
Manual de Instruções
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Qualidade que vale!
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Símbolos e códigos impressos 
Nesse manual, os seguintes símbolos e códigos são para sua conveniência 

e leitura. 

 Necessita de operação cuidadosa 

 Proibido 

 Poderá causar danos no operador 

Negrito Informação importante 

 

 Atenção：Antes de içar e fazer qualquer ajuste, 

leia cuidadosamente o Capítulo 7, “Instalação”, 

entre qual é a entre os quais está a operação 

mais adequada para um melhor içamento. 
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Capítulo 1 Introdução 

1.1 Introdução 

Obrigado por adquirir esse produto da série de 

produtos de desmontadora e montadora de pneus. 

Esse produto é baseado no fundamento da melhor 

qualidade. Seguir as instruções contidas nesse manual 

poderá assegurar a operação correta e aumentar a 

vida da máquina. Leia o manual totalmente e garanta 

que você o entendeu.  

 

1.2 Dados de identificação da desmontadora e de 

pneus 

A descrição completa do modelo e número de série 

podem fazer com que nosso departamento técnico 

forneça o serviço mais facilmente. Ela também é 

conveniente para envio de peças de reposição. Nós 

adicionamos os dados da desmontadora de pneus na 

coluna. Se existir alguma diferença entre os dados do 

do manual e os dados da etiqueta, nós deveremos 

considerar a informação da etiqueta da máquina como 

sendo a correta. 

 

1.3 Mantenha o manual 

Para usar corretamente esse manual, nós sugerimos 

que: 

Mantenha o manual em lugar de fácil acesso 

Mantenha o manual em um lugar livre de umidade 

Use esse manual apropriadamente e não o danifique 

O operador da máquina precisa estar familiarizado com 

as instrução e programa do manual 

 

Esse manual é parte integrante do produto. Ele deverá 

ser entregue ao novo proprietário quando a máquina 

for revendida. 

 

 Os componentes e partes do desenho 

poderão ser diferentes dos reais 

 

1.4 Precauções gerais de segurança 

 
A troca do pneu deverá ser feita por um 

professional especialmente autorizado 

Capítulo 2 Informações Gerais 

2.1 Propósito 

Essa desmontadora de pneus é desenhada e 

manufaturada para montar e desmontar o pneu da 

roda.  

Nós dessa forma declaramos que a fabricante não irá 

arcar com a responsabilidade dos danos originados do 

uso não apresentado no manual ou uso impróprio, 

incorreto e inaceitável 

2.2 Instruções das partes da máquina 

 

 

Fig2-1 

Modelo： 

voltagem：amperagem：quilowatt： 

fase：Hertz： 

fonte pneumática：8-10bar（115-145PSI） 
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1. Mola do sextavado    .................... 2. Braço móvel 

3. Braço sextavado          ....   ....4. Extrator 

5. Garras auto centrantes           6. Mesa giratória 

7. Painel frontal     8. Pedal de giro da mesa giratória 

9. Pedal de fixação      ..10. Pedal do descolamento 

11. Alavanca de limite          12. Alavanca de trava  

13. Tanque da coluna de ar  14. Pistola de calibragem 

15. Cilindro de fixação       16. Punho da lâmina 

17. Regulador de ar     18. Cilindro de descolamento 

19. Braço de descolamento       20. Lâmina  

21. Pé de cabra           22. Suporte da borracha    

2.3 Adesivos de avisos de perigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando extraindo o pneu, a lâmina 

irá se mover para a esquerda bem 

rápido e o operador não deverá 

ficar entre a lâmina e o pneu.                  

Durante o sopro de calibragem, você 

deverá se assegurar que a roda está 

fixada firmemente 

 

Quando operando a máquina, você não deverá usar cabelos 

compridos, roupas largas ou joias. 

 

 

Enquanto operando a máquina, 

não coloque suas mãos sob as 

partes que estiverem se soltando 

 

 

 

Nota: ao pressionar o pneu, 

ele irá arranhar a mão do 

operador se o cilindro de 

fixação estiver aberto. Tenha 

em mente que a mão não 

deverá estar em contato com 

a parede do pneu. 

