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Você precisará desse manual para recomendações de segurança, 
instruções de montagem, operação e manutenção 
procedimentos, lista de peças e diagrama. Guarde sua nota fiscal 
de garantia com este manual em local seco para referência 
futura. 

Descrição Técnica 

 

Instruções de Segurança 
 
• Mantenha a BANCADA DE TRABALHO DOBRÁVEL 
MULTIFUNCIONAL FG9040 FORTGPRO em uma área limpa, 
organizada e iluminada. 
• Mantenha crianças, animais e visitantes longe da máquina. Seu 
local de trabalho deve estar equipado com chaves, cadeados e 
medidas de segurança em geral para que o equipamento não seja 
acidentalmente acionado ou utilizado por não profissionais. 
• Verifique ao desembalar o produto se há partes danificadas. 
Confira o alinhamento de partes móveis, partes quebradas, 
fixações, ou quaisquer outras condições que possam afetar o 
devido funcionamento. Contate o seu fornecedor se necessário. 
• Na ausência de confirmação se o equipamento/ferramenta é 
compatível com a Bancada de Trabalho Dobrável Multifuncional 
FG9040, não os utilize. Não force acessórios para fins aos quais não 
foram destinados. 

Modelo FG9040 

Largura 0,56cm 

Altura 0,75cm 

Comprimento 0,62cm 

Capacidade Máxima 110kg 

Peso da Máquina 4kg 
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• Mantenha os equipamentos de proteção individual (EPIs) sempre 
ao alcance e em perfeito estado para serem utilizados. 
• Não realize nenhuma modificação do equipamento 
presunçosamente, contate a FORTGPRO mediante qualquer dúvida 
e siga as instruções passadas.  A transgressão dessa instrução 
coloca em risco a garantia do produto. 
• Use um vestuário adequado. Roupas largas, colares, anéis, 
braceletes, cachecóis ou joias podem ficar presos em partes 
móveis. Calçados não escorregadios são recomendados. Use 
proteção na cabeça para prender cabelos longos. Não use nenhum 
tipo de luva. 
• Não se incline sobre a mesa.  Mantenha o corpo alinhado e 
distante o suficiente durante o trabalho com a sua Bancada.   
• Permaneça atento aos seus dedos ao trabalhar no 
dobramento/desdobramento da Bancada de Trabalho. 
 

Conhecendo a BANCADA DE TRABALHO DOBRÁVEL 
MULTIFUNCIONAL FG9040 FORTGPROFORTGPRO 

 
1. Tampo da Mesa 
2. Manivela de 
Abertura 
3. Perna Esquerda 
4. Barra de 
Sustentação Frontal 
5. Sapata                                                  
6. Perna Direita 
7. Suporte de 
Contenção  
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Montagem 

• Vire as peças do tampo da mesa de cabeça para baixo e prenda 
cada manivela de abertura em seu lado correspondente, conforme 
ilustra a imagem abaixo. (Imagem 1). Use parafusos de madeira e 
aperte-os bem. 

 

                      Figura 1                                                                                Figura 2 

• Prenda o suporte do fuso de abertura em cada um dos suportes 
laterais (“pernas”). Use parafusos, arruelas e porcas, apertando-
os firmemente, conforme ilustra a figura 1. 

• Insira a barra de sustentação de cada um dos lados (Figura 2). Use 
os parafusos de madeira. Aperte-os firmemente.  
 

Lembrete: Assegure que os suportes laterais estejam montados 
nos lados corretos, virados para fora e alinhados entre si antes 
de instalar a barra de sustentação frontal.  

 
• Encaixe as sapatas em cada uma das pernas (verifique a figura 2). 
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• Com o tampo da mesa ainda de cabeça para baixo, encaixe as 
pernas em cada manivela de abertura, conforme ilustrado nas 
figuras 1 e 3. Ambas as alças da base do slide devem estar voltadas 
para frente. Guie os parafusos, com a arruela, nos orifícios laterais 
da manivela de abertura (a partir do lado de fora) e pelos orifícios 
das pernas. Com os parafusos salientes externamente do outro lado 
da manivela de abertura, insira as arruelas e porcas. Aperte-os 
firmemente. 
 

 
 
• Posicione a BANCADA DE TRABALHO DOBRÁVEL 
MULTIFUNCIONAL FG9040 FORTGPRO lado direito para cima, e 
posicione os quatro suportes de contenção na posição desejada 
(observe a figura 4).  
• Posicione a Bancada em uma superfície plana, nivelada e sólida 
que seja capaz de suportar a bancada e a capacidade máxima de 
peso de 110kg.  
• Quando finalizar seus trabalhos com a BANCADA DE TRABALHO 
DOBRÁVEL MULTIFUNCIONAL FG9040, pressione um dos lados do 
tampo da mesa para dobrar a Bancada e armazená-la.  
 
 
 
 



 
 

5 

 

TERMO DE GARANTIA FORTGPRO 

 

• O prazo de garantia é de 06 (seis) meses, sendo 03 (três) meses de 

garantia legal mais 03 (três) meses de garantia concedida pela 

FORTG PRO. O prazo de garantia inicia da data da compra pelo 

consumidor final, que deve ser comprovada mediante apresentação 

da nota fiscal de compra. 

• A garantia será concedida na forma acima descrita, somente nos 

postos de serviços autorizados.  

• A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto 

de quaisquer peças com defeito de fabricação, observando os 

termos da lei e deste manual.  

• A garantia só estará assegurada se as peças consideradas 

defeituosas forem substituídas pela Assistência Autorizada FORTG 

PRO, mediante análise que revele, satisfatoriamente para o 

fabricante, a existência do defeito de fabricação reclamado. 

• Os termos desta garantia não serão aplicáveis a nenhum produto 

que venha apresentar defeito decorrente de uso inadequado, 

negligência ou acidente, ou ainda, que tenha sido reparado ou 

alterado fora de uma Assistência Autorizada FORTG PRO. 

• Peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso não 

têm cobertura da garantia.  
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Cancelamento da Garantia 

• Danos decorrentes de mau uso ou acidente causado pelo proprietário ou 

terceiro. 

• Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

• Uso em desacordo com o manual de instrução, operação e manutenção 

do fabricante. 

• Violações ou consertos feitos fora da assistência técnica FORTG PRO.  

• Transporte e armazenamento inadequado. 

 

Reservamos o direito de alterar as especificações e/ou as 

ilustrações neste manual, assim como termo de garantia, sem aviso 

prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas 

modificações nos produtos anteriormente vendidos.  

Contate a FORTG PRO:  

 
 

 

 

 


