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Conjunto de alargadores de travões | Hidráulico
Tamanhos de alargamento de tubos 4,75 mm (3/16") | 5 mm | 6 mm

4938

Esta ferramenta utiliza um design patenteado para produzir rapidamente alargamentos 
SAE e DIN de elevada qualidade dentro ou fora do veículo. O conjunto 4938 consegue 
efetuar alargamentos em tubos de aço e cuproníquel, assim como em tubagens revesti-
das a aço. 

O conjunto 4938 foi concebido 
para alargar tubos de 4,75 mm 
(3/16"), 5 mm e 6 mm utilizando 
o conjunto de moldes e punção
de tamanho correto fornecidos.

Distribuído por The Tool Connection Ltd

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

Conteúdo

A. 1 x par de moldes de 4,75 mm (3/16")
B. 1 x par de moldes de 5 mm
C. 1 x par de moldes de 6 mm
D. 1 x punção de "Operação 1" de 4,75 (3/16") | 5 mm (SAE)
E. 1 x punção de "Operação 1" de 6 mm (SAE)
F. 1 x punção de "Operação 2" de 4,75 (3/16") | 5 mm (SAE)
G. 1 x punção DIN de 4,75/5 mm
H. 1 x punção DIN de 6 mm
I. 1 x forquilha com punho
J. 1 x aríete hidráulico
K. 1 x parafuso de pressão mecânico
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 Consultar a tabela e os diagramas acima e selecionar o molde especificado para produzir o 
alargamento necessário no diâmetro do tubo do travão especificado.

  ALARGAMENTO CONVEXO SAE  ALARGAMENTO CONVEXO DINALARGAMENTO DUPLO SAE

ALARGAMENTO (ÚNICO) CONVEXO SAE

Diâmetro do tubo Punção Conjunto de moldes

4,75 mm (3/16") OP1 4,75/5 EXTREMIDADE SAE 4,75

5,0 mm OP1 4,75/5 EXTREMIDADE SAE 5,0

6,0 mm OP1 6,0 EXTREMIDADE SAE 6,0

ALARGAMENTO (DUPLO) CÔNCAVO SAE

Diâmetro do tubo Punção Conjunto de moldes

4,75 mm (3/16") OP1 4,75/5 SAE 4,75

5,0 mm OP1 4,75/5 SAE 5,0

6,0 mm OP1 6,0 SAE 6,0

ALARGAMENTO CONVEXO DIN

Diâmetro do tubo Punção Conjunto de moldes

4,75 mm (3/16") DIN 4,75/5,0 EXTREMIDADE DIN 4,75

5,0 mm DIN 4,75/5,0 EXTREMIDADE DIN 5,0

6,0 mm DIN 6 EXTREMIDADE DIN 6,0



1. A extremidade do tubo a alargar deve ser cortada em forma de quadrado e o bordo exterior não 
deve conter rebarbas.

2. O bordo exterior do tubo deve ser chanfrado em 45°.
3. O diâmetro interno do tubo deve ser rebarbado.
4. Se o tubo estiver coberto por plástico ou revestido de qualquer outra forma, remover apenas os 

primeiros 3 mm de revestimento, no máximo. 
 N.B. Não utilizar uma lima ou materiais abrasivos para realizar esta ação, pois os danos resultantes 

enfraquecerão significativamente o alargamento.
5. Depois de alargar, remover todos os resíduos do interior do tubo.
 N.B.Para garantir sempre um bom alargamento, aquando da montagem, certificar-se de que os 

moldes e os punções estão limpos e secos e não estão contaminados com óleo.

Instruções de preparação para utilização

Instruções de preparação para utilização
1. Identificar e montar os moldes corretos para o alargamento 

e o tamanho do tubo desejados. Montar os moldes e o tubo 
conforme apresentado, com a extremidade do tubo nivelada 
com a parte superior do bloco dos moldes.

 Nota:os moldes estão marcados nas faces interiores com a 
indicação SAE numa extremidade e DIN na outra. Garantir que os 
moldes são montados fazendo corresponder as extremidades. 
Não esquecer que a extremidade do tubo deve ser quadrada e 
não deve conter rebarbas.

2. Selecionar o punção desejado e colocá-lo no adaptador de 
encaixe rápido no aríete. Colocar o "adaptador rápido" em 
forma de "S" no aríete e aparafusá-lo até meio até à rosca do 
aríete, conforme apresentado.

3. Inserir a combinação de punção/aríete na forquilha e rodar 
o "adaptador rápido em S" de forma a encaixar na forquilha. 
Aparafusar totalmente o corpo do aríete no "adaptador rápido 
em S" garantindo que a extremidade do punção fica alinhada e 
entra na extremidade do tubo.

4. Rodar o punho em T hidráulico no sentido dos ponteiros do 
relógio até o vedante de borracha entrar ligeiramente em 
contacto com a respetiva tampa, conforme apresentado.

 Não aperte o O-ring.

5. Rodar a barra em T totalmente para trás (no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio) e separar o aríete da forquilha 
utilizando o "adaptador rápido em S".

6. Se for necessária uma Operação 2, remover o punção de OP1 
existente puxando para trás a manga da extremidade do aríete. 
Encaixar então o punção de OP2 e voltar a montar a ferramenta.

7. Rodar novamente a barra em T no sentido dos ponteiros do 
relógio para formar o alargamento de cone invertido.

8. Se o espaço for limitado, o kit 4938 é fornecido com um parafuso 
de pressão mecânico (K), que pode ser utilizado com uma chave 
de roquete apropriada.

 (Manter a rosca do parafuso de pressão lubrificada com óleo.)
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