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Manual de Instruções

Macaco Hidráulico
para Câmbio 500 Kg
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ATENÇÃO

Leia cuidadosamente as instruções de montagem e operação antes do uso. 
Deixar de seguir as normas de segurança e outras precauções básicas de 
segurança pode resultar em sérios ferimentos. Certifique-se de que todos os 
operadores estejam treinados e entenderam como operar o produto com 
segurança e corretamente.

Ao prosseguir você concorda que entende e compreende totalmente o conte-
údo integral deste manual. O fabricante não é responsável por quaisquer 
danos ou lesões causados por uso indevido ou negligência.

O equipamento só deve ser usado com todas as peças no lugar e operando 
com segurança. Use apenas peças de reposição genuínas, caso contrário 
tornará o produto inseguro para o uso e anulará a garantia.

Mantenha todos os decalques do equipamento limpos e visíveis. Não modifi-
que e/ou use para qualquer aplicação diferente daquela para a qual este equi-
pamento foi projetado. Em caso de dúvida entre em contato com a POTENTE 
através do SAC.
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ITEM  CAM05PIV 

Capacidade 500 kg  

Alcance mínimo de levantamento 1260 mm  

Alcance máximo de levantamento 1735mm  

Inclinação para frente da sela 14°  

Inclinação para trás da sela 72°  

Base (Comprimento x largura) 22-1/4 x 21-3/8 pol.  

UTILIZAÇÃO

Este equipamento foi projetado para transmissão, instalação e remoção. A 
cabeça de montagem universal proporciona um amplo alcance de inclinação 
para frente e para trás. Sistema hidráulico operado manualmente, que inclui 
um sistema de desvio para impedir o prolongamento demasiado e sobrecarga 
acidental. Quatro rodízios giratórios de aço permitem uma fácil manobragem 
dentro da oficina. Serve na maioria das transmissões. Este produto é testado 
com alta confiabilidade e segurança para atender os padrões de segurança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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CUIDADOS
ADVERTÊNCIA: Leia as instruções, deixar de seguir todas as instruções 
relacionadas abaixo pode resultar em sérios ferimentos. As advertências, cuida-
dos e instruções discutidas neste manual de instruções cobrem todas as possí-
veis condições ou situações que podem ocorrer. É preciso que o operador com-
preenda que bom senso e cuidado são fatores que não podem ser incluidos 
neste produto, mas precisam ser aplicados pelo operador.

CUIDADO: Não permita que pessoas operem ou montem este macaco até que 
elas tenham lido este manual e tenham desenvolvido um entendimento claro de 
como o equipamento funciona.

Não modifique o macaco de qualquer maneira. Uma modificação não autoriza-
da pode prejudicar o funcionamento e/ou segurança e afetar a vida útil do equi-
pamento. Existem aplicações específicas para as quais o macaco foi projetado. 
Verifique sempre por peças danificadas ou gastas antes de usá-lo. Partes 
quebradas afetarão o funcionamento. Substitua ou conserte as peças danifica-
das ou gastas imediatamente.

Quando o macaco não estiver em uso, armazene-o em um local seguro, fora do 
alcance de crianças.
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CUIDADOS

Inspecione o macaco cuidadosamente antes de cada uso;
Nunca use o macaco sem que o mesmo esteja corretamente lubrificado;
Usar um macaco que não estiver em boas condições de limpeza e funcionamen-
to pode causar sérios ferimentos;
Inspecione a área de trabalho antes de cada uso. Certifique-se que a mesma 
esteja livre e desobstruída de quaisquer potenciais riscos;
Não opere este equipamento sem ter lido o manual por completo;
Certifique-se que todos os operadores do equipamento sejam corretamentes 
treinados de modo que venham a compreender como operar o equipamento 
corretamente e com segurança;
Inspecione o equipamento regularmente e realize todas as manutenções, confor-
me necessário;
Sempre siga as instruções de segurança quando for operar este equipamento;
Mantenha todos os decalques do equipamento limpos e visíveis;
Antes de continuar, certifique-se que você entendeu e compreendeu todo o 
conteúdo deste manual.

