
1. Dados técnicos
• Suportes para utilização de durômetros Shore A e C (MTK-1060)
e Shore D (MTK-1061) como equipamento fixo de bancada

• Garante carga constante e perpendicularidade perfeita na medição

• Carga aplicada: 1 kg (MTK-1060) - 5 kg (MTK-1061)

• Mesa de apoio em aço com Ø 78mm com ajuste de nivelamento

• Rosca de encaixe para o durômetro: Fêmea M7x0,5

• Dimensões: 100 x 212 x 250mm (largura x profundidade x altura) 

• Peso: 4,5 kg (MTK-1060) - 8,5 kg (MTK-1061)

Acessórios:

• Acompanha 2 adaptadores: 

Macho M7x0,5 para Fêmea M8x0,5

Macho M7x0,5 para Macho M5x0,8

• Chave hexagonal (allen) 3mm
Suportes para Durômetros

Código: MTK-1060 (Shore A e C)
Código: MTK-1061 (Shore D)

MANUAL
de instruções

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto

1 ANO

de
 garantia

d e  g a r a n t i a

Este equipamento possuiu 1 ano de 
garantia contra defeitos de fabricação, 
condicionada a utilização correta 
conforme as indicações deste manual.



2. Montagem e ajustes
• Primeiramente faça a montagem da alavanca de acionamento na 
rosca da lateral direita do suporte.

• Faça então a montagem do durômetro no suporte. A rosca de fixação 
do durômetro normalmente é revelada desrosqueando o enconsto 
superior. Ela pode ser uma rosca macho ou fêmea, variando de um 
modelo para outro.

• O suporte possui a princípio encaixe com rosca “fêmea” M7x0,5, 
para fixação direta de durômetros com encaixe tipo parafuso “rosca 
macho” na mesma medida.

• Caso necessário, são fornecidos dois adaptadores:
1) Para aumentar a rosca fêmea para M8x0,5.
2) Para passar o encaixe de rosca fêmea para rosca macho M5x0,8.

• Após a fixação do durômetro será necessário ajustar o nivelamento 
da mesa de medição para deixá-la paralela ao apoio do durômetro.

• Com a ajuda da chave hexagonal (allen) que acompanha o durômetro, 
faça o ajuste do ponto traseiro da mesa, apertando ou afrouxando o 
parafuso por debaixo do suporte.

• Após isto utilize os 2 discos na parte frontal do suporte para terminar 
o nivelamento.

• Para testar se o ajuste está correto utilize um corpo de prova com alta 
dureza e ótima planicidade, como um vidro por exemplo. Faça a 
medição deste corpo de prova, colocando-o sobre a mesa e puxando a 
alavanca de acionamento para baixo. Quando atingir um valor muito 
próximo a 100 no durômetro é sinal que as superfícies estão paralelas.

3. Nomenclatura

3.13.11

3.9

3.8
3.7
3.6

3.2

3.3

3.4

3.5

3.10

3.1  Peso

3.2  Manípulo trava do cursor

3.3  Parafuso limitador

3.4  Coluna

3.5  Pés de apoio

3.6  Parafuso de ajuste de nível

3.7  Disco de ajuste de nível

3.8  Mesa de medição

3.9  Encaixe fêmea M7x0,5

3.10  Cursor

3.11  Alavanca de acionamento


