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MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Grua SMC-7000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia atentamente este Manual de Instruções antes de montar e operar o 
equipamento. Após a leitura deste manual, guarde-o em local seguro para 
futura referência. Anote o número de série do produto para sua 
comodidade. 

MODELO n
o
. SMC-7000 

n
o
. de SÉRIE 5470 
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1.  CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 movimentos nos planos horizontal e vertical. 

 lança modular ajustável para 7 m, 5,8 m e 4,6 m. 

 capacidade de carga útil movimentada de até 30 kg. 

 uso em ambientes abertos e estúdios. 

 mobilidade de 360 graus no plano horizontal. 

 estrutura aerodinâmica para reduzir a ação do vento. 

 sistema de frenagem dos ângulos tilt e pan. 

 lança fabricada em alumínio com pintura eletrostática texturizada.  

 base dolly em aço bicromatizado com rodas pivotadas e freios. 

 coluna com tripé de altura ajustável em alumínio anodizado. 

 uso com cabeças remotas Mattedi ou Cammate, com adaptador. 

 fácil montagem e desmontagem. 

 operação manual. 

 peso aproximado do SMC-7000 (sem contrapesos): 131 kg. 

 contrapesos tipo anilhas (não fornecido). 

 

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

As principais partes da grua e seus acessórios são apresentadas nas 
figuras 2.1a e 2.1b.  
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 2.1: Componentes principais e acessórios da grua SMC-7000. 
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sendo: 

(a) base Dolly tipo estrela com freios duplos. 

(b) coluna tripé. 

(c) garfo. 

(d) lança do contrapeso. 

(e) contrapesos (não fornecido). 

(f) lança principal. 

(g) lança modular. 

(h) barra inferior do mecanismo de elevação. 

(i) haste vertical do cabo de sustentação. 

(j) haste lateral do cabo de sustentação. 

(k) cabo de sustentação vertical. 

(l) cabo de sustentação lateral. 

(m) cabo de alimentação da unidade de comando pan-tilt (acessório). 

(n) cabo transmissão sinal e alimentação cabeça remota (acessório). 

(o) unidade de comando pan-tilt da cabeça remota (acessório). 

(p) comando tipo pistola foco e zoom (acessório). 

(q) base do monitor. 

(r) cabeça remota (acessório). 

 

 

 

3. SEQUÊNCIA DE MONTAGEM 

3.1.  Base Dolly Tipo Estrela com Freios Duplos 

É a parte da grua que mantém o contato ao solo e permite deslocamentos 
do conjunto (não deslocar durante filmagens).  

Possui freios nas direções pan e tilt. 

 

Figura 3.1: Base dolly montada. 
 

Sequência de montagem: 

1. Dispor os 3 perfis da base, o núcleo da base e os 3 pinos 
conforme a figura 3.2. 

2. Inserir cada perfil da base no núcleo e colocar o pino de fixação. 

3. Frear cada roda através dos freios pan e tilt. 

núcleo da base 
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Figura 3.2: Componentes da base dolly. 

 

Figura 3.3: Montagem da base dolly. 

 

Figura 3.4: Detalhe do conjunto roda. 

 

3.2.  Coluna Tripé 

É a parte que garante a estabilidade estrutural da grua. Possui pernas 
telescópicas articuladas com regulagens em 4 alturas. 

Sequência de montagem: 

1. Afrouxar a presilha da perna central, prender as presilhas das 
pernas telescópicas e posicionar cada perna nas hastes dos perfis 
da base Dolly. 

2. Soltar as presilhas das pernas telescópicas para ajustar o encaixe 
das pernas nas hastes dos perfis, até que os pinos com molas 
estejam fixados. 

3. A altura normal de uso é a sem ajuste (posição com batente). 
Para outras alturas movimentar as pernas telescópicas e fixá-las 
em uma das 3 posições com os pinos.  

4. Apertar as presilhas da perna central e pernas telescópicas. 

haste do perfil 
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Figura 3.5: Montagem da coluna tripé. 
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NOTA: REGULAGEM DE NÍVEL 

É necessário nivelar a grua em relação ao solo.  

Procedimento de Regulagem: 

1. Instalar os cones de nivelamento em duas das rodas. 

2. Colocar o nível de bolhas na mesa da coluna do tripé. 

3. Ajustar os cones de nivelamento e verificar o nível de bolhas. 
Repetir a operação até que o nível de bolhas esteja centralizado. 
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3.3.  Garfo 

É a parte que garante a movimentação e o posicionamento horizontal 
(pan) e vertical (tilt) do equipamento.  

O freio da direção pan se encontra no garfo. 

 

   

Figura 3.6: Instalação do garfo na coluna. 
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Sequência de montagem: 

1. Afrouxar a presilha do garfo. 

2. Posicionar o garfo sobre a mesa da coluna tripé. 

3. Apertar a presilha do garfo. 

 

3.4.  Módulo Principal da Lança 

É a parte da grua que recebe os esforços dos módulos de lança e dos 
contrapesos. Possui módulos de lança superior e inferior. 

