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Este artigo contém elementos consumíveis e NÃO estão cobertos pela Garantia 
da The Tool Connection. Para peças sobressalentes, contactar o nosso 
departamento de assistência através da linha direta : +44 (0) 1926 818186.

Garantia

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa para a 
finalidade prevista. The Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela utilização 
incorreta dos seus produtos, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, 
materiais ou de equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua 
utilização incorreta anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, foram concebidas 
para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, embora 
se tenha prestado toda a atenção à exatidão dos dados, nenhum projeto deverá ser iniciado sem 
consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou 
sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito 
de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de 
garantir a adequação das ferramentas e das informações antes da respetiva utilização.

Instruções

Chave de impacto

Preparação e precauções
•	Usar	proteção	para	os	olhos.	

•	Usar	 luvas	 resistentes	 para	minimizar	 ferimentos	 se	 se	 bater	 acidentalmente	
com o martelo na mão.

•	Apenas	 se	 devem	 utilizar	 chaves	 de	 caixa	 de	 impacto	 com	 uma	 chave	 de	
impacto.

•	Manter	a	ferramenta	e	os	componentes	limpos	e	sem	gordura	e	voltar	a	colocar	
no estojo após concluída a utilização.

•	Inclui 
4 x 5/16 brocas com haste hexagonal. 
Tamanhos: Phillips Ph2, Ph4 e 
plana de 8 mm, 10 mm.

 As brocas são substituíveis, n.º de peça 1495.
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Para mudar da movimentação para a esquerda para a movimentação para a 
direita:

•	 Encaixar	o	adaptador	de	brocas	(B) em ½" D (C); segurar no adaptador de brocas com 
firmeza e rodar na direção pretendida contra a pressão interna da mola até encaixar no 
respetivo lugar.

Desapertar um parafuso preso:

•	 Encaixar	uma	broca	do	tamanho	correto	(A) ou uma chave de caixa de impacto adequada 
na ferramenta.

•	 Para	 evitar	 danos	 na	 cabeça	 do	 parafuso,	 garantir	 que	 toda	 a	 sujidade	 da	 fenda	 do	
parafuso é eliminada.

•	 Engatar	o	fixador	com	a	broca	ou	a	chave.	

•	 Aplicar	pressão	com	firmeza	contra	o	fixador	e,	em	simultâneo,	tentar	rodar	a	chave	de	
impacto na direção desejada para o parafuso rodar. Normalmente roda-se no sentido 
contrário ao dos ponteiros do 
relógio para desapertar, mas é 
necessário considerar que alguns 
fixadores possuem roscas à 
esquerda e, assim, deverá rodar-
se no sentido dos ponteiros do 
relógio para desapertar.

•	Martelar	na	extremidade	da	chave	
de impacto com um martelo. 
Continuar a martelar enquanto 
é aplicada pressão e força de 
rodagem até o fixador começar a 
rodar.

Utilizar um martelo pneumático:

•	 Consultar	 o	diagrama	acima:	 aparafusar	o	punho	de	apoio	 (E) ao corpo da chave de 
impacto (D).

•	 Encaixar	o	eixo	adaptador	para	martelo	pneumático	(F) no respetivo martelo. Em seguida, 
encaixar o adaptador na chave, na extremidade do corpo da chave de impacto.

•	 Engatar	o	fixador	com	a	broca	ou	a	chave.	Aplicar	pressão	com	firmeza	contra	o	fixador	
e,	em	simultâneo,	tentar	rodar	a	chave	de	impacto	na	direção	desejada	para	o	parafuso	
rodar.

•	 Utilizar	o	martelo	pneumático	 tendo	especial	cuidado	para	manter	a	pressão	contra	a	
broca ou a chave, de forma a evitar que saiam do fixador.

Ref.ª Descrição

A Brocas (unidade sextavada de 8 mm)

B Adaptador de brocas

C 1/2" D

D Corpo da chave de impacto

E Punho de apoio

F Eixo adaptador para martelo pneumático

Componentes

Mesmo	as	tarefas	mais	simples	no	automóvel	podem	demorar	horas	caso	surjam	parafusos	
resistentes que não cedem. Esta é a ferramenta ideal para libertar estes parafusos de forma 
a continuar com o trabalho de reparação. Como é atingido por um martelo resistente e é 
transmitido o choque do impacto do martelo, o mecanismo interno desta chave de impacto 
aplica uma força de rodagem muito forte no fixador na direção desejada. É adequada para 
utilização com as brocas fornecidas e com chaves de caixa de impacto de 1/2" e possibilita 
movimentação para a esquerda e para a direita para maior flexibilidade. 

Este kit, além de ser utilizado com um martelo como uma chave de impacto padrão, inclui 
um eixo adaptador e um punho de apoio que permitem a ligação a um martelo pneumático 
(Laser 6031) para fixações verdadeiramente resistentes e presas.

•	 Adequado	para	utilização	com	chaves	de	caixa	de	impacto	(1/2" D).

•	Movimentação	para	a	esquerda	e	para	a	direita.

•	 Inclui	dois	tamanhos	de	brocas	Phillips	e	planas	(unidade	sextavada	de	8	mm).

•	 Estojo	robusto	para	guardar	todas	as	brocas	em	conjunto.

Instruções




