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Os codigos abaixo são importantes 

 
Essa operação requer atenção 

 
Proibido 

 
Pode causar perigo ao Operador 

Bold Informação Importante 

 
Aviso: Antes da elevação e qualquer operação, leia 

atentamente o capítulo 7 “Instalação”, no qual é a 

descrição da operação correta para melhor 

levantamento.. 
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Operação Principal（Fig１） 

1. Introdução 

1.1 Introdução 

O produto é baseado no princípio do melhor. Seguir as 

instruções simples do manual pode garantir o funcionamento 

correto e prolongar a vida útil da máquina. Leia atentamente 

o manual de instruções e certifique-se de que o compreende 

corretamente.  

 

1.2 Etiqueta da desmontadora de pneus 

A descrição completa do modelo e número da série ajudará 

nosso departamento de assistência técnica a fornecer o serviço 

mais fácil e também é conveniente entregar as peças de 

reposição. Para sua conveniência, adicionaremos os dados do 

trocador de pneus no seguinte quadro. Se os dados no manual 

forem diferentes dos dados na placa de identificação, 

consideraremos os dados anexados na máquina como os 

corretos.

 

 

 

1.3 Importante sobre o Manual 

Para usar corretamente este manual, propomos as seguintes 

sugestões： 

Deixe o Manual sempre facil de ser usado; 

Deixe o Manual longe de umidade; 

Não danifique o Manual utilize-o corretamente; 

O operador precisa estar familiarizado e saber utilizer esse 

Manual. 

 

Este manual está integrado com os produtos. Quando a 

máquina é revendida, o manual deve ser fornecido ao novo 

proprietário. 

！ As partes e componentes da foto podem ser 

diferentes dos reais. 

1.4 Medidas de Segurança Geral 

2. Informações Gerais 

2.1 Proposito 

Esse equipamento foi projetado para montar e desmontar 

pneus das rodas. 

Com isso，o fabricante não será responsável pelos danos 

decorrentes das operações impróprias, incorretas e não 

razoáveis. 

2.2Instrução 

 
 

 

 

Fig2-1 

 
Essa desmontadora de pneus só pode ser 

operado por pessoal devidamente treinado. 
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A. Mola Vertical  

B. Valvula de trava do cabeçote 

C. Eixo hexagonal 

D. Cabeçote de trabalho 

E. Grampos para travar a roda 

F. Mesa giratoria 

G. Instruções dos pedais 

H. Pedal para bascular a coluna 

I. Pedal para o grampo do roda 

J. Pedal do destalonador 

K. Pedal para girar a mesa 

L. Furo para guarder a alavanca 

M. Batente para roda 

N. Pa do destalonador 

O. Manopla do destalonador 

P. Braço do destalonador 

Q. Cilindro dos grampos 

R. Cilindro do destalonador 

T. Tanque de ar 

U. coluna 

V. REservatorio para o ar 

W. Braço horizontal 

X. Cilindro de trava 

 

2.3 Decalque de avisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Risco de choque elétrico！ 

 

Não deixe nenhuma parte do seu corpo 

sob a cabeça do desmontador.                       

 

 

Ao quebrar o talão, a lâmina que 

quebra a esfera se moverá 

rapidamente para a esquerda. O 

operador não deve ficar entre a 

lâmina e o pneu. 

 

Nota: quando quebrar o cordão, o 

cilindro de grampo aberto pode 

ferir a mão do operador. Lembre-

se, não toque na parede lateral do 

pneu.  

 

Ao apertar o aro, não alcance a 

mão ou outras partes do corpo 

entre o grampo e o aro. 

 

Não fique atrás da coluna para 

evitar que a coluna machuque as 

pessoas quando bascular. 

 

 

Use luvas. 

 

                   

                  Leia o Manual.  

 

 

                     Use oculos de proteção.   

 

 

Durante a Manutenção 

desligue a energia. 

 

Mantenha a 

mão longe 

do pneu 

durante a 

operação 

Antes de 

usar,leia 

atentamente 

o manual. 

Quando em 

operação, 

utilize os 

EPIs devidos. 



 

4 
 

Indicação de posição de segurança 

 Preste atenção para manter as etiquetas de 

segurança completas. Quando não está claro, 

você deve mudar para o novo rótulo. 

