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�Cilindro de grampo de pino de ø32 adicionado � O design compacto torna-o aplicável a uma 
    ampla variedade de peças de trabalho.
 � Contribui para um gabarito de peso leve.
�Dois tipos de alturas de fixação podem ser selecionados. Altura: 30 mm (Tipo BAIXO), 100 mm (Tipo ALTO)

� Tipo de cilindro de placa 
CKU32 adicionado com 
uma espessura de corpo 
de 29 mm.
�Compatível para instalação

em espaços restritos
�Para fixar peças de trabalho 

pequenas e leves, etc.

� Sensor magnético resistente a campos 
magnéticos (D-P3DW�) disponível.
�Dois sensores magnéticos podem ser 

montados na mesma superfície.

Tipos ø8, ø10 
adicionados

Possível montar 
em 4 superfícies

Possível montar 
em 2 superfícies

Espessura 
do corpo de 

29 mm

Série CKQ   �/CLKQ   �
Especificações produzidas sob encomenda
Entre em contato com a SMC para obter informações detalhadas sobre dimensões, 
especificações e prazos de entrega.

Cilindro de grampo do pino de ø32

CKQG50
(Diâmetro do pino-guia: ø13)

Tipo ALTOTipo BAIXO Tipo ALTOTipo BAIXOTipo ALTOTipo BAIXO

Modelo

Altura do grampo
Altura do grampo
Espessura do corpo
Largura do corpo
Comprimento do corpo
Comprimento geral
Peso (g)

Tipo cilindro de placa CKU32
(Diâmetro do pino-guia: ø12)

Tipo cilindro compacto CKQG32
(Diâmetro do pino-guia: ø12)

Tipo cilindro de placaTipo cilindro compacto

Para obter detalhes sobre esse produto, consulte o catálogo do produto disponível no site da SMC.

� Pinos guia recém- adicionados 
para peças de trabalho com 
diâmetros de orifício de ø8 e ø10.
�Diâmetro do pino-guia: ø7,5 a ø20

(48 tipos)
�Diâmetro do orifício aplicável da peça

de trabalho para ø8 a ø20 (8 tipos)

Tipo BAIXO CKQG32 (-X2081) 
Tipo ALTO CKQG32 (-X2082)

Tipo BAIXO CKU32 (-X2091) 
Tipo ALTO CKU32 (-X2092)

Produzido 
sob 

encomenda

MK
-Z

MK2T
CKQ
CLKQ

CK1
-Z

CLK2

D-

-X

CKQ
CLKQ
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CKQP
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10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
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1. Há uma possibilidade de ação repentina 
perigosa dos cilindros se as partes desli-
zantes da maquinaria forem giradas devido a 
forças externas, etc.
Nesses casos, pode ocorrer lesão a pessoas, por exemplo, 
prender as mãos ou os pés na maquinaria ou podem ocorrer 
danos à própria maquinaria. Portanto, a máquina deve ser 
ajustada para operar suavemente e projetada para evitar 
esses perigos.

2. Uma tampa protetora é recomendada para 
minimizar o risco de lesão pessoal.
Se um objeto parado e partes de movimento do cilindro 
estiverem próximas, pode ocorrer lesão pessoal. Projete a 
estrutura para evitar contato com o corpo humano.

3. Prenda firmemente todas as partes fixas e 
conectadas para que elas não se soltem.
Verifique se todas as partes estão bem presas, 
especialmente quando um cilindro operar em alta frequência 
ou se estiver instalado onde há muita vibração.

4. Projete o equipamento para que a força teórica 
máxima não seja aplicada no cilindro.
Se o cilindro for danificado, há risco de lesão a pessoas ou de 
danos ao equipamento.

5. Selecione a base de montagem levando em 
consideração sua rigidez, porque o cilindro 
aplica uma grande quantidade de força.
Caso contrário, há risco de lesão a pessoas e/ou de danos ao 
equipamento.

6. Considere a possibilidade de diminuir a 
pressão do circuito quando a energia for 
desligada.
Se o cilindro for usado para uma aplicação de fixação, há 
risco da peça de trabalho ser liberada, porque a pressão do 
circuito diminui quando a energia é desligada. Instale o 
equipamento de segurança para evitar lesões a pessoas e 
danos à máquina ou ao equipamento. A mesma consideração 
deve ser tomada durante aplicações de pendurar ou erguer 
uma peça de trabalho, de modo a evitar que caia.

