
91457

www.power-tec.co.uk

Cavalete 
económico

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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Cavalete económico

Lista de peça
Peça Descrição Quantidade

A ESPUMA 2

B TAMPA TERMINAL EM BORRACHA 4

C GANCHO DE OLHAL COM CORRENTE 2

D PARAFUSO DE OLHAL 2

E PORCA DE BLOQUEIO M8 6

F TUBO DA PERNA 4

G TUBO SUPERIOR DA ESTRUTURA 2

H PARAFUSO 2

I ANILHA 22 mm 2

J ANILHA 15 mm 12
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Instruções de montagem:

1. Ligue as tampas terminais de borracha (B) ao fundo dos tubos das pernas (F).
2. Introduza a espuma (A) em ambos os tubos superiores da estrutura (G).
3.  Monte os tubos das pernas (F) no tubo superior da estrutura (G), tendo o cuidado 

de alinhar os orifícios.
4.  Fixe os dois tubos das pernas pelos parafusos de olhal de montagem (D) através 

dos orifícios; o gancho de olhal deve ficar virado para dentro. Prenda os parafusos 
de olhal com a anilha (J) e a porca (E).

5.  Fixe os dois tubos das pernas restantes da mesma forma mas usando os ganchos 
de olhal com corrente (C). O gancho de olhal e corrente tem de ficar virado para 
dentro. Prenda os ganchos de olhal com a anilha (J) e a porca (E).

6.  Monte ambas as partes do suporte de modo que os parafusos de olhal e os 
ganchos de olhal com corrente fiquem do lado de dentro e virados um para o 
outro. Fixe as duas metades com parafusos (H), anilhas (J) e porca de bloqueio (E) 
não esquecendo inserir as anilhas (I) entre cada tubo de perna. Use as anilhas (J) 
entre a cabeça do parafuso e o tubo bem como a porca e o tubo.

7. Não aperte demasiado a porca de aperto (E).
8.  Verifique o movimento dos tubos das pernas e aperte as porcas dos parafusos de 

olhal se necessário. 

Precauções:
• As arestas metálicas podem ser afiadas.  
 Use luvas e tenha cuidado na montagem.


