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Parabéns!

Você acaba de adquirir o Desempeno Hidráulico para Rodas de Moto da Eberlin Equipamentos Automotivos. 
Desenvolvido no mais rigoroso padrão de qualidade e esquadrejamento, uma ferramenta importante no processo 
de desamassar, alinhar e ajustar rodas de aço raiadas e de liga leve.
Com este equipamento é possível corrigir a grande maioria dos aros amassados. 
Para rodas de liga leve, é necessário que a borda a ser trabalhada seja aquecida com maçarico ou soprador 
térmico, permitindo que a liga retorne ao seu ponto inicial sem romper o metal

ATENÇÃO,

NUNCA PRESSIONE O ARO SEM QUE AS BASES ESTEJAM APOIANDO POR BAIXO DO ARO DA RODA, 

NUNCA PRESSIONE O ARO SE AS PORCAS DE AJUSTE DAS MESAS MÓVEIS ESTIVEREM IMPEDINDO O 
MOVIMENTO PARA CIMA OU PARA BAIXO,

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL, CASO NÃO COMPREENDA, LIGUE PARA NOSSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

1º PASSO:

Posicione a roda de tal forma que possibilite a passagem do acionador pela lateral do aro que será 
primeiramente desamassado.  

2º PASSO:

Estando as mesas totalmente abaixadas, libere as porcas de cima da mesa inferior (gire para cima de 10 a 
15 cm dependendo do diâmetro do aro), feche a válvula do hidráulico e acione a bomba. 
Observe que a mesa superior começa a subir e se afastar da inferior.
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3º PASSO:

Leve as porcas abaixo da mesa superior até encostarem nesta e libere novamente a pressão do hidráulico. Observe que 
agora, a mesa inferior subirá.

4º PASSO:

Repita esta operação até o acionador ficar acima do aro da roda, trabalhando com as posições das porcas, 
permitindo estes movimentos. (Figura 6)

5º PASSO:

Com as bases próximas ao aro e o acionador acima do aro, gire os dois eixos de centralização levando o 
aro para a esquerda, até que o acionador fique sobre a borda a ser desamassado.
Aperte bem os eixos, não permitindo folgas em suas pontas sobre os rolamentos. 
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10º PASSO:

Caso seja necessário, reposicione o acionador novamente sobre o amassado do aro e repita a operação 
pressionando o hidráulico até que o amassado seja corrigido, conforme a necessidade.

11º PASSO:

Se o amassado atingiu os dois lados do aro, corrija PRIMEIRO um lado até o máximo de perfeição que 
conseguir e depois mude o lado sobre o acionador para desamassar, até corrigir totalmente a borda 
esquerda e direita do aro.
Este aparelho pode ser usado para substituição do aro ou para somente alinhá-lo, apertando ou soltando 
as porcas de fixação dos raios, 
Para tal, utilize os eixos de centralização e as varetas de conferência visual de centralização. 

OBSERVE AS POSIÇÕES DAS PORCAS PARA QUE NÃO IMPRENSAM O MOVIMENTO DAS MESAS, NO MOMENTO 
DA PRESSURIZAÇÃO, ATRAVÉS DO HIDRÁULICO SOBRE A BORDA DO ARO A SER DESAMASSADA.

Para rodas de liga leve, utilize entre a borda do aro e o acionador, uma pequena manta de borracha ou 
Nylon para proteger o alumínio, no momento da pressão. 
Esta maquina auxilia o processo. Por não haver um “amassado padrão”, alguns ajustes são necessários 
com outras ferramentas como martelo de Nylon ou Celeron, apoiando a roda em bases emborrachadas ou 
macias como madeiras ou bancadas. 
Para amassados que afastem as bordas da linha de centro do aro, recomendamos primeiramente acertar o 
diâmetro neste desempenador e depois, em outra prensa comum, pressionar a borda aberta para a posição 
alinhada. 
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6º PASSO:

Se necessário, termine o ajuste das porcas, permitindo que no momento de pressão do hidráulico, o 
acionador encoste no amassado e as bases subam e apóiem sobre o aro. 
Se a mesa estiver calçada com as porcas ou qualquer  uma delas não permitir o movimento das mesas, os 
eixos de centralização irão empenar. 
Tome o devido cuidado para que as porcas permitam os movimentos.

7º PASSO:

As porcas posicionadas ENTRE AS MESAS devem permitir que estas se movimentem na posição 
escolhida, conforme o diâmetro do aro. (figura 9)

8º PASSO:

No momento de pressão, o acionador deve encostar no amassado e as bases devem subir  para 
estarem totalmente apoiadas sobre o aro, as porcas devem permitir movimento, caso contrário, os eixos 
de centralização irão  entortar.  No momento da pressão, as porcas da mesa inferior devem estar afastadas 
para baixo.
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9º PASSO:

Depois de pressionado, libere a pressão do hidráulico.  As mesas se afastarão permitindo que a roda gire. 
Observe se o amassado está voltando ao seu normal.

Para isso, utilize as varetas de comparação, posicionando as pontas sobre as bordas do aro.

Gire a roda e compare VISUALMENTE para saber o quanto ainda é necessário para terminar o serviço.
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