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
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CUIDADOS

Não use qualquer outro dispositivo de elevação não aprovado como meio de 
elevação junto com o macaco e/ou com a carga. Deixar de seguir estas adver-
tências pode resultar em ferimentos ou morte.

Siga todas as instruções antes de operar este equipamento;
Não exceda a capacidade nominal do macaco;
Utilize somente em superfícies duras e niveladas, com menos do que 3 graus 
de inclinação;
O uso deste equipamento está limitado à remoção, instalação e transporte de 
transmissões, caixas de transferências e eixos transversais;
Nenhuma modificação deve ser feita neste equipamento;
Não vá e nem permita que ninguém vá para debaixo do veículo durante a 
operação;
Centralize a carga antes de levantar a mesma.

-
-
-

-

-
-

-
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MONTAGEM

Todos os números entre parênteses () se referem ao número de índice do 
desdobramento de peças.

BASE:
Monte os quatro rodízios nas respectivas pernas das bases. Monte as bases 
(14) nas peças do tubo de suporte (12) com parafusos (15), arruelas (5), arrue-
las de pressão (6) e porcas (7) do macaco, certificando-se de apertar o parafu-
so.
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MONTAGEM
CILINDRO:
Fixe o macaco longo (2) às peças do 
tubo de suporte (12) com parafusos (8), 
arruelas (5), arruelas de pressão (6) e 
porcas (7).

Monte a sela no macaco com o 
parafuso (11)
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MONTAGEM

SELA:
Monte os quatros suportes angulares (T4) na sela usando parafusos (T5), arrue-
las (T6), arruelas de pressão (T7) e porcas (T8). Fixe o guia do gancho (13) à 
sela com a anilha (5), a anilha de mola (6) e a porca (7) e monte o guia gancho 
da corrente (13) com dois parafusos (4) e anilhas (3). Em seguida, aperte o para-
fuso (17) através da corrente até a sela com as arruelas (18), as arruelas de 
pressão (3) e as porcas (4).
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REMOÇÃO DE AR DO SISTEMA HIDRÁULICO

Antes do primeiro uso execute o seguite procedimento de remoção de ar do 
sistema hidráulico que possa ter sido introduzido como resultado do embarque 
e manuseio do equipamento. Este procedimento deve ser feito sem qualquer 
peso no macaco.

Gira a válvula de liberação (R25) no 
sentido anti-horário, uma volta inteira 
até a posição aberta.

Gira a válvula de liberação (R25) no 
horário até a posição fechada.
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REMOÇÃO DE AR DO SISTEMA HIDRÁULICO

Bombeie a alavanca (21) oito vezes 
por completa

Bombeie a alavanca (21) até que o 
ariete alcance aproximadamente 
meia-altura; Continue a bombear 
várias vezes para remover o ar 
aprisionado no cilindro.
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REMOÇÃO DE AR DO SISTEMA HIDRÁULICO

Com cuidado e lentamente, aperto o 
bujão de abastecimento de óleo 
(R26) para soltar o ar do sistema.

Gire a válvula de liberação (R25) no 
sentido anti-horário até a posição 
aberta; Dê uma volta inteira e abaixe 
o aríete até a posição mais baixa. 
Gire a válvula de liberação (R25) no 
sentido horário até a posição fecha-
da. Pode ser necessário executar o 
procedimento mais do que uma vez 
para estar certo que todo o ar foi 
removido
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OPERAÇÃO

- COMO LEVANTAR O MACACO: Antes de usar, assegure-se de que o peso e o tamanho da 
transmissão não excedam a capacidade do macaco.

Assegure-se de que o veículo de onde a caixa de transmissão deve ser removida esteja posicio-
nado corretamente. Verifique se o freio de mão está aplicado e levantado para permitir que o 
macaco de transmissão seja posicionado corretamente.

Certifique-se de que não há outras pessoas ao redor ou embaixo do veículo.

Assegure-se de que a sela esteja em sua posição mais baixa e use a 
alça para transportar e posicionar centralmente o macaco por baixo 
da transmissão do veículo.

