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Procedimento de montagem e operação 
do BATEDOR SPT ELETRICO 
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Os procedimentos aqui descritos, limitam-se a auxiliar os operadores na 
montagem e operação funcional do conjunto, não tendo qualquer 
instrução de execução do serviço de sondagem SPT 
 

Itens do Conjunto: 
         Peso Unitário 
2 pés inferior da torre com escada    33,90 Kg 
2 secções superiores da torre com escada   29,40 Kg 
1 secção dupla inferior      32,60 Kg 
1 secção dupla superior      36,30 Kg 
1 roldana         6,00 Kg  
1 parafuso da roldana                                                   2,18 Kg 
1 alça                                                                                1,90 Kg  
1 carenagem de proteção                                             6,90 Kg 
1 conjunto de percussão com motor                         86,30 Kg 
2 distanciadores                                                              1,66 Kg 
 
 

Instruções de Montagem: 
 
 

1. Montar a torre de percussão, com a roldana, de maneira adequada 
e firme no solo. 
 

2. Montar o conjunto do tambor com moto-redutor na torre de 
percussão, em altura adequada de modo que as alavancas de 
acionamento da embreagem e freio fiquem em posição confortável 
para operação 

 
3. Montar a carenagem de proteção do cabo de aço (item 3 na foto 

acima), logo acima do tambor de modo que não haja possibilidade 
de acesso ao cabo com as mãos.  

 
4. Instalar um gancho (com trava de segurança) de abertura mínima 

de 1.1/4” para permitir a passagem do olhal do rabicho guia. 
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5. Instalar 3 clipes de segurança no cabo de aço, conforme norma. 

 
6. Instalar o limitador metálico de içamento ( item 5), a +/-30 cm 

acima do gancho. 
 

7. Executar o aterramento adequado da torre através da haste de 
cobre ( item 8) para proteção elétrica. 
 

 
 

8. Realizar a ligação elétrica entre da chave de partida do motor ao 
gerador, ou à rede elétrica, com cabo adequado para 3CV a 220V e 
blindado.  

 
9. Verificar o estado das lonas de embreagem e freio do tambor, 

ajusta-las ou troca-las se necessário. 
 

10. Verificar se o sistema de alavancas de tração e freio com molas 
estão operando satisfatoriamente. ( itens 1 e 2) 

 

8 



                                                      

Tel.: (11) 3621-5025 - E-mail: correio@sondeq.com.br 

 
 

Instruções de Operação: 
 
 

1. Ligar o motor através do botão de partida (verde) na boteira, (item 
4) 
 

2. Verificar se o botão de emergência está operando perfeitamente 
pressionando-o e religando o motor novamente. 

 
3. Puxe a alanca do Freio (direita) e acione a alavanca de Tração 

(esquerda) para enrolar o cabo e levantar o peso. 
 

4. Utilize sempre a chave de manobra para manter distância das 
ferramentas e do peso batente. 
 

 
 

5. Ao atingir a altura desejada (já marcada na haste rabicho para 
facilitar a operação), solte a alavanca de Tração (sem soltar a 
alavanca do Freio), para o peso cair. 
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6. Repita esta operação várias vezes para executar o ensaio conforme 
a norma SPT. 

 
7. Caso seja necessário parar o peso na posição elevada, basta soltar 

a alavanca do Freio (esquerda). 
 

8. Certifique-se que as hastes ou revestimentos estejam livres antes 
de sacar com o percussor. O limite de içamento é de 
aproximadamente 350 kg. 
 

9. Cuidado para não subir demasiadamente o gancho. 
Neste caso o limitador de içamento ( instalado no cabo, acima do 
gancho) poderá atingir o aro de proteção instalado no alto da 
torre, para evitar atingir a polia. 

    
 
 

Caso haja o operador forçar para içar, acima do limite de 350kg ou 
o limitador atingir o aro de proteção, o motor elétrico desligará por 
segurança. Para rearmar, pressione o botão vermelho ( Desliga) e 
ligue o motor novamente através do botão verde ( Partida). 

Aro de  

Proteção 

Limitador de 

Içamento 
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10. Caso as ferramentas (hastes ou revestimentos) fiquem presos 
no furo, solte antes as ferramentas com o saca-tubo, batendo de 
baixo para cima até solta-las e depois iça-las livremente. 

 
11. Ao usar o batedor para sacar a ferramenta, ou outra manobra, 

certifique-se de não atingir a roldana com o limitador de segurança 

instalado no cabo, logo acima do gancho. 


