queima de motor 
elétrico por sobrecargas, ou ligação em tensões incorretas ou problemas da instalação elétrica local. Quedas 
ou acidentes provenientes de transporte inadequado. Danos causados pela ação da natureza com raios, 
descargas elétricas, enchentes, vendavais etc.

Assistência Técnica

A garantia concedida será realizada pela JM Maquinas em seu estabelecimento ou ao seu critério de 
credenciamento cobrindo apenas a substituição das peças defeituosas. As despesas de transporte do 
equipamento ou transporte e hospedagem de técnicos são por conta do cliente. Equipamentos fora do 
escopo deste termo ou fora do prazo da garantia serão tratados pelo departamento de vendas e assistência 
técnica.

Rua Alemanha 2256  - Vila Elisa 
Ribeirão Preto/SP - CEP: 14.075-500

Fones: (16) 3996-8715 | (16) 3615-9226

Direitos Autorais

Este manual em sua totalidade ou qualquer parte não poderá ser 
reproduzido, armazenada ou transmitido em quaisquer sistemas 
de recuperação de dados eletrônico, mecânico, fotográfico ou de 
gravação, sem expressa autorização da JM Maquinas.

Rua Alemanha, 2255
Vila Elisa - Ribeirão Preto/SP

CEP: 14075-500
Telefone: (16) 3615-9226

contato@jmmaquinas.com.br
www.jmmaquinas.com.br