Feche a válvula de liberação girando-a no sentido horário até que 
esteja firmemente fechada. Bombeie a alavanca para levantar até 
que a sela encoste na carga. Continue a bombear a alavanca do 
macaco para levantar o veículo até a altura desejada.
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MANUSEIO

1- Apoie a carga com os meios apropriados antes de remover a transmissão. Certifique-se de 
que a transmissão está estável na sela e na carga do macaco antes de tentar elevá-la ou 
transportá-la.

2- Segure a alça firmemente com as duas mãos. Segure com firmeza o punho do macaco para 
que suas mãos não escorreguem e assegure-se que a válvula de liberação não baixe rapida-
mente.

3- Abra cuidadosamente a válvula de liberação girando lentamente a 
alavanca no sentido anti-horário. (Não permita que pessoas próximas 
do macaco ou sob a carga abaixem o macaco.)

4- Abaixe a sela até a menor altura mínima antes de tentar transportar 
a carga.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CAM05PI_TEL05001_MANUAL_17-33_2019.1001.pdf   1   15/10/2020   13:53:40



MANUSEIO

COMO TRANSPORTAR UMA CARGA
1- Certifique-se de que a sela do macaco esteja totalmente abaixada e a carga esteja firma antes 
de tentar elevar, abaixar ou transportar a transmissão.

2- Transporte a carga sobre um piso nivelado e sólido, preferencialmente de concreto, assegure--
se de que o piso esteja sem obstruções antes de transportar a carga.

3- Seja diligente em monitorar continuamente a carga em trânsito. 
Mantenha todas as outras pessoas a uma distância segura. 

4- Não use em asfalto ou em qualquer superfície macia, pois o macaco 
pode afundar tombar, causando danos à transmissão ou danos pesso-
ais. 

5- ADVERTÊNCIA: Se o macaco tombar ou se inclinar PARE O QUE 
VOCÊ ESTIVER FAZENDO. Mude rapidamente para uma distância 
segura, NÃO TENTE SEGURAR OU ESTABILIZAR O MACACO para 
evitar ferimentos e/ou danos materiais.
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MANUTENÇÃO

Se você usar e manter o seu equipamento corretamente, ele lhe dará muitos anos de serviço. 
Siga as instruções de manutenção cuidadosamente para manter o seu equipamento em boas 
condições de funcionamento. Nunca execute qualquer manutenção no equipamento enquanto 
ele estiver sob carga.

- Inspeção
Sempre inspecione o produto por danos, desgastes, peças quebradas ou faltantes, (exemplo: 
pinos) e verificar que todos os componentes funcionem antes de cada uso. Siga as instruções de 
lubrificação e armazenagem para um desepenho ideal do produto.

- Engripamento
Se o produto engripar enquanto estiver sob carga, utilize um outro equipamento com capacida-
de de carga igual ou maior para abaixar a carga com segurança até o chão. Depois de desengri-
par, limpe, lubrifique e teste para ver se o equipamento está funcionando corretamente. Compo-
nentes enferrujados, sujeira ou peças gastas podem ser causas de engripamento. Limpe e 
lubrifique o equipamento, conforme indicado na seção de lubrificação. Teste o equipamento 
levantando-o sem carga. Se o engripamento continuar, contate a assistência técnica.

- Limpeza
Caso as partes móveis do equipamento estiverem obstruídas, utilize um solvente de limpeza ou 
outro bom desengraxante para limpar o equipamento. Remova qualquer ferrugem com um 
lubrificante penetrante.
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MANUTENÇÃO

- Lubrificação
Este equipamento não funcionará com segurança sem uma lubrificação apropriada. Utilizar o 
equipamento sem lubrificação apropriada pode resultar a mal desempenho e danos ao equipa-
mento. Algumas peças deste equipamento não são autolubrificadas. Inspecione o equipamento 
antes do uso e lubrifique, se necessário. Depois da limpeza, lubrifique o equipamento utilizando 
um óleo penetrante leve ou spray lubrificante.
- Utilize um bom lubrificante em todas as partes móveis.
- No caso de serviço leve, a lubrificação é necessária uma vez por mês
- No caso de serviço pesado e constante, a lubrificação é recomendada uma vez por semana.
- Nunca use lixa ou material abrasivo nestas superfíceis 

- Prevenção contra ferrugem
Verifique os braços e os pistões nas unidades de alimentação diariamente para detectar sinais 
de ferrugem ou corrosão. Sem carga, levante o equipamento o máximo possível e olhe por baixo 
dos pontos de elevação. Se sinais de ferrugem estiverem visíveis, limpe conforme necessário.

