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Macaco Pneumático TyreUpMacaco Pneumático TyreUp

Sistema pneumático elevatorio utilizado em valetas ou plataformas de alinhamento / 
geometria veicular, possibilitando suspender a dianteira ou traseira dos veículos, para 
inspeção na suspenção ou fixação e correção da deformação das garras do alinhador.
Possui carrinho com rodizios de rolamentos blindados para maior durabilidade e agilidade 
nos movimentos.
Ajustável em qualquer valeta ou plataforma que possuam canaletas laterais entre 0,65 a 
1,00m de largura.
Robusto, pratico e rápido, facilitando o serviço dos operadores.

Dados Técnicos
Altura de trabalho
Ajuste do caminho

Capacidade de carga

Pressão de trabalho

Opcionais

Braço expansivo

32 cm 

De 0,65 a 1m

0,80 a 1,20m

1,2 ton a 150 lbs 

90 a 150 lbs

Filtro Lubrifil

Preto padrão (Outras sob consulta) 

É necessário a instalação do filtro lubrifil

Cor

*Obs



 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

Antes de acionar a GARANTIA DO EQUIPAMENTO, é necessário a 
leitura de todo este manual. 

 
 Garantimos os nossos produtos por um período de 12 (doze) meses a contar da data de emissão 
da nota fiscal de compra e quando os serviços forem confiados exclusivamente a nossa rede de 
assistentes técnicos autorizados. 

A garantia limita-se unicamente ao primeiro comprador. 
 A nota fiscal de compra e o seu pagamento total ou parcial efetuados em dia é o único requisito 
exigido para o cumprimento desta garantia, que abrange defeitos de material ou de fabricação, ocorridos 
em uso normal e adequado do equipamento.  

Excluímos da garantia os defeitos oriundos da má instalação e/ou utilização, quedas e causas 
diversas imprevistas e/ou inevitáveis, imprudência, imperícia ou negligência por parte do operador. 
 Defeitos por falha de instalação, má utilização, defeito nas redes de alimentação ou uso 
inadequado, as despesas de viagens e estadia do técnico referente ao conserto, correrão por conta do 
COMPRADOR, bem como as despesas com peças e serviços excluídos da garantia. 

Fretes e re-despachos correm por conta do comprador 
Está excluído da garantia: tapete de borracha da base do descolador, molas de retorno do 

descolador, manípulo do descolador. 

 
Cliente: ___________________________________________ 

 
Máquina No ___/___/___.___/___/___/___.___/___/___/___ 

 
N.F. No __________________ Data ______/______/______ 
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ATENÇÃO

NÃO TRABALHE COM O EQUIPAMENTO SEM SISTEMA DE
LUBRIFICAÇÃO, POIS ACARRETARÁ DANOS GRAVES.
UTILIZAR SOMENTE ÓLEOS PARA SISTEMAS 
PNEUMÁTICOS.

NUNCA UTILIZAR ÓLEOS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS.
VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE O GOTEJAMENTO DO ÓLEO 
NO LUBRIFICADOR.

UTILIZE SOMENTE ÓLEO 10 (tipo SAE 10) PARA SISTEMAS
PNEUMÁTICOS.

DÚVIDA LIGUE PARA A NOSSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
19 - 3245-1947
19 - 3245-2087

A EBERLIN NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS 
CAUSADOS PELA FALTA DE LUBRIFICAÇÃO.
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Parabéns!

AJUSTE NA VALETA

PROCEDIMENTO

INSTALAÇÃO DO PISTÃO PNEUMÁTICO

Você acaba de adquirir mais um equipamento da EBERLIN & CIA LTDA, 
confeccionado a partir de técnicas atualizadas, mas com extrema simplicidade e 
robustez.
O Macaco pneumático tem por finalidade simplificar a tarefa de
alinhamento de direção diminuindo o tempo de ajuste dos projetores e o esforço 
físico do operador.

O carrinho que sustenta o pistão pneumático possui um sistema simples
de ajuste permitindo ser instalado em valetas de 80 a 110 cm. de largura ou em
qualquer prancha de alinhamento desde que possua canaletas laterais para
sustentação do macaco pneumático.