 Você deve permitir que os operadores vejam as 

etiquetas de segurança com clareza e 

entendam o significado da etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2-2 

2.4 Especificação tecnica（configuração 

standard）： 

Medidas dos grampos 

(inch） 
15-20 

Medida interna(inch） 15-24 

Diametro maxio（inch） 24（610mm） 

Bitola maxima（inch） 12（305mm） 

Força do destalonador

（10bar） 
2500kg 

Pressão detrabalho 10bar（145psi） 

Max. pressão de inflar 3.5bar（50psi） 

Necessidade eletrica  
220V/380V230V/400V 3PH 

110V 220V 230V 1PH 

Potencia do motor 

0.75（3phase, single speed） 

0.85/1.1kw（3phase dual 

speed） 

1.1kw（single phase） 

Velocidade da mesa 7-14rpm 

Maximo torque de giro  1200Nm 

Embalagem 1400×880×980 

Peso 243kg STND  310kg G 

Ruido em trabalho ﹤70dB（A） 

temperatura   -5℃～45℃ 

R.H 30%～95% 

altitude Max. 1000M 

 

Especificação Tecnica（Configuração standard）：

Different due to the size of the turntable  

Medidas dos grampos 

(inch） 
15-24 

Medida interna(inch） 15-26 

Diametro maximo（inch） 26（610mm） 

Bitola maxima（inch） 15（305mm） 

Força do destalonador

（10bar） 
2500kg 

Pressão de trabalho 10bar（145psi） 

Maxima pressão para inflar 3.5bar（50psi） 
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Fornecimento de energia  
220V/380V230V/400V 3PH 

110V 220V 230V 1PH 

Potencia do motor 

0.75KW（3phase , single 

speed） 

0.85/1.1kw（3phase dual speed） 

1.1kw（single phase） 

Velocidade de rotação 7-14rpm 

Torque na mesa  1200NM 

Embalagem 1480×1050×1050 

Peso 387kg STND  430kg GT 

Ruido em trabalho ﹤70dB（A） 

temperatura -5℃～45℃ 

R.H 30%～95% 

altitude Max. 1000M 

3. Transporte desembalagem e 

estoque 

3.1 Transporte 

O transporte deve aplicar o pacote original. 

O trocador de pneus com o motor não deve ser usado no 

ambiente com o perigo de explosão.. 

 

 

 

 

 

Fig3-1 

 

3.2 Desembalagem                                          

Remova a embalagem e o saco de nylon usados para 

proteção. Verifique se o equipamento está perfeito e se as 

peças não estão faltando e sem qualquer dano.  

 

Se você tiver alguma dúvida, não use a 

máquina, entre em contato com o 

revendedor. 

3.3 Armazenagem 

Se precisar de armazenamento a longo prazo, você deve 

garantir o desligamento da fonte de alimentação e lubrificar 

o trilho de guia da garra de fixação na mesa giratória para 

evitar a oxidação.. 

 O trocador de pneus com o motor não deve ser 

usado no ambiente com o perigo de explosão. 

 

     IT 
Standard：    Kg. 
GT:     Kg 
      IT 
Standard：    Kg. 
GT:    Kg 
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4. Instalação 

4.1 Espaço requerido 

 

 

Quando escolher o local de instalação, você deve 

certificar-se de que cumpre o regulamento de 

trabalho de segurança forçada. 

O trocador de pneus deve ser conectado com a fonte de 

alimentação e suprimento de ar. Assim, sugerimos instalar 

o trocador de pneus perto da fonte de alimentação e 

suprimento de ar para a conveniência de uso correto de 

todas as partes da máquina. Se instalado ao ar livre, a 

máquina deve ser equipada com o abrigo para evitar a 

chuva.. 

 

 

 

4.2 Montando as peças 

4.2.1 Montando a coluna 

Antes da instalação e comisso, você deve ler 

atentamente o manual. A modificação sem a 

permissão do fabricante causará o dano à máquina. 

A pessoa responsavel pela montage precisa ter 

conhecimento moderado de eletrica. 

Antes da instalação, você deve verificar 

cuidadosamente a lista de equipamentos. Se você 

tiver alguma dúvida, contate imediatamente o 

revendedor ou a nossa empresa. Para garantir a 

instalação e operação suaves, você deve preparar 

as seguintes ferramentas comuns: 

2 pc Chave fixa（10″）,  

1pc chave de soquete e chave allen,  

1 Chave de fenda,  

1pc Martelo de mão  

1pc Meteer Universal (alicate amperimetro) 

4.2.2 Abra a caixa 

4.2.3  Conforme as instruções para abrir a caixa, 

abra a caixa. Remova o material da embalagem. 

Verifique se não há danos durante o transporte e 

se as peças sobressalentes estão intactas. 

4.2.4  Leve o material da embalagem ao campo de 

trabalho para onde usar adequadamente de acordo 

com as leis e regulamentos locais.  

 

4.2.5 Monte a Coluna                                          

Coloque o gabinete da máquina no chão de forma 

estavel no campo de trabalho. Abra a caixa de 

acessórios. Retire o conjunto do eixo de rotação 

（Fig4-1 A） e o conjunto do eixo de saída （Fig4-

2 B） limpe e espalhe a graxa. 
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Fig 4-1 

4.2.6 Solte o parafuso de fixação no painel 

lateral （Fig4-2 A） ， Solte o painel lateral 

(Fig4-2 B) e o parafuso de fixação na caixa de 

ferramentas （Fig4-2 C）. Retire a caixa de 

ferramentas. 

