
MR.85 
Mola embutir oculta - PERKOMATIC

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

REGULADOR DO 
GOLPE DE FECHO

CAIXA DE
REGULAÇÃO

CHAPA DA
PORTA

PLACA FIXA

ESTRUTURA

ARO PORTA

POSIÇÃO CORRETA

A MR.85 é uma mola de embutir oculta hidráulica adequada para portas interiores 
com peso até 75kg.

Não é recomendada a aplicação em portas com dobradiças que sobressaem da 
porta ou rampiadas devido ao comprimento da corrente estar limitado a 44mm.

A porta pode ser controlada com um batente para que o comprimento máximo da 
corrente não seja excedido (ver secção 2).

É recomendado o uso de uma ferramenta de mecanização em trabalhos de 
grande escala.

Pouca ventilação ou a instalação de vedantes para portas pode afetar o 
desempenho da mola MR.85 assim como de outras molas.
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PREPARAÇÃO
UTILIZAÇÃO 
DO MOLDE

CERTIFIQUE-SE 
QUE A PORTA 

ESTÁ NIVELADA

PORTA 
COMPLETAMENTE 
ABERTA

NÃO
EXCEDA 
44mm

300mm
MÁX.

ANTES de instalar a mola MR.85 
certifique-se que a porta está nivelada.

A porta tem de estar nivelada e não 
pode balançar, para que esta possa ser 
fechada sem resistência e permita a 
facilidade única de fecho que a MR.85 
proporciona. 

Realinhe a porta se necessário. 

As dobradiças devem rodar livremente 
sem qualquer resistência ao atrito.

Abra a porta completamente. Escolha uma 
posição até 300mm de qualquer dobradiça, 
prenda o molde na extremidade da porta e no 
aro e assegure-se que a linha ponteada central 
está centrada no espaço entre a porta e o aro. 

Desenhe linhas verticais equidistantes da linha 
ponteada central, tanto do lado da porta como 
do aro. 

A distância MÁXIMA entre estas linhas 
verticais é de 44mm, para facilitar uma 
abertura de 180°. 

Marque através do molde diretamente na 
extremidade da porta e no aro os sítios onde as 
linhas A, B, C e D se cruzam horizontalmente, 
para estabelecer os pontos de furação.



FURAÇÃO E 
CINZELAGEM DA PORTA

CINZELAR ATÉ 3.20mm
PROFUNDIDADE

CINZELAR AS
SOBRAS

FURAR ATÉ 172mm

FURAR ATÉ 3.20mm 
PROFUNDIDADE

ARO PORTA

Retire o molde. 

Será necessário furar a porta. Se não tiver espaço suficiente para 
aplicar a broca diretamente, desencaixe a porta das dobradiças.

Usando uma broca de 25mm, faça primeiro os furos A e D a uma profundidade 
máxima de 3.20mm. 

Os furos B e C devem então ser efetuados até uma profundidade de 172mm. 

A madeira que sobra deve ser removida por cinzelagem para permitir que a 
estrutura da MR.85 seja facilmente inserida, e que a placa metálica da porta 
rebata na extremidade da porta.



FURAÇÃO E CINZELAGEM 
DO ARO DA PORTA

FURAR ATÉ 28.5mm
PROFUNDIDADE

FURAR ATÉ 3.2mm
PROFUNDIDADE

ARO PORTA

Usando métodos semelhantes aos usados na porta, faça primeiro os furos A e D  
a uma profundidade de 3.20mm.

Os furos B e C devem ser efetuados a uma profundidade de 28.5mm. 

A madeira que sobra deve ser removida por cinzelagem para permitir que a caixa 
de regulação seja facilmente inserida e que a placa fixa rebata no aro.

CINZELAR ATÉ 3.20mm
PROFUNDIDADE 

CINZELAR 
AS
SOBRAS



AJUSTAR A ESTRUTURA 
À PORTA

RODE PARA 
EXPOR OS FUROS

EMPURRE A ESTRUTURA 
PARA DENTRO DO BURACO 
FEITO NA PORTA

ARO PORTA

A estrutura principal da MR.85 pode agora ser ajustada à porta. 

Quando a estrutura é inserida, rode a placa fixa para expor os furos para os 
parafusos na placa da porta. 

Fixe usando quatro parafusos. 

Se removida para facilidade de furação, a porta deve agora ser recolocada, tendo 
em atenção que se encontra nivelada como indicação na Fig. 1.



EXPOR AS 
CORRENTES

INSTALAR A PLACA 
FIXA NO ARO

APROXIMADAMENTE 
38mm PARA 
INSERIR CLIPS ARO PORTA

CLIPS

Separe as placas (usando a parte do 
martelo para arrancar pregos) para 
expor as correntes. Insira os clips 
de cima e de baixo, aumentando 
progressivamente a distância entre as 
placas até ao máximo de 38mm. 

Os clips previnem que as correntes 
recolham, ajudando deste modo à 
fixação da caixa reguladora (Fig. 7).

Pode agora inserir e instalar a placa 
fixa, usando quatro parafusos. 

Retire os clips.



GOLPE DE FECHO 
E REGULAÇÃO

PARAFUSO DE 
REGULAÇÃO

GOLPE DE 
FECHO

ABERTO A 180° 
PARA POSIÇÃO 
DE FECHO

ACÇÃO 
CONTROLADA

O golpe de fecho é regulável compreendendo a última ação de encaixe para fechar 
a porta no aro.

O parafuso de regulação está localizado no centro da placa fixa e irá, se rodado 
no sentido dos ponteiros do relógio, estender o ponto onde o golpe de fecho tem 
efeito. 

Se rodado no sentido inverso, irá reduzir o ponto onde o golpe de fecho tem efeito.

Ajuste-o tendo em conta as condições / força do trinco.
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Batista Gomes, Lda.
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
P.O.Box 55
3754-001 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: (+351) 234 612 520 
geral@batista-gomes.pt


