
Trakrite Manómetro de KPi, Avanço  
(Caster) e Sopé (Camber)

N.º de peça: 77099
Instruções

a Mundialmente 
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WHEEL ALIGNMENT RANGE 
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Especificação:

• Medidor de inclinação com graduação fixa de +5º a -5º

• Medidor de avanço com graduação de +11º a -3º

• Medidor do pivô principal de 0º a 14º da esquerda para a 
direita

• Escalonado para utilização no lado esquerdo e no lado 
direito

Para ser utilizado em conjunto com bases giratórias da direção 
- N.º de peça: 77100. Apenas adequado para rodas de aço.

Introdução:
SOPÉ (CAMBER) = ângulo da roda vista da dianteira
Sopé zero = zero graus = roda vertical

AVANÇO (CASTER) = ângulo da linha de articulação da direção visto do lado.

INCLINAÇÃO DO CAVILHÃO = (KPI) ou SAI (inclinação do eixo da direção) é o ângulo da 
linha de articulação da direção em relação a uma linha vertical (vista da dianteira).

KPI e SAI não devem ser confundidos com o avanço (caster).

O ângulo de abertura = KPI + Sopé

A tabela seguinte apresenta alguma informação útil para auxiliar no diagnóstico de várias 
anomalias da direção/suspensão a partir dos resultados das medições indicadas acima.

KPi Sopé

ÂNGULOS DE ALINHAMENTO
K.P.I Sopé (camber) Ângulo de abertura ANOMALIA
Correto Inferior à especificação Inferior à especificação Veio empenado
Inferior à 
especificação

Superior à especificação Correto Braço da suspensão inferior 
empenado

Superior à 
especificação

Inferior à especificação Correto Braço da suspensão 
superior empenado

Inferior à 
especificação

Superior à especificação Superior à especificação Braço da suspensão inferior 
e veio empenados

Rasto do avanço

Avanço (caster)

Dianteira

Eixo da direção

Rótula superior

Rótula inferior
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Instruções de utilização:
SOPÉ (CAMBER)

• Garantir que as recomendações do fabricante para medição do sopé são observadas.

• Alguns fabricantes estipulam que o veículo deve conter um peso específico de 
combustível no depósito e/ou peso adicionado no banco do condutor.

• Garantir que as rodas estão a apontar exatamente na posição de marcha a direito.

1. Desmontar o prato de proteção magnético da extremidade da ponteira na 77099.

2. Encaixar o manómetro no centro do cubo (jante montada).

3. Inclinar a 77099 de forma que a bolha no manómetro (D) fique entre as 2 linhas.

4. Ler o ângulo de sopé no manómetro de sopé (A).

ÂNGULO DE AVANÇO (CASTER)

(o processo deve ser repetido nos dois lados do automóvel).

• Garantir que as recomendações do fabricante para medição do sopé são observadas.

• Alguns fabricantes estipulam que o veículo deve conter um peso específico de 
combustível no depósito e/ou peso adicionado no banco do condutor.

• Garantir que as rodas estão a apontar exatamente na posição de marcha a direito.

• Posicionar o veículo sobre os pratos de ângulo de viragem.

• Nivelar o veículo com os pratos de nivelamento sob as rodas traseiras com a mesma 
espessura que os pratos de ângulo de viragem.

1. Rodar a direção de forma que a jante a ser medida rode para fora 20º (indicado no 
prato de ângulo de viragem).

2. Encaixar a 77099 no centro do cubo de forma que a bolha no manómetro (D) fique 
entre as 2 linhas.

3. Colocar o manómetro de ângulo de avanço em zero (B) rodando o parafuso de cabeça 
estriada montado na face traseira da 77099.

4. Com o manómetro (B) colocado a zero, volte a rodar a roda para indicar 20º.

5. Reponha a bolha no manómetro (D) para ficar entre as 2 linhas rodando toda a 
ferramenta 77099.

6. Registe a leitura do manómetro de ângulo do ângulo de avanço (caster) (B).

 
INCLINAÇÃO DO PIVÔ PRINCIPAL (KPI/SAI) 

(o processo deve ser repetido nos dois lados do automóvel).

• Garantir que as recomendações do fabricante para medição do sopé são observadas.

• Alguns fabricantes estipulam que o veículo deve conter um peso específico de 
combustível no depósito e/ou peso adicionado no banco do condutor.