 

Fig 4-2 

4.2.7 Levante a coluna. Insira a mangueira de PU 

na parte inferior （Fig4-3 A） na abertura na 

parte superior do gabinete da máquina （Fig4-3 

B）. Ajuste a posição da coluna para alinhar a 

bucha do eixo de rotação （Fig4-4 A） à sede do 

eixo de rotação no assento superior do gabinete 

da máquina 

（Fig4-4 B）. Retire a porca e a arruela em uma 

extremidade do conjunto do eixo de rotação (Fig. 

4A) e insira o eixo no orifício, fazendo com que 

a extremidade do eixo fique na posição 1 mm abaixo 

do plano do assento. Aparafuse a arruela e a porca 

com o torque de 70N · m. 

 

Fig 4-3 

4.2.8 ncline a coluna para trás. Corte a correia 

de amarração entre o nível de retenção (Fig4-5 A） 

e retire a haste do pistão do cilindro （Fig. 4-5 

B）. 

4.2.9 Posicione o orifício Φ16 sob a coluna 

（Fig4-6 A） ， Solte a arruela de retenção em 

uma extremidade do eixo de expulsão （Fig4-1 B） ， 

Insira através do orifício Φ16 e nos orifícios 

correspondentes da haste de retenção （Fig. 4-6E） 

e -empurrar para fora haste do cilindro（Fig. 4-

6 D）. E fora do buraco na outra extremidade e 

monte a arruela elastica. 
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Fig 4-4 

 

Fig 4-5 

4.2.10 Conecte a mangueira de PU descrita na etapa 

4.2.7 na mangueira de PU do gabinete da máquina e 

insira no Tee do tubo da fonte de ar （Fig4-7） 

 

Fig 4-6 

2.11 Monte a tampa protetora do braço horizontal 

e solte a porca de capa na parte frontal （Fig4-8 

A） e o parafuso de fixação da tampa de proteção 

na parte traseira （Fig4-8 B） e aperte o parafuso 

（Fig4-8 C） na tampa do eixo vertical （ Fig4-8 

D） e tire a tampa do eixo vertical. 

 

Fig 4-7 

                                                         

Ao soltar a tampa do eixo vertical, você deve 

apoiar o eixo vertical para evitar que o deslize 

da vertical cause danos à máquina e ferimentos à 

pessoa. 

4.2.12 Remova o pacote da capa protetora. Montar 

a mola do eixo vertical （Fig4-9 D）, tampa vertical 

do eixo e parafuso de fixação （Fig4-8 D） 、 （Fig. 

4-8 C） e fixar. 

 

4.2.13 Ajuste o parafuso de fixação nas 2 laterais 

da coluna. Solte as porcas nas 2 partes. Ajuste 

as cabeças dos parafusos, fazendo com que a folga 

entre elas e o plano lateral da coluna seja de 0,3 

mm （Fig. 4-10）. Bloqueie as porcas. 
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Fig 4-8 

4.2.14  Teste do ar： 

Depois de conectar a fonte de ar, pressione a vá

lvula de bloqueio, pressione o botão Fig2-2 para 

travar o braço horizontal. Pise o pedal basculante 

da coluna （Fig2-11） e a coluna será inclinada 

para trás em cerca de 25 º. A velocidade de 

inclinação da coluna foi ajustada para cerca de 2 

segundos antes de a máquina ser entregue fora da 

fábrica. Depois de muito tempo, a velocidade 

ficará muito lenta ou muito rápida. Você pode usar 

a válvula de ajuste de velocidade nas duas cabeças 

do cilindro de expulsão. Solte a porca e no sentido 

horário ajustar a velocidade do parafuso para ser 

lento e no sentido anti-horário ajustar a 

velocidade do parafuso para ser rápido. Após o 

ajuste, aperte a porca.

 

Fig 4-9 

 

Fig 4-10 

4.2.15 Instalando o Destalonador 

 

Fig 4-11 

4.2.16 Desaparafusar a porca de bloqueio （Fig4-

11 B） da extremidade superior da haste do pistão 

do batedor e desapertar o parafuso de ligação no 

armário da máquina （4-11 F） （4-11 D）. De acordo 

com as instruções da Fig4-11, insira a lâmina do 

quebra-cabeça (4-11 C) através da haste do pistão 

do cilindro (4-11 A). Pendure uma extremidade da 

mola do braço do disjuntor do encabadouro （4-11 

E） no armário da máquina e depois insira o 

parafuso） 4-11 F） através do armário da máquina 

e da lâmina e use a porca e a anilha plana （4-11 

D） e parafuso （4-11 F） para conectar e fixar. 

