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VISÃO GERAL

O levantador magnético da série PML é um imã desenvolvido para içamento e movimentação 

de carga como chapas, tubos, perfis, vigas, entre outros produtos ferromagnético sem causar 

danos ou marcações nas peças.

Sua estrutura robusta garante durabilidade, eficiência e segurança durante o processo de 

içamento e a movimentação de cargas. O levantador magnético utiliza diversos imãs 

permanentes para criar um forte campo magnético, capaz de atrair materiais ferrosos. A 

ativação dos imãs ocorre por meio da rotação do núcleo onde os imãs se encontram e a rotação 

é acionada por uma alavanca ergonômica e de simples utilização para operadores. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As seguintes instruções devem ser seguidas rigorosamente antes de cada içamento ou 
movimentação de carga.

Não coloque pesos ou equipamentos em cima do levantador magnético;

Não ultrapassar a capacidade máxima do equipamento;

Não permanecer com a peça içada, utilizar somente para transporte e içamento;

Não utilizar o equipamento para içamento de pessoas;

Não subir na peça durante o içamento;

Não permitir aproximação de pessoas sobre a carga içada;

Não girar a alavanca enquanto o levantador não estiver em contato com a peça;

Não girar a alavanca quando estiver sem chapa na parte de baixo do levantador 
magnético; 

O ambiente de trabalho/armazenamento deve estar entre -10ºC até 60ºC de 
temperatura;

Não utilize o levantador magnético em ambientes com temperatura superior a 80ºC;

Caso o levantador magnético for armazenado ou utilizado em temperaturas iguais ou 
superiores a 80ºC deve ser feita substituição do equipamento;

Utilizar 100% da área de contato ao utilizar o levantador magnético para superfícies 
planas;

Manter a base do levantador magnético sempre limpa;

Sempre limpar a superfície que será aplicado o levantador magnético;

Evite entreferro;

Evite choques mecânicos no dispositivo;

Verifique o correto funcionamento da alavanca e a trava;
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Verifique o aperto dos parafusos;

Verifique se o olhal está bem preso;

Não faça içamentos inclinados;

Não remova a placa de identificação do equipamento.

ESTRUTURA

A série PML é composta por Neodímio (Nd), Ferro (Fe) e Boro (B), que são componentes de alto 

desempenho para o magnetismo dos materiais dentro do circuito interno ao equipamento.

O levantador magnético é divido em poucas peças em sua estrutura, sendo sua carcaça, eixo 

central e alavanca, feitos de aço e componentes não magnéticos, além de seus imãs internos. 

FIGURA 1 - ESTRUTURA DO PML

Item Descrição

1 Estrutura do PML

2 Alavanca 

3 Capa da alavanca 

4 Chave Allen 5mm

5 Parafuso cabeça Allen 5mm

TABELA 1 – ESTRUTURA DO PML
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Ao girar a alavanca na peça que será içada, gira o eixo central formando um alinhamento entre 

os imãs internos e liberando um forte campo magnético capaz de fixar essa peça em sua 

estrutura até que a alavanca volte a posição inicial. Quando a alavanca é colocada em posição 

de repouso o alinhamento dos imãs deixa de existir e seus imãs se anulam.

FIGURA 2 - FUNCIONAMENTO INTERNO DO MAGNETISMO

  

FIGURA 3 - FUNCIONAMENTO INTERNO DO DESMAGNETISMO

A base de contato do levantador magnético foi confeccionada em forma de que possa içar 

chapas e até mesmo objetos cilíndricos, porém, devido a superfície de contato do cilindro deve 

ser considerado uma redução de 30% da capacidade do levantador magnético. Por exemplo, 

para um PML de 1000 kg para chapas, o equipamento tem capacidade de 300kg para o içamento 

de cilindros. 
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FIGURA 4 - ÁREA DE CONTATO

FIGURA 5 - IÇAMENTO DE CILINDRO

FIXAÇÃO DA ALAVANCA

A alavanca não vai fixada no equipamento, portanto, é de extrema importância que seja fixada 

da forma correta, caso contrário pode causar acidentes. Siga as instruções abaixo baseado na 

Figura 1: 

Confirmar o recebimento de todos os itens ((1) levantador magnético, (2) alavanca, (3) 
capa plástica da alavanca, (4) parafuso da alavanca, (5) chave Allen, manual); 

Encaixar a capa plástica da alavanca no eixo do levantador magnético; 