7. Considere uma possível perda da fonte de 
energia.
Devem ser tomadas medidas para proteger contra lesão 
corporal e danos ao equipamento caso haja perda de energia 
no equipamento controlado por energia pneumática, elétrica 
ou hidráulica.

8. Considere paradas de emergência.
Projete para que lesão a pessoas e/ou danos ao equipamento 
não sejam causados quando a maquinaria for parada por um 
dispositivo de segurança em condições anormais, por uma 
interrupção elétrica ou uma parada de emergência manual.

9. Considere a ação quando a operação for 
reiniciada depois de uma parada de 
emergência ou anormal.
Projete a maquinaria para que lesões a pessoas ou danos ao 
equipamento não ocorram após a reinicialização da 
operação.
Quando o cilindro precisar ser reinicializado na posição de 
início, instale o equipamento de segurança manualmente.

10. Parada intermediária
No caso de centro fechado em 3 posições de uma válvula, é 
difícil fazer um pistão parar na posição requerida com precisão 
utilizando pressão hidráulica, devido à compressibilidade do ar.
Além disso, como não há garantia de vazamento de ar zero 
para válvulas e cilindros, etc., pode não ser possível manter 
uma posição parada por um período prolongado. Entre em 
contato com a SMC se for necessário manter uma posição 
parada por um período prolongado. Não pare 
intermediariamente o cilindro CLKQ durante uma operação de 
travamento porque isso diminuirá a vida útil do cilindro. 

1. Confirme as especificações.
Os produtos destacados neste catálogo foram projetados para serem 
usados somente em sistemas de ar comprimido industrial. Se os produtos 
forem usados em condições onde pressão e/ou temperatura estejam fora 
do range de especificações, pode ocorrer dano e/ou mau funcionamento. 
Não use nessas condições. (Consulte as especificações.)
Entre em contato com a SMC se for usar um fluido que não seja ar comprimido.

2. Não use para aplicações que não sejam de 
fixação.
Como o cilindro trabalha no posicionamento e na fixação 
simultaneamente, qualquer outra aplicação pode causar um 
acidente ou danos ao cilindro.

3. Não modifique o cilindro.
Não modifique o cilindro porque pode causar danos, diminuir a 
vida útil e/ou causar um acidente.

4. A tabela a seguir mostra a espessura máxima 
de peças de trabalho que podem ser fixadas.

As peças de trabalho a serem fixadas não devem ser mais 
espessas do que as mostradas na tabela. 

5. Fixe apenas o lado plano de uma peça de trabalho.
6. Se uma peça de trabalho for transferida 

tridimensionalmente e em alta velocidade por um robô 
depois de ser fixada, o peso de trabalho deve ser 1/10, 
ou menos, do impulso teórico (força de fixação) ou 
batentes devem ser instalados como medida 
preventiva do movimento da peça de trabalho. 

7. Não fixe a peça de trabalho em uma superfície 
de trabalho sem ajustá-la.
Se o braço do grampo fizer contato com a superfície do 
assento sem prender uma peça de trabalho, a condição de 
nivelamento da superfície do assento e do braço de fixação (a 
superfície de fixação) será afetada. 

8. Não aplique uma carga de impacto, fortes 
vibrações ou força rotacional no produto.
Como o cilindro é composto de peças fabricadas com precisão, 
ele pode ser danificado e sua vida útil diminuída se uma carga 
de forte impacto, forte vibração ou força rotacional for aplicada.

Leia antes do manuseio.
Consulte o prefácio 39 para Instruções de Segurança e as páginas 3 a 12 para 
Precauções com o sensor magnético e o atuador.

Com calços
10 a 13 mm
10 a 13 mm
10 a 13 mm
10 a 13 mm

Sem calçosModelo

Atenção
Seleção

Atenção
Projeto
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[Apenas para a série CLKQG/P]

9. Não use para paradas intermediárias do cilindro.
Este cilindro foi projetado para travar em uma condição fixada para evitar movimentos indesejados. Não realize nenhuma parada 
intermediária enquanto o cilindro estiver funcionando, pois isso diminuirá a vida útil do produto.

10. Selecione a posição correta de travamento, pois este cilindro não gera força de retenção oposta à direção de travamento.
O grampo com travamento de avanço (tipo F) não gera força de retenção na direção oposta (direção de fixação). Além disso, a direção de 
travamento não pode ser alterada.