 

 

Quando apertando o aro, 

não posicione a mão e 

outras partes do corpo 

entre as garras e o aro. 

 

 

Não fique atrás da coluna, 

evitando lesões pessoais 

quando a coluna balançar. 

 

 

Mantenha as mãos 

fora do pneu quando 

operando 

Leia cuidadosamente 

o manual antes de 

usar 

Use os equipamentos 

de proteção quando 

operando 

Choque elétrico! 

Não posicione nenhuma parte 

do seu corpo sob a cabeça da 

ferramenta 

Cuidado Atenção Atenção 

Perigo 

Fique longe enquanto estiver inflando o pneu. 

Pneus ou rodas danificas sob pressão poderão 

Atenção 

Não use roupas largas, cabelos 

compridos ou joias. Partes móveis 

poderão agarrar e puxar 

Atenção 

Mantenha as mãos fora dos 

pontos de aperto 



 

 

DIAGRAMA DE POSIÇÃO DO SELO DE 

SEGURANÇA 

Cuidado para manter as informações do selo de 

segurança completas. Quando elas não estiverem 

claras ou estiverem faltando, você deverá trocar o selo 

por um novo. 

 

Você deverá permitir que os operadores vejam os 

selos de segurança claramente e entendam o 

signi�cado do selo. 

  

 

2.4 Especi�cações técnicas ： 

Tamanho básico do equipamento (sem os 

acessórios opcionais como o Braço Auxiliar) 

 

Parâmetros técnicos 

Pressão de operação ：8-10bar 

Parâmetros do motor ：50Hz 380V 0.75Kw 

(con�guração padrão)  

50Hz 220V 50Hz/60Hz   220V/110V   

1.1Kw(con�guração opcional) 

Velocidade de rotação da mesa giratória ：6rpm 

Ruído：＜70dB（A） 

Aplicação 

Modelo 

Diâmetro 

máximo da 

roda 

Largura 

máxima da 

roda 

Diâmetro do 

aro (�xação 

interna) 

Diâmetro do 

aro (�xação 

externa) 

  

 

Requisitos do ambiente 

Temperatura ambiente: -5 �～ 40

�               

Umidade Relativa: 30% ～95% 

Nível do mar máximo: 1000M 

Evite poeira, ar fácil de explodir, in�amável e 

corrosivo 

Capítulo 3 Transporte, 

Retirando da embalagem da 

embalagem, Armazenamento  

3.1Transporte 

O transporte da Desmontadora/Montadora de pneus 

necessita do pacote original e da localização indicada 

na �gura. 

730ABP 1250mm (49”) 400mm (16”) 11” - 24” 13” - 26”



 

4 
 

 

A Desmontadora/Montadora de pneus precisa ser 

transportada por meio de empilhadeira com a 

capacidade adequada. Insira o garfo na posição 

indicada na Fig. 3.1. 

 

 

3.2 Retirando da embalagem                                          

Remova a embalagem de papelão e a de nylon para 

proteção. 

Cheque se o equipamento está intacto e tenha certeza 

de que nenhuma de suas partes está perdida ou 

danificada. 

 

Caso tenha alguma questão, não use a 

máquina e contate o revendedor 

3.3 Armazenamento 

Se você precisa de armazenar o equipamento por um 

longo período de tempo, você deverá garantir que a 

fonte de energia está desligada e lubrificar as garras 

auto centrantes na mesa giratória para evitar oxidação. 

Capítulo 4 Instalação 

4.1 Escolha de espaço 

 

 

Quando você escolher o local de instalação, 

você deverá se assegurar se ele está de 

acordo com as normas de segurança 

correntes 

A Desmontadora/Montadora de pneu precisa ser 

conectada a uma ponte de energia e uma fonte de ar, 

dessa forma nós sugerimos que a escolha do local de 

instalação da desmontadora/montadora de pneu seja 

um local perto de da fonte de energia e da fonte de ar 

para garantir a operação correta de todas as partes da 

máquina. Se a máquina for instalada no lado externo, 

ela deverá ser protegida  

 

 

 A desmontadora/montadora de pneu com 

motor não deverá ser usada em ambiente 

com risco potencial de explosão. 

Padrão：235Kg. 

