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Expo M&T 2015 – SÃO PAULO.

O Grupo Haulotte, especialista em equipamentos
para elevação de pessoas e materiais, é uma
empresa com mais de cem anos de experiência no
seguimento de equipamentos de manutenção e
transporte. 

O Grupo Haulotte  é a maior fabricante de
equipamento de elevação de pessoas e carga da 
Europa. Sua gama de produtos compreende: 

 Equipamentos para acesso e trabalho em 
altura (plataformas aéreas); 

 Manipuladores telescópicos; 

GRUPO HAULOTTE: 

A estratégia do Grupo Haulotte para se tornar um
líder mundial no ramo de Plataformas de Trabalho
Aéreo (PTA) está focada em  fornecer  o melhor
suporte no pós-venda (programas de treinamentos, 
peças de reposição, suporte técnico, garantia e uma
Rede de Serviço Autorizado Haulotte espalhados
pelo Brasil), e ter uma gama completa de PTA’s e
Manipuladores para atender as necessidades do
mercado, para ser uma empresa GLOBAL. A
Haulotte está sempre em busca de melhorias e
lançando sempre novos modelos de equipamento no
mercado e já é reconhecida como uma das

principais empresas do seguimento.  

HAULOTTE DO BRASIL: 

A Haulotte abriu sua primeira subsidiária no Brasil
em 2002. Desde então tem expandido sua presença
no mercado Brasileiro melhorando suas vendas,
qualidade de seus serviços e alcançado suas metas.

No Brasil, contamos com técnicos especialistas em
PTA’s capacitados e treinados por técnicos e
engenheiros do centro de formação com certificação
IPAF (Internacional Powered Access Federation).  

Nossa estrutura conta com os Departamentos 
Administrativo, Vendas, Serviços, Financeiro e 
Marketing com grande flexibilidade e integração 
voltados sempre para o atendimento das 
necessidades de nossos clientes, desde a 
adequação da proposta comercial até a entrega do 
equipamento. Treinamento dos usuários e técnicos 
dos nossos clientes estão dentro do nosso escopo. 

 

A Haulotte
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                                Expo Haulotte 2014                                                                                     Pátio externo Haulotte 
 
Os nossos cursos possuem aproximadamente 50% do 
conteúdo prático. Assim os participantes operam os 
equipamentos Haulotte disponíveis em nossa sede. 
Podemos realizar treinamentos “IN COMPANY” assim 
atendendo a necessidade com conteúdo exclusivo, 
otimizando o investimento de nossos clientes e 
parceiros. 
 
FLEXIBILIDADE DOS CURSOS. 
 
Independentemente da opção, todo treinamento 
começa e termina dentro da mesma semana, 
facilitando a locomoção e a estadia sem deixar os 
participantes longos períodos afastados do seu local 
de trabalho. 
 
APLICAÇÃO PRÁTICA DO APRENDIZADO APÓS O 
TREINAMENTO. 
 
O conteúdo confere aos participantes conhecimentos 
técnicos para identificar problemas antes mesmo que 
eles ocorram. Após o treinamento, as qualificações 
adquiridas aprimoram o desenvolvimento do trabalho 

em campo, diminuindo a inatividade do equipamento e 
reduzindo os custos. 
 
CERTIFICADO 
 
Todos os participantes recebem o material didático do 
treinamento e o certificado de participação da 
Haulotte. Aqueles que atingem aproveitamento igual 
ou superior a 70% recebem um certificado de 
aprovação da Haulotte para realizar a manutenção 
e operação com segurança de nossos 
equipamentos. 
Os cursos ministrados na sede da Haulotte também 
contam com coffee-break. 
 
HORÁRIO DOS TREINAMENTOS: 
 
Das 8:30h às 17:30h com uma hora de intervalo para 
almoço. 
Todos os cursos estão sujeitos à alteração de data e 
horário devido à disponibilidade de equipamentos e/ou 
formação de turma com o número mínimo de 
participantes (Turma mínima de 6 participantes). 
 

 

Treinamento
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LEGENDA E MODELOS DE EQUIPAMENTOS 

     

     
OPERAÇÃO    ELÉTRICOS    DIESEL 

                                   

 

 

Abr.  

3    4   5   6   7   8   9   

      OPP             

                              

10   11   12   13   14   15   16   

          

                            

17   18   19   20   21   22   23   

                Tiradentes         

                            

24   25   26   27   28   29   30   

          

                            

Mai. 

1    2   3   4   5   6   7   

Trabalho DGCE DGAE         

                              

8   9   10   11   12   13   14   

Mães       

                            

15   16   17   18   19   20   21   

        DGA16             

                            

22   23   24   25   26   27   28   

                C. Christi         

                            

29   30   31   1   2   3   4   

          

                            

Jun. 

5    6   7   8   9   10   11   

      OPP OPMH         

                              

12   13   14   15   16   17   18   

Namorados       

                            

19   20   21   22   23   24   25   

                    São João     

                            

26   27   28   29   30              

    DGCE DGAE      

                               

 

 

 

 

 

 

Calendário de 1º Semestre de 2016 
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A Haulotte Brasil é um centro de treinamento autorizado IPAF, assim sendo o treinamento de operação para 
plataformas aéreas possui reconhecimento internacional atendendo a todas as especificações do IPAF e 
auditado conforme ISO 18878. 