Aperte a porca de travamento （4-11 B） e o pistão 

L=0.3mm 
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do cilindro do disjuntor. Pendure a outra 

extremidade da mola do braço do disjuntor de 

esferas （4-11 E） Fig 4-11 no eixo do pino de mola 

（4-12 A） 

 

4.2.3 Fonte de ar 

4.2.3 Primeiro retire a fonte de ar conecte （Fig4-

14 A） da caixa de acessórios. Insira a conexão 

na saída da fonte de ar （Fig. 4-13 A） 。Após a 

instalação, insira a inserção rápida da fonte de 

ar na conexão da fonte de ar 

 

Fig 4-12                                           

Nota：Quando você instala a fonte de ar, você deve desligá-

lo！    

 

Fig 4-13 

 

Fig 4-14 

4.2.2 Instale e conecte o manometro 

Através do parafuso （Fig4-15 B）, fixe o manó

metro （Fig4-15 A） na coluna （Fig4-15 C). 

 

Fig 4-15 

4.3 COMUNICADO 

 Todo o trabalho relacionado à eletricidade 

deve ser realizado pelos profissionais para 

garantir que a fonte de alimentação esteja 

correta e também garantir que a conexão de 

fase esteja correta. A fiação elétrica incorreta 

danificará o motor e não estará sob a garantia. 
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 Conecte a máquina ao sistema 

elétrico que deve ser equipado com 

fusível. O aterramento perfeito 

deve atender aos regulamentos 

nacionais locais. Se necessário, 

você deve equipar o equipamento com 

disjuntor para garantir o 

funcionamento seguro do 

equipamento. Se o trocador de pneus 

não tem o conector correto, é 

necessário que o usuário instale 

um, para corrente elétrica de 16A e 

atender a regulação relativa e a 

tensão elétrica da máquina. 

4.4 Teste de operação 

Quando descer o pedal （Fig4-17 K） ， o prato giratório 

girará no sentido horário. Quando levantar o pedal 

（Fig4-17 K） ， o prato giratório girará no sentido 

anti-horário.  

 Se a direção de rotação da mesa giratória for 

diferente da direção descrita em 4.4, troque 

os fios no terminal se for trifásico. 

Desça o pedal H, a coluna U incline para trás e, 

uma vez levantado o pedal, a coluna retornará à 

sua posição de trabalho ；  

Descer o pedal I, 4 pedaços de garra de aperto 

ira abrir ao subir o pedal, eles vão fechar ； 

Desça o pedal J, a lâmina do destalonador irá 

para a posição de trabalho e, assim que subir 

o pedal, ele retornará à sua posição 

original ； 

Quando o botão de fixação na posição Y, o braço 

da ferramenta U e o braço horizontal C serão 

bloqueados ； 

Quando o botão de fixação na posição Z, o braço 

da ferramenta U e o braço horizontal C serão 

liberados； 

Nota: Quando o pneu montado é mais pesado que 25Kg, 

selecione o dispositivo de elevação modelo SR68 

ou outro dispositivo de elevação. Mas é proibido 

levantar pela força humana. 

 

 

 

Fig 4-16 

 

Fig 4-17 

5. Operação 

 Você deve usar a máquina depois de ler e 

entender todo o manual e seus avisos. Antes de 

usar, esvazie o ar do pneu e remova todos os 

pesos fixados na roda. 
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A operação do trocador de pneus consiste em: a)destalonar 

talão b) desmontagem do pneu c） montagem do pneu  

 

Sugerimos que o trocador de pneus deve 

ser equipado com dispositivo de ajuste de 

pressão. 

5.1Breaking bead 

  Quando destalonar, você deve ter muito 

cuidado. Quando a pa aciona o braço do 

destalonador para mover-se rápido e com 

força, o braço do destalonador causará 

danos e colidirá com tudo em sua área de 

movimento.  

Verifique se o pneu está vazio. Em caso negativo, esvazie o 

ar do pneu e feche completamente a garra de fixação.  

 

 

Quando quebrar o talão, se a garra de 

fixação na posição aberta, será muito 

perigoso para a mão do operador. Durante o 

processo de quebra de contas, nunca entre 

em contato com a sua mão com a parede do 

pneu. 

Apoie a roda contra borrachão (Fig5-1 M）, como na Fig5-

2. Incline a lâmina do destalonador （Fig5-1 N） contra o 

talão a 1 cm do aro. Observe que a lâmina está apoiada no 

pneu e não no aro. Pressione o pedal （Fig5-1 J），mova a 

lâmina, quando a lâmina se mover para o limite de seu 

curso, solte o pedal e gire o pneu levemente até que o pneu 

esteja completamente solto do aro1. 

Fig 5-1 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5-2 

5.2 Desmontando o pneu 

 

Antes da operação, você deve garantir que 

todos os pesos foram soltos da roda e 

verificar o esvaziamento do pneu. 

 

 

Quando a coluna se inclina para trás, você 

deve garantir que não há nenhuma 

pessoa atrás da coluna. 