GT:280Kg 
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4.2 Montagem das peças 

4.2.1 Montagem do braço 

Leia o manual de instruções cuidadosamente antes da 

instalação. Qualquer modificação das partes sem a 

permissão do fabricante poderá causar danos a 

máquina 

 

A equipe treinada para executar a tarefa deverá ter 

algum conhecimento de eletricidade. 

O operador precisa estar sob treinamento especial e 

ser autorizado. 

Cheque cuidadosamente a lista de equipamentos; se 

tiver alguma questão, entre em contato com o 

fabricante imediatamente. Para assegurar o sucesso 

da instalação e instruções, você deverá preparar as 

seguintes ferramentas: 

Duas chaves（10″）, uma chave de soquete, uma 

chave hexagonal, uma chave de fenda, um martelo 

e um multímetro. 

4.2.2 DESENPACOTAR 

4.2.3 De acordo com as instruções de 

desempacotamento da Caixa de pacote, retire a Caixa 

e remova o material do pacote para confirmar se a 

máquina está danificada ou não e se as partes soltas 

estão completas. 

4.2.4 Mantenha o material do pacote longe do local de 

trabalho e descarte-o de forma apropriada. 

4.2.5 INSTALAÇÃO                               

Conforme apresentado na Fig. 4-1, desempacote a 

caixa e retire os acessórios (1), o braço de 

descolamento（5）e coluna de montagem（2）e prenda 

o corpo conforme mostrado na Fig4. Desaperte o 

parafuso hexagonal (4) no corpo e na anilha elástica e 

na anilha plana. 

 

Fig. 4-1 

4.2.6 Posição de montagem da coluna no corpo 

com o selo de atenção voltado para frente. Volte a 
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apertar o parafuso, a anilha plana e a anilha elástica 

removida vistas na Fig. 4-1 uniformemente. O torque 

de aperto é 70 N·M（Fig. 4-2） e usa a chave de torque 

para fixá-la. 

 

Fig. 4-2 

4.2.7 Use a chave hexagonal para desparafusar o 

parafuso (3) no eixo hexagonal（3） para remover o 

a tampa do eixo vertical（2）．Quando remover o 

parafuso da tampa do eixo hexagonal, você deverá 

travar o eixo hexagonal usando a trava manual para 

evitar que caia e danifique a máquina e cause um 

acidente de pessoal! 

 

Fig. 4-3 

 

Cubra a mola do eixo principal （1）no eixo 

vertical. Monte o parafuso solto da tampa do eixo 

vertical e use o volante para aparafusar na bucha da 

porca conforme apresentado na Fig. 4-4. 

 

Fig. 4-4 

4.2.8 Desaperte a porca de segurança (1) na 

extremidade dianteira do cilindro de descolamento 

da haste do pistão. Use as pinças de mola para 

remover o anel de retenção no eixo do pino do 

braço de descolamento. Remova o eixo do pino (3) 

e pendure a mola (5) conforme apresentado na Fig. 

4-5. 

 

 

Fig. 4-5 
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4.2.9 Insira o braço de descolamento (1) no suporte 

de descolamento que se encontra no corpo e alinhe os 

dois furos e monte o eixo do pino do braço de 

descolamento（2）e também posicione o anel de 

retenção. Pendure a mola （Fig. 4-6-3） conforme 

mostrado na Fig. 4-6. 

 

Fig. 4-6 

4.2.10. Insira a haste do pistão do furo da bucha 

deslizante de descolamento （Fig4-7-1）. O plano da 

bucha deslizante está voltado para fora （Fig4-7）. 

Aperte os parafusos soltos na frente do pistão de furo. 

 

Fig. 4-7 

4.2.11 A distância da lâmina afiada de descolamento 

para o suporte da roda é de 30～40mm（Fig4-8）。

 

Fig. 4-8 

4.2.12 Instalação do regulador de ar 

Quando for a da fábrica, separe o regulador de ar e 

o coloque na caixa de acessórios. O consumidor 

deverá instalá-lo no local de uso. Retire o regulador 

de ar e o parafuso 2, remova óleo e poeira e use o 

parafuso para fixá-lo no lado direito do corpo. （Fig. 

