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 ADVERTÊNCIA
O não cumprimento destas instruções e advertências pode resultar 
em lesões pessoais graves, danos materiais e/ou danos ao produto.

 • Antes de operar ou colocar em funcionamento a ferramenta PFT510 
Vic-Press  Cronograma 10S, leia todas as instruções neste manual 
e todos os rótulos de advertência sobre a ferramenta.

 • Antes de tentar instalar quaisquer produtos Vic-Press, 
leia o Manual de instalação de Campo I-P500.

 • Use óculos de segurança, capacete, proteção para os pés e proteção auricular.

 • Guarde este manual de operação e de manutenção.

Se precisar de cópias adicionais de qualquer publicação ou se tiver alguma dúvida relacionada 
à operação segura e adequada desta ferramenta, entre em contato com a Victaulic, P.O. Box 31, 
Easton, PA 18044-0031, Telefone: 1-800-PICK VIC, E-mail: pickvic@victaulic.com

ADVERTÊNCIA 

Vic-Press™PRODUTOS DO SISTEMA 
CRONOGRAMA 10S

PFT510
FERRAMENTA VIC-PRESS™ PARA PRODUTOS DO SISTEMA VIC-PRESS CRONOGRAMA 10S
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IDENTIFICAçãO DE RISCO
as definições para identificação dos diversos níveis 
de risco são fornecidas abaixo.

Quando vir este símbolo, esteja atento 
ao risco de ferimentos pessoais. 
leia com atenção e entenda completamente 
a mensagem que o acompanha.

 PERIGO

 • O uso da palavra “PERIGO” identifica 
um risco imediato com possibilidade de morte 
ou lesões pessoais graves caso as instruções, 
incluindo as precauções recomendadas, 
não sejam seguidas.

 ADVERTÊNCIA

 • O uso da palavra “ATENçãO” identifica 
a presença de práticas de risco ou perigosas 
que podem resultar em morte ou lesões 
pessoais graves caso as instruções, 
incluindo as precauções recomendadas, 
são sejam seguidas.

 CUIDADO

 • O uso da palavra “CUIDADO” identifica 
possíveis riscos ou práticas perigosas que 
podem resultar em lesões pessoais graves 
e danos materiais ou ao produto caso 
as instruções, incluindo as precauções 
recomendadas, são sejam seguidas.

AVISO
 • O uso da palavra “AVISO” identifica instruções 

especiais que são importantes, mas não estão 
associadas a riscos.
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INSTRUçõES DE SEGURANçA 
DO OPERADOR
o uso desta ferramenta exige destreza e habilidades 
mecânicas, assim como hábitos de segurança 
adequados. embora esta ferramenta seja fabricada 
para operação segura e confiável, é impossível prever 
todas as combinações de situações que possam 
resultar em um acidente. as seguintes instruções 
são recomendadas para a operação segura desta 
ferramenta. o operador é advertido para que sempre 
coloque a segurança em primeiro lugar durante cada 
fase de uso, inclusive instalação e manutenção. é de 
responsabilidade do proprietário, locatário ou usuário 
desta ferramenta assegurar que todos os operadores 
leiam este manual e entendam totalmente o modo 
de operação desta ferramenta.

leia este manual antes de operar ou realizar 
manutenção nesta ferramenta. Familiarize-se com 
as operações, aplicações e limitações da ferramenta. 
conscientize-se de seus riscos específicos. guarde 
este manual em uma área limpa onde esteja sempre 
disponível. cópias adicionais deste manual estão 
disponíveis mediante solicitação.

1. Evite utilizar a ferramenta em ambientes 
perigosos. não exponha a ferramenta à chuva 
e não a utilize em locais úmidos ou molhados. 
não utilize a ferramenta perto de ambientes 
contendo elementos inflamáveis líquidos 
ou gasosos, ou de combustão. mantenha 
a área de trabalho bem iluminada. permita 
espaço suficiente para operar a ferramenta 
adequadamente.

2. Inspecione o equipamento. antes de utilizar 
a ferramenta, verifique se não há qualquer 
obstrução nas peças móveis. Verifique 
o alinhamento das partes móveis, quebras, 
problemas de montagem e outras condições 
que possam afetar a ferramenta ou a operação 
da garra Vic-press. não tente consertar garras 
Vic-press danificadas.

3. Evite acionamentos acidentais. não carregue 
a ferramenta com o seu dedo no gatilho.

4. Utilize vestuário adequado. não vista 
roupas largas, joias ou qualquer coisa 
que possa enganchar nas peças móveis. 
calçados antiderrapantes e luvas de borracha 
são recomendados no trabalho ao ar livre.

5. Use itens de proteção ao trabalhar 
com ferramentas. sempre use óculos 
de segurança, capacete, protetores 
para os pés e protetores auriculares.

6. Mantenha-se alerta. não opere a ferramenta 
se você estiver sentindo sonolência devido 
à ingestão de medicamento ou fatiga. 
evite brincadeiras em torno do equipamento.

7. Mantenha visitantes distantes da área imediata 
de trabalho. todos os visitantes devem 
sempre ser mantidos a uma distância segura 
do equipamento.

8. Mantenha as áreas de trabalho limpas. 
mantenha a área de trabalho ao redor 
da ferramenta livre de qualquer obstrução 
que possa limitar os movimentos do operador. 
limpe qualquer sinal de óleo/respingos.

9. Torne o trabalho seguro. use grampos, 
morsas ou suspensões de tubo para tornar 
o trabalho seguro.

10. Mantenha as mãos e as ferramentas longe 
das garras Vic-Press durante a operação 
de prensa. evite pontos de esmagamento.

11. Não se incline. mantenha sempre os pés firmes 
e em equilíbrio.

12. Não force a ferramenta. não force a ferramenta 
ou os acessórios para executar qualquer 
função que vá além de suas capacidades. 
não sobrecarregue a ferramenta.