 

5.2.1 Pressione o pedal （Fig5-1 H） para inclinar a 

coluna para baixo. Pressione o pedal de abertura / 

fechamento das garras, as garras se abrirão. Use o bloco de 

pressão do pneu para pressionar o centro do aro e, em 

seguida, pressione o pedal de abertura / fechamento da 

garra de fixação para prender o pneu na mesa giratória.

 

Espalhe lubrificador no talão. A 

lubrificação aplicada deve ser atóxico, 

inofensivo e não inflamável. Não usar a 

lubrificação causará sérios danos ao talão. 

 

Para evitar danificar o tubo, é necessário 

posicionar o núcleo da roda no lado 

direito da cabeça da ferramenta com a 

distância de 10cm （Fig5-5） 

 

Nunca coloque sua mão no volante. 

Quando a coluna voltar para a sua 

posição de trabalho, a mão do operador 

será colidida entre o pneu e o aro, 
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Durante o processo para travar o aro, 

nunca coloque sua mão sob o aro. O 

método correto para garantir que o pneu 

está no centro da mesa giratória. 

 

Aperto exterior  

Consulte a posição da 

garra de fixação na mesa 

giratória （Fig2-1 F e 

Fig1-5） para colocar o 

pneu. Desça o pedal 

（Fig5-1 I） para a 

posição central. Coloque 

o pneu na garra de 

aperto e pressione o aro. 

Pise no pedal （Fig5-1 

I） até a posição 

limite. 

Fixação interna 

Consulte a posição da garra 

de fixação （Fig2-1 E） 

para posicionar o pneu para 

torná-lo completamente 

fechado. Coloque o pneu 

na garra de aperto e 

pressione o aro. Pise no 

pedal Fig5-1 I） para abrir 

as garras e para prender o 

aro. 

Posicione o botão de trava na posição （Fig4-16 Y） para 

liberar a trava do braço de ferramenta M. 

5.2.2 Mova o braço da ferramenta para baixo, fazendo a 

cabeça da ferramenta acima do aro. Posicione o botão de 

bloqueio na posição （Fig. 4-16 Z） para bloquear todo o 

conjunto de desmontagem do pneu. 

Esse tipo de bloqueio é o bloqueio vertical e horizontal. A 

distância da cabeça da ferramenta até o aro é de 2 mm 

（Fig5-3）.Insira o pé de cabra entre o talão e o cabeçote 

da ferramenta (Fig.5-5） fazendo com que o talão se mova 

acima do cabeçote da ferramenta.                              

 

 

Fig 5-3 

                                       

 Colar, pulseira e panos soltos ou os objetos 

estranhos perto da parte móvel causará perigo 

5.2.3 Como mostrado na figura, use o rolo de 

pressão auxiliar para pressionar o pneu. 

 

5.2.4 Mova a cabeça da ferramenta para baixo para 

alcançar o gancho da ferramenta. 

 

Assegure que o aro está firmemente preso 

as garras  
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5.2.5 até a ferramenta encaixar profundamente no 

interior do pneu  

 

5.2.6 Empurre para cima a válvula de manuseio da 

cabeça da ferramenta para retirar o gancho da 

ferramenta. Neste momento, o gancho de ferramentas 

soltou o pneu da jante. 

 
5.2.7 Pise no interruptor de rotação do eixo 

principal para fazer com que o prato giratório 

carregue o pneu para girar no sentido horário.

 
5.2.7 Use o disco de suporte de pneus no ajudante. 

 
5.2.8 Pressione a alça do gancho da ferramenta para 

estender o gancho da ferramenta. 

 

5.2.9 Use sua mão para se erguer do lado de fora do pneu 

e pressione o gancho para cima da ferramenta para 

prender o pneu. 
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5.2.10 Desça a chave de giro do eixo principal para girar o 

pneu no sentido horário. 

 

5.3 MOntando o pneu 

5.3.1 Coloque o pneu reparado e o novo pneu no aro 

conforme mostrado na figura a seguir. 

 

5.3.2  No sentido horário gire a plataforma giratória para 

acionar o aro. 

 

 

 

5.3.3 Como mostrado na figura, pressione o rolo de pressão 

do pneu e a pressão do pneu sob a borda do aro. 

 

5.3.4 No sentido horário gire a plataforma giratória para 

acionar o aro. 
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 O mais importante é verificar o aro e o pneu 

para evitar explosão durante o processo de 

reinsuflação. Antes da instalação, você deve 

proteger: A fibra do fio do pneu e do pneu não 

está danificada. Se você encontrar o dano, 

não monte o pneu ；A borda sem amassar e 

deformar por verificação visual. Note que não 

há nenhum pequeno arranhão dentro do aro da 

liga Alum. Estes são perigosos, especialmente 

quando se infla. 

Use a graxa especial para lubrificar o talão com medo de que 

o talão seja danificado e conveniente para operar.  

 Quando bloquear o aro, não coloque a mão 

debaixo do pneu. A operação correta é 

posicionar o pneu no centro da mesa 

giratória. 

