
INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO

MUITO IMPORTANTE:

Caso seu equipamento apresente problemas de penetração do grampo ou prego verifique se o problema 
não é de falta de vazão de ar e não de pressão. 

Não aumente a pressão de ar além  do que é necessário para o trabalho.  
O excesso de pressão pode resultar em danos aos componentes internos do equipamento. 

As exigências de vazão de ar  variam de acordo com o modelo do equipamento, tipo de material ser fixado         
e  a velocidade na operação ou quantidade de golpes por minuto.

DICAS IMPORTANTES:

 Faça uma verificação de rotina no amortecedor do pistão, no amortecedor de retorno do pistão, no pistão e na  lâmina               
( martelo). Um amortecedor com problemas deve ser substituído antes que isto afete outras peças ou até  mesmo acarrete a 
quebra da lâmina ( martelo)  e até mesmo do próprio corpo do equipamento.  Se um amortecedor ou pistão estão danificados 
devem ser substituídos imediatamente. Certifique-se de que todos os parafusos foram apertados após a montagem do 
equipamento.

 Recomenda-se uma verificação de rotina a cada 40 horas de trabalho contínua. A manutenção preventiva do equipamento  
aumenta a sua vida útil.

 Este equipamento deve ser limpo periodicamente como todas as ferramentas pneumáticas. Também deve ser  verificado o 
filtro de ar da linha pois o acúmulo de água e sujeira no filtro  faz a pressão da linha cair progressivamente causando uma 
menor pressão de trabalho no equipamento e uma menor eficiência. Verifique sempre o nível de óleo no lubrificador do 
conjunto de preparação de ar e caso seja necessário, complete o reservatório com óleo para uso em sistemas hidráulicos. 
Nunca use óleo com detergente.

 Se o equipamento é desmontado para substituição de  partes,  limpe e  remova  partículas  e sujeiras.  Lubrifique  todas as 
peças  móveis  depois  da  limpeza.   Aplique  lubrificante  sem  detergente  em  todos  os  anéis  O-ring   pois isto facilita a 
remontagem do equipamento. Examine todas as peças durante o conserto de forma que as peças de  substituição possam 
ser solicitadas com antecedência.

 Quando efetuar o pedido de peças reposição tenha certeza de ter consigo o manual e o desenho com a vista explodida do 
equipamento para o qual as peças serão usadas e o número de série da máquina. Não solicite a peça pelo número do  
item ou por descrição; faça seu pedido sempre pelo código da peça. Não se esqueça que a evolução tecnológica dos 
equipamentos é constante e isto ocasiona  substituição  ou  mudança  de códigos com o passar do tempo, desta forma o 
desenho de um equipamento recente pode não ser igual ao de um  mais antigo, mantenha sempre à mão o manual e o 
desenho para cada um dos equipamentos que você possui.

DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA OS EQUIPAMENTOS NÃO DEVEM SER ABERTOS POR PESSOA NÃO 
AUTORIZADA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRAMPOFIX SOB RISCO DE INVALIDAR OS TERMOS DA GARANTIA.

ESTE EQUIPAMENTO FOI PROJETADO PARA SIMPLIFICAR AO MÁXIMO SUA MANUTENÇÃO.
 NÃO É NECESSÁRIO NENHUM CONHECIMENTO MUITO ESPECÍFICO PARA REALIZAR ESTE TRABALHO.

APÓS O PRAZO DA GARANTIA, MUNIDO DE FERRAMENTAS ADEQUADAS REALIZE AS REVISÕES  E 
MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS OU SE ACHAR NECESSÁRIO, ENVIE PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRAMPOFIX.
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