
 
 

 

 

Instruções para Montagem de equipamentos Pré analise a ser feita na encomenda  
 
Para que possamos efetuar um serviço eficiente, é imprescindível que todas as seguintes 
condições sejam asseguradas: 
  

1. A entrega do equipamento poderá ser efetuada diretamente pela KROFtools ou por 
transportadora especialmente contratada para o efeito.  
  

2. Alguns equipamentos requerem equipamento especial para a descarga, nomeadamente 
os elevadores de dupla tesoura e de quatro colunas que necessitam de empilhador para 
serem descarregados. Pelo tal, deverá ser assegurado as condições para descarga. 
  

3. O local deve ter as condições mínimas para descarga e acesso ao mesmo para 
manuseamento do equipamento no ato da descarga. Caso estas condições não se 
verifiquem, a entrega pode não ser efetuada e os custos extra serão imputados. Em caso 
de dúvida, contacte o seu cliente a fim de assegurar todas estas condições e alertar caso 
haja alguma condicionante a fim de precaver falha de entrega. 
  

4. Todas as condições estruturais devem ser previamente verificadas, tais como a resistência 
do piso e o nivelamento para que a fixação da máquina seja feita em segurança. Em caso 
de necessidade de obra, deve consultar a ficha técnica do respetivo elevador disponível 
na nossa plataforma online. Caso não sejam acauteladas as referidas especificações, será 
reagendada nova montagem com custos associados.  
  

5. A baixada elétrica tem de ter em conta o tipo de motor (monofásico ou trifásico) que vai 
conectar, e deverá terminar na localização onde o motor da máquina irá ser montada. 
Esta, sendo sempre a cargo do cliente final, deverá estar concluída no dia 
da montagem do equipamento. A ligação deve cumprir com todas as normas de 
segurança exigidas por lei.  
  

6. Caso o equipamento necessite de ar comprimido para o funcionamento, o mesmo deverá 
ser assegurado pelo cliente final. A ligação deve cumprir com todas as normas de 
segurança exigidas por lei.   

  
Em caso de necessidade de reagendamento por incumprimento de qualquer um dos requisitos 
apresentado anteriormente o mesmo terá um custo mínimo de 200€. 
  
Qualquer dúvida ou esclarecimento deve contactar o seu técnico comercial KROFtools ou o 
gestor de Operações. 
 
         Li e aceito os termos acima descritos. 
 
 (obrigatoriedade ser colocado um pisco.) 



 
 

 

 

 

Agendamento Montagem/Inspeção/Assistência de Elevador   

Montagem  

Inspeção 

Assistência 

Representante KROFtools: 

 

Nome da empresa onde se vai efetuar a instalação:  

 

Morada completa:  

 

Contacto:  

  

Motivo: 

 

 

Referência do modelo do elevador:  

 

 Motor:  

220V 

380V 

 

Assinatura: _____________________________________________Data: _____________ 

  

 

 

 

 

 

 