Introduzir a alavanca no furo correspondente com a trava virada para o levantador 
magnético e no sentido oposto ao pino da trava; 

Com o auxílio da chave Allen aperte o parafuso da alavanca até o final de forma que a 
alavanca fique firme (sem folga). Caso a alavanca apresente folga deve entrar em 
contato com o fornecedor; 
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Antes de iniciar o içamento, confira que o levantador magnético está funcionando 

corretamente. O teste deve ser feito colocando o levantador magnético em cima de uma 

superfície ferromagnética, com a espessura correta de acordo com o levantador magnético (veja 

tabela do subitem 3.1), jamais deve tentar acionar a alavanca fora de uma superfície 

ferromagnética ou com espessura menor que a indicada, pois a alavanca pode retornar e causar 

acidentes. Confirmando o funcionamento do equipamento, e a carga não estando içada, 

pressione o botão da alavanca e retorne-a suavemente para a posição OFF.

DIMENSÕES

  

FIGURA 6 – DIMENSÕES DOS PML

Modelo W (mm) L (mm) H (mm) I (mm)

PML 100 63 94 75 165

PML 400 94 162 93 207

PML 600 120 216 117 241

PML 1000 135 263 140 269

PML 2000 154 352 168 368

PML 3000 155 443 168 368

PML 5000 230 528 222 494

TABELA 2 – DIMENSÕES DOS PML
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Os PML são confeccionados para içamento de peças retas ou cilíndricas. Quando a peça é 

cilíndrica a área de contato é menor, diminuindo sua capacidade nominal para esse tipo de 

material em 30% da capacidade do levantador magnético. 

O equipamento foi desenvolvido considerando um fator de segurança para o içamento de peças, 

esse fator de segurança garante que o PML suporte uma capacidade maior que a nominal, mas 

jamais deve-se trabalhar com o fator de segurança. O equipamento deve trabalhar somente em 

sua capacidade nominal. 

Modelo
Capacidade 

nominal para 
chapa (kg)

Capacidade 
nominal para 
cilindros (kg)

Fator de 
segurança

Peso (kg)

PML 100 100 30 1:3 3

PML 400 400 120 1:3 9,3

PML 600 600 180 1:3 18,2

PML 1000 1.000 300 1:3 33

PML 2000 2.000 600 1:2,5 61

PML 3000 3.000 900 1:2,5 78

PML 5000 5.000 1.500 1:2,5 191,5

TABELA 3 - CAPACIDADE DOS PML

UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o levantador magnético existem alguns pontos que devem ser analisados como 

espessura de chapa, entreferro, grau de rugosidade, equilíbrio do peso e área de atração. 
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Tx

Espessura da 

chapa
Capacidade nominal de içamento do PML

mm inch 5000 3000 2000 1000 600 400 100

T1 >60 >2,36” 100% 100%
100%

100%

100%
100%

100%

T2 55 2,16” 90% 90%

T3 50 1,97” 85% 85% 95%

T4 45 1,77” 80% 80% 85%

T5 40 1,57” 75% 75% 80%

T6 35 1,38” 65% 65% 70% 85%

T7 30 1,18” 55% 55% 60% 75%

T8 25 0,98” 45% 45% 50% 65% 85%

T9 20 0,79” 35% 35% 40% 55% 70% 85%

T10 15 0,59” 25% 25% 30% 45% 55% 65%

T11 10 0,39” 15% 15% 20% 30% 40% 45% 65%

T12 5 0,20” 10% 10% 10% 15% 20% 25% 35%

TABELA 4 - ESPESSURA DA CHAPA (TX)

Após analisar esses aspectos do material a ser içado deve ser refeito o cálculo da capacidade 

nominal do levantador magnético. A Tabela 2 apresenta as espessuras e seus percentuais de 

carga, a Figura 7 apresenta a rugosidade da chapa, onde valores maiores de rugosidade 

diminuem a área de contato e consequentemente a capacidade do levantador magnético. A 

Figura 8 apresenta o modelo de material que está sendo içado, pois, cada material tem seu 

percentual de ferro magnetismo, que define o quanto o imã irá atuar sob o material.
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FIGURA 7 - RUGOSIDADE (FX)

FIGURA 8 - MATERIAL (MX)

Apesar do campo magnético agir através de corpos não magnéticos, a máxima eficiência do 

levantador magnético é obtida quando os polos dos imãs estão mais próximos do objeto que 

será içado, dessa forma, não é recomendado a utilização do levantador magnético em 

superfícies sujas, caso, não seja possível realizar a limpeza dessa superfície deve respeitar os 

dados da Figura 9, onde, cada mm de entreferro (componente entre a chapa e a base do 

levantador magnético) corresponde a um percentual da capacidade. 

