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1. Mola de Torção 788 E 789
O conjunto de mola de torção tem dois ajustes possíveis:

1. O torque da mola que irá regular a força necessária para baixar e elevar o braço.

2. A posição de descanso do braço principal, ou seja, o ângulo que ele fica da horizontal 
quando não está em uso. 

Por motivos de segurança e facilidade de manuseio, indicamos que a regulagem do 
braço de carregamento seja feito por duas pessoas.

Ferramentas necessárias para mola de torção
 • Chave de fenda.
 • Chave estrela fixa (ou de boca) de 15/16”. 
 • Grifo.
 • Chave allen ¼”.

Foto 3. Ferramentas para ajuste de torque da mola de torção.

1.1. Como Ajustar o Torque
1. Retire a tampa do conjunto 788 / 789. Isto é feito removendo-se os parafusos de 
fixação da tampa com uma chave de fenda. 

Foto 1. Desparafuse a tampa protetora. Foto 2. Retire a tampa protetora.
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Foto 4. Vista superior da base da mola.             

2. Abaixe o braço e mantenha-o abaixado enquanto remove os 4 parafusos do en-
costo do amortecedor com uma chave allen de ¼”.  NOTA:  se o ângulo de descanso 
do braço estiver na posição desejada, marque a posição do encosto do amortecedor 
antes de removê-lo.

3. Retorne o encosto do amortecedor no suporte da mola nas últimas posições.  É 
necessário o retorno do encosto do amortecedor para evitar que o braço passe do 
limite vertical, inviabilizando o ajuste do torque da mola.

4 Levante o braço no sentido vertical e mantenha-o nesta posição.  Isso irá tirar a 
pressão da mola de torção, permitindo o seu ajuste. 

Prato
regulador

Trava do
Prato

Foto 3. Vista lateral do conjunto de mola 
com o encosto do amortecedor.

Últimos 
furos

Encosto do
amortecedor
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Parafuso sextavado superior

Parafuso de limitação de movimento 
de descensão do braço

Parafuso sextavado inferior

Sextavado do prato regulador

5. Em seguida, utilize uma chave estrela fixa (ou de boca) de 15/16”, e afrouxe o parafuso 
inferior e superior que prende a trava do prato.

6. Use um grifo para segurar o sextavado do prato regulador. Será necessário somente 
um pequeno esforço.  Retire somente o parafuso superior da trava do prato, não retire 
o parafuso inferior. A movimentação da trava do prato é possível  sem a sua retirada.

Foto 5. Vista lateral da base da mola.

Foto 7. Afrouxe o parafuso superior.Foto 6. Afrouxe o parafuso inferior.

Foto 8. Prenda o sextavado do prato 
com o grifo.                      

Foto 9. Levante a trava do prato.
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Foto 10. Para maior torção, gire sentido 
horário.

Foto 11. Para menor torção, gire sentido 
anti-horário. 

Foto 12. Posicione a trava no prato 
regulador.                                   

Foto 13. Coloque os parafusos de fixação. 

7. Para uma torção maior, gire o sextavado do prato regulador no sentido horário até a 
posição desejada. Para menor torção, gire o sextavado do prato regulador no sentido 
anti-horário até a posição desejada. (caso o conjunto de mola for “esquerdo”, o acima 
será invertido).

8. Segurando o sextavado do prato regulador, aperte os parafusos de fixação da trava 
do prato, certificando-se que as arruelas estão no lugar. 

9. Remova os quatro (4) parafusos do encosto do amortecedor com uma chave allen de 
¼” e retorne o encosto do amortecedor para a posição marcada ou desejada.

10. Volte o braço para a posição de descanso e teste-o.  Repita o procedimento caso 
ainda não estiver atendendo a necessidade.

11. Instale novamente a tampa do conjunto de mola com os respectivos parafusos.
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2. Desenho da mola 788
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2.1. Componentes mola de torção 788
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3. Desenho da mola 789
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3.1. Componentes mola de torção 789
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Ferramenta necessária para regulagem do 
conjunto: 
• Chave tipo vela 1.1/4” – 31,75mm x 500mm ou Ferramenta especial de regulagem 
da mola de compressão Redlands cód. FERR-COMP (ver em opção abaixo)
• Chave tipo cachimbo ou Biela 9/16”
• Chave tipo estrela, combinada ou fixa 15/16”
• Martelo de borracha

4. Mola de Compressão

OPÇÃO – Ferramenta de ajuste de mola de 
compressão Redlands, modelo FERR-COMP 

Chave tipo vela de 1.1/4 “ Biela 9/16” Estrela de 15/16” Martelo de borracha
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4.1. Regulagem de ajuste fino (externo) 
Ajuste fino da ação ascendente da mola de compressão.  Esta regulagem deve 
ser realizada caso necessário na primeira operação ou quando o braço começa a 
trabalhar com um produto de diferente densidade do produto original.  

