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LEIA COM MUITA ATENÇÃO

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de tentar operar, manter ou instalar este produto. 
Deixar de obedecer ao manual pode resultar em danos pessoais e/ou danos materiais! Guarde este 
manual para futuras consultas.

EMBALAGEM

Ao desembalar este produto, inspecione-o cuidadosamente verificando se não ocorreu algum dano 
durante o transporte. Se qualquer peça estiver faltando ou estiver danificada, não tente montar ou 
usar o produto.
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ESPECIFICAÇÕES

Para soquete de ½”
Mecanismo: Twin Hammer
Velocidade livre (RPM): 10.000
Max. Torque (N.m): 400
Entrada de ar:1/4” npt
Pressão de ar: 90 PSI

Encaixe
rápido

Encaixe
rápido
(opcional)

Acoplador
rápido
(opcional)

Regulador

Mangueira 
de ar Lubrifi cador Filtro

Acoplador
rápido
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE SEGURANÇA
Sempre use óculos de segurança  para os olhos.

Sempre use protetor auricular.

Máximo de 90 PSI
Esta ferramenta está projetada para operar numa pressão máxima de ar de 90 libras por polegada 
quadrada (90 PSI) na ferramenta. O uso de uma pressão mais alta pode causar ferimento.
Além disso, o uso de uma pressão de ar mais alta coloca os componentes internos sob cargas e pres-
sões internas para as quais eles não foram projetados, causando falha prematura da ferramenta. 
Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada
Bancadas desarrumadas e áreas escuras são um convite para ferimentos.
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Desconecte a alimentação de ar
Desconecte o produto da fonte de ar comprimido antes de fazer quaisquer ajustes. Desconecte a 
mangueira de ar quando o produto não estiver em uso.
Mantenha a ferramenta com cuidado.
Mantenha a ferramenta limpa. Uma ferramenta mantida corretamente reduz o risco de quebra.

PREPARAÇÃO PARA A OPERAÇÃO

Veja a figura acima  para a preparação da ferramenta pneumática.
Sempre use ar limpo e seco. A  umidade e sujeira no ar, prejudicam e chegam ate a parar qualquer 
motor a ar. Nós recomendamos a instalação de uma unidade de filtro-regulador-lubrificador em 
linha o mais próximo possível da ferramenta ( 5 metros).
O uso de conexão ou mangueira de ar que for demasiado pequena pode criar uma queda de pressão 
e reduzir a potência da ferramenta. É necessária uma mangueira de ar de 3/8” até um comprimento 
de 5 metros. Se houver a necessidade de mais comprimento, então será preciso usar uma mangueira de ½”. 
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Esta ferramenta está projetada para operar em 90 PSI. Uma pressão mais baixa (abaixo de 90 PSI) 
reduzirá o desempenho da ferramenta enquanto que uma pressão mais alta (acima de 90 PSI) au-
mentará o desempenho da ferramenta além da sua capacidade nominal e pode causar sérios danos 
à ferramenta e ao usuário.
Antes que a ferramenta seja conectada à alimentação de ar, limpar o pó e a umidade acumulados 
passando ar livremente através da mangueira durante 5 a 10 segundos.

OPERAÇÃO

CUIDADO
Se você não estiver usando um sistema de lubrificação automática, antes da operação adicione al-
gumas gotas de óleo pneumático para ferramentas na entrada de ar. Adicione algumas gotas a mais 
depois de cada hora de uso contínuo.
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Passos de operação:
Conectar o engate rápido macho.
Selecione o tamanho apropriado do soquete de impacto com encaixe adequado para as suas ne-
cessidades.
Empurre e deixe encaixar o soquete sobre a ponta quadrada do eixo.
Empurre o botão do regulador para os fins de avanço/retrocesso e gire-o de acordo com as suas 
necessidades de potência.
Empurre e deixe engatar o soquete com chave sobre a porca.
Segure  a chave de impacto firmemente e aperte o gatilho.
Depois que a porca for apertada/afrouxada, solte o gatilho.
Só use soquetes projetados para ferramentas de impacto.
O uso de soquete de ferramenta manual pode quebrar e criar um risco de acidente por causa de pedaços 
que podem voar. Sempre verifique os acessórios por desgaste, rachaduras e outros defeitos antes do uso.
Depois que um parafuso ou fixador estiver apertado, o tempo de sobreaperto não devera ser maior 
do que 5 segundos, se isto ocorrer, causará um desgaste excessivo e possível quebra do mecanismo 
de aperto. Se levar mais do que 5 segundos para apertar ou afrouxar o seu parafuso ou fixador, reco-
mendamos o uso de uma chave de impacto maior ou usar um cabo de forca manual.
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CUIDADO
Ao remontar, não aperte demais pois isto pode causar falha ou uma condição de risco. Certifique-se 
de ajustar o regulador no mínimo e usar um torquímetro para determinar apropriadamente o torque 
correto. Um torquímetro nunca deve ser usado para ajustar o torque.