22 polegadas range de fixação da plataforma giratória: 10-

20inch é o interior de fixação sem arruela; 12-24inch é o 

aperto exterior 

 Enquanto a coluna está inclinada, você deve 

se certificar de que ninguém está de pé atrás 

da coluna. 

 

 Se o trocador de pneus manuseia o mesmo 

tamanho do aro, não é necessário travar ou 

soltar com freqüência a trava do braço da 

ferramenta. O que você precisa fazer é apenas 

inclinar para trás e avançar a coluna e manter 

o braço da ferramenta na posição de trabalho. 

 

 Nunca coloque sua mão no volante. A coluna de 

volta à sua posição de trabalho irá colidir com o 

operador (entre o aro e a cabeça da ferramenta). 

Mova o pneu fazendo o talão passar sob a cabeça da 

ferramenta. A parte de encurvamento do talão encostará na 

parte de trás da cabeça da ferramenta. Use sua mão para 

pressionar a borda na ranhura do aro. Pressione o pedal 

（Fig5-1 K） fazendo girar a base giratória no sentido 

horário. Continue esta operação até que o pneu esteja 

completamente montado. 

 Para evitar acidente, quando a base giratória 

girar, mantenha a mão e a outra parte do corpo 

longe do braço da ferramenta. 

Put in the tube, repeat the above operation 

 Quando desmontar e montar o pneu, a 

plataforma giratória girará no sentido 

horário. Rodar no sentido anti-horário com a 

condição de que a máquina desligue 

causando a operação errada e deve fazer a 

correção. 

6. Inflando 

 Você deve ser muito cuidadoso ao inflar o 

pneu. Siga as instruções a seguir corretamente 

devido ao design do trocador de pneus não 

considera a prevenção de acidente se o pneu 

estourar. 

 

 A explosão do pneu causará ferimentos graves 

ou morte ao operador. Verifique 

cuidadosamente se o tamanho do aro e do 

pneu é o mesmo. Antes da inflação, você 

deve verificar se há alguma falha e abrasão 

no pneu. Após cada inflação, você deve 

verificar a pressão. Todos os nossos 

trocadores de pneus estão limitados ao má

ximo. pressão de ar de inflação de 3,5 巴 

igual a 51psi. Não importa como, não 

excederá o valor de pressão sugerido pelo 

fabricante. E mantenha sua mão e corpo 

longe do pneu. 

6.1 Use o medidor de inflação para inflar o pneu. 

Na condição do modo padrão, nossos trocadores de 

pneus são equipados com o medidor de inflação. O 
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processo é como se segue： 

①Ligue o medidor de inflação com o núcleo do 

pneu. 

② Verifique se o tamanho do pneu é compatível 

com o tamanho do aro. 

③ Verifique se o cordão foi totalmente 

lubrificado. Se necessário, realize a 

lubrificação. 

④Inflação, verificar a pressão do ar do medidor 

de pressão. 

⑤ Continue a inflar. Verifique a pressão do ar 

enquanto estiver inflando. 

 
 

 

 

Perigo de explosivo！Quando encher o 

pneu, não exceda 3,5bar （51psi） ； Se 

precisar de pressão de ar relativamente alta, 

retire o pneu da base giratória e coloque-o 

na gaiola especial para inflar, nunca exceda 

a pressão de insuflação sugerida pelo 

fabricante. Mantenha sua mão e o corpo 

atrás do pneu sendo inflado. Somente a 

pessoa sob o treinamento profissional pode 

inflar o pneu. As outras pessoas não devem 

ficar perto do pneu changer and operate. 

 

6.2 Use o sistema de TI para inflar o pneu 

Quando inflar o pneu sem câmara, é conveniente usar o 

sistema de TI para inflar. 

Durante este processo, o ruído pode chegar a 

85dB. Neste momento, sugerimos usar a 

proteção contra ruído. 

①Fixe a roda no prato rotativo e conecte a 

cabeça de insuflação ao núcleo do pneu. 

② Verifique se o tamanho do pneu é compatível 

com o tamanho do aro. 

③ Verifique se o cordão foi totalmente 

lubrificado. Se necessário, realize a 

lubrificação. 

④ Desça o pedal até a posição intermediária 

⑤ Inflando ， Verifique a pressão do ar do 

manômetro. Continue a inflar. Verifique a 

pressão do ar enquanto estiver inflando até a 

pressão atingir o valor de pressão necessário. 

 Perigo de explosivo！ 

Quando encher o pneu, não exceda 3,5 bar 

（51psi）；Se precisar de pressão de ar 

relativamente alta, retire o pneu da base 

giratória e coloque-o na gaiola especial 

para inflar, nunca exceda a pressão de 

insuflação sugerida pelo fabricante. 

Mantenha sua mão e o corpo atrás do pneu 

sendo inflado. Somente a pessoa sob o 

treinamento profissional pode inflar o pneu. 