- Graxeiras
Alguns modelos contém graxeiras, que precisarão ser engraxadas e lubrificadas regularmente
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MANUTENÇÃO

- Como funciona o equipamento
Com a válvula de liberação fechada, um golpe para cima da alavanca do macaco atrai o óleo do 
reservatório para a cavidade do pistão. A pressão hidráulico mantém a válvula fechada, o que 
mantém o óleo na cavidade do êmbolo. Um golpe para baixo da alavanca do macaco libera o 
óleo no cilindro, o que força o aríete a sair. Isso levanta a sela, quando o aríete atinge a extensão 
máxima, o óleo é desviado de volta para o reservatório para evitar um curso excessivo do braço 
e possíveis danos à unidade. Abrir a válvula de liberação permite que o óleo retorne ao reservató-
rio. Isso libera a pressão hidráulico no aríete, o que resulta na redução do mesmo. 

- Armazenagem do equipamento
1- Abaixe até a posição de descanso mais baixa.
2- Coloque a alça na posição de descanso.
3- Guarde em local seco, recomendado em ambientes fechados.

Nota: Se o equipamento for armazenado ao ar livre, certifique-se de lubrificar todas as peças 
antes e após o uso para garantir que o equipamento permaneça em boas condições de funcio-
namento. Sempre armazene o macaco na posição totalmente retraída quando armazenado ao ar 
livre ou em ambientes cáusticos, que possam causar corrosão e/ou ferrugem.

- Abastecimento do Macaco com óleo
O conjunto do cilindro hidráulico contém fluído hidráulico que deve ser mantida a aproximada-
mente 80% cheio o tempo todo para funcionar bem. Para verificar o nível e abastecer, remova o 
bujão de abastecimento do óleo.
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MANUTENÇÃO

Posicione o macaco sobre uma superfície 
nivelada e abaixe a sela na posição vertical. 
Abra a válvula de liberação girando o 
manípulo no sentido anti-horário com quatro 
voltas inteiras.

Encha a caixa de óleo até que o nível esteja 
logo abaixo do friso inferior do orifício de 
abastecimento do óleo.
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MANUTENÇÃO

1- Localize e remova o bujão de abastecimento de óleo.
2- Recoloque o bujão de óleo.
3- Execute o procedimento de remoção do ar.
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MANUTENÇÃO

Posicione o macaco sobre uma superfície 
nivelada e abaixe a sela na posição vertical.

Abra a válvula de liberação girando o 
manípulo no sentido anti-horário com quatro 
voltas inteiras.
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MANUTENÇÃO

Deite o macaco e drene o fluído num 
recipiente adequado. Descarte o fluído 
hidráulico de acordo com as normas locais.

Posicione o macaco sobre uma superfície 
nívelada.
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MANUTENÇÃO

Encha a caixa de óleo até que o nível esteja 
logo abaixo do friso inferior do orifício de 
abastecimento do óleo. MANTENHA SUJEI-
RA E OUTROS MATERIAIS AFASTADOS 
QUANDO ESTIVER REABASTECENDO O 
CILINDRO.

Recoloque o parafuso. Execute o procedi-
mento de remoção de ar.
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MANUTENÇÃO

ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS:
- Não use óleo de motor no equipamento. Use somente óleo de macaco antiespumante, sempre 
use um óleo hidráulico de bom grau.
- Não use fluído de freio hidráulico, álcool, glicerina, detergente, óleo de motor ou óleo sujo. O uso 
de um fluído não recomendado pode causar danos ao produto. Evite misturar diferentes tipos de 
fluído e nunca use fluído de freio, óleo de turbina, fluído de transmissão, óleo de motor ou gliceri-
na. Um fluído impróprio pode causar falha prematura do produto e o potêncial risco de perda 
repentina e imediata de carga. Descarte o fluído de acordo com as normas locais.

