
 
 

 
 

  

 

CLIPADEIRA HIDRÁULICA 

 

Manual de instrução 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

PREPARAÇÃO PARA USO 

• Abra a válvula para o completo retorno do atuador e feche-a 

firmemente. 

• Gire o mordente móvel totalmente no sentido anti-horário para 

ajustar a altura da sede das castanhas no atuador. 

• A ferramenta está pronta para uso! 

 

 

 

IMPORTANTE 

CLIPADEIRA PARA SER UTILIZADA SOMENTE EM 

CONEXÕES DE ALUMÍNIO  



 
 

 
 

 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

ATENÇÃO: NÃO ative o pistão sem o conjunto a ser clipado, ou seja, 

em vazio, pois isso pode danificar a ferramenta. Além disso, tenha 

cuidado para não aproximar as mãos dos pontos de aperto em sua 

utilização. 

1. Remova o pino e abra o mordente móvel. 

* Nota: pode ser necessário girar o pistão no sentido anti-horário até que o 

mordente fixo se solte do pistão, esta folga será necessária para retirar o 

pino. 

2. Selecione o conjunto correto de moldes (faça medições ou obtenha 

informações do fabricante). 

* Nota: tenha cuidado ao usar a série de castanhas do tamanho correto para 

uma clipagem adequada. 

3. Insira os moldes nos grampos. 

 



 
 

 
 

 

4. Coloque o conjunto devidamente montado (clip, conexão e 

mangueira) nas castanhas e feche o mordente móvel. 

5. Insira o pino. 

* Nota: certifique-se do completo encaixe do pino antes do início do 

processo. 

6. a. Gire o pistão no sentido horário até que as castanhas se ajustem 

ao clip. 

b. Agora gire o pistão de 2-3 voltas no sentido anti-horário para criar 

um espaço de aproximadamente 2 mm entre o atuador e o mordente. 

* Nota: é importante que as castanhas se ajustem para que exerçam uma 

pressão homogênea na clipagem. 

7. Feche a válvula girando para posição "Fechada". 

8. Bombeie o acionador até a completa clipagem que será concluída 

no final do curso do acionador e castanhas. 

* Nota: coloque a ferramenta contra um corpo sólido para criar mais 

resistência e firmeza durante o processo. 

9. Quando a operação estiver concluída, gire a válvula para a posição 

"Abrir". 

10. Gire o pistão no sentido anti-horário até que o atuador se solte do 

lado do pistão e recue as castanhas para facilitar a retirada do pino. 

11. Remova o pino, abra o mordente e remova a mangueira. 

AVISO: Use óculos de segurança 