4-9） 

Nota：Durante a instalação, você deverá desligar a 

fonte de ar！ 

 

Fig. 4-9 

4.2.13 conecte a mangueira de ar, destaque a junção 

(8PU) da mangueira do lado do corpo. A junção tem 

como finalidade evitar que a mangueira de ar caia no 

corpo. Insira a junção na frente do regulador de ar. Veja 

Fig4-10/Fig4-11. 
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Fig. 4-10 

 

 

Fig. 4-10 

4.2.14 Conecte a pistola de calibragem ou a caixa 

de medição de calibragem:  

Instale a pistola de calibragem ou a caixa de medição 

de calibragem na porca aberta no regulador de ar

（Fig4-11）. Aperte a porca aberta e conecte a rota de 

ar. 

4.2.15 O regulador de ar foi adequadamente 

calibrado. Se você quiser mudar isso, você terá 

que regular a pressão novamente: Levante o botão 

de regulagem da pressão （1）, gire no sentido horário 

e a pressão irá subir; gire no sentido anti-horário e a 

pressão irá diminuir. 

 

Fig4-11 

Regulação 

Regulagem de alimentação de óleo: Use a chave de 

fenda （2） para apertar o parafuso. Se no sentido 

horário, a alimentação de óleo vai diminuir; se no 

sentido anti-horário, a alimentação do óleo será 

acelerada. 

 

Fig4-12 

4.2.16 A localização para colocar o manômetro 



 

 

Fig4-13 

Quando você não usar a pistola de calibragem 

（Fig4-13-2 ） , você poderá pendurar a pistola de 

calibragem no gancho （Fig4-13-1 ）. 

4.3 Instruções 

 Todo trabalho relacionado com eletricidade 

precisa ser feito por um pro�ssional 

habilitado para assegurar que a fonte de 

energia estará correta e que a fase 

conectada também estará correta. O uso 

inapropriado da eletricidade irá casar danos 

ao motor e perda da garantia do produto 

Cheque se as características do seu sistema estão de 

acordo com as requisitadas pelo equipamento. Se você 

tiver que mudar a voltagem da máquina, por favor use 

o esquema elétrico que se encontra no capítulo 9 para 

ajustar a placa de terminação.  

Conecte a entrada do regulador de ar （Fig4-14 -17 ）

através da máquina com o sistema de ar comprimido 

4.4 Teste de operações 

Pressionando o pedal, （Fig4-14-10 ）， a mesa giratória 

irá girar na direção horária. Solte o pedal. A mesa 

giratória irá girar na direção anti-horária. 

 Se a mesa giratória não girar de acordo com 

o descrito acima, troque os 2 �os na coluna 

de conexão trifásica. 

Pressione o pedal 8, 4 peças das garras vão abrir. 

Novamente pressione o pedal e as garras vão se 

fechar； 

Pressione o pedal 9 e descolamento vai começar a 

funcionar. Novamente a lâmina irá para a posição 

original； 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

O Disjuntor de 10 curva C, com cabo exclusivo do 
quadro de entrada até o equipamento, usando 
uma bitola de cabo mínimo 2,5mm² com terra, 
com comprimento máximo de 20m, acima disso 
usar �o 4mm²”.

A tensão deve estar entre 210V e 240V.
ATENÇÃO: A tensão nunca deve estar abaixo de 
210V
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Fig4-14 

Capítulo 5 Operação 

 Depois de ler e compreender o manual e 

seus avisos, você poderá operar a máquina. 

Antes de operar a máquina, esvazie 

totalmente o ar do pneu e solte toda a carga 

do pneu. 

A operação do pneu é composta de: 

a） Descolar o pneu b）desmontar o pneu c）montar o 

pneu 

 

Nós sugerimos que se use um dispositivo 

regulador de pressão 

5.1 Descolar a pressão 

 

Antes da operação, certifique-se de que 

toda a carga do pneu foi retirada. 

Remova o núcleo, checando a deflação 

do pneu. 

Posicione o pneu entre a lâmina de deslocamento e o 

suporte da roda (Fig5-1)， então pressione o pedal de 

descolamento pedal (Fig4-14-10) para separar o colar 

do aro. Repita a operação acima na outra posição do 

pneu para fazer com que os dois lados do colar se 

desacoplem completamente do aro. Coloque a roda 

na mesa giratória e pressione o pedal de fixação 

(4-14-9） para fixar firmemente o aro (escolha a 

fixação interna ou externa de acordo com o aro). 

