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1 Segurança 

 

1.1 Símbolos de Segurança 

 

Perigo à vida! 
Identifica risco iminente. Se o risco não for evitado pode resultar em morte ou danos severos. 

 

Situação perigosa! 
Identifica uma potencial situação perigosa. Se o risco não for evitado pode resultar em danos físicos ou 
materiais. 

 

Proibição! 
Identifica ação proibida. Se o risco não for evitado pode resultar em morte, danos severos ou danos físicos 
ou materiais. 

 

1.2 Definição de operador qualificado / especialista 

 

Apenas operadores qualificados ou especialistas podem realizar a instalação, manutenção preventive ou corretiva neste 
equipamento. 

Operadores qualificados ou especialistas devem ter as seguintes qualificações (se 
aplicável a este equipamento). 

• mecânica 

• hidráulica 

• pneumática 

• elétrica 

 

1.3 Marcação de Segurança 

 

SINAL DE ALERTA 

Símbolo Significado Pedido. Dimensão 
 

 

Adequado apenas para aspiradores de pó húmido/seco! 

Não adequado para aspiradores de pó puro! 
2904.0700 90 x 60 mm 

 

 
A capacidade máxima de carga é de 25 kg. 2904.0732 50 x 20 mm 

 

SINAL NORMATIVO 

Símbolo Significado Pedido. Dimensão 
 

 

Todos os operadores devem ter lido e compreendido as instruções de 
operação do aparelho com as normas de segurança. 

2904.0665 
2904.0666 

Ø 30 mm 
Ø 50 mm 
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1.4 Requisitos de segurança individuais 

 

 

• Cada operador deve ter lido e entendido as instruções de operação. 

• Apenas pessoal qualificado e autorizado pode operar a garra e acessórios aos quais esteja conectado 
(equipamento de elevação). 

 

• Manipulação manual só é permitida para garras com alças de manuseio. 

 

 

1.5 Equipamento de proteção 

 

 O equipamento de proteção deve consistir do seguinte: • Roupas adequadas 

• Luvas de proteção 

• Sapatos de proteção 
 

1.6 Prevenção de acidente 

 

 

• O local de trabalho não deve ser acessado por pessoal não autorizado, em especial por crianças. 

• Cuidado em caso de tempestade! 

 

• O local de trabalho deve ter iluminação adequada. 

• Cuidado ao manusear material molhado ou sujo. 

 

• É proibido operar a garra em temperaturas inferiors a 3 °C! 
O material pode escorregar em função de congelamento. 

 

1.7 Procedimentos de segurança 

 

1.7.1 Conversões não autorizadas 

 

Modificações não autorizadas no aparelho ou a utilização de quaisquer dispositivos adicionais que você 
possa ter construído podem pôr em perigo a vida e a integridade física e, portanto, são estritamente 
proibidas! 

 

2 Geral 

 

2.1 Uso autorizado 

 

O auxílio de colocação de lajes a vácuo MIKROJUMBO-JET é ideal para a colocação de lajes de pedra menores e telhas. O 
aparelho pode ser ligado a um gerador de vácuo / aspirador de pó industrial através de uma mangueira de vácuo 
fornecida. Dois cones de conexão estão incluídos para conexão com o gerador de vácuo. 
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A capacidade de carga do MIKROJUMBO-JET é de 25 kg. 

Ao adquirir uma "alça de transporte de dois homens MJ-J-HG" adicional, o MJ-J também pode ser usado como uma 
unidade de dois homens. 

Com a placa de aspiração opcional disponível MJ-J-SPS-50-44/24, a capacidade de carga é então de 50 kg. 

A unidade também pode ser utilizada com os geradores de vácuo SPEEDY VS, QUICKJET QJ e POWERJET PJ. 
 

 

A unidade só pode ser operada com aspiradores de pó húmido/seco! 

A unidade NÃO deve ser operada com aspiradores de pó puro. 

Caso contrário, o aspirador pode sobreaquecer e falhar. A telha ou laje de pedra aspirada cairá. 

➔ Risco de ferimentos! 
 

 

Cuidado com ventosas com função knock-off! Se o aspirador de pó tiver apenas um filtro, a carga pode cair 
durante a limpeza automática do filtro, uma vez que o ventilador está desligado para limpeza (roscagem). 

➔ Risco de ferimentos! 

Não há perigo com ventosas com dois filtros. 

Se não tiver a certeza se o seu aspirador tem esta função, contacte o fabricante do aspirador. 
 

 

• - O aparelho só pode ser utilizado para o fim a que se destina, conforme descrito no manual de 
instruções, em conformidade com as normas de segurança aplicáveis e as disposições legais 
correspondentes. 

• - Qualquer outro uso é considerado impróprio e proibido! 

• - Além disso, devem ser observados os regulamentos legais de segurança e acidentes em vigor no 
local de utilização. 

 

Antes de cada utilização, o utilizador deve certificar-se disso: 

• equipamento é adequado para a utilização prevista, está em boas condições e as cargas a levantar 
são adequadas para a elevação. 