MANUTENÇÃO

Lubrificação do motor
Recomenda-se usar uma unidade automática de filtro-regulador-lubrificador (lubrefil) na linha, 
pois ela aumenta a vida da ferramenta. O lubrefil deve ser verificado regularmente e abastecido com 
óleo para ferramentas pneumáticas. O ajuste correto do lubrifil é realizado colocando-se uma folha 
de papel perto das bocas de descarga e segurando o acelerador aberto por aproximadamente 30 
segundos. O lubrificador estará corretamente ajustado quando uma leve mancha de óleo aparecer 
sobre o papel. Quantidades excessivas de óleo devem ser evitadas.

manual chave.indd   8 23/12/2016   10:38:13



Caso houver a necessidade de guardar a ferramenta por um período maior (por exemplo, de um dia 
para outro, fi nais de semana, etc.) ela deverá receber uma quantidade generosa de lubrifi cação pela 
entrada de ar. A ferramenta deve funcionar por aprox. 30 segundos livremente para se certifi car 
que o óleo tenha sido distribuído por igual pela ferramenta. A ferramenta deve ser guardada num 
ambiente limpo e seco.

Graxeta

Lubrifi cantes recomendados:
Utilize um óleo para ferramentas pneu-
máticas ou qualquer outro óleo de turbi-
nas de alto grau contendo absorventes de 
umidade, inibidores de ferrugem, agentes 
umedecedores de metal e um aditivo PE 
(Pressão extrema).
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IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Tabela de identificação e solução de problemas

Potencia 
baixa

Sopra ar, mas
 não funciona Causas e soluções

• Verifique a pressão do ar.

• • Procure por água nas linhas.
• • Ferramenta a óleo com óleo de ferramenta a ar.

• Verifique a chave Avanço/retrocesso
• • Verifique os ajustes do regulador de potencia
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No. da peça Descrição Qtde. No. da peça Descrição Qtde.
1 Alojamento 1 15 Lâmina 1

2 Alojamento diant. 1 16 Pino 1

3 Bucha 1 17 Cilindro 1

4 Colar de bigorna 1 18 Cabeça cil. Tras. 1

5 O-ring 1 19 Pino 1

6 Eixo de tração 1 20 Rolamento 1

7 Pino 2 21 Junta traseira 1
8 Gaiola do martelo 1 22 O-ring 1

9 Cão do martelo 2 23 Esfera de aço 1

10 Junta 1 24 Mola 1

11 Junta diant. 1 25 Botão de ajuste 1

12 Rolamento 1 26 O-ring 1

13 Cabeça cil. Diant. 1 27 Capa 1
14 Rotor 1 28 Parafuso 4
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No. da peça Descrição Qtde No. da peça Descrição Qtde

29 Gatilho 1 34 Polo de válvula 1

30 Pino 1 35 Válvula 1
31  O-ring 1 36 Mola 1

32 Pino reto 1 37 Algodão abafador 1

33 Anel de olhal 1 38 Conector da entrada de ar 1
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GARANTIA

Parabéns! Ao adquirir um produto com a marca POTENTE você fez a escolha correta!
A Potente assegura ao legítimo proprietário deste produto garantia de 6 meses a partir da data de sua 
compra, conforme constatado pela Nota Fiscal de compra, contra eventuais defeitos de seus componen-
tes e fabricação.
O conserto ou substituição do produto , ou de peças defeituosas, sem ônus, durante a vigência desta 
garantia, se dará somente nas localidades onde a POTENTE mantém Serviços Autorizados, ou na 
própria fábrica, com a apresentação da Nota Fiscal de compra do produto. As peças substituídas, 
serão de propriedade da POTENTE.
O contato com a nossa Fábrica deverá ser feito através do SAC(Serviço de Atendimento ao Cliente) 
pelo telefone: (11) 2015-0803  ou pelo e-mail: sac@potente.com.br 
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O proprietário deste produto perderá totalmente a Garantia quando:
Os danos causados forem decorrentes de falta de manutenção, limpeza e lubrificação de todas as 
peças sujeitas ao desgaste natural, conforme mencionado no Manual de Instruções;
O produto apresentar qualquer indício de conserto ou tentativa de conserto, antes de ser apresenta-
do ao Serviço Autorizado, ou à nossa Fábrica;
O produto apresentar sinais claros de descuidos na sua utilização;
O produto for entregue total ou parcialmente desmontado.
O prazo para execução dos serviços dependerá da disponibilidade das peças necessárias
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