Prepare-se para desmontar o pneu. 

 Você deverá ser cuidadoso quando 

descolar o pneu. Quando o pedal de 

descolamento movimenta o braço de 

deslocamento de forma rápida e 

poderosa, o braço de descolamento será 

perigoso de esmagar tudo que encontrar 

na área do golpe.  

Confira se o pneu está totalmente vazio e, se não, 

esvazie ele completamente. 

Feche totalmente as garras auto centrantes 

 

Enquanto se descola o pneu, manter as 

garras auto centrantes abertas é 

perigoso para as mãos do operador 
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Fig. 5-1 

5.2 Desmontando o pneu 

2 Desmontar o pneu 

 

 

Espalhe a graxa no talão. Não use graxa 

que possa causar danos ao colar. 

 

Enquanto segurando o aro, nunca o 

posicione sua mão sob o pneu. A 

posição correta para fixar o pneu é 

apenas no centro da mesa giratória. 

 
Confirme que o aro está firmemente 

fixado na garra auto centrante 

Posicione o eixo hexagonal（Fig4-14-4）na posição de 

funcionamento, fazendo com que a cabeça da 

ferramenta entre em contato de forma firme com a 

borda superior do aro. Use o volante （Fig4-14-11） 

para inclinar o balancim. Use a alça de bloqueio 

（Fig4-14-12） para travar e a cabeça da ferramenta 

irá se deslocar automaticamente, deixando alguma 

folga （Fig5-2）. 

O angulo da cabeça da ferramenta foi configurado e 

calibrado de fábrica de acordo com o padrão do aro 

（13″）. Se você for lidar com aros mais largos ou 

menores, reposicione. 

 

 Fig5-2 

 
Para evitar danificar o tubo, você 

deverá posicionar a válvula do lado 

certo da cabeça da ferramenta. A 

distância deverá ser de 10cm.（Fig5-3） 

Use o pé de cabra para posicionar o colar para a 

protuberância da cabeça da ferramenta （Fig5-4）. 

Acione o pedal da mesa giratória（Fig4-14-8）. A mesa 

irá girar no sentido horário até que o colar superior 

esteja totalmente separado. 

 
Fig. 5-3 

 Colares, braceletes, roupas largas ou 

objetos estranhos móveis próximos a 

máquina poderão causar dano ao 

operador. 
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Fig. 5-4 

 Se o pneu a ser desmontado ficar 

emperrado, pare a rotação 

imediatamente. Levante o pedal e gire a 

mesa giratória no sentido anti-horário 

para remover o bloqueio 

 

 

 

Fig. 5- 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3 Montando o pneu 

 O mais importante é checar o pneu e o aro 

para evitar a exploração do processo de 

calibragem. Antes de montar o pneu, você 

deverá ter certeza de que: 

A rosca e o pneu não estão danificados; se 

houver algum dano, não monte o pneu. 

Não encontrar nenhuma ranhura e prestar 

atenção se não há algum arranhão dentro 

da liga de alumínio. Isso é muito perigoso, 

especialmente durante a calibragem. 

 

 Durante o processo de fixação do aro, não 

coloque sua mão entre o aro e a garra 

auto centrante para evitar lesões! 

Apoie o pneu contra o aro (esquerda para cima, direta 

para baixo). Pressione para baixo o eixo hexagonal, 

fazendo com que a cabeça da ferramenta fique em 

contato firme com o aro. A parte de trás esquerda do 

colar deverá ficar sobre a cabeça da ferramenta e a 

frente direita deverá ficar sob a frente da cabeça da 

ferramenta （Fig5-5）. Use sua mão para pressionar o 

colar no vinco do aro. Pressione o pedal （Fig4-14-8） 

fazendo com que a mesa giratória gire no sentido 

horário. Continue essa operação até que o pneu esteja 

 Quando travar o aro, não coloque sua mão 

sob o pneu. A operação correta colocar o 

pneu no centro da mesa giratória. 
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completamente inserido no aro. 