 

   

Figura 3.7: Instalação do módulo lança inferior. 

a) Sequência de montagem: módulo lança inferior 

1. Posicionar o módulo da lança inferior no mancal inferior do garfo. 
Usar uma das mão para aumentar ligeiramente a folga do garfo. 

2. Inserir o eixo do garfo através do módulo da lança inferior, para 
depois prendê-lo com um contrapino. 

3. Utilizar o Suporte de Lança Mattedi SML para apoiar o módulo da 
lança inferior e ajustar a sua altura. 
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b) Sequência de montagem: módulo lança superior 

1. Posicionar o módulo da lança superior no mancal superior do 
garfo. 

2. Inserir o eixo do garfo através do módulo da lança superior, para 
depois prendê-lo com um contrapino. 

3. Colocar o suporte de lança Mattedi SML para apoiar o módulo da 
lança superior e ajustar a sua altura. 
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Figura 3.8: Instalação do módulo lança superior. 

 

3.5.  Módulo 2 da Lança Dianteira 

Sequência de montagem: 

1. Inserir o módulo 2 no engate do módulo principal da lança, 
respeitando a numeração 2-2 entre as partes. 

2. Inserir o parafuso borboleta na parte inferior entre os módulos.  

3. Apertar a alavanca do engate até que os módulos estejam bem 
firmes, sem folga. 

4. Encaixar as partes inferiores por meio de centragem e fixá-las 
através do parafuso recartilhado. 
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Figura 3.9: Instalação do módulo 2 dianteiro. 

 

3.6.  Módulo 3 da Lança Dianteira 

Sequência de montagem: 

1. Colocar o suporte de lança Mattedi SML para apoiar o módulo 2 
da lança superior e ajustar a sua altura. 

2. Inserir o módulo 3 no módulo 2 da lança dianteira, respeitando a 
numeração 3-3 entre as partes. 

3. Inserir o parafuso borboleta na parte inferior entre os módulos.  

4. Apertar a alavanca do engate até que os módulos estejam bem 
firmes, sem folga. 

5. Encaixar as partes inferiores por meio de centragem e fixá-las 
através do parafuso recartilhado. 
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Figura 3.10: Instalação do módulo 3 dianteiro. 

 

3.7.  Módulo da Lança Traseira 

Sequência de montagem: 

1. Inserir o módulo de lança traseira no engate do módulo principal 
da lança, respeitando os adesivos nas cores amarelas entre as 
partes. 

2. Inserir o parafuso borboleta na parte inferior entre os módulos.  

3. Apertar a alavanca do engate até que os módulos estejam bem 
firmes, sem folga. 

4. Encaixar as partes inferiores por meio de centragem e fixá-las 
através do parafuso recartilhado. 
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Figura 3.11: Instalação da lança traseira. 

 

3.8.  Módulo 4 da Lança Dianteira 

Sequência de montagem: 

1. Colocar o suporte de lança Mattedi SML para apoiar o módulo 3 
da lança superior e ajustar a sua altura. 

2. Inserir o módulo 4 no módulo 3 da lança dianteira, respeitando a 
numeração 4-4 entre as partes. 

3. Inserir o parafuso borboleta na parte inferior entre os módulos.  

4. Apertar a alavanca do engate até que os módulos estejam bem 
firmes, sem folga. 

5. Encaixar as partes inferiores por meio de centragem e fixá-las 
através do parafuso recartilhado. 
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Figura 3.12: Instalação do módulo 4 dianteiro. 
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3.9.  Módulo 5 da Lança Dianteira 

Sequência de montagem: 

1. Colocar o suporte de lança Mattedi SML para apoiar o módulo 4 
da lança superior e ajustar a sua altura. 

2. Inserir o módulo 5 no engate do módulo 4 lança dianteira, 
respeitando a numeração 5-5 entre as partes. 

3. Inserir o parafuso borboleta na parte inferior entre os módulos.  

4. Apertar a alavanca do engate até que os módulos estejam bem 
firmes, sem folga. 

5. Encaixar as partes inferiores por meio de centragem e fixá-las 
através do parafuso recartilhado. 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Instalação do módulo 5 dianteiro. 

B 

C 

A 



Manual SMC-7000 versão Fevereiro 2016 19 

3.10.  Hastes dos Cabos de Tração 

Sequência de montagem: 

1. Inserir uma das hastes laterais na lança principal superior. 

2. Inserir a outra haste lateral na lança principal superior. 

3. Inserir a haste vertical na lança principal superior. 

 

 

 

 

Figura 3.14: Instalação das hastes dos cabos de tração. 
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3.11.  Cabos de Tração com Catracas 

Cabo azul: montagem para grua na configuração 7 metros. 

Cabo verde: montagem para grua na configuração 5,8 metros. 

Sequência de montagem: 

1. Inserir a cabeça do cabo no rebaixo da peça de acoplamento, 
localizada em um dos lados do último módulo da lança.  

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Verificar a correta instalação da cabeça do cabo no rebaixo da peça 
de acoplamento. 