11. Mesmo travado, pode haver um movimento de curso de aproximadamente 1 mm na direção de travamento devido a 
forças externas, como o peso da peça de trabalho.
Mesmo travado, se a pressão de ar cair, um movimento de curso de aproximadamente 1 mm pode ocorrer na direção de travamento. Isso é 
causado por forças externas, como o peso da peça de trabalho, devido às características gerais do mecanismo de travamento.

1. Para ajustar a velocidade do cilindro, anexe uma válvula reguladora de vazão e comece a ajustar a 
velocidade configurando-o primeiro para uma baixa velocidade. Aumente gradualmente a velocidade 
definida até que a velocidade necessária seja atingida.

Nota 1) Ao projetar um circuito com uma pressão de trabalho que excede 0,75 MPa, considere a força de retenção da trava, pois a força de retenção do CLKQG/P é de 982 N. O 
cilindro deve ser usado abaixo da força de retenção teórica máxima para não ocorrer danos, diminuição da vida útil e/ou um acidente devido à fricção da seção de 
travamento ou danos de uma carga que excede a força de retenção da trava.

Nota 2) Projete um circuito levando em consideração que leva aproximadamente 0,3 segundo do momento em que um cilindro não travado começa a operar ao momento em que 
a força de fixação é gerada.

Nota 3) Leve em consideração a durabilidade de uma peça de trabalho porque ela pode ser danificada se a força de fixação for muito grande.

Leia antes do manuseio.
Consulte o prefácio 39 para Instruções de Segurança e as páginas 3 a 12 para 
Precauções com o sensor magnético e o atuador.

Força de fixação

Série CKQ   �/CLKQ   � 
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Diâmetro aplicável 
do furo da peça de 
trabalho
Forma do pino-guia

Diâmetro aplicável 
do furo da peça de 
trabalho
Forma do pino-guia

Modelo

Nota 1)Nota 1)Nota 1)

Pressão de trabalho (MPa)

ø12,5 a ø13,0
ø14,5 a ø30,0
ø12,5 a ø13,0
ø14,5 a ø30,0

Diâmetro do 
pino-guia (mm)

Para ø30Para ø25Para ø20Para ø18

Tipo redondo, Tipo diamante

Modelo
Diâmetro do pino-guia (mm)

Para ø16Para ø15Para ø13

Tipo redondo

Modelo
Diâmetro do pino-guia (mm)

Diâmetro do pino-guia aplicável

Seleção

Cuidado

Atenção MK
-Z

MK2T
CKQ
CLKQ

CK1
-Z
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1. Não use o cilindro até que seja confirmado que o 
equipamento esteja operando corretamente.
Depois da instalação, da manutenção ou da substituição, conecte 
o ar comprimido ou a eletricidade e verifique se a instalação está 
correta realizando os testes apropriados de vazamento e/ou de 
funcionamento.

2. Não amasse o tubo do cilindro nas peças do 
pino-guia.
Uma leve deformação causará mau funcionamento porque o 
diâmetro interno do tubo é fabricado com tolerância restringida. 
Impacto excessivo causará danos ao pino-guia porque ele é 
tratado a quente.

3. Evite que qualquer material estranho, como 
lascas de usinagem, entre no interior do cilindro 
pela porta de alimentação.
Quando os orifícios de montagem do cilindro são perfurados, 
lascas de usinagem podem entrar no cilindro pela porta de alimen-
tação, se o cilindro estiver próximo ao local da instalação. Evite 
que lascas de usinagem entrem no cilindro.

4. A parte de abertura de um pino-guia não deve 
ficar voltado para a mesma direção que o salpico 
próximo.
Se entrar salpico no cilindro pela parte de abertura do pino-guia, a 
vida útil do produto será reduzida e ocorrerá mau funcionamento.

2. Circuito pneumático recomendado para a Série CLKQG/P
• Circuito de prevenção de queda
1) Não use válvulas de 3 posição como o exemplo 1 

do circuito.
A trava pode ser liberada devido a entrada de pressão de destravamento.

2) Instale válvulas reguladoras de vazão como 
controle meter-out. (Exemplo 1 de circuito)
Quando eles não são instalados ou são usados sob o controle 
meter-in, pode ocorrer mau funcionamento.

3) Bifurque a tubulação de ar comprimido da 
unidade de travamento entre o cilindro e a válvula 
reguladora de vazão. (Exemplo 1 de circuito)
Observe que a bifurcação em outras seções pode diminuir a vida útil.

