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IMPORTANTE

Por favor, leia atentamente estas instruções.
Observe as instruções de segurança e avisos.
Use o produto corretamente e com o cuidado de que ele despende, caso contrário, pode causar danos a propriedade e / ou pessoal.
Por favor, mantenha este manual de instruções seguro para uso futuro
Cuidado: falha em atender as seguintes precauções pode resultar em perda de carga, danos ou falhas do equipamento, resultando em danos materiais 
e / ou danos pessoais.
Ler, compreender e acompanhar todas as precauções e instruções que acompanham o conjunto e dever do operador.
O proprietário deste conjunto é responsável por ele ser instalado e operado de acordo com as normas de segurança local.
Decalques relacionados com a segurança devem ser instalados e mantidos e substituídos se tornam-se difíceis de ler.
Use proteção para os olhos que atendaaos padrões de segurança.
Este equipamento é projetado paraa carroçaria de veículos.
Usando este equipamentos em um aplicativo para que ele não é projetado pode resultar em sobrecarga, reduzir a capacidade de carga; reduzir a 
estabilidade e / ou falha do sistema 
Não sobrecarregue o sistema hidráulico.
Criação de pressão além da nominal da bomba pode resultar em danos pessoais.
Sobrecarga é indicado pelo curvamento dos tubos de extensão ou escorregamento.

Use um medidor de pressão no sistema para o monitor de pressão hidráulica.
Consulte as instruções neste documento paraaplicações típicas e capacidades de carga.
Anexos e tubos de extensão devem ser alinhados e plenamente de forma reta evitando uma condição de carga fora do centro.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE BOMBA E SEGURANÇA:
Não exceda a capacidade máxima da bomba.
Criação de pressão além da capacidade nominal pode 
resultar em danos pessoais.
Retrair completamente o pistão antes de abrir o parafuso 

Uma sobrecarga pode causar danos pessoais devido à 
pressão do reservatório quando os pistões estão retraídos.
Não exceda a capacidade máxima da bomba.
Criação de pressão além da capacidade nominal pode 
resultar em danos pessoais. Não apóie o ponto de 
contato mal equilibrado ou fora do centro de cargas, esta 
operação pode causar danos pessoais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DE MANGUEIRA:
Antes de operar a bomba, aperte todas as conexões de mangueira.
Conexões somente precisam estar presas e livre de vazamento.
Apertar demais pode causar falha prematura nos terminais.
No caso de a mangueira ter que ser desconectada abrir a válvula de controle para 
liberar toda a pressão.

escapando poderia causar um prejuízo grave.
Não coloque a mangueira em qualquer perigo potencial como o fogo, extremo frio ou calor.

bloqueado ou reduzido.
Não use a mangueira para segurar o equipamento.
Inspecione periodicamente o estado da mangueira.
Mangueiras também devem não entram em contato com materiais corrosivos, como 
objetos impregnados de tintas.
Nunca pinte acopladores devido aos materiais corrosivos.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

A bomba pode ser operada na posição horizontal, ou em uma posição vertical com a cabeça apontando para baixo como 

1. Monte a mangueira entre a bomba e o pistão.
2. Determinar o anexo adequado para sua aplicação.
Importante:
O uso de extensão fora do centro reduz muito a capacidade do sistema hidráulico.
Ao usar tubos de extensão, colocar os tubos menor nas extremidades da instalação; nunca colocar os tubos mais curtos no 
meio do programa de instalação.

Use um medidor de pressão no sistema para o monitor de pressão hidráulica.

1. Gire a válvula de lançamento da bomba gire no sentido horário para posição fechada.

para a peça de trabalho.
3. Monitore o medidor de pressão durante a execução do aplicativo.

situação de sobrecarga (quando o sistema atende a pressão máxima).
Neste caso, bombeamento continuo não terá nenhum efeito sobre o sistema.
Se uma situação de sobrecarga comumente ocorre, é necessário um conjunto de capacidade superior.
4. A liberação de pressão:
Lentamente vire a válvula de liberação no sentido anti-horário.
(A velocidade de liberação é controlada por quão rápida a válvula é aberta).



MANUAL DE INSTRUÇÕES
Sangramento ar do sistema:

após o uso prolongado.
Fazendo com o que o pistão responda lentamente ou de forma instável.
 
Para remover o ar:
1. Coloca o pistão em um menor nível do que a bomba, com a posição 

2. Estender e retrair o pistão várias vezes sem colocar uma carga no siste-
ma.  O ar será lançado para o reservatório de bomba.

3. Com o pistão totalmente retraído, a bomba colocado em pé e não há 
pressão no sistema hidráulico, remova o parafuso, encher o reserva-

(12,7mm) da parte superior do reservatório.