Em caso de dúvida, contacte o fabricante antes de utilizar o dispositivo. 
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2.2 Dados técnicos 

 

1

2

3

4

5

6

7
8

9

 
 

1. Placa de aspiração 

2. Manípulo inferior, regulável em altura 

3. Punho superior 

4. Aba de ventilação, para remover a placa 

5. Mangueira de vácuo 

6. Cone de conexão 

7. Cabo de expansão, para fixação do cone de ligação ao gerador de vácuo 

8. Cone de conexão adicional 

9. Alça de transporte para duas pessoas MJ-J-J-HG (acessório opcional) 
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2.3 Dados técnicos 

 

Os dados técnicos exatos (tais como a capacidade de carga, o peso próprio, etc.), encontram-se na folha de dados 
anexada / plaqueta de identificação. 

 

 

3 Instalação 

 

3.1 Informações gerais 

 

Antes da instalação, certifique-se de que o gerador de vácuo existente é adequado para utilização com o 
dispositivo de instalação. 

Se os cones de conexão fornecidos não se encaixarem, cones adicionais estão disponíveis a pedido. 

 

O gerador de vácuo deve ser desligado durante a instalação. 

 

• Insira o cone de conexão (1) na abertura correspondente no gerador de 
vácuo. 

• Tensione o cabo de borracha (2) à volta da carcaça do gerador de vácuo 
para evitar que a mangueira se solte. 

• Caso contrário, a carga aspirada pode cair durante a elevação devido à 
interrupção/falha do vácuo, risco de ferimentos! 

 
 

3.2 Ligação ao aspirador industrial 

 1. Insira a mangueira de vácuo com o cone na abertura de aspiração do aspirador industrial 

2. Tensione o cabo de expansão em torno do aspirador industrial para evitar o afrouxamento 
involuntário do cone. 

 

Se não for possível inserir o cone de forma segura e hermética na abertura de sucção do aspirador 
industrial, poderá ajudar a encurtar o cone ou utilizar o cone alternativo incluído. 
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3.3 Conexão ao acessório de vácuo POWERJET 

 1. Remover o cone da mangueira de vácuo 

2. Insira o acoplamento GEKA opcional na mangueira de vácuo 

3. Ligar o acoplamento ao respectivo homólogo na mangueira de vácuo do POWERJET 

Com o acoplamento GEKA opcional, o dispositivo também pode ser operado com o POWERJET PJ. Para fazer isso, remova 
o cone da mangueira de vácuo e insira o acoplamento na mangueira. 

  
 

 

3.4 Conexão com SPEEDY VS ou QUICKJET conexão a vácuo 

 1. Remover o cone da mangueira de vácuo 

2. Fixar a mangueira de vácuo no tubo de sucção do 
acessório de vácuo (ver figura) 
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3.5 Montagem da pega de transporte de dois homens 

 

   

 

    

3.6 Ajuste das pegas da pega de transporte de dois homens 
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4 Operação 

 

4.1 Informações gerais 

 

Respeite obrigatoriamente as instruções do manual de instruções do gerador de vácuo. 

Preste especial atenção a quaisquer restrições relativas ao ciclo de trabalho. 

 

• Não corte cargas presas. 

• Se possível, retire imediatamente a carga em caso de falha de energia. Retire-se imediatamente da 
área de perigo. 

• Aspirar e levantar apenas cargas adequadas (verificar a estabilidade inerente e a densidade da 
superfície). 

• Coloque a carga apenas sobre uma superfície livre e nivelada. Caso contrário, podem escorregar 
quando soltos. 

• Não solte a carga até que ela esteja completa e firmemente apoiada ou em pé. 

• Mantenha as mãos afastadas da carga ao soltar. 

• Carregue sempre as superfícies de sucção uniformemente. 
 

4.2 Colocação de placas de pedra 
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As placas de pedra também podem ser aspiradas verticalmente. Coloque a placa de pedra na posição 
horizontal imediatamente após a sucção e só depois transporte-a até ao seu destino! 

 

   
 

 

A colocação de lajes de pedra com a pega de transporte de dois homens é a mesma. 
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5 Manutenção e cuidado 

 

5.1 Dicas para a plaqueta de identificação 

 

Tipo, número de série e ano de fabricação são muito importantes para a identificação de sua garra. Se 
precisar de informações de peças de reposição, garantia ou outras informações use os dados da plaqueta.  

A capacidade de carga máxima é a maior carga que pode ser transportada, não exceda este valor.  

Se você usar esta garra em combinação com outro equipamento de carga considere o peso morto da garra 
no cálculo de capacidade. 

 

Exemplo:  

 

5.2 Aviso sobre o empréstimo/aluguel de aparelhos PROBST 

 

Em cada empréstimo/aluguel dispositivos é essencial fornecer também o manual de instruções originais 
correspondentes (se houver diferenças idiomáticas para o país do usuário, será necessário fornecer 
adicionalmente  a respectiva tradução do manual de instruções originais)! 
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