LUBRIFICAÇÃO:
- Uma camada periódica de óleo lubrificante leve para pivotear ajudará a garantir que as articula-
ções do pistão da bomba se movam livremente. Nunca aplique óleo na sela, se as roscas de 
prolongamento da sela exigirem lubrificação, limpe as superfícies das roscas com um pano limpo 
e seco, e aplique uma gota de graxa de rolamento. Distribua o mais uniformemente possível ao 
longo da coluna rosqueada. Coloque uma película de óleo lubrificante leve nos pontos de pivote-
amento, eixos e dobradiças. Isto ajudará a prevenir ferrugem e assegurar que as rodas, rodícios 
e conjuntos da bomba se movam libremente.

Verifique periodícamente o pistão da bomba e do cilindro por sinais de ferrugem ou corrosão, 
limpre conforme necessário, esfregando com um pano umedecido.

Qunado não estiver em uso, guarde o macaco com o pistão da bomba e o aríete totalmente 
retraídos.
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VISTA EXPLODIDA
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TABELA DE PEÇAS

REF# DESCRIÇÃO QTDE. 

1 Conjunto de rodízios 4 

2 Parafuso de cabeça sextavada M10×90mm 3 

3 Conjunto de tubo de sustentação 1 

4 Conjunto de válvula de liberação 1 

5 Rolamento de esferas de aço Ø6mm 1 

6 Alavanca 1 

7 Bujão de óleo 1 

8 Corrente 1 

9 Arruela M10 16 

10 Arruela de pressão M10 12 

11 Porca M10 12 

12 Volante 2 

13 Pino de pressão Ø5x30mm 2 

14 Gancho 1 

15 Pino de gancho 1 

16 Arruela M8 3 

17 Porca M8 3 

18 Conjunto de plataforma 1 

19 Parafuso de cabeça sextavada M10×30mm 8 

20 Conjunto de placa deslizante 4 

21 Parafuso de cabeça sextavada M8×30mm 1 

22 Arruela de pressão M8 1 

23 Parafuso de cabeça sextavada M10×20mm 1 

24 Macaco de cilindro longo 1 

25 Soquete da alavanca 1 

26 Anel de pressão de arame redondo Ø1.2x18mm 3 

27 Barra de conexão 1 

28 Pino Ø8x26mm 3 

29 Conjunto de êmbolo da bomba 1 

30 Conjunto de pernas de sustentação 2 

31 Kit de vedadores 1 
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O 
macaco macaco 

não 
levanta 
a carga 

O 

segura 
a carga 

O 
macaco 

não 
abaixa a 

carga 

 
Levantamento 

fraco 

O macaco 
não levanta 
toda a sua 
extensão 

 
 

CAUSAS E SOLUÇÕES 

X X
 

 

X 
 

Válvula de liberação não está 
fechada totalmente (Gire 

a alavanca no sentido 
horário). 

X 
     

Capacidade de peso excedida. 

X 
  

X 
 

 

X X 
 

X X 
 

Nível de óleo baixo. Acrescente 
óleo, se necessário. 

  

X 
  Reservatório de óleo sobrecarregado. 

Drene o excesso de óleo. 
Lubrifique as partes móveis. 

  

X 
   

O macaco está engripado ou 
há obstrução estranha. 

X X 
 

X 
 

Disfunção da unidade de força. 
Troque a unidade de força. 

 A temperatura operacional segura é de 4°C - 41°C 

macaco
não

Presença de ar na hidráulica.
Retire o ar do sistema hidráulico

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MANUAL_CAM05PIV.pdf   1   10/05/2021   13:33:13



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 decorren-
tes 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 
Atendimento ao Cliente) pelo telefone: (11) 2014-4000 ou pelo e-mail: sac@poten-
te.com.br

O conserto ou substituição do produto ou de peças defeituosas em garantia duran-
te os primeiros três meses se dará pelos Assistentes Credenciados 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 ATC ou a própria POTENTE, total ou 
parcialmente desmontado ou apresentar qualquer indício de conserto ou tentativa.
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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: RPC
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