13. Sempre remova a bateria antes 
de lubrificar os componentes da ferramenta. 
somente pessoal autorizado deve lubrificar 
os componentes da ferramenta.

14. Mantenha o cuidado com as ferramentas. 
mantenha sempre as ferramentas limpas para 
assegurar um desempenho adequado e seguro. 
siga todas as instruções de manutenção. 
não lubrifique as ferramentas com líquidos voláteis 
ou inflamáveis, como querosene, óleo diesel, etc.

15. Sempre opere, inspecione e mantenha 
a ferramenta de acordo com todas as regras que 
se aplicam a ferramentas manuais e à bateria.

16. Utilize somente acessórios Victaulic 
ou autorizados. o uso de qualquer outra 
peça pode resultar na anulação da garantia, 
operação inapropriada e situações de risco.

17. Não remova quaisquer etiquetas da ferramenta. 
substitua quaisquer etiquetas danificadas 
ou gastas.
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18. NãO AlTERE DE NENHUMA MANEIRA 
A FERRAMENTA PFT510 VIC-PRESS 
CRONOGRAMA 10S OU AS GARRAS. 
Alterações em qualquer componente da 
ferramenta podem resultar em instalação 
inadequada do produto e invalidarão a garantia 
Victaulic.

19. Armazene as ferramentas em uma área seca 
e segura quando não estiverem em uso.

20. Utilize somente baterias recarregáveis 
e carregadores de bateria fornecidos 
ou autorizados pela Victaulic.

21. Mantenha a bateria longe de objetos 
de metal que possam fazer uma conexão 
de um terminal para o outro. um curto-
circuito nos terminais de bateria pode causar 
queimaduras ou um incêndio.

22. Evite contato com baterias que possam 
estar vazando. Queimaduras ou irritação 
da pele podem ocorrer por meio do contato 
com baterias que vazam.

23. Não utilize a ferramenta, as baterias 
e o carregador de baterias em temperaturas 
ambiente fora das extensões listadas neste 
manual.

24. Não descarte baterias junto com o lixo 
doméstico normal. as baterias devem 
ser descartadas adequadamente, 
de acordo com os requisitos ambientais locais.

INTRODUçãO

AVISO
 • Os desenhos e/ou figuras deste manual podem 

ter sido exagerados para maior clareza.

 • O produto, junto com este manual 
de instruções de operação e manutenção, 
contém marcas registradas, direitos 
autorais e/ou recursos patenteados 
que são de propriedade exclusiva da Victaulic.

a Ferramenta Vic-press pFt510 cronograma 10s 
Victaulic é projetada somente para junção em produtos 
do sistema Vic-press cronograma 10s Victaulic com 
tubo de aço inox astm a-312 cronogramas 5s e 
10s (modelos 304/304l ou 316/316l) nos tamanhos 
1/2 polegada/21,3 mm, 3/4 polegadas/26,9 mm, 
1 polegada/33,7 mm, 1 1/2 polegadas/48,3 mm 
e 2 polegadas/60,3 mm.

a pFt510 deve estar equipada com a garra padrão 
Vic-press ou com a garra adaptadora Vic-press/anel 
Vic-press de tamanho apropriado correspondentes 
ao tamanho do tubo e aos produtos de sistema 
Vic-press que estão sendo instalados.

o pFt510 é uma ferramenta Victaulic fabricada 
pela Klauke* somente para utilização industrial 
e comercial. consulte a contracapa deste manual 
para a declaração de conformidade da ce.

 CUIDADO
 • O PFT510 deve ser utilizado somente com 

os produtos de sistema Victaulic Vic-Press 
Cronograma 10S e com tubo de aço inox, 
como apontado na seção “Introdução”.

O não-cumprimento desta instrução poderá causar 
montagem inadequada do produto, resultando 
em vazamento da junção, danos à ferramenta 
e danos materiais.

*  Klauke é uma marca registrada da Victaulic Textron Company
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RECEBENDO A FERRAMENTA
a ferramenta pFt510, as garras Vic-press, o carregador de bateria e as baterias são enviados em robustos 
contêineres de armazenagem. ao receber a ferramenta, certifique-se de que todas as peças necessárias 
estejam incluídas. se qualquer peça estiver faltando, entre em contato com a Victaulic.

ESTOJO DE FERRAMENTA

Qtde. Descrição

1 Ferramenta PFT510 Vic-Press Cronograma 10S

1 Cada Garras padrão Vic-Press para Produtos do Sistema* Vic-Press Cronograma 10S de 1/2 polegada/21,3 mm,  
3/4 polegada/26,9 mm e 1 polegada/33,7 mm

2 Bateria recarregável de 18 Volts

1 Carregador de bateria com Folha de Instruções

2 Manual de Instruções de Operação e Manutenção da PFT510 (TM-PFT510)

1 Bastão de pintura

1 Escova de aço

1 Manômetros Marcadores de Tubo para tubo de 1/2 polegada/21,3 mm, 3/4 polegada/26,9 mm e 1 polegada/33,7 mm

* Essas Garras Vic-Press podem ser expedidas no estojo de acessórios, dependendo do código da peça que foi pedida.

ESTOJO DE ACESSÓRIOS

Qtde. Descrição

1 Cada Anel Vic-Press para produtos do sistema Vic-Press Cronograma 10S de 1 1/2 polegadas/48,3 mm e 2 polegadas/60,3 mm

1 Garra do adaptador Vic-Press

1 Manual de instalação de Campo dos Produtos do Sistema Vic-Press Cronograma 10S da Victaulic (I-P500)

1 Instruções para Manômetros Marcadores de Tubo (Manômetro I-P500.)

1 Manômetros Marcadores de Tubo para tubo de 1 1/2 polegadas/48,3 mm e 2 polegadas/60,3 mm

1 Bastão de pintura

1 Escova de aço

CONTEÚDO DO ESTOJO DE FERRAMENTA CONTEÚDO DO ESTOJO DE ACESSÓRIOS
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UTIlIZAçãO DO CARRINHO 
DE MãO PARA TRANSPORTE 
DA FERRAMENTA OU ESTOJO 
DE ACESSÓRIOS
devido ao peso da ferramenta e dos estojos 
de acessórios, um carrinho de mão é fornecido 
para facilitar o transporte. 

para instalar o carrinho na traseira da ferramenta 
ou estojo de acessórios:

 

1. engate o suporte superior do carrinho 
na barra superior da traseira da ferramenta 
ou estojo de acessórios, como mostrado acima.