 
OPP – Operação e Segurança em Plataformas Aéreas e Manipuladores            
 
 O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Legislação e diretrizes 
 Categorias de plataformas aéreas. 
 Partes estruturais dos equipamentos. 
 Verificações antes da utilização e familiarização. 
 Métodos de trabalho seguro. 
 Treinamento prático de operação. 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento sobre as normas e leis referentes à utilização de PTA e Manipuladores. 
 Seleção e utilização dos EPIs pertinentes. 
 Utilizar e entender a importância do manual do fabricante. 
 Utilizar uma plataforma aérea ou manipulador de forma segura, posicioná-la de forma correta e levar a cabo 

o trabalho em altura de forma correta e sem correr riscos desnecessários. 
 
Pré-requisitos: 

 Alfabetizado e com compreensão da língua portuguesa. 
 Apresentar-se fisicamente apto no momento do treinamento. 
 Não ter vertigem de altura ou acrofobia. 

 
Público Alvo: 

 Operadores de plataformas aéreas, técnicos, engenheiros e responsáveis pela manutenção e operação de 
plataformas aéreas em geral. 

 
Duração: 

 16 horas para uma turma de no máximo 6 participantes. 
 
Investimento por participante: 

 R$ 900,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
 

Abr Jun 

05 e 06 06 e 07 

 

 

 
 

 

OPP - Operação e Segurança de PTA e Manipuladores  
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Além do treinamento de operação citado anteriormente, oferecemos também o treinamento para novos instrutores 
interessados em ministrar o treinamento de operação de plataformas aéreas. 
 
OPMH – Operação e Segurança para Multiplicadores Haulotte 
          
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Legislação e diretrizes 
 Categorias de plataformas aéreas. 
 Partes estruturais dos equipamentos. 
 Verificações antes da utilização e familiarização. 
 Métodos de trabalho seguro. 
 Como especificar o equipamento a ser utilizado. 
 Treinamento prático de operação. 
 Como preparar uma seção de treinamento. 
 Como realizar uma seção de treinamento. 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento sobre as normas e leis referentes à utilização de PAT e manipuladores. 
 Seleção e utilização dos EPIs pertinentes. 
 Utilizar e entender a importância do manual do fabricante. 
 Utilizar uma plataforma aérea ou manipulador de forma segura, posicioná-la de forma correta e levar a cabo 

o trabalho em altura de forma correta e sem correr riscos desnecessários. 
 Será capaz de realizar treinamentos de operação, formando novos operadores de plataformas aéreas 

fabricadas pela Haulotte. 
 
Pré-requisitos: 

 Experiência de 12 meses trabalhando com plataformas.(Certificado com o curso de operação) 
 2º Grau completo 
 Não ter vertigem de altura ou acrofobia. 
 Atividades principais do participante esteja relacionadas a Treinamentos, Entregas Técnicas ou cargos de 

Supervisão. 
 
Público Alvo: 

 Treinadores, Engenheiros, Técnicos e Operadores de plataformas aéreas responsáveis pela manutenção e 
operação de plataformas aéreas em geral. 

 
Duração: 

 24 horas para uma turma de no máximo 6 participantes. 
 
Investimento por participante: 

 R$ 1600,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 
 

Datas: 
    

Jun 

08 e 09 
         

OPMH - Operação e Segurança de PTA e Manipuladores 
Multilpicadores Haulotte  



 
 

Haulotte	do	Brasil	 Página	8	
   

 
 

 
DGCE – Diagnóstico em Tesouras Elétricas             
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 16 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 920,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
 
 

Mai Jun 

02 e 03 27 e 28 
 
 
 
 
 

DGCE - Diagnóstico Nível 2     Optimum e Compact 
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DGDX – Diagnóstico em Tesoura Diesel (DX)           
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 
 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 16 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 920,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento Haulotte.  
 
 
 
 

DGDX - Diagnóstico Nível 2     Compact 10 e 12DX 
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DGSX – Diagnóstico em Tesouras a Diesel (SX) 
             
 
 O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 16 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 920,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento Haulotte.  
 