 Para evitar acidente de trabalho, a mão e 

outras partes do corpo deverão se manter 

longe do braço da ferramenta enquanto a 

mesa giratória estiver em funcionamento. 

 Se houver câmara, monte-a dentro do pneu. 

Monte o núcleo e o colar superior 

conforme passo acima. 

 Quando montando ou desmontando o pneu, 

a mesa giratória irá girar no sentido 

h9orário. O sentido anti-horário é usado 

apenas quando a operação foi incorreta. 

Capítulo 6 Calibragem 

 Quando inflando o pneu, você deverá ser 

extremamente cuidadoso. Siga estritamente 

as instruções a seguir.  

O projeto e fabricação da desmontadora de 

pneus não protege as pessoas próximas 

caso o pneu exploda repentinamente. 

 

 A exploração do pneu pode causar danos 

sérios ao operador e até mesmo sua morte. 

Cheque cuidadosamente se o tamanho do 

aro é o mesmo tamanho do pneu. Antes da 

calibragem, você deverá checar se há 

qualquer algum tipo de avaria ou dano no 

pneu. Cheque a pressão do ar antes de 

inflar. A pressão de calibragem máxima é de 

até 3.5bar=51psi. Não exceda o valor de 

pressão sugerido pelo fabricante e 

mantenha suas mãos e corpo longe do 

pneu; 

6.Procedimento comum de calibragem: Nossa 

desmontadora/montadora de pneu é equipada com 

um manômetro e o procedimento para calibragem é 

o seguinte: 

① conecte o manômetro com a válvula do pneu 

② cheque se o tamanho do pneu é correspondente 

ao tamanho do aro 

③ Cheque se o colar está totalmente lubrificado. Se 

preciso, continue a lubrificação 

④ Calibragem. Cheque a pressão do manômetro 

⑤ Continue a calibrar. Cheque a pressão do ar 

enquanto estiver inflando o pneu. 

 

 

 

 

Risco de explosão! 

A pressão não deverá exceder 3,5 bar

（ 51psi ）  quando inflando. Se uma 

pressão maior for necessária, solte o 

pneu da mesa giratória e o coloque no 

suporte de calibragem. Nunca exceda a 

pressão sugerida pelo fabricante. Mãos e 
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partes do corpo deverão estar na parte 

traseira do pneu que está sendo inflado. 

Apenas um professional treinado deverá 

operar a máquina. Outras pessoas não 

deverão operar a máquina ou ficar 

próximo à área da máquina de desmontar 

pneus. 

 

Capítulo 7 Instalação e operação do 

braço de apoio (item adicional) 

O assistente esquerdo da PL330 pode ser equipado 

com um desmontador de pneu que pode trabalhar com 

pneus com o diâmetro de 20″ para ajudar a completar a 

desmontagem em pneus duros e de perfil baixo. Nós 

podemos usá-lo para lidar com trabalhos que sejam 

difíceis e impossíveis de serem feitos apenas pelo 

operador. 

7.1 Instale o braço de apoio esquerdo                          

                                                      

Antes da instalação, as fontes de energia e de ar 

deverão ser desligadas! 

 

 

 

Fig. 7-1 

 

Fig. 7-2 

7.1.1 Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da 

placa de base do corpo da desmontadora de pneu que 

lida com pneus com diâmetro maior do que 20″ têm um 

furo de instalação para o apoio esquerdo preparado. 

Antes da instalação, você poderá remover o painel 

lateral e retirar o plugue de borracha da instalação. Se 

houver a Caixa de ferramentas, você deverá separá-la. 

7.1.2 Separe o pacote do assistente PL330. Cheque os 

acessórios de acordo com a lista da embalagem. 

Depois de checado, tire o conjunto da base (fig7-1) e 

instale o parafuso e a arruela nele.           