4) Realize a tubulação de modo que o lado da 
conexão de destravamento vinda da junção da 
tubulação seja curto. (Exemplo 1 de circuito)
Se a tubulação do lado da conexão de travamento for maior do que 
a conexão do cilindro da junção da tubulação, pode ocorrer mau 
funcionamento do destravamento ou diminuir a vida útil.

5) Tenha cuidado com o fluxo de pressão de escape 
invertido dos manifolds da válvula tipo escape 
comum. (Exemplo 1 de circuito)
Como a trava pode ser liberada devido a um fluxo de pressão de 
escape invertido, use um manifold do tipo escape individual ou 
uma válvula tipo simples.

6) Libere a trava antes de operar o cilindro. 
(Exemplo 2 de circuito)
Quando a liberação da trava retarda, um cilindro pode ejetar em 
alta velocidade, o que é extremamente perigoso. Também pode 
danificar o cilindro, diminuir muito a vida útil ou causar mau 
funcionamento do travamento. Mesmo quando o cilindro se move 
livremente, libere a trava e opere o cilindro.

7) Saiba que a ação de travamento pode ser 
retardada devido ao comprimento da tubulação 
ou ao tempo de escape. (Exemplo 2 de circuito)
A ação de travamento pode ser retardada devido ao comprimento 
da tubulação ou ao tempo de escape, que também pode causar 
um movimento de curso em direção à trava maior. Instale a válvula 
solenoide para travamento mais próxima do cilindro do que a 
válvula solenoide da unidade do cilindro.

• Circuito de parada de emergência
1) Realize paradas de emergência com o circuito 

pneumático. (Exemplos de circuito 3 e 4)
Este cilindro é projetado para travamento contra movimento 
inesperado de uma condição parada. Não realize paradas 
intermediárias enquanto o cilindro estiver funcionando, pois isso 
pode danificar o cilindro, causar mau funcionamento do travamento 
ou diminuir a vida útil. As paradas de emergência devem ser 
realizadas com o circuito pneumático e as peças de trabalho 
devem ser mantidas com o mecanismo de travamento depois que 
o cilindro parar totalmente.

2) Ao reiniciar o cilindro do estado travado, remova 
a peça de trabalho e retire a pressão residual no 
cilindro. (Exemplos de circuito 3 e 4)
Um cilindro pode ejetar em alta velocidade, o que é extremamente 
perigoso. Também pode danificar o cilindro, diminuir muito a vida 
útil ou causar mau funcionamento do travamento.

1. Circuito pneumático recomendado para a série CKQG/P
Veja a seguir um exemplo de um circuito de controle meter-out básico 
para operar um cilindro usando um filtro de ar, um filtro regulador de 
pressão, uma válvula solenoide e uma válvula reguladora de vazão. 

3) Libere a trava antes de operar o cilindro. 
(Exemplo de circuito 4)
Quando a liberação da trava retarda, o cilindro pode ejetar em alta 
velocidade, o que é extremamente perigoso. Também pode 
danificar o cilindro, diminuir muito a vida útil ou causar mau 
funcionamento do travamento. Mesmo quando o cilindro se move 
livremente, libere a trava e opere o cilindro.

• Circuito de prevenção de queda, circuito de 
parada de emergência

1) Se instalar uma válvula solenoide para uma 
unidade de travamento, lembre-se de que a 
alimentação ou o escape repetidos de ar podem 
causar condensação. (Exemplos de circuito 2 e 4)
O curso de funcionamento da unidade de travamento é muito 
pequeno e a tubulação é longa. Se fizer a alimentação e o escape 
de ar repetidamente, a condensação que ocorre pela expansão 
adiabática acumula na unidade de travamento. Isso pode causar 
vazamento de ar e mau funcionamento do destravamento devido à 
corrosão de partes internas.

Leia antes do manuseio.
Consulte o prefácio 39 para Instruções de Segurança e as páginas 3 a 12 para 
Precauções com o sensor magnético e o atuador.
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Exemplo de circuito

Parada de emergência

Prevenção de queda

Série CKQ   �/CLKQ   � 
Precauções específicas do produto 3

Circuito pneumático recomendado

Circuito pneumático

Atenção

Montagem

Cuidado



G
P  

G
P  

M10

M12

1453

Leia antes do manuseio.
Consulte o prefácio 39 para Instruções de Segurança e as páginas 3 a 12 para 
Precauções com o sensor magnético e o atuador.

