INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO CAVALETE PARA DESENHO

MOD. CV-05
1º Retire as tampas laterais (1) das pernas
do cavalete. Elas não possuem parafusos.
Para retirá-las basta suspendê-las.
(1)

2º Coloque os dois pés (6) na posição
indicada na ﬁgura ao lado, encaixando os
parafusos nos respectivos orifícios e
prenda-os com as quatro porcas (7).
Não se esqueça das arruelas.
Aperte ﬁrmemente.
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4º Recoloque as tampas laterais.

(6)

(3)

3º Coloque o pedal de travamento (2)
faceando por fora das alavancas (3),
encaixando suas extremidades nos pinos (4).
Prenda-o ﬁrmemente com os parafusos
de ﬁxação (5).

(5)

5º Com o auxílio de outra pessoa, levante
o pedal de travamento (2) e coloque o
quadro (8) na posição indicada ao lado.
(3)

(7)

(2)

(4)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

(5)

6º Prenda as alavancas (9) no quadro (8)
com o auxílio dos parafusos (10). Observe
a colocação das arruelas entre as porcas
e entre os parafusos.
Apenas uma leve pressão, para permitir
uma movimentação suave do quadro.

(6)

a) O Cavalete Trident mod. 05 foi dimensionado para receber uma prancheta de boa qualidade, de madeira
compensada. Não coloque sobre ele uma prancheta de aglomerado de madeira, porque esse material é
excessivamente pesado e pode impedir um balanceamento perfeito e suave movimentação.
Recomendamos o uso da prancheta Trident mod. PR-150 (150 x 100 cm).
b) Depois de montada a prancheta sobre o cavalete, instale sobre ela os demais apetrechos que pretende utilizar
(luminária, régua paralela ou tecnígrafo) e só então veriﬁque se o balanceamento está perfeito. Além do pistão
á gás, o Cavalete 05 possui também duas molas grandes e duas molas pequenas. Normalmente apenas uma
ou duas molas grandes são suﬁcientes para obter-se um balanceamento perfeito. No entanto, se a prancheta
instalada for de 1,80 mt ou 2,00 mt, ou ainda se sobre a prancheta for instalado muito peso, pode ser necessário
o uso de uma ou duas molas pequenas. As molas que sobrarem, guarde-as para uma eventualidade futura.
c) Normalmente a prancheta é instalada com sua borda inferior faceando a extremidade inferior do quadro (8).
No entanto, quando for instalado muito peso na extremidade superior da prancheta, de tal forma que com quatro
molas não se consiga um balanceamento perfeito, pode tornar-se necessário deslocar-se o centro de gravidade
da prancheta para até uns 10 cm à frente da extremidade inferior do quadro metálico.
d) Nas tampos das pernas do cavalete existem quatros pequenos furos.
Destinam-se à ﬁxação da Mesa Auxiliar Trident mod. MA-1
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