As outras pessoas não devem ficar perto do 

trocador de pneus e operar. 

7.   Instalação e operação do 

ajudante（Braço opcional） 

O ajudante esquerdo PL330 e o ajudante direito 

AL335 são o dispositivo de assistência importante 

para o trocador de pneus. Você pode anexar um ou 

ambos ao trocador de pneus com a plataforma girat

ória maior que 20 ″, ajudando a desmontar e 

montar o pneu run flat e perfil baixo, difícil ou 

impossível de executar, somente a força humana.                      

7.2 Instalação do braço direito   

Veja o Manual de instalação do Braço 320                            
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Fig 7-10 

7.4 Operação do braço Direito 

7.4.1 Prepare-se de acordo com a exigência 

universal de troca de pneus para fixar o pneu na 

mesa giratória. 

7.4.2 Use o rolo de pressão gradualmente pressione 

o pneu enquanto gira a plataforma giratória, e use 

o pincel para espalhar a lubrificação da graxa ou 

sabão espesso no aro （Fig7-24） 

 
Fig 7-24 

7.4.3 Posicione a coluna na posição de trabalho e 

fixe a cabeça da ferramenta na posição que atende 

ao requisito conforme Fig7-25. 

7.4.4 Insira o pé de cabra entre o aro e o pneu 

como Fig7-25）. Use a válvula de manuseio (Fig. 

7-24) para elevar o rolo de pressão. Rode o pé 

de cabra para levar o lábio do pneu para a posição 

acima da cabeça da ferramenta （Fig7-26 ， ， No 

sentido dos ponteiros do relógio, rode o prato 

rotativo até o talão superior sair completamente. 

 

7.4.5 Faça a cabeça da ferramenta como o 

suporte, insira o pé de cabra no lábio inferior 

do pneu. Use o disjuntor circular para levantar 

o pneu da parte inferior e mova-o para cima 

（Fig 7-27） e solte o disco do quebra-cavaco 

na posição de não trabalho. 

7.4.6 Rode o pé de cabra para apanhar o lábio 

inferior do pneu sobre a cabeça da ferramenta 

（Fig7-28）. No sentido horário gire a 

plataforma giratória até que o pneu se solte 

completamente do aro.

 

Fig 7-25 

 

Fig 7-26 

 

Fig 7-27 

 

Fig 7-28 
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7.4.7 Montando o pneu 

Antes de instalar o pneu, você deve limpar o óleo 

e a sujeira no aro. E espalhe o óleo de 

lubrificação no lábio superior e inferior do 

pneu. Primeiro monte o lábio inferior do pneu 

（Fig7-29）。 

7.4.8  Posicione o lábio superior do pneu sobre 

a ponta da cabeça da ferramenta. Em seguida, 

pressione o rolo de pressão no pneu. Faça o 

lábio do pneu superior mais baixo do que a 

cabeça da cabeça da ferramenta. No sentido horá

rio gire a plataforma giratória em 90 ° e, em 

seguida, você precisa adicionar o dispositivo 

de assistência de pressão do pneu como （Fig7-

30）. Continue girando a plataforma giratória 

até que o pneu esteja completamente montado.

 
Fig 7-29 

 

Fig 7-30 

 

Fig 7-31 
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8．Manutenção 

8.1 Nota 

 

 

É proibido que o pessoal não autorizado 

realize manutenção. 

A operação de rotina descrita no manual é necessária para a 

operação correta e longa vida útil da máquina. Se não 

houver manutenção regular, a confiabilidade e a operação da 

máquina serão afetadas e causarão perigo ao operador e às 

pessoas próximas. 

Deve ser realizado pelos profissionais para alterar as peças 

defeituosas com as peças fornecidas pelo fabricante 

（limite de pressão / válvula reguladora） 

 

O fabricante não será responsável pelos 

danos causados pelo uso das peças de 

reposição dos outros fabricantes ou pelas 

alterações e modificações ou desconexão 

do dispositivo de segurança. 

 

8.2 Manutenção 

Toda semana, use o querosene para limpar a plataforma 

giratória para evitar que a poeira. Lubrifique o trilho-guia da 

garra de fixação. Verifique o nível de óleo do recipiente de 

lubrificação, pelo menos a cada 30 dias. Se necessário, solte 

o parafuso e preencha o tanque de óleo do tanque de óleo 

（Fig8-1), Use apenas o óleo de lubrificação (viscosidade 

ISO VG, grau ISOHG) para lubrificar a rota de ar 

comprimido.                                             

Fig 8-1  

Verifique se uma gota de óleo cairá após 3-4 vezes de 

descer o pedal （Fig2-1 I）. Se não, use o parafuso da 

extremidade superior para ajustar （Fig. 8-1）. 