 

2. aperte o botão localizado no suporte inferior 
do carrinho (entre as rodas). engate esse 
suporte inferior na barra inferior na traseira 
da ferramenta ou estojo de acessórios. solte o botão 
e certifique-se de que o carrinho de mão esteja 
preso ao estojo.

 

3. levante a alavanca para facilitar a rotação do estojo.

AVISO
 • Para evitar que a ferramenta ou estojo de 

acessórios se desloquem no carrinho e sejam 
danificadas, remova o carrinho de mão antes 
de abrir o estojo. O estojo deve ser estendido 
no chão para evitar danos a qualquer um dos 
componentes.

 • Remova o carrinho apertando o botão localizado 
no suporte inferior do carrinho de mão. 
Desengate o suporte inferior da barra inferior 
e levante o carrinho da traseira do estojo.
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INFORMAçõES DE BATERIA 
E CARREGADOR DE BATERIA

 PERIGO
 • Certifique-se que 

a voltagem no rótulo 
do carregador de bateria 
é a mesma da voltagem 
da fonte de eletricidade.

O não cumprimento dessa instrução pode resultar 
em morte ou sérios danos pessoais.

ESPECIFICAçõES

entrada do carregador de bateria (ca 120 volts, 
50–60 Hz) entre em contato com a Victaulic 
para voltagens alternativas

saída do carregador de bateria (cc 7.2 volts – 18 volts)

peso da bateria de 18 volts (1,4 libras/0,65 kg)

a bateria deve ser carregada completamente antes 
de tentar prensar qualquer produto de sistema 
Vic-press. somente o carregador de bateria, 
fornecido com a ferramenta, deve ser utilizado. 
consulte a seção “requisitos de temperatura 
para carregamento de baterias”.

 

1. conecte o carregador de bateria em uma fonte 
de energia ca adequada.

1a. insira a bateria no carregador de bateria, 
como mostrado acima.

1b. Quando uma bateria for inserida no 
carregador de bateria, a luz vermelha indicadora 
acenderá. após aproximadamente 25 minutos, 
a luz indicadora mudará de vermelho para verde, 
o que é uma notificação de que a bateria está 
carregada completamente. sempre consulte a folha 
de instruções fornecida com o carregador de bateria 
para informações completas.

 

2. pressione o botão sobre a bateria para removê-la 
do carregador de bateria, como mostrado acima.

3. após carregar uma bateria, sempre desconecte 
o carregador de bateria da fonte de energia ca.

se a bateria não estiver carregada o bastante 
no início da operação de prensa, o pistão irá 
avançar brevemente e então se retrair. a bateria 
deve ser carregada ou substituída por uma bateria 
completamente carregada antes de tentar executar 
a próxima operação de prensa.

se a bateria estiver fraca durante a operação 
de prensa, a ferramenta irá parar antes de completar 
a operação de prensa. NOTA: ESTA JUNçãO QUE 
FOI PRENSADA É INACEITÁVEl. a conexão deve 
ser prensada novamente com uma ferramenta cuja 
bateria esteja totalmente carregada. após substituir 
a bateria da ferramenta, a operação de prensa pode 
ser concluída.
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EXIGÊNCIAS DE TEMPERATURA 
PARA CARREGAMENTO DE BATERIAS

não carregue baterias em temperaturas ambientes 
menores que 50° F/10° c ou maiores que 104° F/ 
40° c.

EXIGÊNCIAS DE TEMPERATURA 
PARA OPERAçãO DA FERRAMENTA  
PFT510

não opere a pFt510 em temperaturas ambientes 
menores que 14° F/–10° c ou maiores que 122° F/ 
50° c.

QUANTIDADE APROXIMADA DE PRENSAS 
COM UMA BATERIA TOTAlMENTE 
CARREGADA

a seguinte tabela lista a quantidade aproximada 
de prensas previstas, conforme o tamanho 
do tubo, com uma bateria totalmente carregada. 
NOTA: a quantidade de prensas pode variar de acordo 
com as propriedades do tubo, idade das baterias etc.

Diâmetro  
nominal

polegadas

Diâmetro  
externo  

real do tubo
Polegadas mm

Quantidade 
aproximada de 

prensas com uma 
bateria totalmente 

carregada

1/2 0,840 13621,3

3/4 1,050 11026,9

1 1,315 8733,7

1 1/2 1,900 4748,3

2 2,375 3560,3
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Bateria 
Recarregável

