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COMANDO DE 
GRAXA SAMOA
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1.  Comando de graxa ergonômico e robusto, construção em alumínio 
e válvula em aço, para utilização em sistema de lubrificação de alta 
pressão (7000 psi).

2.  Ao acionar o gatilho, proporciona fluxo de graxa continuo. O 
comando deve ser utilizado em conjunto com a conexão giratória, 
para evitar torsões na mangueira em alta pressão e facilitar o acesso 
ao ponto de lubrificação em qualquer posição.

3.  O modelo PG-77/Z y PG-77/ZF inclui o giratorio.

NUT LOCKER
SELLADOR
PÂTE
DICHTUNGSMITTEL
SELANTE

1.  Conectar a extensão rígida no orifício frontal do comando (conexões 
Ø 1/8”).

2.  Fazer a conexão da junta da rosca Ø 1/4” à união giratória (1965-C) 
no comando.

3.  Conectar o conjunto na linha de abastecimento de graxa.
4. Em todas as conexões utilizar um selante (cola veda-rosca) para fixar 

as peças.

MANUTENÇÃO DO COMANDO DE GRAXA

O assento da válvula interior pode chegar a danificar devido ao acumulo 
sobre ela de impurezas contidas na graxa utilizada. Isso provoca o 
vazamento de graxa inclusive quando comando não esta em 
funcionamento (sem pressionar o gatilho).

LIMPEZA DA VALVULA
Retirar o conector de saída (6), a guia do eixo (5) e retirar o corpo 
interior do comando de graxa.
Apertar o semicorpo (12) em uma morsa (figura 1), prendendo com a 
vareta para que o comando não gire durante a manutenção.
Desrosquear o semicorpo inferior usando uma chave STILSON (no ponto 
indicado na figura 1).

ATENÇÃO:  Separar cuidadosamente todas as peças, ao terminar 
de desrosquear para evitar que as peças se percam.
Ao montar, colocar a parte chanfrada da peça (13) em contato 
com a esfera (figura 2).
Rosquear os semicorpos superior e inferior aplicando um selante.
Rosquear novamente as peças 5 e 6 na sua posição aplicando o 
selante removível.
Se durante a manutenção da válvula verificar algum dano serio 
na esfera ou nos assentos, substituir o corpo interior do 
comando. Esta peça deve ser substituída pelo conjunto completo 
garantir a qualidade do equipamento. Posicionando as peças em 
seus lugares corretamente. Desta forma o fornecedor assegura o 
ótimo funcionamento do comando após a manutenção.

SUBSTITUIÇÃO DO CORPO INTERIOR: Retirar o conector da saída (6) 
e a guia do eixo (5). Extrair o corpo interior e substitui-lo por um novo 
conjunto. Rosquear novamente as peças 5 e 6 em sua posição correta 
aplicando um selante de juntas.
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FIG. 2

NUT LOCKER
SELLADOR
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PEÇAS 

KIT DE REPARAÇÃO

INCL. POS. DESCRIÇÃO

760799 Conjunto da válvula

741315

741390 2, 10 Gatilho
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Kit nº
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Peças disponíveis por separado

INCL. POS. Descrição

121050 17 Conector hidráulico

18 Tubo de saída

19 Giratorio
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