5. Considere o ponto de solda do pino-guia ao 
determinar a direção do ajuste do braço do 
grampo.
O braço do grampo será danificado se for realizado no 
ponto de solda do pino-guia. Portanto, defina a direção 
conforme ilustrado abaixo para que o ponto de solda não 
seja afetado pelo grampo.

6. Ao montar e ajustar o produto, comece a 
tarefa aplicando pressão apenas na porta de 
destravamento (apenas para a série 
CLKQG/P).

7. Ao anexar um cilindro no equipamento, use o 
torque de aperto especificado na tabela 
abaixo.

8. Verifique a operação do sensor magnético 
quando o produto for usado onde a solda é 
realizada.

9. Quando for instalar um cilindro com um 
sensor magnético, providencie espaço 
suficiente no lado inferior do cilindro 
fornecendo o raio mínimo de curvatura para o 
cabo de modo a permitir uma melhor 
manutenção (como uma substituição da 
ranhura de montagem de sensores 
magnéticos). 

10. Manual de operação
Instale e opere os produtos somente depois de ter lido o 
manual de operação com atenção e de ter entendido todo 
seu conteúdo. Mantenha o manual em um lugar onde ele 
possa ser consultado sempre que for necessário.

1. Antes de conectar à tubulação
Antes de conectar a tubulação, os tubos devem ser completa-
mente limpos, preferencialmente soprados com ar para remov-
er partículas, líquidos e qualquer resíduo em seu interior.

2. Aplicação da fita veda-rosca
Ao fixar tubulações ou conexões nas vias, certifique-se de 
que lascas das roscas da tubulação ou do material 
vedante não entrem na tubulação. Além disso, ao aplicar 
a fita veda-roscas, deixe 1,5 a 2 filetes livres na extremi-
dade da rosca.

3. O comprimento da tubulação deve ser curto.
Se a tubulação para o cilindro for muito longa, o volume 
de vapor de água na tubulação interna aumenta além do 
cilindro interno devido à geração de vapor de água pela 
expansão adiabática. Como o vapor de água permanece 
dentro da tubulação sem precisar ser liberado no ar, a 
operação repetida resulta em geração de água. A lubrifi-
cação no cilindro é drenada conforme sai com a água. 
Essa ação diminui a suavidade do cilindro, resultando em 
vazamento de ar devido a vedações desgastadas e/ou 
mau funcionamento devido ao aumento da resistência à 
fricção. Para evitar este problema, faça o seguinte:
1) A tubulação de uma válvula solenoide até um cilindro 

deve ser o mais curta possível para garantir a 
evacuação do vapor de água gerado no ar.
Como um guia, a capacidade de ar no cilindro que, 
quando convertido para pressão atmosférica x 0,7 deve 
ser ≥ do que a capacidade de tubulação.

2) Canalize um controlador de escape de velocidade ASV 
e uma válvula de escape rápido para um cilindro para 
escape da pressão de escape diretamente no ar.

3) A porta da tubulação deve ficar virada para baixo para 
que a umidade gerada dentro da tubulação não retorne 
facilmente para o cilindro.

Deixe aprox. 2 filetes expostos.

Fita veda-rosca

Direção do giro

Pino-guia

Direção da fixação

Braço do grampo

Ponto soldado

Ponto soldado

Torque de aperto (N·m)

20 a 25

35 a 42

Tamanho da rosca

TubulaçãoMontagem

CuidadoCuidado
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1. Se entrarem respingos no corpo do cilindro, 
remova-os soltando as tampas. Não arranhe 
ou amasse as partes deslizantes da haste do 
pistão batendo com outros objetos ou 
prendendo-as com outros objetos. 
Como o diâmetro externo de uma haste do pistão é produzido com 
uma alta tolerância, mesmo uma deformação leve pode causar mau 
funcionamento da operação.
Qualquer arranhão ou amassado nas partes deslizantes da haste do 
pistão podem causar danos às vedações, resultando em vazamento de ar.

2. Para liberar a tampa, insira uma chave de 
fenda plana no entalhe da tampa e aplique 
força.
Se usar o dedo para remover a tampa, a borda do entalhe da tampa 
poderá lesioná-lo. 

