MANUAL DE INSTRUÇÕES
MONTAGEM DE
EMENDA DE CORRENTES
TIPOS 428-520-525-530 H e HOR
Este manual é válido para correntes com emendas com trava de
clip e rebitadas. Preferencialmente o processo deverá ser realizado com dispositivo específico mostrado abaixo. Na ausência do
dispositivo, as emendas poderão ser montadas com alicate, seguindo passo a passo a seguir, porém com risco de montagem
inadequada.

Emenda de correntes HOR de clip
I — Engraxar os componentes do Kit
1) Retire o elo externo, dois anéis
X´Ring / O´Ring e a trava de clip.

2) Passe a graxa nos pinos e anéis de
vedação.
Caso ainda não tenha adquirido nosso dispositivo de montagem e rebitagem de
emendas, utilizar alicate “bico de papagaio” conforme informações abaixo.
IV— Montagem da trava de clip com alicate

Para rebitagem com dispositivo você irá precisar de:



Chave sextavada (#28) - sextavado do corpo



Chave sextavada (#19) - sextavado do suporte do pino



Dispositivo de rebitagem para correntes

3) Passe a graxa nos outros dois anéis
de vedação em separado.

II — Montagem do Kit na Corrente

Sem o dispositivo ou com trava de clip, você irá precisar de:



4) Monte a emenda com os anéis de
vedação já engraxados na corrente.

Alicate tipo “bico de papagaio”

Use sempre óculos de segurança ao
manusear este dispositivo.
O dispositivo é constituído por:

9) Coloque o dispositivo na posição “B”,
a corrente com os rebites apoiados nos
rebaixos do corpo e aperte o conjunto
utilizando a chave #28 para fixar o
dispositivo em posição no sextavado do
corpo e a chave #19 no parafuso de
aperto.

5) Coloque os dois anéis engraxados
que já estavam separados em posição e
se necessário coloque mais graxa.

10) Siga o processo anterior até o final
da etapa 6 e então, com um alicate “bico
de papagaio” pressione o elo externo até
que o mesmo esteja firmemente fixado,
mas tenha muito cuidado, pois sem o
dispositivo, o aperto poderá ser excessivo, com risco de danificar a emenda.
11) Coloque a trava de clip sobre o elo
externo.

12) Com um alicate bico de papagaio
apete a trava de clique até que a mesma
esteja em posição final, travando os
dois pinos.

6) Posicione o elo externo sobre os
pinos.
Suporte do elo:
1)

Para emendas de rebite

2)

Para emendas de trava com clip

Para correntes do tipo H
Nas correntes H, o procedimento ocorre de maneira semelhante, no
entanto, não compreende as etapas de engraxamento de 1) a 6).
As emendas deverão ser preparadas conforme referência abaixo e o
processo deve ser seguido seguindo os passos aplicáveis a montagem
com dispositivo (preferencialmente) ou alicate, conforme disponibilidade

Padrão construtivo das emendas:
7) Com o dispositivo de rebitagem na
posição “A”, posicione o suporte do elo e
aperte o parafuso até que o mesmo
encoste no elo externo.
Com a chave #28 fixe o dispositivo e
com a chave #19 aperte o parafuso de
fixação.
Certifique-se que o elo esteja fixado.

*Trava clip aplicável apenas para emendas de trava
*Anéis de vedação X´Ring/O´Ring aplicáveis apenas para
correntes HOR

13) Monte a emenda na corrente.

14) Coloque o elo externo sobre os
pinos e prossiga a montagem.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com um distribuidor VAZ da sua região
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