TRIPÉ M3-Plus
MONTAGEM E AJUSTE DA ALTURA DO TRIPÉ
1. Partes do Tripé M3-Plus
O modelo de tripé M3-Plus completo é formado das partes indicadas na figura 1.
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Figura 1: Tripé M3-Plus completo.
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2. Montagem do Tripé
O tripé é a parte que mantém a estabilidade do conjunto e permite a regulagem da altura.
A sequência de montagem é apresentada a seguir.

1ª etapa: Posicionamento da estrela de solo
1.1. Instalação no piso
- retirar a estrela de solo do case.
- posicionar a estrela de solo mantendo os 3 módulos extensíveis em contato com o piso.

(a)

(b)
Figura 2: Instalação no piso.

1.2. Ajuste de estabilidade
A estabilidade do tripé depende do ajuste da estrela de solo (figura 3), que possui três módulos
extensíveis que permitem comprimentos diferentes, sendo fixados através das manoplas da
estrela (1). A estrela de solo possui 3 bases de ponteiras (2) para o acoplamento das ponteiras das
pernas.
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Figura 3: Ajuste de estabilidade.
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2ª etapa: Instalação das pernas na estrela de solo
- retirar a pernas do case.
- manter a altura mínima das pernas.
- acoplar as 3 ponteiras das pernas em cada uma das bases de ponteira da estrela de solo.
- aplicar uma força em cada ponteira a fim de realizar o acoplamento.

(a)

(b)
Figura 4: Instalação das pernas do tripé na estrela de solo.
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(a)

(b)
Figura 5: Aplicação de força para acoplamento.
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3ª etapa: Ajuste da Altura do Tripé
3.1. Seleção da altura
- soltar as borboletas das pernas para deixar livre a movimentação das peças telescópicas.
- selecionar a altura desejada, mantendo o berço na posição horizontal.
- apertar as borboletas levemente apenas para manter a altura ajustada das pernas.

(a)

(b)
Figura 6: Ajuste de altura.
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3.2. Aperto das borboletas para fixação da altura
- após o aperto leve, girar cada borboleta de ¼ de volta para fixar a altura.
NOTA:
Evitar o aperto além de ¼ de volta para evitar que as roscas das borboletas sejam espanadas.

(a)

(b)
Figura 7: Aperto final da borboleta.
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OBSERVAÇÃO:
A Mattedi realiza testes de capacidade de carga em todos os produtos fabricados, dentro dos
procedimentos de controle de qualidade.
No caso específico dos tripés M3-Plus, após o aperto definitivo de borboleta de ¼ de volta, são
colocadas anilhas de 20 kg, 15 kg e 5 kg (total de 40 kg) na parte superior do tripé e é exercida
uma força adicional de aproximadamente 20 kgf para baixo.
Este teste comprova que o aperto das borboletas em ¼ de volta é suficiente para o uso correto do
equipamento.

(a)

(b)
Figura 8: Teste de limite de carga.
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