 

 

2. Conduzir o cabo com catraca através da lança, passando pela 
haste lateral.  

3. Inserir a cabeça do cabo no rebaixo da peça de acoplamento, 
localizada na lança principal. Verificar a correta instalação. 

4. Repetir as operações acima para o segundo cabo lateral. 

5. Inserir a cabeça do cabo no rebaixo da peça de acoplamento, 
localizada na parte superior do último módulo da lança.  

6. Conduzir o cabo com catraca através da lança, passando pela 
haste vertical.  
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7. Inserir a cabeça do cabo no rebaixo da peça de acoplamento, 
localizada na parte superior da lança principal. Verificar a correta 
instalação. 

8. Usar as catracas para tensionar gradualmente os 3 cabos em 
conjunto até que fiquem sem folgas e estáveis com o movimento. 
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Figura 3.15: Instalação dos cabos de tração. 

 

3.12.  Eixos dos Controles e Contrapesos 

Sequência de montagem (eixo de comando): 

1. Inserir o eixo dos comandos na lança principal superior. 

2. Colocar um contrapino em cada lado do eixo. 

 

Figura 3.16: Instalação do eixo dos comandos. 

Sequência de montagem (eixo dos contrapesos): 

1. Inserir uma haste vertical do contrapeso no lado direito, conforme 
a orientação indicada. 

2. Inserir a outra haste vertical do contrapeso na orientação indicada. 

3. Retirar os pinos de segurança do eixo dos contrapesos. 

4. Inserir o eixo dos contrapesos nas hastes verticais. 

5. Colocar um contrapino em cada lado do eixo. 

6. Colocar um contrapeso de 20 kg no lado esquerdo do eixo. 

7. Colocar um segundo contrapeso de 20 kg. 

8. Recolocar a haste vertical do contrapeso no lado esquerdo, 
mantendo uma posição de simetria. 

9. Colocar os pinos de segurança do eixo dos contrapesos. 
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Figura 3.16: Instalação dos eixos de comandos e contrapesos. 

3.13.  Freio do Tilt 

Sequência de montagem: 

1. Retirar os parafusos instalados na lança principal.  

2. Posicionar o disco meia-lua do freio tilt na lança principal. 

3. Prender o disco com os parafusos. 

4. Inserir a sapata 1 e o parafuso borboleta no furo do garfo. 

5. Inserir a sapata 2 no disco meia-lua e fixar com o parafuso-
borboleta. 

6. Ajustar o aperto para deixar liberado o movimento tilt. 
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Figura 3.17: Instalação do freio de tilt. 
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4.  MONTAGEM FINAL DOS CONTRAPESOS 

 Após a instalação da cabeça remota com câmera e lente, unidades 
de controle e acessórios, torna-se necessário realizar o balanceamento da 
grua por meio de contrapesos (anilhas de academia de ginástica). 

 O parâmetro de balanceamento é a grua permanecer na posição 
parada, ou com pouca velocidade de deslocamento, na situação com o 
freio tilt aberto (não freado). 

 As anilhas devem ser dispostas simetricamente em relação às 
hastes verticais de contrapeso, conforme a figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Inserção de contrapesos. 

 Os valores das massas das anilhas depende do peso do 
equipamento embarcado na grua. 

 Para a configuração da grua com 7 metros de lança a massa total 
sugerida é de 196 kg, sendo composta pelas seguintes anilhas:  

Anilha Quantidade 

20 kg 8 

15 kg 1 

10 kg 1 

5 kg 1 

3 kg 1 

2 kg 1 

1 kg 1 

 

 Para as configurações da grua com 5,8 metros e 4,6 metros de 
lança, deve-se reduzir o número de anilhas até se encontrar o ponto de 
balanceamento. 

 Por fim, deve-se inserir os pinos de segurança no eixo dos 
contrapesos para evitar deslocamento lateral dos contrapesos durante a 
operação da grua. 
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5. TRANSPORTE E PROTEÇÃO 

 Os módulos da SMC 7000 são fornecidos desmontados.  

 Após a montagem e a utilização da SMC 7000, caso seja 
necessária a desmontagem para o transporte, sugere-se que o usuário 
desmonte o equipamento considerando a sequência inversa apresentada 
neste manual. 

 Para deslocamentos pequenos em um mesmo piso, pode-se 
deslocar a grua montada utilizando-se as próprias rodas pivotadas.  

 Durante o uso da grua as rodas devem estar freadas para garantir a 
estabilidade da imagem. 

 A lança principal, o garfo e o freio de tilt podem ser mantidos 
montados em um subconjunto.  

 A grua SMC 7000 não é fornecida com case. 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

 A grua modular SMC-7000 pode ser configurada para utilização em 
outros comprimentos de lança, conforme indicado abaixo. 

Comprimento 
da lança 

Configuração Conjunto 
cabos 

7 metros Todos os módulos de lança Azul 

5,8 metros Retirar o módulo de lança 4 Verde 

4,6 metros Retirar os módulos de lança 3 e 4 - 

 
* Dimensões aproximadas 

NOTA: 

As informações técnicas contidas neste manual estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
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