Botão 
ResetGatilho

Pino de 
Bloqueio

Alavancas da Garra 
Padrão Vic-Press Anel 

deslizante

Ilhó para CorreiaBotão para 
Deslizar o Anel

Função “Lado do Tubo” 
da Garra Padrão Vic-Press

Ganchos da Garra 
Adaptadora que engatam 

no Anel Vic-Press

Garra do adaptador Vic-Press Anel Vic-Press

Luz de 
Trabalho

Luz de 
Status LED

Função “Lado do Tubo” 
do Anel Vic-Press

Pino de 
travamento

Garra Padrão 
Vic-Press
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· Leia e compreenda o Manual de Instalação 
 de Campo I-P500 e o manual de operação 
 e manutenção TM-PFT510 antes de tentar 
 instalar os produtos de sistema Vic-Press 
 Cronograma 10S.
· A ferramenta Vic-Press Cronograma 10S PFT510 
 é projetada para utilização SOMENTE com 
 produtos de sistema Vic-Press Cronograma 10S. 
 NÃO tente instalar produtos Press�t
 Cronograma 5 
 com essa ferramenta.
· O tubo para uso com produtos de sistema 
 Vic-Press Cronograma 10S deve atender 
 aos requisitos mínimos de comprimento 
 tubo-niple especi�cados neste rótulo.
· Sempre meça a profundidade de inserção 
 do tubo utilizando o Manômetro Marcador 
 Vic-Press ou uma régua ou �ta métrica. 
 Marque o tubo na medida correta, 
 especi�cado neste rótulo utilizando 
 um marcador ou bastão de tinta. 
· Sempre insira o tubo totalmente na conexão.
· Sempre posicione a conexão 
 adequadamente na garra Vic-Press padrão 
 ou anel Vic-Press antes de tentar executar 
 a operação de prensa.

O não cumprimento dessas instruções pode 
provocar falha do sistema, resultando em sérios 
danos pessoais e materiais.
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1 1⁄16 Polegadas/27 m
m

1 3⁄16 Polegadas/30 m
m

1 3⁄8 Polegadas/35 m
m

1 5⁄8 Polegadas/41 m
m

ADVERTÊNCIA

· Sempre mantenha as mãos longe de pontos 
 de mordedura (cilindros, garras Vic-Press padrão, 
 Garra Adaptadora Vic-Press etc.) durante a operação 
 da ferramenta.
· Certifique-se de que o colar deslizante vermelho esteja 
 ajustado e travado na posição de operação adequada, 
 conforme descrito no Manual de Operação e Manutenção 
 TM-PFT510.
O não cumprimento dessas instruções pode resultar 
em danos pessoais graves. 64
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· Sempre mantenha as mãos longe de pontos 
 de mordedura (cilindros, garras Vic-Press padrão, 
 Garra Adaptadora Vic-Press etc.) durante a operação 
 da ferramenta.
· Certifique-se de que o colar deslizante vermelho esteja 
 ajustado e travado na posição de operação adequada, 
 conforme descrito no Manual de Operação e Manutenção 
 TM-PFT510.
O não cumprimento dessas instruções pode resultar 
em danos pessoais graves.

· Sempre mantenha as mãos longe de pontos 
 de mordedura (cilindros, garras Vic-Press padrão, 
 Garra Adaptadora Vic-Press etc.) durante a operação 
 da ferramenta.
· Certifique-se de que o colar deslizante vermelho esteja 
 ajustado e travado na posição de operação adequada, 
 conforme descrito no Manual de Operação e Manutenção 
 TM-PFT510.
O não cumprimento dessas instruções pode resultar 
em danos pessoais graves.

· Sempre mantenha as mãos longe de pontos 
 de mordedura (cilindros, garras Vic-Press padrão, 
 Garra Adaptadora Vic-Press etc.) durante a operação 
 da ferramenta.
· Certifique-se de que o colar deslizante vermelho esteja 
 ajustado e travado na posição de operação adequada, 
 conforme descrito no Manual de Operação e Manutenção 
 TM-PFT510.
O não cumprimento dessas instruções pode resultar 
em danos pessoais graves.
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Botão de Liberação 
de Bateria

ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

NOMENClATURA DA FERRAMENTA

AVISO
 • Os desenhos e/ou figuras deste manual podem ter sido exagerados para maior clareza.

 • O produto, junto com este manual de instruções de operação e manutenção, contém marcas 
registradas, direitos autorais e/ou recursos patenteados que são de propriedade exclusiva da Victaulic.
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INSTAlAçãO DA FERRAMENTA
1. insira a bateria carregada na ferramenta 
até que ela trave na posição com um clique audível.

 

Botão Reset

2. a instalação da garra padrão Vic-press ou da garra 
adaptadora Vic-press será possível somente quando 
os cilindros acionadores estiverem suficientemente 
retraídos. se necessário, pressione o botão reset 
até que os cilindros acionadores estejam retraídos.

 CUIDADO
 • Tome cuidado ao soltar o pino de travamento. 

O pino de travamento está sob pressão 
de mola.

O não cumprimento desta instrução pode resultar 
em danos pessoais.

 

1.

2.

 

3. libere o pino de travamento empurrando 
para dentro e girando em sentido anti-horário. 
tome cuidado ao liberar o pino de travamento. 
o pino de travamento está sob pressão de mola.

4. selecione os tamanhos adequados da garra 
padrão Vic-press ou da garra adaptadora Vic-press 
para o tamanho do tubo/conexão que estão sendo 
instalados. NOTA: o tamanho está estampado 
na garra padrão Vic-press/anel Vic-press.
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5. o anel deslizante vermelho deve ser ajustado 
para a posição adequada de operação de acordo 
com o tamanho da garra. NOTA: se necessário, 
aperte o gatilho para mover os cilindros 
para a frente se o anel deslizante vermelho 
não se encaixar na posição de operação apropriada.

 

Anel deslizante 
vermelho

a posição mostrada acima (anel deslizante vermelho 
encaixado na posição superior/frente) deve ser 
usada para os tamanhos 1/2 polegada/21,3 mm 
3/4 polegadas/26,9 mm.

 

Anel deslizante 
vermelho

a posição mostrada acima (anel deslizante vermelho 
encaixado na posição do meio/centro) deve ser usada 
para os tamanhos 1 polegada/33,7 mm.

 

Anel deslizante 
vermelho

a posição mostrada acima (anel deslizante 
vermelho encaixado na posição inferior/traseira) 
deve ser usada para os tamanhos 1 1/2 polegada/ 
48,3 mm e 2 polegadas/60,3 mm.

