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ADVERTÊNCIA

Por favor, leia atentamente estas instruções.

Use o produto corretamente e com cuidado, caso contrário, pode causar 
danos ao equipamento e/ou usuário.

Ler, compreender e acompanhar todas as precauções e instruções que acom-
panham o conjunto e dever do operador. O proprietário deste equipamento é 
responsável por ele ser instalado e operado de acordo com as normas de 
segurança. 

Use proteção para os olhos que atendem aos padrões de segurança.

Não sobrecarregue o sistema hidráulico, a criação de pressão além da nomi-
nal da bomba pode resultar em danos pessoais.

Alguns componentes deste equipamento não correspondem a classificação 
de pressão máxima da bomba. Use um medidor de pressão no sistema para a 
monitoração da pressão hidráulica.

Consulte as instruções neste manual para aplicações típicas e capacidades 
de cargas.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE BOMBA E SEGURANÇA

Não exceda a capacidade máxima da bomba. A criação de pressão além da capacida-
de nominal pode resultar em danos.

Retrair completamente o pistão antes de abrir o parafuso de enchimento da bomba 
para adicionar fluído hidráulico. Uma sobrecarga pode causar danos pessoais devido 
à pressão do reservatório quando os pistões estão retraídos. Não exceda a capacida 
máxima da bomba. A criação de pressão além da capacidade nominal pode resultar 
em danos pessoais, não apoei o ponto de contato mal equilibrado ou fora do centro de 
cargas, essa operação pode causar danos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA MANGUEIRA

Antes de operar a bomba, aperte todas as conexões da mangueira. As 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. Nunca segure uma mangueira vazan-
do com suas mãos, a força do fluído hidráulico escapando pode causar danos graves. 
Não use a mangueira para segurar o equipamento. Sempre inspecione o estado da 
mangueira. Nunca pinte acopladores devido aos materiais corrosivos. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

O uso de extensão fora do centro reduz muito a capacidade do sistema 
hidráulico. Ao usar tubos de extensão, coloque os tubos menores nas extre-
midades da instalação. Nunca coloque os tubos mais curtos no meio da insta-
lação.

Uso 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 fecha-
da.

2- Movimente o cabo da bomba para cima e para baixo para enviar o fluído hidráulico 
através da mangueira até o pistão, fazendo o pistão estender para a peça de trabalho.

3- Monitore o medidor de pressão durante a execução.
Nota: A bomba está equipada com uma válvula de sobrecarga que irá retornar o fluído 
hidráulico de volta para o reservatório da bomba em uma situação de sobrecarga.

4- Para liberar a pressão, vire lentamente a válvula de liberação no sentido anti-horário 
(a velocidade de liberação é controlada por quão rápida a válvula é aberta)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EST10PI2_Manual_4.pdf   1   27/10/2020   14:29:01



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O cilindro
não levanta

a carga

X

O cilindro
não segura

a carga

X

O cilindro não
abaixa depois

de descarregar

O cilindro não
se estende o
curso todo

X

Mal
desempenho

Válvula de liberação não
está fechada totalmente.

Feche �rmemente a válvu-
la de liberação

Causas e Soluções

X Capacidade de peso
excedida

X X Presença de ar na hidráulica
Purgue o ar do sistema

X XX Nível de óleo baixo. Acres-
cente óleo, se necessário.

X XXXX
Disfunção da unidade hid-
ráulica. Troque o cilindro

e/ou a bomba

X
Reservatório de óleo sobre-
carregado. Drene o excesso

Lubri�que as partes
móveis
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VISTO EXPLODIDA
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VISTO EXPLODIDA
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VISTO EXPLODIDA
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A POTENTE assegura ao proprietário deste produto, garantia contra qualquer defeito 
de material, fabricação ou funcionamento pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da 
data de sua compra 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 POTENTE e desde que tais defeitos não sejam decorrentes de mau uso 
ou má manutenção.

Para reclamar garantia, o produto deverá ser apresentado ao Assistente Técnico 
Credenciado mais próximo ou através do contato com o nosso SAC (Serviço de Atendi-
mento ao Cliente) pelo telefone: (11) 2014-4000 ou pelo e-mail: sac@potente.com.br

O conserto ou substituição do produto ou de peças defeituosas em garantia durante os 
primeiros três meses se dará pelos Assistentes Credenciados POTENTE ou pela 
própria fábrica, porém do quarto mês em diante será pela fábrica POTENTE.

A garantia fica extinta se o produto sofrer acidentes (quedas ou pancadas), se algum 
dos componentes for substituído ou se for utilizado qualquer componente fora das 
características técnicas do produto. A garantia também fica extinta nos casos em que 
o produto seja entregue, ao Assistente Técnico Credenciado ou a própria fábrica 
POTENTE, total ou parcialmente desmontado ou apresentar qualquer indício de 
conserto ou tentativa de conserto.
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www.potente.com.br

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

Distribuído por:
Potente Indústria de Equipamentos Eireli. CNPJ: 60.522.190/0001-39

Rua Forte dos Franceses, Nº 431, Pq. São Lourenço - CEP: 08340-150 - São Paulo/SP
Garantia: 1 ano (Conforme certificado de garantia) - Validade: Indeterminada - Não perecível

Composição básica: Aço carbono, Alumínio e Plástico - Origem: China
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