 
 

DGSX - Diagnóstico Nível 2     H12-15-18SX-L 
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DGAE – Diagnóstico em Articuladas Elétricas             
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 16 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 920,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
 
 

Mai Jun  
04 e 05 29 e 30 

 

DGAE - Diagnóstico Nível 2     HA12-15IP 
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DGA16 – Diagnóstico em Articuladas a Diesel  16/18 metros             
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 16 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 920,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
 
 
 

Mai 
17 e 18 

DGA16 - Diagnóstico Nível 2     HA16/18X-SPX-PX - RTJ      
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DGA20 – Diagnóstico em Articuladas Diesel 20/26 metros            
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 16 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 920,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento Haulotte 
 
 
 

DGA20 - Diagnóstico Nível 2     HA20/260PX 
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DGA32 – Diagnóstico em Articuladas Diesel 32 metros       
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 24 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 1350,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento Haulotte 
 
 

DGA32 - Diagnóstico Nível 2     HA32PX 
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DGA41 – Diagnóstico em Articuladas Diesel  41 metros             
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 24 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 1350,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento 
 

DGA41 - Diagnóstico Nível 2     HA41PX-NT 
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DGT21 – Diagnóstico em Telescópicas Diesel  21/23/25 metros            
 
 O curso aborta os seguintes tópicos principais: 
 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 16 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 920,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento 
 

DGT21- Diagnóstico Nível 2     H21/23/25TPX 
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DGT43 – Diagnóstico em Telescópicas  43 metros             
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 24 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 1350,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento 
 
 
 
 

DGT43 - Diagnóstico Nível 2     H43TPX 
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DGS6 – Diagnóstico em Mastro elétrico  6 metros            
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 16 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 920,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento 
 
 
 

DGS6 - Diagnóstico Nível 2     STAR 6 Picking 
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DGS8 – Diagnóstico em Mastros Elétricos  8/10 metros 
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Control boxes e seu funcionamento. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 16 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 920,00 
 
Cursos fechados: 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento. 
 
 
 
 
 
 

DGS8 - Diagnóstico Nível 2     STAR 8/10 
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DGMT – Diagnóstico em Manipuladores Telescópicos  HTL 10/14/17 metros           
 
O curso aborta os seguintes tópicos principais: 

 Apresentação das características técnicas dos equipamentos. 
 Funções de Cabina. 
 Componentes elétricos e hidráulicos do equipamento (localização e função). 
 Estudo de esquema elétrico do equipamento. 
 Estudo de esquema hidráulico do equipamento. 
 Parâmetros e calibrações e utilização do console. 
 Troubleshootings (Forma de resolver problemas). 

 
Qualificações adquiridas. 
 
           Após o treinamento o participante: 

 Terá conhecimento necessário para a realização de inspeções periódicas nos equipamentos. 
 Terá conhecimento necessário para a realização das manutenções preventivas nos equipamentos. 
 Conhecimentos para resolução de problemas apresentados pelos equipamentos. 
 Conhecimentos sobre modificação de parâmetros e calibração do equipamento. 

 
Pré-requisitos: 

 Conhecimentos básicos sobre plataformas, manipuladores ou equipamentos similares. 
 Conhecimentos técnicos em hidráulica, mecânica e elétrica. 

 
Público Alvo: 

 Ajudantes, técnicos e operadores e responsáveis pela manutenção de plataformas e manipuladores, 
 
Duração: 

 24 horas 
 
Investimento por participante: 

 R$ 1350,00 
 
Cursos fechados: 
 

 O conteúdo e a carga horária do curso podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades da sua 
empresa. O treinamento pode ser ministrado na própria empresa (in company), atendendo aos nossos pré-
requisitos básicos. 

 
Datas: 
O treinamento de diagnóstico nível II do(s) equipamento(s) acima citado(s), será realizado mediante solicitação do 
cliente, e o agendamento da data será realizado mediante consulta ao departamento de treinamento 
 
 
  

DGMT - Diagnóstico Nível 2     HTL 
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Dados cadastrais: 
Razão Social : Haulotte do Brasil Ltda. 
CNPJ:  04.963.810/0001-02 
Inscrição Estadual:  206.222.239.116 
Inscrição Municipal:  5445188  
 
Informações: 
Para agendar participação em qualquer um dos treinamentos acima citados, por favor, entrar em contato através dos 
meios abaixo listados: 
 
Telefone: +55 11 4196-4300 / +55 11 4396-4328 
Opção 5 (treinamento) ou opção 3 (suporte técnico) 
 
Email: treinamento@haulotte.com 
 
Falar com Vagner Rodrigues. 
 

 O número mínimo de participantes para o fechamento de uma turma é de 6 pessoas, a Haulotte cancelará 
treinamentos que não atingirem e número mínimo de participantes e informará as pessoas já inscritas com no 
mínimo uma semana de antecedência. 

 Os valores dos investimentos citados referem-se a treinamentos realizados na sede da Haulotte em São 
Paulo e não está acrescentado impostos. 

 Os valores informados não incluem refeição, hospedagem ou qualquer outra despesa de transporte ou 
viagem dos participantes. 

 Em treinamentos “IN COMPANY” será gerado uma proposta com todos os valores e custos de viagem 
inclusos. 
 

Local do Centro de Treinamento Haulotte: 
 
Endereço: Alameda Caiapós, 589 – Galpão 02 
Bairro: Tamboré – Centro Empresarial 
Cidade: Barueri - SP  
CEP: 06460-110 
Fone: (011) 4208 4206 -  4196 4300 
 
E-mail:  treinamento@haulotte.com 
Site:      http://www.haulotte.com.br 

 
Pátio interno Haulotte Brasil – Aniversário de 30 anos 

Considerações Finais 