 

Anel 
deslizante vermelho

O botão 
tem que engatar 

no orifício no anel 
deslizante vermelho

6. após ajustar o anel deslizante vermelho para 
a posição adequada, certifique-se de que o botão 
esteja engatada totalmente no orifício do anel 
deslizante, como mostrado acima. NOTA: o botão irá 
emergir com um clique audível, garantindo que o anel 
deslizante vermelho está na posição de travamento.

 

 

7. instale a garra padrão Vic-press ou a garra 
adaptadora Vic-press na ferramenta. certifique-se 
de que a garra padrão Vic-press ou a garra adaptadora 
Vic-press estejam alinhadas adequadamente 
para permitir a inserção do pino de travamento.
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 CUIDADO

 • Mantenha os dedos longe do ponto 
de mordedura do pino de travamento/ 
mola do pino de travamento.

O não cumprimento desta instrução pode resultar 
em danos pessoais.

 

 

7a. empurre o pino de travamento completamente 
na ferramenta até que faça um clique.

 CUIDADO

 • Certifique-se de que o pino de travamento 
esteja totalmente engatado na ferramenta 
antes de tentar executar a operação de prensa.

A ferramenta não vai operar corretamente 
se o pino de travamento não estiver totalmente 
engatado, resultando em danos à ferramenta.
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OPERAçãO DE PRENSA 
PARA OS TAMANHOS 
1/2 POlEGADA/21,3 MM, 
3/4 POlEGADA/26,9 MM 
E 1 POlEGADA/33,7 MM

 ADVERTÊNCIA
 • Antes de operar a Ferramenta PFT510 

Vic-Press Cronograma 10S, leia o Manual 
de Instalação de Campo I-P500 e siga 
todas as instruções nas seções anteriores 
deste manual.

 • Use óculos de segurança, capacete, 
proteção para os pés e protetores auriculares.

 • A Ferramenta PFT510 Vic-Press Cronograma 10S 
é projetada para ser usada SOMENTE com 
produtos do sistema Vic-Press Cronograma 10S. 
Consulte a seção “Introdução”. NãO tente 
instalar produtos Pressfit Cronograma 5 com 
essa ferramenta.

 • O tamanho apropriado da garra padrão 
Vic-Press deve ser usado para o tamanho 
da conexão e do tubo que estão sendo 
instalados.

 • Inspecione a ferramenta e a garra padrão 
Vic-Press quanto a peças soltas, quebradas 
ou danificadas antes de tentar executar 
a operação de prensa.

 • NãO AlTERE DE NENHUMA MANEIRA 
A FERRAMENTA PFT510 VIC-PRESS 
CRONOGRAMA 10S OU AS GARRAS. 
AlTERAçõES EM QUAlQUER COMPONENTE 
DA FERRAMENTA PODEM RESUlTAR 
EM INSTAlAçãO INADEQUADA DO PRODUTO 
E INVAlIDARãO A GARANTIA VICTAUlIC.

 • Mantenha os dedos e mãos longe dos pontos 
de mordedura durante a operação de prensa.

O não cumprimento dessas instruções poderá 
causar lesões graves, danos materiais.

1. Verifique a garra padrão Vic-press quanto a danos 
ou desgaste antes de executar a operação de prensa. 
substitua quaisquer garras padrão Vic-press 
que estejam danificadas ou desgastadas.

 

2. abra a garra padrão Vic-press pressionando 
as alavancas.

 

Localizador 
de lado do tubo da 

garra padrão Vic-Press

3. posicione a garra padrão Vic-press sobre 
a conexão Vic-press cronograma 10s. certifique-se 
de que a cavidade da garra padrão Vic-press esteja 
alinhada com o cordão de vedação da conexão. 
o localizador de “lado de tubo” da garra padrão 
Vic-press deve ser posicionado sobre o tubo, 
como mostrado acima. NOTA: sempre posicione 
a ferramenta/garra padrão Vic-press na conexão 
em um ângulo reto em relação ao eixo do tubo. 
NãO TENTE REMOVER O lOCAlIZADOR 
DE “lADO DO TUBO” DA GARRA PADRãO 
VIC-PRESS. AlTERAçõES EM QUAlQUER 
COMPONENTE DA FERRAMENTA PODEM 
RESUlTAR EM INSTAlAçãO INADEQUADA 
DO PRODUTO E INVAlIDARãO A GARANTIA 
VICTAUlIC.

3a. solte as alavancas para permitir que a garra 
padrão Vic-press feche ao redor da conexão.
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Cavidade 
da Garra 
Vic-Press

Cordão de vedação 
da conexão

Marca 
de inserção do tubo

4. enquanto estiver posicionando a garra padrão 
Vic-press, certifique-se de que o tubo permaneça 
inserido totalmente na conexão e que a cavidade 
da garra Vic-press esteja alinhada/engatada 
no cordão de vedação da conexão, como mostrado 
acima. a extremidade da conexão deve estar nivelada 
na marca de inserção do tubo. sempre consulte 
o manual de instalação de campo da i-p500 
para preparação do tubo e requisitos de marcação.

 CUIDADO
 • Certifique-se de que o cordão de vedação 

da conexão esteja assentado completamente 
na cavidade da garra padrão Vic-Press antes 
de executar a operação.

O não-cumprimento dessas instruções causará 
uma prensa inadequada, resultando em danos 
materiais.

 ADVERTÊNCIA
 • Mantenha os dedos 

e as mãos longe da garra 
padrão Vic-Press e outros 
pontos de esmagamento 
durante a operação 
de prensa.

O não-cumprimento dessa instrução pode resultar 
em sérios danos pessoais.

 

5. coloque as mãos como mostrado acima. sempre 
mantenha as mãos longe da garra padrão Vic-press 
e outros pontos de esmagamento durante a operação 
de prensa. NOTA: o cilindro da ferramenta pode 
ser rotacionado para facilitar o alinhamento.

5a. Quando a ferramenta estiver posicionada 
adequadamente, aperte o gatilho e segure-o 
até que o ciclo de prensa esteja completo. o ciclo 
de prensa estará completo quando a garra padrão 
Vic-press fechar completamente e os cilindros 
acionadores voltarem para a posição completamente 
retraída.