7.1.3 Empurre a plataforma da placa de base do 

conjunto da base no corpo por meio da placa de base 

do lado esquerdo do lado do corpo. Alinhe o furo de 

rosca para reforçar o furo e use parafuso e arruela para 

fixar. (Fig7-2)  

7.1.4 Instale o suporte de corpo（fig7-3A） no conjunto 

do assento. Alinhe. Use o parafuso removido antes 

para fixar e não apertar. 
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Fig. 7-3 

 

Fig. 7-4 

7.1.5 Use o suporte fixo（fig7-4A） para conectar o 

corpo do suporte e o corpo e insira um parafuso para 

fixá-lo  

7.1.6 Conecte a mangueira do suprimento de ar 

(fig7-5A） e use o conector em Y para conectar a 

mangueira de saída e a outra extremidade conecte 

com o com a entrada da válvula de ajuste de pressão 

auxiliar. 

 

Fig. 7-5 

7.1.7 De acordo com a fig36, fixe o suporte de fixação 

no corpo e fixe a caixa de ferramentas no suporte de 

fixação e então use a porca de segurança para apertar.                                     

7.1.8 Solte a porca abaixo da base e gire o parafuso no 

sentido horário até que ele fique contra o chão e aperte 

a porca. (Fig. 7-7) 

Nesse momento, a instalação do assistente esquerdo 

estará completa.  

 

Fig. 7-6 

 

Fig. 7-7 

7.2 Usos 

7.2.1 Depois de soltar o pneu do aro de acordo com as 

instruções do capítulo 5, nós poderemos executar as 

seguintes operações:  

7.2.2 Primeiro, posicione a garra de acordo com a 

dimensão do pneu e então aperte o aro com a garra e 
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posicione o rolo do cone de pressão do pneu no centro 

do aro (fig7-8）. Empurre para baixo a válvula manual 

para pressionar o aro até que sua parte externa esteja 

mais baixa que a superfície da garra. Nesse momento, 

você poderá travar imediatamente o aro. Levante o 

braço do suporte e coloque-o na posição de trabalho e 

retire o rolo do cone de pressão e o coloque no suporte.                

 

Fig. 7-8 

 

Fig. 7-9 

7.2.3 Use a prensa (fig7-9A) para pressionar para 

baixo a seção da roda separando a seção do aro e 

usando o pincel para espalhar o lubrificante na borda 

do lábio. Posicione a ferramenta de desmontar (fig7-9) 

na posição de desmontar. Coloque a prensa ao lado do 

da ferramenta de desmontar pra pressionar o lábio 

para baixo e inserir o pé-de-cabra abaixo da 

ferramenta de desmontar entre o aro e o lábio (fig7-10). 

Levante a prensa e mova a mesma para a posição 

contrária à da ferramenta de desmontar e pressione o 

lábio do pneu para separar a canaleta e então gire o 

pé-de-cabra para levantar o lábio até a ferramenta de 

desmontar (fig7-11). Gire a mesa de girar para separar 

o lábio superior.                              

 

Fig. 7-10 

 

Fig. 7-11 

7.2.4 Separe o lábio inferior: use o disco para levantar 

a parte de baixo do pneu da parte de baixo da boca. 

(fig7-12) e separe o lábio inferior de acordo com o 

passo 5.1.5.  

7.2.5 MONTAGEM DO PNEU 
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Primeiro, de acordo com o passo (5.2.1) ~ (5.2.3) 

instale o lábio inferior e use a prensa para pressionar o 

lábio inferior conforme apresentado na fig7-14. Gire a 

mesa giratória por certa de 90° e então trave a prensa 

na ferramenta de desmontar (fig7-13) e gire 

continuamente a mesa de giro até que a operação 

esteja finalizada.  

 

Fig. 7-12 

 

Fig. 7-13 

 

Fig. 7-14 

 

                      

                                                 

Capítulo 8 Manutenção 

8.1 Nota 

 

Pessoas não autorizadas estão proibidas de 

realizar a manutenção 

A rotina de manutenção descrita no manual é 

necessária para operar a máquina corretamente e 

prolongar a sua vida util. 

Se não for realizada manutenção constante, isso irá 

afetar a operação e segurança da máquina e poderá 

ser perigoso para o operador e outras pessoas perto 

da área de perigo. 

É preciso ser um professional para usar as partes 

originais e efetuar trocas das partes com defeito. 

É proibido separar ou modificar os dispositivos de 

segurança（válvulas que limitam ou mudam a pressão） 

 

Nós declaramos aqui que o fabricante 

não irá se responsabilizar por danos 

provocados pelo uso de peças de 

 
Desligue o suprimento de energia e a 

fonte de ar antes de realizar qualquer 

manutenção 
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reposição fornecidas por outros 

fabricantes ou modificação do 

dispositivo de segurança. 