3. Limpeza dos drenos
Remova os drenos dos filtros de ar regularmente. (Consulte as 
especificações.)

1. Lubrificação para o cilindro CKQG/P
O cilindro é lubrificado de fábrica e pode ser usado sem lubrificação.
No caso de uso de lubrificante, instale um lubrificador no circuito e 
use óleo de turbina Classe 1 (sem aditivos) ISO VG-32. Pode 
ocorrer mau funcionamento devido à perda do lubrificante original, 
se a lubrificação for interrompida no futuro. Portanto, quando a 
lubrificação for aplicada, ela deverá ser usada continuamente.

2. Lubrificação para o cilindro CLKQG/P
Não lubrifique porque isso poderá diminuir consideravelmente o 
desempenho do travamento. 

Os sensores magnéticos resistentes a campos 
magnéticos tipo D-P79WSE/D-P74� são específicos para 
uso com cilindros resistentes a campos magnéticos e 
não são compatíveis com sensores magnéticos gerais 
ou com cilindros. Os cilindros resistentes a campos 
magnéticos são rotulados como segue.

Montagem
1. Para usar totalmente a capacidade dos sensores 

magnéticos resistentes a campos magnéticos, 
observe estritamente as seguintes precauções.
1) Não permita que ocorra campo magnético quando o pistão do 

cilindro estiver se movendo.
2)  Quando o cabo de solda ou os eletrodos da pistola de solda 

estão próximos ao cilindro, mude a posição do sensor 
magnético para que fique dentro dos intervalos operacionais 
mostrados nos gráficos da página 1455 ou afaste o cabo de 
solda do cilindro.

3)  Não pode ser usado em um ambiente em que os cabos de 
solda estão ao redor do cilindro.

4)  Consulte a SMC quando um cabo de solda e eletrodos da 
pistola de solda (energizado com corrente secundária) 
estiverem próximos a vários sensores.

2. Em um ambiente onde respingos caiam 
diretamente no cabo, utilize tubulação 
protetora. Use tubulação protetora com um 
diâmetro interno de ø8 ou mais que tenha 
excelente resistência ao calor e flexibilidade.

Capacidade de contato
Nunca opere uma carga que exceda a capacidade 
máxima de contato do sensor magnético.

Leia antes do manuseio.
Consulte o prefácio 39 para Instruções de Segurança e as páginas 3 a 12 para 
Precauções com o sensor magnético e o atuador.
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Chave de fenda de cabeça chata

Tampa (4 lados)

Cilindro resistente a campos magnéticos com sensor integrado
(Para uso com sensor magnético tipo D-P7)

Manuseio

Manutenção

Lubrificação

Cuidado

Cuidado
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Leia antes do manuseio.
Consulte o prefácio 39 para Instruções de Segurança e as páginas 3 a 12 para 
Precauções com o sensor magnético e o atuador.
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Dados: Sensor tipo Reed resistente a campos magnéticos (Tipo D-P79WSE, Tipo D-P74�) Distância de segurança

Distância de segurança da parte superior do sensor magnético

Distância de segurança da lateral do sensor magnético
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Leia antes do manuseio.
Consulte o prefácio 39 para Instruções de Segurança e as páginas 3 a 12 para 
Precauções com o sensor magnético e o atuador.

1. Não desbloqueie quando uma força externa, 
como uma carga ou uma força de mola, estiver 
sendo aplicada.
Isso é muito perigoso, porque o cilindro se moverá 
repentinamente. Realize as seguintes etapas.
1) Restaure a pressão de ar na linha B do circuito pneumático 

para a pressão de trabalho. Quando restaurada, permita 
gradualmente a queda de pressão de ar.

2) Se a pressão de ar não puder ser usada, evite o 
movimento do cilindro com um dispositivo de elevação, 
como um macaco, e libere a trava.

2. Depois de todas as precauções de segurança 
serem confirmadas, realize a liberação manual 
seguindo as etapas mostradas abaixo.
Confirme cuidadosamente que ninguém esteja dentro do 
range de movimento de carga, que não existe perigo, 
mesmo se a carga se mover repentinamente, etc. 

1) Remova a proteção contra poeira.
2) Insira uma chave de fenda de cabeça chata na 

extremidade da haste da alavanca de destravamento 
manual mostrado na figura acima e empurre levemente a 
chave de fenda na direção da seta (extremidade dianteira) 
para destravar.

Direção de 
travamento

Extremidade 
dianteira

Extremidade 
traseira

Anel de travamento

Alavanca de 
destravamento

Chave de fenda 
de cabeça chata

Parafuso de proteção para 
a tampa contra poeira

Proteção 
contra poeira

Como destravar manualmente

Operação

Atenção
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