5b. remova o dedo do gatilho para evitar acionamento 
acidental da ferramenta.

5c. após a conclusão da operação de prensa, 
solte a garra padrão Vic-press pressionando 
as alavancas. remova a ferramenta da conexão/tubo.
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OPERAçãO DE PRENSA PARA 
TAMANHOS 1 1/2 POlEGADAS/ 
48,3 MM E 2 POlEGADAS/ 
60,3 MM

 ADVERTÊNCIA
 • Antes de operar a Ferramenta PFT510 

Vic-Press Cronograma 10S, leia o Manual 
de Instalação de Campo I-P500 e siga todas 
as instruções nas seções anteriores deste 
manual.

 • Use óculos de segurança, capacete, 
proteção para os pés e protetores auriculares.

 • A Ferramenta PFT510 Vic-Press Cronograma 10S 
é projetada para ser usada SOMENTE com 
produtos do sistema Vic-Press Cronograma 10S. 
Consulte a seção “Introdução”. NãO tente 
instalar produtos Pressfit Cronograma 5 
com essa ferramenta.

 • O tamanho adequado da garra adaptadora 
Vic-Press e do anel Vic-Press deve ser usado 
para o tamanho da conexão e do tubo 
que estão sendo instalados.

 • Inspecione a ferramenta, a garra adaptadora 
Vic-Press e o anel Vic-Press quanto a peças 
soltas, quebradas ou danificadas antes 
de tentar executar a operação de prensa.

 • NãO AlTERE DE NENHUMA MANEIRA 
A FERRAMENTA PFT510 VIC-PRESS 
CRONOGRAMA 10S OU AS GARRAS. 
AlTERAçõES EM QUAlQUER COMPONENTE 
DA FERRAMENTA PODEM RESUlTAR 
EM INSTAlAçãO INADEQUADA DO PRODUTO 
E INVAlIDARãO A GARANTIA VICTAUlIC.

 • Mantenha os dedos e mãos longe dos pontos 
de mordedura durante a operação de prensa.

O não cumprimento dessas instruções poderá 
causar lesões graves, danos materiais.

1. Verifique a garra adaptadora Vic-press e o anel 
Vic-press quanto a danos ou desgaste antes de 
tentar executar a operação de prensa. componentes 
danificados ou desgastados devem ser devolvidos 
a uma unidade de assistência técnica da Victaulic.

 

Tamanho 
do Anel 

Vic-Press

Localizador 
de lado do tubo 

do Anel 
Vic-Press

2. selecione o anel Vic-press de tamanho adequado 
para o tamanho da conexão e do tubo a ser instalado. 
NOTA: o tamanho do anel Vic-press está estampado 
no localizador de “lado de tubo” do anel Vic-press.

 

 

3. puxe para fora o pino de travamento do anel 
Vic-press até que ele desengate da braçadeira 
do anel Vic-press. permita que o anel Vic-press 
abra totalmente, como mostrado acima.
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4. enrole o anel Vic-press em volta da conexão 
de forma que a cavidade do anel Vic-press alinhe/
engate com o cordão de vedação da conexão. 
NOTA: o anel Vic-press pode ser instalado 
somente em uma direção, com o localizador 
de “lado do tubo” sobre o tubo. se o localizador 
de “lado do tubo” estiver posicionado no meio da 
conexão, o anel Vic-press não fechará. NãO TENTE 
REMOVER O lOCAlIZADOR DE “lADO DO TUBO” 
DO ANEl VIC-RING. AlTERAçõES EM QUAlQUER 
COMPONENTE DA FERRAMENTA PODEM 
RESUlTAR EM INSTAlAçãO INADEQUADA DO 
PRODUTO E INVAlIDARãO A GARANTIA VICTAUlIC.

 

para facilitar o manuseio, o anel Vic-press 
pode ser instalado na conexão antes da inserção 
das extremidades do tubo na conexão, 
como mostrado acima.

 

 

5. Feche o anel Vic-press alinhando os orifícios 
das duas extremidades. empurre completamente 
o pino de travamento ao longo da braçadeira do anel 
Vic-press, como mostrado acima. NOTA: o anel 
Vic-press pode ser rotacionado em volta da conexão 
para facilitar o posicionamento da ferramenta.
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Ganchos da garra 
adaptadora Vic-Press que 
engatam no anel Vic-Press

 

6. instale a garra adaptadora Vic-press na ferramenta 
seguindo a seção “instalação da ferramenta”.

6a. abra a garra adaptadora Vic-press pressionando 
as alavancas. alinhe os ganchos da garra adaptadora 
Vic-press com o anel Vic-press, como mostrado 
acima.

 

7. engate os ganchos da garra adaptadora Vic-press 
no anel Vic-press e solte as alavancas. certifique-se 
de que todos os quatro ganchos da garra adaptadora 
Vic-press engatam completamente no anel Vic-press.

7a. enquanto estiver posicionando a garra adaptadora 
Vic-press e o anel Vic-press, certifique-se de que 
o tubo permaneça inserido totalmente na conexão. 
a ponta da conexão deve ser nivelada com a marca 
do tubo. sempre consulte o manual de instalação 
de campo da i-p500 para preparação do tubo 
e requisitos de marcação.

 CUIDADO
 • Certifique-se de que o cordão de vedação 

da conexão esteja assentado completamente 
na cavidade do anel Vic-Press antes 
de executar a operação de prensa.

O não-cumprimento dessas instruções causará 
uma prensa inadequada, resultando em danos 
materiais.

 ADVERTÊNCIA
 • Mantenha os dedos 

e as mãos longe da garra 
adaptadora Vic-Press 
e outros pontos 
de esmagamento durante 
a operação de prensa.

O não-cumprimento dessa instrução pode resultar 
em sérios danos pessoais.