1.Afrouxar os quatro parafusos das vigas “U” do carrinho,
2.Colocar o carrinho na valeta do alinhador e ajustar os rolamentos para que
fiquem o mais interno possível das canaletas laterais da valeta,
3.Apertar as porcas.

1.Encaixar o pistão pneumático dentro do carrinho de sustentação colocando
de forma inclinada, a parte de baixo, no vão livre da lateral do carrinho.
2.Conectar a mangueira de ar comprimido da válvula de acionamento no
espigão de entrada de ar que se encontra na base do pistão pneumático,
3.Conectar a mangueira de alimentação de ar comprimido no espigão de
entrada da válvula de acionamento.
4.Verificar a pressão de trabalho do compressor que não deve ser inferior a
90lbs. E superior a 175lbs, resaltando que para veículos com motor Diesel
como F-1000 e D-20 ou similares, é necessário acima de 100lbs.
5.Encaixar o braço articulado na ponta do eixo do pistão pneumático.

Obs. O Macaco Pneumático possui uma gaxeta de borracha que deve 
trabalhar umedecida em óleo, podendo ser instalado em linhas de ar 
comprimido que possuam o filtro regulador de ar com o lubrifil (sistema 
de gotejamento de óleo na passagem de ar), o qual aumentará o 
tempo de vida útil da gaxeta.
Recomendamos para o sistema lubrificador, Óleo “C10” para sistemas
pneumáticos ou similares.
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LEVANTANDO O VEÍCULO

Após levar o veículo em sua posição de alinhamento, travar as rodas traseiras com calços 
apropriados, evitando possíveis deslocamentos durante as próximas operações.
Posicionar as bases cônicas das barras de sustentação nas partes da
suspensão que apresentem firmeza durante as operações de subida e descida do
equipamento.
Devido ao grande número de modelos e posição da suspensão dos veículos, poderá ser 
utilizados calços de madeira ou similares, ajustados no centro ou em toda a superfície da 
barra de sustentação, facilitando a operação.
Acionar a válvula de alimentação com pequenos toques para poder ajustar melhor as 
bases cônicas até encostarem-se à suspensão e em seguida acionar totalmente a 
válvula, suspendendo o veículo.

Ajustar os projetores do alinhador tirando a deformidade dos mesmos.
Durante esta operação, manter as válvulas fechadas para que não ocorra o retorno do 
pistão.
Após ter ajustado os projetores, soltar a pressão do pistão pneumático com pequenos 
toques de alívio na válvula até perceber que o mesmo começa a retornar e os pneus 
toquem nos pratos ou base da valeta; em seguida liberar a pressão totalmente.
Recolher as barras de sustentação Liberar o veículo.
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Nunca permita que pessoas fiquem dentro do veículo durante as operações de subida ou 
decida ou quando o mesmo estiver suspenso.
Não trabalhe com menos de 90 Lbs. Ou mais de 175 Lbs.
Não acione a válvula de uma só vez sem estar posicionado as barras de sustentação.
Mantenha sempre o eixo do pistão pneumático limpo e lubrificado. Evitar marcas de 
amassado ou riscos na extensão de seu curso, pois acarretará possíveis danos ao 
sistema.

A lubrificação do pistão pneumático com gaxeta de borracha deve ser
feita através de Sistema Lubrifil (filtro de retenção de água, regulador de
pressão e lubrificador), se este estiver disponível na linha de alimentação
pneumática (ar comprimido). Se não for o caso, introduzir com o auxílio de
uma bomba ou similar, a quantidade de 10 a 20 ml de óleo SEA 10 a 30 pelo
furo que se encontra na tampa superior do pistão pneumático, ao lado do eixo
central, a cada 4 (quatro)meses.

OBS. Suspenda somente o necessário para desencostar os pneus dos pratos

Para veículos pesados como camionetas ou vans, utilize o suporte central para 
suspender o veículo por um único ponto.

IMPORTANTE

LUBRIFICAÇÃO DO PISTÃO PNEUMÁTICO GAXETA DE BORRACHA
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