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Bocal da máquina
Contra porca

Bocal universal

Manípulo central

A HN-901 é uma máquina manual tipo alavanca “compacta” : com menor tamanho, mas com maior força e resistência. 
Indicada para rebites de rosca interna de M4 a M10 e/ou 5/32” a 3/8”.
Serve também para aplicar opcionalmente M3 e M12 (1/8” e 1/2” ) com bicos e parafusos extras.

Veri�que que o parafuso de tração da máquina corresponde ao 
rebite com rosca interna a ser aplicado. Para cada diâmetro de 
parafuso de tração, utilize o bocal adequado.
Rosqueie  o rebite no parafuso de tração até a cabeça do rebite 
encostar no bocal da máquina. Ajuste se for necessário.
Após a aplicação, desrosqueie manualmente utilizando o manípulo 
central.
A máquina possui uma abertura máxima de 500 mm (medindo de 
extremo a extremo) ou 130º. Para melhor aplicação e menor esforço 
humano, procure utilizá-la com até 80% - 90% desta abertura.

REGULAGEM DO CURSO:
1. Certi�que-se que não há nenhum rebite rosqueado na máquina.
2. Feche totalmente as alavancas.
3. Ajuste o bocal universal com uma chave 24 mm (quanto mais 
rosqueado para dentro da máquina, menor o curso e quanto menos 
rosqueado, maior o curso de tração).
4. Apertar a contra porca com uma chave de 32 mm.
5. Veri�car se o curso está de acordo com a espessura da sua chapa 
(se necessário, repita o mesmo processo até a adequação correta do 
curso).
6. Sempre que trocar de parafuso ou de chapa, fazer o ajuste de 
curso.

ATENÇÃO:     O bocal universal deve estar rosqueado com no mínimo 4 voltas ou com 8 mm para dentro do corpo da máquina 
e a contra porca apertada com chave (32 mm), sob o risco de a rosca do corpo espanar, ocasionando a perda da garantia.

Veri�que que todas as peças estão devidamente apertadas antes da aplicação.