8. sempre mantenha as mãos longe da garra 
adaptadora Vic-press e outros pontos de esmagamento 
durante a operação de prensa.

8a. Quando a ferramenta estiver posicionada 
adequadamente, aperte o gatilho e segure-o 
até que o ciclo de prensa esteja completo. 
o ciclo de prensa estará completo quando 
a garra adaptadora Vic-press fechar completamente 
sobre o anel Vic-press e os cilindros acionadores 
voltam para a posição completamente retraída.

8b. remova o dedo do gatilho para evitar acionamento 
acidental da ferramenta.
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8c. após a conclusão da operação de prensa, 
solte a garra adaptadora Vic-press do anel Vic-press 
pressionando as alavancas. remova a ferramenta 
do anel Vic-press.

 

8d. remova o anel Vic-press da conexão puxando 
o pino de travamento para fora até que ele desengate 
da braçadeira do anel Vic-press, como mostrado 
na etapa 3 desta seção.
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REMOçãO DA GARRA PADRãO 
VIC-PRESS OU GARRA 
ADAPTADORA VIC-PRESS

 ADVERTÊNCIA
 • Tome cuidado ao soltar o pino de travamento. 

O pino de travamento está sob pressão 
de mola.

 • Para prevenir danos, não deixe cair 
a garra padrão/garra adaptadora Vic-Press.

O não-cumprimento dessas instruções pode 
resultar em danos pessoais graves.

 

1.
2.

 

1.

2.

1. solte o pino de travamento empurrando 
para dentro e girando no sentido anti-horário. 
tome cuidado ao soltar o pino de travamento. 
o pino de travamento está sob pressão de mola. 
remova a garra padrão Vic-press ou a garra 
adaptadora Vic-press da ferramenta.

MANUTENçãO

 ADVERTÊNCIA
 • Remova a bateria da ferramenta antes 

de lubrificar qualquer componente da ferramenta.

 • NãO altere de nenhuma maneira a Ferramenta 
PFT510 Vic-Press Cronograma 10S ou as garras. 
AlTERAçõES EM QUAlQUER COMPONENTE 
DA FERRAMENTA PODEM RESUlTAR 
EM INSTAlAçãO INADEQUADA DE PRODUTO 
E ANUlAR A GARANTIA VICTAUlIC.

O não cumprimento dessas instruções poderá 
resultar em graves ferimentos e montagem 
inadequada do produto. 

após aproximadamente 10.000 prensas ou pelo 
menos uma vez por ano, a ferramenta, as garras 
padrão Vic-press, a garra adaptadora Vic-press 
e os anéis Vic-press devem retornar a uma 
assistência técnica autorizada Victaulic para 
inspeção. NOTA: a ferramenta é equipada 
com um led indicador de falha/manutenção. 
consulte a tabela “luzes/sons de indicação” 
na página 22 para informações adicionais.

se a força de prensa for insuficiente ou se a ferramenta 
estiver perdendo óleo, a ferramenta deve ser devolvida 
à unidade de assistência técnica autorizada Victaulic 
para conserto. garras padrão Vic-press, garras 
adaptadoras Vic-press e aneis Vic-press danificados 
ou desgastados nÃo podem ser consertados e devem 
ser substituídos por novos componentes fornecidos 
pela Victaulic.

 

1. remova a bateria da ferramenta pressionando 
o botão, como mostrado acima.
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 ADVERTÊNCIA

 • Utilize óculos quando 
estiver trabalhando com 
ar comprimido para evitar 
que detritos entrem nos olhos.

O não-cumprimento dessa instrução pode resultar 
em sérios danos pessoais.

 

2. limpe os cilindros acionadores e o pino 
de travamento com uma escova ou ar comprimido.

 

Lubri�que 
Pino 

de bloqueio

Lubri�que 
Guia 

de Cilindros 
Acionadores

Lubri�que 
Cilindros 

Acionadores

3. lubrifique o guia dos cilindros acionadores 
com uma graxa leve.

3a. lubrifique os cilindros acionadores 
com um óleo de máquina leve.

3b. lubrifique o pino de travamento 
com um óleo de máquina leve.

4. limpe componentes plásticos 
(isto é, baterias, gabinete de ferramentas, etc.) 

com um detergente neutro e pano úmido. 
nÃo use solventes de limpeza, terebintina, 
aguarrás, etc. para limpar peças de plástico. 
nÃo mergulhe a ferramenta em líquidos.

 

5. remova depósitos das cavidades de prensa 
das garras padrão Vic-press com uma escova de aço.

 

6. remova depósitos das cavidades de prensa 
dos aneis Vic-press com uma escova de aço.
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7. utilize ar comprimido para remover quaisquer 
detritos soltos das cavidades de prensa das garras 
padrão Vic-press e aneis Vic-press.

8. lubrifique todos os pontos pivô sobre as garras 
padrão Vic-press, garras adaptadoras Vic-press 
e aneis Vic-press com um óleo leve de máquina.

9. revista inteiramente a garra padrão Vic-press, 
a garra adaptadora Vic-press e os anéis Vic-press 
com um spray lubrificante de grau industrial/
anticorrosão.

10. carregue as baterias conforme descrito na seção 
“informações de bateria e carregador de bateria”.

Manutenção da bateria e carregador de bateria

AVISO
 • Baterias e/ou carregadores de bateria 

danificados devem ser substituídos 
imediatamente.

 • Não descarte baterias junto com o lixo 
doméstico normal. As baterias devem 
ser descartadas adequadamente, 
de acordo com os requisitos ambientais locais.

1. remova a bateria do carregador de bateria 
e desconecte o carregador de bateria da fonte 
de energia ca antes de tentar executar qualquer 
manutenção.

