
A marca que o Brasil conhece!

Chave de Impacto ½”
• PN120155

• PN120255

Manual de Instruções/
Certificado de garantia
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Mangueira de 

Conexão com diâmetro de 10 mm
Utilizar mangueira 
e conexões de ½”  

Alimentação (5 metros) 

Lubri�cador
Regulador de ar

(usar lubri�l de ½” )

Filtro de ar
Compressor

10kg/cm2

20ft 3/min

INSTALAÇÃO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade POTENTE.

Recomendações importantes
Para se obter todos os benefícios que este produto oferece, é muito importante que você siga rigorosa-
mente as seguintes instruções:

Mangueira de ar: Diâmetro: • Para até 05m de extensão pós �ltro: 3/8” (10mm) • Para mais de 20m de extensão: ½” (13mm) 
• Usar conexões com 10mm de passagem Importante: Observar se há vazamento na mangueira e acessórios, para evitar 
baixa pressão de ar na ferramenta. Engate rápido: Padrão NITO – diâmetro interno: 10mm
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Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade POTENTE.

Recomendações importantes
Para se obter todos os benefícios que este produto oferece, é muito importante que você siga rigorosa-
mente as seguintes instruções:

Lubri�cação:
Esta ferramenta deve ser lubri�cada com óleo ISO 32 ou SAE 10 (óleo de máquina de costura). Não utilizar 
outro tipo de óleo. O lubri�cador deve ser ajustado para dispensar uma gota de óleo para cada minuto 
trabalhado. Caso a instalação não conte com lubri�cador, deve-se encher a boca da ferramenta com o 
óleo antes e depois do trabalho. (Paliativo, sujeito a falhas)

Pressão do ar:
A pressão do ar comprimido deve ser ajustada para 6,3 bar/90 PSI (90 libras). Caso a pressão estiver 
abaixo da faixa indicada a ferramenta não atingirá a capacidade máxima. Caso a pressão �que acima da 
faixa indicada acontecerá uma redução na vida útil da ferramenta.

Limpeza:
Veri�car frequentemente se há impurezas na tela do �ltro. Se houver, devem ser retiradas. Este procedi-
mento deve ser feito pelo menos uma vez por semana.

Conexões:
Devem ser veri�cadas constantemente. Uma conexão frouxa pode causar danos à ferramenta e/ou ao 
usurário.

Mangueira de ar: Diâmetro: • Para até 05m de extensão pós �ltro: 3/8” (10mm) • Para mais de 20m de extensão: ½” (13mm) 
• Usar conexões com 10mm de passagem Importante: Observar se há vazamento na mangueira e acessórios, para evitar 
baixa pressão de ar na ferramenta. Engate rápido: Padrão NITO – diâmetro interno: 10mm
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Serviço de atendimento ao cliente POTENTE

SAC: Fone: (11) 2015-0803  email: sac@potente.com.br

Importante:
Não usar acessórios que não sejam especialmente indicados para ferramentas pneumáticas.

ATENÇÃO

Caso a ferramenta não gire, ou a rotação seja baixa, coloque óleo indicado pela entrada de ar, 
até preenchê-la completamente de óleo, opere a ferramenta, em seguida retire as impurezas 
da tela. Se necessário, repita a operação por duas ou três vezes consecutivas. Caso a ferramenta 
não retorne à operação normal, por favor leve-a até um Assistente Técnico Credenciado ou entre 
em contato com o SAC da POTENTE: 11 2015-0803 – sac@potente.com.br
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Para soquete de ½"
Mecanismo: Twin Hammer
Velocidade livre (R.P.M): 8.000
Max torque (N.m): 660
Entrada de ar (polegadas): 1/4"
Min. Tamanho da mangueira:3/8"
Pressão de Ar : 90 PSI

ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES
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Certi�cado de Garantia

A POTENTE assegura ao legitimo proprietário deste produto Garantia de 06 (seis) meses, a partir da data de sua compra, 
conforme Nota Fiscal de compra, contra defeitos de seus componentes e ou processo produtivo, bem como eventuais 
defeitos de funcionamento do produto, desde que não decorrentes de mau uso.

O conserto ou substituição do produto ou de peças defeituosas, sem ônus ao seu legitimo proprietário, ser dará somente 
nos Assistentes Técnicos Credenciados POTENTE, ou na própria Fábrica.

Estão excluídas da Garantia acima mencionada danos causados pela falta de manutenção, limpeza e lubri�cação de todas 
as peças sujeitas ao desgaste natural, conforme mencionado neste Manual de Instruções que acompanha o produto.

A Garantia se extingue se o produto sofrer acidentes (quedas ou pancadas), se algum dos componentes for substituído, se 
for utilizado qualquer componente fora das características técnicas do produto.

A Garantia extingue-se também nos casos em que o produto seja entregue total ou parcialmente desmontado ou 
apresentar qualquer indicio de conserto ou tentativa de conserto antes de ser apresentado ao Assistente Técnico Creden-
ciado ou à nossa Fábrica.

O produto deverá ser apresentado ao Assistente Técnico Credenciado mais próximo ou através de contato com o nosso SAC 
(Serviço de atendimento ao cliente) pelo telefone: 11 2015-0803 ou pelo e-mail: sac@potente.com.br
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Serviço de atendimento ao cliente POTENTE

SAC: Fone: (11) 2015-0803  email: sac@potente.com.br

6 MESES DE GARANTIA

Data da compra: _____/_____/_______

Número da Nota Fiscal

_____________________________________

Preenchimento opcional

A POTENTE assegura ao legitimo proprietário deste produto Garantia de 06 (seis) meses, a partir da data de sua compra, 
conforme Nota Fiscal de compra, contra defeitos de seus componentes e ou processo produtivo, bem como eventuais 
defeitos de funcionamento do produto, desde que não decorrentes de mau uso.

O conserto ou substituição do produto ou de peças defeituosas, sem ônus ao seu legitimo proprietário, ser dará somente 
nos Assistentes Técnicos Credenciados POTENTE, ou na própria Fábrica.

Estão excluídas da Garantia acima mencionada danos causados pela falta de manutenção, limpeza e lubri�cação de todas 
as peças sujeitas ao desgaste natural, conforme mencionado neste Manual de Instruções que acompanha o produto.

A Garantia se extingue se o produto sofrer acidentes (quedas ou pancadas), se algum dos componentes for substituído, se 
for utilizado qualquer componente fora das características técnicas do produto.

A Garantia extingue-se também nos casos em que o produto seja entregue total ou parcialmente desmontado ou 
apresentar qualquer indicio de conserto ou tentativa de conserto antes de ser apresentado ao Assistente Técnico Creden-
ciado ou à nossa Fábrica.

O produto deverá ser apresentado ao Assistente Técnico Credenciado mais próximo ou através de contato com o nosso SAC 
(Serviço de atendimento ao cliente) pelo telefone: 11 2015-0803 ou pelo e-mail: sac@potente.com.br

O produto deverá ser apresentado ao Assistente Técnico Credenciado mais próximo ou através 
de contato com o nosso SAC (Serviço de atendimento ao cliente)
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www.potente.com.br

Importado e distribuído por Potente Indústria de Equipamentos Hidráulicos Eireli.
CNPJ: 60.552.190/0001-39 - Fabricado na China
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