Atenção: Antes de qualquer procedimento de regulagem fina ou primária, braços 
tipo BOTTOM LOADING (carregamento por baixo) devem ser instalados e cheios de 
produto para as verificações de altura do acoplador e maneabilidade do equipamento. 
Este modelo de braço é pré-regulado em fábrica considerando o peso do produto. 
Desta forma, caso o equipamento esteja vazio, qualquer regulagem prévia não 
promoverá nenhum ganho na eficiência do braço.

4.2 Regulagem de ajuste primário (no eixo 
roscado interno)

1) Levante o braço de carregamento com uma cinta pelo tubo principal de maneira 
a aliviar a compressão da mola (aprox. 45°), de preferência com ajuda de uma talha, 
empilhadeira ou mesmo por uma segunda pessoa.

2) Com a chave tipo estrela / combinada ou fixa de 15/16”, 
afrouxar as 2 porcas (item 14 do desenho). Atenção, não 
remover as porcas, apenas afrouxá-las. As porcas só devem 
ser removidas caso este serviço esteja sendo realizado com 
o braço em descanso na bancada de manutenção.

3) Para aumentar a ação ascendente da mola, movimentar o 
conjunto do garfo do terminal rotular para cima utilizando o 
martelo de borracha ou ferramenta similar, para diminuir a 
ação ascendente, movimentar o conjunto do garfo do
terminal rotular para baixo;

1) Retire os quatro parafusos da tampa superior do
cilindro com uma chave tipo Cachimbo ou Biela de 9/16”, 
podendo então removê-la para acessar o eixo roscado,
porca/contraporca
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2) Com a ferramenta especial de regulagem Redlands
(FERR-COMP) ou chave tipo vela 1.1/4” X 500mm,
remova a contra porca totalmente do eixo roscado.

4) Para diminuir a ação ascendente (tornar o braço mais pesado para subir, mas 
mais fácil para abaixar), gire a porca no sentido anti-horário.

3) Utilizando a mesma ferramenta FERR-COMP, para aumentar a ação ascendente 
(tornar o braço mais leve para subir, mas mais difícil para abaixar), gire a porca no 
sentido horário.

5) Quando concluir a operação e o braço estiver balanceado, rosquear novamente 
a contra porca, travando o sistema na posição ideal.

6) Colocar novamente a tampa do cilindro e apertar os quatro parafusos de
fixação da mesma.
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5. Desenho da mola de compressão

5.1. Componentes Mola de Compressão

6.CONCLUSÃO 
A Redlands é certificada ISO 9001 desde setembro de 2002. A certificação 
representa o compromisso de serviço que assumimos com todos os nossos clientes 
e colaboradores, além de solidificar nossa posição de liderança neste segmento de
mercado. 

Agradecemos por adquirir os equipamentos Redlands.

Para qualquer esclarecimento ou dúvidas adicionais, favor contate a nossa 
engenharia e assistência técnica.
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02 5/8”ARRUELA DE PRESSÃO

ANEL ELASTICO RENO REF (501.020)
PINO DO TERMINAL ROTULAR
ESPAÇADOR DO GARFO
GARDO DO TERMINAL ROTULAR
TERMINAL ROTULAR O25MM x M20
PORCA SEXT COM ROSCA TRAPEIZODAL 20x4
ANEL ELÁSTICO
BUCHA DO GARFO
EIXO DO CILINDRO MOLA COMPRESSÃO TERMINAL ROTULAR
SUBCONJUNTO DO CILINDRO DE MOLA
BUCHA GUIA DA MOLA
MOLA DE COMPRESSÃO oext. 115 x ofio 16 x largo 1100

PORCA SEXT. 5/8” W
PARAFUSO SEXT. 5/8” W x 3”
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02
02

02
02

02
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01
01
01
01

ITEM QTD. DESCRIÇÃO CÓDIGO MATERIAL
AÇO CARBONO
AÇO CARBONO
AÇO CARBONO
AÇO INOX
NYLON

- - XX - -

AÇO CARBONO
AÇO CARBONO

AÇO CARBONO
AÇO CARBONO
A. CARB. BICROMATIZADO

A. CARB. BICROMATIZADO

A. CARB. BICROMATIZADOA0005-0401
A0004-0409
A0003-0410
A0065-0402
A0509-0401
A0537-0401
A0515-0404

GIHNRK25-LO
A0004-0425
A5865-0412
A0523-2104
A0543-4111
S0580-0431
A0523-0401
A0501-0431

A. CARB. BICROMATIZADO

AÇO CARBONO



16

Rua Anhanguera, 897 - Jd. Piratininga - Osasco - SP - Cep: 06230-110 - Brasil
Escritório e Fábrica: Tel/Fax: +55 11 3602.7300

www.redlands.com.br