• Garantir que as rodas estão a apontar exatamente na posição de marcha a direito.

• Posicionar o veículo sobre os pratos de ângulo de viragem.

• Nivelar o veículo com os pratos de nivelamento sob as rodas traseiras com a mesma 
espessura que os pratos de ângulo de viragem.

1. Rodar a direção de forma que a jante a ser medida rode para fora 20º (indicado no 
prato de ângulo de viragem).

2. Encaixar a 77099 no centro do cubo de forma que a bolha no manómetro (D) fique 
entre as 2 linhas.

3. Regular a bolha no manómetro (C) para zero com o parafuso de cabeça estriada 
apropriado na traseira da 77099.

4. Rodar a roda para 20º de abertura e registar a leitura do ângulo de avanço (caster) no 
manómetro (C).

Bolha B

Bolha D

Bolha C

Bolha A

Ponteiro de mola

Afinador para B

Afinador para C

Ponteiro de mola
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Notas importantes:
 – ler antes de continuar

• Está a trabalhar num piso nivelado

•  A pressão dos pneus, os tamanhos de jante e pneu são os corretos

• A distância ao solo é a correta

• As rótulas da direção, os tirantes e os rolamentos de roda estão aptos a 
funcionar

• Verificar as jantes/pneus quanto a folga e deslize

• Verificar a caixa da direção quanto a fugas e danos

• Verificar o volante quanto a fixação e folga

• O volante roda de batente a batente para centralizar a direção

• O veículo está corretamente posicionado nos pratos de ângulo de viragem 
Gunson (77100)

Nota: Qualquer afinação efetuada aos ângulos da direção ou suspensão irá 
afetar os restantes ângulos da direção ou suspensão, verifique sempre duas 
vezes TODOS os ângulos após efetuar regulações.

Também disponível na gama Trakrite:

Gunson Trakrite Medidor de alinhamento das rodas
(N.º de peça: G4008)

O medidor de alinhamento das rodas
Trakrite é o dispositivo mais simples e
mais preciso para verificação do
alinhamento das rodas da direção de
automóveis e comerciais ligeiros. Trata-se
de uma plataforma de rolamento de rolos
sobre a qual é lentamente acionada uma roda
dianteira, com as rodas nas suas posições de marcha
à frente.

Gunson Trakrite Medidor de Inclinação (N.º de peça: 77066)

Mede o ângulo de inclinação e avanço no cubo da roda ou no 
disco do travão e permite ajustes para 
manter o alinhamento correto das rodas 
e o desgaste uniforme dos pneus.
Trata-se de uma ferramenta útil para 
manter a fixação correta da inclinação 
após a desmontagem e nova montagem 
da suspensão.

Gunson Trakrite Barra de Inclinação
(N.º de peça: 77137)

Desenvolvida para
permitir que o Gunson 77066
Trakrite Medidor de Inclinação ou o Gunson
77099 Trakrite Manómetro de KPi, Avanço (Caster) e
Sopé (Camber) seja utilizado com as rodas no veículo e o 
veículo posicionado no solo.

Também disponível na Gunson:
Gunson Bases Giratórias da Direção
(N.º de peça: 77100)

Par de bases giratórias a um preço
competitivo para verificação da tração em
veículos modernos. Utilizar em conjunto com o
Gunson 77099 Trakrite Manómetro de KPi,
Avanço (Caster) e Sopé (Camber).



N.º de peça: 77099
Instruções

Distribuído por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Reino Unido 
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, contactar o nosso 
departamento de assistência através da linha direta: +44 (0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste 
normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Garantiawww.gunson.co.uk

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta 
e cuidadosa para a finalidade prevista. The Tool Connection não assume 
qualquer responsabilidade pela utilização incorreta dos seus produtos, pelo que 
não pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, materiais ou de 
equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua 
utilização incorreta anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, 
foram concebidas para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de 
uma determinada ferramenta e, embora se tenha prestado toda a atenção à 
exatidão dos dados, nenhum projeto deverá ser iniciado sem consultar primeiro 
a documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou 
sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos 
reservamos o direito de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. 
Cabe ao utilizador a responsabilidade de garantir a adequação das ferramentas e 
das informações antes da respetiva utilização.