First time of using for 20days, tighten the fix screw on the 

turntable chute（Fig23）Nota: A pressão do sistema foi 

ajustada antes de a máquina ser entregue fora da fábrica. 

É proibido ajustar o regulador de ar sem autorização. 

 

Se estiver sem energia, verifique se a correia de transmissão 

está solta. Através do parafuso de ajuste especial na 

cremalheira do motor (Fig. 8-2), retire a correia de 

transmissão.                                   

 

Fig 8-2  

8.3 Ajuste de folga entre a cabeça da ferramenta 

e o aro 

8.3.1。Folga vertical: ajuste a placa de bloqueio 

do eixo sextavado: desligue a fonte de ar e retire 

a tampa protetora do eixo sextavado vertical. Se 

a folga for muito grande, você poderá ajustar a 

porca superior e inferior na extremidade frontal 

da placa de trava sextavada. Se for pequena, você 

pode ajustar para cima a porca superior e inferior 

na extremidade dianteira da placa de travamento 

sextavado. (Fig8-3 A 、 B) Depois de conectar a 

fonte de ar, observe a condição de mudança                      

 

Fig8-3 

 

Antes de qualquer manutenção, desligue a 

alimentação elétrica e a fonte de ar . 
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8.3.2 Use a chave para soltar a contraporca do parafuso 

M6 nas duas extremidades. Ajuste o parafuso M6 （Fig 

8-3 C）, enquanto isso, use a mão para empurrar o eixo 

quadric at é  que fique livre e, em seguida, trave a 

porca. · Use a chave inglesa para ajustar o parafuso 

（Fig8-3 B）） no meio e, enquanto isso, trave o braço 

horizontal 
 

8.4 Reparo dos pedais 

Desligue a fonte de alimentação e a fonte de ar e 

remova a tampa protetora. Você pode retirar todo 

o conjunto do pedal e reparar o pedal. 
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9. Troubleshooting 

 

 

 

 

 

 

 

TROUBLESHOOTING REASON SOLUTION 

Plataforma giratória gira em uma 

direção . 

Chave reversora danificada Troca a chave reversora  

Plataforma giratoria não gira Correia quebrada 

Correia muito solta 

Motor ou fonte de energia tem 

problemas 

Contato com problema na chave 

magnetica 

Troque a correia 

Ajuste a tensão da correia 

Verifique o Motor e a ligação eletrica 

Troque o motor se ele estiver 

queimado 

Troque a chave magnetica 

Plataforma giratória não pode 

prender o aro com eficiencia 

Garra com problema 

Cilindro da garra com vazamentos 

Troque as garras 

Substitua as vedações dos cilindros 

Eixo quadriculado e 

hexagonalnão pode bloquear 

Placa de bloqueio não está em posição 

 

Cilindro de trava com vazamento 

Ajuste a placa de bloqueio 

 

Troque a vedação do cilindro de 

trava 

falha do braço horizontal 

O movimento vertical do 

encravamento hexangular 

A posição de bloqueio da posição de 

trava quadrática não está correta 

A posição de bloqueio da posição de 

bloqueio hexagonal não está correta 

Veja capitulo 5 

 

Ajuste a placa de trava quadric / 

hexangular 

Inclinação da coluna para trás ou 

o retorno muito rápido ou lento 

O esvaziamento do cilindro da coluna é 

muito rápido / lento e a pressão da fonte 

de ar é muito lenta 

Abra o painel lateral e ajuste o 

acelerador （3.2.1） 

O pedal do chassi não retorna. Mola do pedal com defeito Troque a mola de torção 

O motor não gira ou o torque de 

saída não é suficiente 

Atolamento do sistema de transmissão 

Capacitor interrompido 

Tensão insuficiente 

Circuito curto 

Remova o atolamento 

Troque o capacitor 

Espere voltar a energia 

Procure o curto 

Força de saída do cilindro não é 

suficiente 

Vazamento de ar 

Falha mecanica 

Pressão de ar não suficiente  

Troque oas vedações 

Reolsva a falha 

Ajuste a pressão de ar corretamente 
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Chapter 9 Electrical and pneumatic scheme 

220V electrical scheme 
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拆胎机单相电机220V接线原理图（通用）
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instalado pelo usuário 
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Fiação interna do 

trocador de pneus 

 

interruptor do motor 

LW5D-16 16A / 

500V 

Motor monofasico 220V 
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380VElectrical scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

拆胎机

内部连线

由用户完成的安装

电源线4X1.5mm

电机转向开关

拆胎机三相电机 接线原理图 通用）

Motor trifasico 220V 

Cabo de alimentação 

instalado pelo usuário 

4х1.5mm2 

Fiação interna do 

trocador de pneus 

Interruptor do motor 

LW5D-16 16A / 500 V 
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Diagrama Pneumatico 
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É absolutamente proibido inflar no 

trocador de pneus! 

O fabricante tem o direito de modificar a máquina sem 

notificar o comprador com antecedência 
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