Mistura de ar no sistema
Quando os anexos de deslocamento são usados, a capacidade nominal 
do sistema hidráulico é reduzido de 50%.

-
dade nominal mais 50%.
Ao usar dois ou mais alonga juntos, sempre posicionar o tubo mais curto 
mais distante do pistão.



SOLUÇÕES

ATENÇÃO: PARA EVITAR DANOS PESSOAIS, LIBERAÇÃO DE BOMBA DE PRESSÃO E DESCONECTAR A MANGUEIRA A BOMBA ANTES DE FAZER REPAROS.

Se as seguintes soluções não corrigirem o problema, leve o produto para um centro de serviços autorizado para reparo.

Problema Causa Solução
Bomba perde pressão. 1. Componentes do sistema vazando. 1. Reparar ou substituir, se necessário.
Bomba de não entrega óleo. 

2. Assentos são desgastados. 2. Reparar ou substituir corpo da bomba.

sensação de ´vazio´
1. Ar preso no sistema. 1. Consulte sangramento ar de no sistema.

Pistão do cilindro não estende. 1. Acopladores soltos.
2. Baixo nível de óleo no reservatório de bomba.
3. Selos do pistão vazando.

1. Aperte acopladores.
2. Preencher e o sistema de purga.
3. Substituído retentores desgastados. Procure desgaste.

Pistão estende-se apenas parcialmente. 1. Baixo nível de óleo no reservatório de bomba.
2. Carga está acima da capacidade do sistema

1. Preencher e o sistema de purga.
2. Use o equipamento correto.

Pistão estende-se apenas parcialmente. 1. Acopladores soltos.
2. Linha hidráulica restrita ou montagem.
3. A bomba não funcionando corretamente.
4. Retentores do pistão vazando.

1. Aperte acopladores.

3. Reparar ou substituir, se necessário.
4. Substitua retentores desgastados. Procure por excessivo desgaste.

Fluido hidráulico - vazamentos

2. Conexão solta.

1. Substituído selos desgastados. Procure por excessivo desgaste.

2. Limpar, e aperte a conexão.
Pistão não vai retorna ou se retrai mais lento do que 
o normal

1. Bomba com a válvula fechada.
2. Acopladores soltos.
3. Linhas hidráulicas bloqueadas.
4.Molas de retração fraco ou quebrados.
5. Pistão danif icado internamente.
6. Bomba de reservatório muito cheio.

1. Válvula de lançamento de bomba aberto.
2. Aperte acopladores.
3. Limpar linhas.
4. Envie ao centro de serviço de reparo.
5. Envie para serviço de reparação.



LISTA DE PEÇAS



LISTA DE PEÇAS

EST 06P I2 EST 10P I QT D E

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

Prolongador 3-1/4”

(82mm)

Prolongador 5” Pro longador 5”

(125mm) (127mm)

Prolongador 8-1/2” Pro longador 10”

(215mm) (254mm)

Prolongador 16-1/2” Pro longador 18”

(418mm) (457mm)

Prolongador 19-1/2” Pro longador 27”

(496mm) (686mm)

14 2

15 1

16 1

17 1

18 1

19 2

20 1

21 1

22 1

23 1

24 1

25 1

26 1

27 1

28 1

29 1

30 1

31 1

32 1

13

Propagador (Capacidade 440 kg)

Kit vedadores

Esto jo  moldado a vácuo

M anômetro de pressão (opcional)

D ESC R IÇÃ O
REF#

9

10

11

12

Pino Ø10mm

Conjunto de alavanca

Esfera de aço Ø8mm

Conj. Válvula de liberação

Conj. Parafuso sangrador

Bomba

M angueira

M angueira com válvula de acoplamento macho

C-clip M 10

Pino de bomba Ø10-34mm

Soquete da alavanca

Êmbolo da bomba

1

1

1

Válvula de acoplamento fêmea

Conjunto de cilindro

Válvula de acoplamento macho

Sela serrada

Cabeça de borracha

Conector macho

NA 1

1

Ponta do aríete (deslocamento)

Ponta do êmbolo (Deslocamento)

Base plana

Cabeça da cunha (Deslocamento)

Cabeça combinada



  RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



CERTIFICADO DE 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 UM ANO (12 meses) a partir da data de sua compra, 
conforme constatado pela Nota Fiscal de compra, contra eventuais defeitos de seus componentes 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.

   )11( :enofelet olep )etneilC oa otnemidnetA ed oçivreS(CAS od sévarta otief res áreved acirbáF asson a moc otatnoc O 2014-4000
ou pelo e-mail: sac@potente.com.br 
O proprietário deste produto perderá totalmente a Garantia quando:

natural, conforme mencionado no Manual de Instruções;
O produto apresentar qualquer indício de conserto ou tentativa de conserto, antes de ser apresentado 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



, borracha e plástico.