8.2 Manutenção 

Semanalmente limpe a mesa giratória usando oleio 

diesel para evitar o acúmulo de poeira. Lubrifique as 

garras auto centrantes. A cada 30 dias, execute as 

seguintes operações: 

Cheque o nível de óleo no tanque de lubrificação. Se 

necessário, solte o parafuso para encher o tanque de 

óleo（Fig. 8-1）. Apenas use óleo de viscosidade ISO 

VG e grau ISOHG para lubrificar a rota do ar 

comprimido.  

Cheque se ele irá se encher com óleo quando o peal 

for pressionado por 3-4 times（Fig4-14-9）, senão, use 

o parafuso superior para ajustar（Fig. 8-1）. 

20 dias depois do primeiro uso, reaperte a garra auto 

centrante （Fig. 23） Se sem força, cheque se a correia 

está solta. Solte a Correia usando o parafuso de ajuste

（Fig8-2） no cavalete de motor especial. 

 
Fig. 8-1 

 
Fig. 8-2 

 

8.3 Liberação do ajuste entre cabeça da ferramenta 

e aro 

8.3.1 Ajuste a fechadura hexagonal plana e trave a 

liberação do ajuste 

Quando a trava de bloqueio do eixo hexagonal é solta 

para baixo, o eixo hexagonal se eleva sob o efeito da 

mola. 

Quando a alça de bloqueio gira no sentido horário em 

100º, o eixo de travamento conectado a alça irá 

flexionar a alça de bloqueio e travar o eixo hexagonal, 

enquanto a cabeça da ferramenta irá se deslocar para 

cima e para a direita por aproximadamente 2mm para 

formar uma folga par ao aro. Se ele não for travado 

firmemente com a folga correta, você poderá ajustar 

usando a porca de ajuste. (Fig8-3): 

·Ajuste a porca de ajuste na extremidade dianteira da 

placa de bloqueio hexagonal para cima que a folga irá 

diminuir; 

·Ajuste a porca de ajuste na extremidade dianteira da 

placa de bloqueio hexagonal para baixo que a folga irá 

diminuir. 
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Capítulo 9 Esquema elétrico e pneumático 

Esquema elétrico 220V  
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Esquema elétrico 380V 
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Esquema elétrico 110/220 
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Esquema pneumático 
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A POTENTE assegura ao legítimo proprietário deste equipamento, garantia 
pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de sua compra e mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal de compra, sendo 3 (três) meses de 
garantia legal e mais 9 (nove) meses de garantia adicional concedida pela PO-
TENTE, contra defeitos de fabricação.

O conserto ou substituição das peças com defeito de fabricação, será feito 
sem ônus durante a vigência desta garantia, e somente poderá ser feito por um 
Assistente Técnico Autorizado indicado pela POTENTE ou diretamente na 
fábrica. A garantia inclui peças e serviços para troca de peças, excluindo os 
custos com transporte de peças ou equipamentos, despesas de locomoção, 
hospedagem e alimentação do pessoal técnico. As peças eventualmente subs-
tituídas serão da propriedade da POTENTE.

Esta garantia perderá sua validade se:

- Constatado mau uso por parte do usuário ou terceiro;
- Os defeitos do equipamento forem oriundos de acidentes, sinistros, umidade,
- Instalação ou uso inadequados, ou seja, em desacordo com o manual;
- Falta de lubrificação;
- Desgaste naturais de peças, componentes ou partes;
- Violação ou adulteração do número de série do produto;
- Conserto ou alteração do equipamento por pessoa não-autorizada;

Para fazer uso desta garantia, mantenha este certificado guardado, juntamen-
te com a respectiva nota fiscal, ela será necessária para comprovação do perí-
odo de vigência. Ao constatar defeito no equipamento o proprietário/usuário 
deverá nos contatar através do telefone ou e-mail abaixo. 



www.potente.com.br

Serviço de atendimento
ao cliente POTENTE
SAC: (11) 2014-4000
sac@potente.com.br