FIGURA 9 - ENTREFERRO (MM)
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Conversão da capacidade real

Para realizar o içamento de forma correta e segura é necessário identificar a capacidade real do 

levantador magnético. Para encontrar esse valor é necessário saber os valores de espessura da 

chapa (Tx), a rugosidade da chapa (Fx) e o material que a chapa é feita (Mx). 

Com esses valores é necessário o cálculo = × × ×

Onde: 

= Capacidade real do levantador magnético

= Espessura da chapa

= Rugosidade da chapa

= Material da chapa

Por exemplo, para o içamento de uma chapa de 30mm de espessura (T7 de acordo com a Tabela 

2), superfície com rugosidade próxima a 12,6 µm (F3 de acordo com a Figura 7), chapa feita baixo 

teor de carbono (M1 de acordo com a Figura 8) e capacidade nominal do PML de 1000 kg

= 7 × 3 × 1 ×

= 0,75 × 0,90 × 1,00 × 1000

= 675

Ou seja, para esse exemplo o levantador magnético deve trabalhar com o máximo de 675kg de 

chapa. 

Para cada situação essa conta deve ser feita novamente para identificar a capacidade real em 

que o equipamento irá trabalhar. 

Utilização de forma segura

Siga as instruções para evitar acidentes:

Não utilizar equipamentos que foram submetidos a temperaturas igual ou superior a 
80ºC;

Utilizar 100% da área de contato do levantador conforme Figura 4;

Evite qualquer tipo de impacto ao levantador magnético;

Garanta o equilíbrio por meio do centro de gravidade;

A peça a ser içada deve considerar mais levantadores magnéticos quando existir uma 
deformação em forma de arco muito grande da peça;
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Quando utilizado mais de um levantador magnético deve considerar que as laterais não 
podem ter uma sobra maior que 1500 mm e que a largura do levantador magnético (B) 
não deve ser maior que a metade do comprimento da chapa (L), conforme Figura 10;  

Utilize balancim quando necessário mais de um levantador magnético; e

FIGURA 10 - COMPRIMENTO MÁXIMO DA PEÇA

Evite movimentos bruscos. 

Içamento seguro

Após realizar as análises iniciais onde identifica a espessura da chapa, rugosidade, tipo de 

material e todo o cálculo para identificar a capacidade real do levantador magnético o içamento 

e a movimentação da carga pode ser feito seguindo os passos:

Posicione o levantador sobre as peças a serem içadas;

Gire a alavanca até que esteja presa no pino trava;

Realize o içamento de meio metro do chão para confirmar que as peças estão bem 
presas e que o centro gravitacional não está causando inclinação;

Afastar pessoas próximas do caminho de movimentação; e 

Içar a quantidade necessária para a movimentação.

PERIODICIDADE

As manutenções básicas devem seguir a tabela 5. 
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Manutenção Descrição Período

Reaperto dos parafusos Com uma chave Allen realizar o reaperto 

de todos os parafusos, principalmente da 

alavanca.

No início de cada operação

Higienização Realizar a limpeza com pano úmido na 

parte externa do equipamento.

Uma vez ao ano. Conforme o 

ambiente pode ser feita mais 

vezes durante o ano.

Fixação do olhal Verificar se o olhal está bem fixo e sem 

deformações por excesso de carga. 

No início de cada operação.

Trava de segurança Verificar se a trava de segurança está

travando a alavanca. Pressionar o botão 

da alavanca para confirmar que está 

destravando.

No início de cada operação

Estrutura Verificar se o equipamento não apresenta 

nenhum tipo de dano por choques 

mecânicos

No início de cada operação

TABELA 5 - PERIODICIDADE

GARANTIA

Caso o equipamento precise ser encaminha para manutenção especializada pode ser enviado 

para a Seyconel ou alguma manutenção autorizada Seyconel. 

O levantador magnético tem 1 ano de garantia para defeitos de fabricação contando a partir da 

data da nota fiscal de compra. Peças, componentes e manutenções realizadas no levantador 

magnético têm 3 meses de garantia contando a partir da data da nota fiscal de c
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