2. limpe a bateria e os contatos da bateria 
com um pano úmido. nÃo mergulhe as peças. 
certifique-se de que os contatos e áreas de ventilação 
do carregador de bateria estejam livres de resíduos.
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SOlUçãO DE PROBlEMAS

PROBlEMA CAUSA POSSÍVEl SOlUçãO

A ferramenta não funciona. A bateria recarregável está defeituosa 
ou perdeu completamente a carga.

Substitua a bateria por uma bateria nova, 
totalmente carregada e de mesma voltagem 
(fornecida pela Victaulic).

A ferramenta está falha ou foi danificada. Entre em contato com a Victaulic.

A ferramenta não finaliza a operação 
de prensa. A garra Vic-Press não fecha 
completamente.

A ferramenta está sobrecarregada ou foi usada 
para prensar materiais de tubo não permitidos.

Use a ferramenta somente com materiais 
de tubo relacionados neste manual.

Sujeira ou depósitos estão presentes entre 
as alavancas da garra Vic-Press ou no contorno 
de prensa da garra Vic-Press.

Limpe a garra Vic-Press segundo 
a seção “Manutenção”.

A ferramenta está falha ou foi danificada. Entre em contato com a Victaulic.

A bateria recarregável ficou fraca durante 
a operação de prensa.

Substitua a bateria por uma bateria 
totalmente recarregada de mesma voltagem 
(fornecida pela Victaulic).

A garra de prensa que está sendo usada 
não é compatível com a ferramenta.

Utilize somente garras Vic-Press PFT510 para 
Produtos do Sistema Vic-Press Cronograma 10S 
(fornecidos pela Victaulic).

O pino de travamento não está inserido 
corretamente.

Empurre o pino de travamento totalmente 
através da garra Vic-Press e para dentro 
da ferramenta até que faça um clique.

Durante a operação de prensa, 
uma crista é criada sobre a conexão.

Garra Vic-Press/Contorno da Garra 
Vic-Press danificados ou desgastados.

Substitua a garra Vic-Press por uma nova 
garra Vic-Press fornecida pela Victaulic para 
produtos do sistema Vic-Press Cronograma 10S 
(fornecida pela Victaulic).

A garra Vic-Press que está sendo usada 
não é do tamanho correto.

Substitua a garra Vic-Press por uma com 
o tamanho correto para o tubo/conexão 
que está sendo instalado.

A garra de prensa não é feita para uso com 
produtos do sistema Vic-Press Cronograma 10S 
Victaulic.

Utilize somente garras Vic-Press PFT510 para 
Produtos do Sistema Vic-Press Cronograma 10S 
(marcados com o logo Victaulic).

Os tamanhos da conexão e do tubo 
não são correspondentes.

Utilize tamanhos de conexão/tubo 
correspondentes ao tamanho apropriado 
da garra Vic-Press para Produtos do 
Sistema Vic-Press Cronograma 10S 
(fornecidos pela Victaulic).
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lUZES/SONS DE INDICAçãO

OCORRE
CAUSA 

OU RESUlTADO

 

20 Segundos
Após ciclo 
de trabalho Bateria fraca

 

2 Vezes

Após inserção 
da bateria Autochecagem

 

20 Seg/2 Hz

Após ciclo 
de trabalho

Devolva a ferramenta 
à Victaulic para 
manutenção

 

20 Seg/5 Hz
Durante o ciclo 
de trabalho

O limite de temperatura 
foi excedido

 

20 Segundos

 

20 Seg/2 Hz

Após ciclo 
de trabalho

Devolva a ferramenta 
à Victaulic para 
manutenção

 

1 vez

Após ciclo 
de trabalho

A pressão requerida 
não foi alcançada devido 
à interrupção do ciclo 
de prensa feita pelo 
operador enquanto 
o motor estava ligado

 

3 vezes
 

3 vezes

Após ciclo 
de trabalho

A pressão exigida não foi 
alcançada devido à falha 
mecânica enquanto 
o motor estava ligado/
Devolva a ferramenta 
para a Victaulic para 
manutenção
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Emitida de acordo com a

DIRETIVA MÁQUINAS, 2006/42/CE

A Victaulic Company, com matriz em 4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040, EUA, 
na função de representante comercial da Gustav Klauke GmbH (Auf dem Knapp 46, 
D-42855, Remscheid, Alemanha), declara pelo presente que o produto listado abaixo 
obedece ao Anexo I - Requisitos Essenciais de Saúde e de Segurança Relacionados à 
Concepção e à Construção de Máquinas, de acordo com a Diretiva Máquinas, 2006/46/CE.

Designação do Modelo do Produto: Ferramenta PFT510 Vic-Press™

Descrição do produto: Ferramenta de Prensa Portátil 18V DC 
 para a montagem de Produtos do Sistema 
 Vic-Press Cronograma 10S Victaulic.
Avaliação da Conformidade: Conformidade avaliada pela Gustav 
 Klauke GmbH, de acordo com Anexo I.

Observação sobre as aplicações: Os produtos Vic-Press não são destinados 
 ao uso com substâncias tóxicas, 
 inflamáveis, explosivas ou comburentes, 
 ou com outras substâncias perigosas.
Outros Padrões de Referência: IEC 60745-1 1/2010 EN-61000-6-2
 EN-349 EN-61000-6-3
 EN-982 EN-5349 T1
 EN-1037 EN-5349 T2

p/

Assinatura:

Nome:

Título:

Data:

Mr. Joh.-Christoph Schütz Mr. Len R. Swantek

Eng.
Responsável de CE

Diretor - Conformidade
Regulamentar Global

5 de Outubro de 2012
Gustav Klauke GmbH, 
Fabricante

5 de Outubro de 2012
Victaulic Company,
Representante Comercial
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PFT510
FERRAMENTA VIC-PRESS™ PARA PRODUTOS DO SISTEMA VIC-PRESS CRONOGRAMA 10S

TM-PFT510-PORBMANUAl DE INSTRUçõES DE OPERAçãO E MANUTENçãO

para informações de contato completas, visite www.victaulic.com
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