
SISTEMA 
ELEVATÓRIO EVOLIFT NEWNEW

ABERTURA PORTA BASCULANTEABERTURA PORTA BASCULANTE

Cotas de furação e fixação do sistema pushCotas de furação e fixação do sistema push
1 - Push com regulação frontal e lateral

2 - Push sem regulação.

D = Recobrimento da porta 
na lateral e na base do móvel. 

Y = mín. de 8,5 mm.

D = Recobrimento da porta na 
lateral e na base do móvel.

Distância de furação 
do fecho = D + 8.
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Instruções de montagemInstruções de montagem
1 - Furação da porta de madeira.

2 - Furação da porta em perfil de alumínio 
com largura mínima de 17 mm e máxima de 24 mm.

Opções previstas para a fixação do caneco da dobradiça:

Para portas em perfil de alumínio, fixar a calço 
com o adaptador apropriado.

D = cobertura da porta na lateral 
e no chapéu do móvel.

A = copo de parafusar, entre eixos de 48x6 mm;
P = copo de parafusar, entre eixos de 45x9.5 mm;
U = copo de parafusar, entre eixos de 52x5.5mm;
B = copo com bucha, entre eixos 48x6 mm;
R = copo com bucha, entre eixos 45x9.5mm;
W = copo com bucha, entre eixos 52x5.5mm;
D = cobertura da porta na lateral e no chapéu do móvel.

3 - Furação da porta com perfil em 
alumínio espessura mínima de 45 mm.
Opções previstas para a fixação 
no copo da dobradiça:

A = copo para parafusar, entre eixos de 48x6 mm;
P = copo para parafusar, entre eixos de 45x9.5 mm;
U = copo para parafusar, entre eixos de 52x5.5mm.
D = Cobertura da porta na lateral e na parte 
superior do móvel.

3 - Push magnético com contra fecho magnético.

D = Recobrimento da porta na lateral 
e na base do móvel. 

Distância de furação do fecho = D + 8.

ABERTURA PORTA BASCULANTEABERTURA PORTA BASCULANTE
Cotas de furação e fixação do sistema pushCotas de furação e fixação do sistema push
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ABERTURA PORTA BASCULANTEABERTURA PORTA BASCULANTE

1 - Fixação do sistema na lateral do móvel.

3 - Extração da trava de segurança.

5 - Regulação do curso do amortecedor2 - Montagem da porta no móvel

4 - Regulação da força do sistema.

6 - Regulação do ângulo de abertura da porta, atra-
vés de um excêntrico, de 80º a 92º.

Profundidade de furação 12 mm. Utilizar uma chave Torx T20.

Baixar levemente a porta até que a trava 
de segurança possa ser retirada com facilidade.

Instruções de montagemInstruções de montagem
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Gráficos para estabelecer a escolha do sistema a ser 
usado em relação às dimensões e peso das portas. 
Recomendamos a realização de testes de montagem.
Nosso serviço de assistência técnica está disponível 
para os esclarecimentos necessários.

Tabelas para escolher a força do sistema Tabelas para escolher a força do sistema 
para uma abertura completa da portapara uma abertura completa da porta

7 - Colocação da capa

8 - Sistema completo

9 - Desmontagem da porta

10 - Espaço utilizado pelo sistema.

ABERTURA PORTA BASCULANTEABERTURA PORTA BASCULANTE

Instruções de montagemInstruções de montagem
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ABERTURA PORTA BASCULANTE - PUSHABERTURA PORTA BASCULANTE - PUSH
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Gráficos para estabelecer a escolha do sistema 
a ser usado em relação às dimensões e peso
 das portas. Recomendamos a realização 
de testes de montagem. Nosso serviço 
de assistência técnica está disponível para os 
esclarecimentos necessários.

Tabelas para escolher a força do sistema Tabelas para escolher a força do sistema 
para uma abertura completa da portapara uma abertura completa da porta

ABERTURA PORTA BASCULANTE - PUSHABERTURA PORTA BASCULANTE - PUSH
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ABERTURA PORTA BASCULANTE DUPLAABERTURA PORTA BASCULANTE DUPLA

Instruções de montagemInstruções de montagem

1 - Furação da porta superior em madeira.

2 - Furação da porta superior com perfil 
de alumínio largura mínima 45 mm.

Variações previstas para fixação do caneco: 
A = copo de parafusar, entre eixo 48x6 mm
P = copo de parafusar, entre eixo 45x9.5 mm 
U = copo de parafusar, entre eixo 52x5.5 mm 
B = copo com bucha, entre eixo 48x6 mm
R = copo com bucha, entre eixo 45x9.5 mm 
W = copo com bucha, entre eixo 52x5.5 mm

Variações previstas para fixação do caneco: 
A = copo de parafusar, entre eixo 48x6 mm
P = copo de parafusar, entre eixo 45x9.5 mm 
U = copo de parafusar, entre eixo 52x5.5 mm
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Instruções de montagemInstruções de montagem

Comprimento 
do braço:

LHT
Altura do móvel

Fórmula para 
encontrar a cota B

600 570 ÷ 630 475 + D - HT - A

660 631 ÷ 690 505 + D - HT - A

720 691 ÷ 750 535 + D - HT - A

780 751 ÷ 810 565 + D - HT - A

910 881 ÷ 940 634 + D - HT - A

ABERTURA PORTA BASCULANTE DUPLAABERTURA PORTA BASCULANTE DUPLA
3 - Furação da porta inferior em madeira.

4 - Furação da porta inferior com perfil 
de alumínio largura mínima 45 mm.

Variações previstas para fixação do caneco: 
A = copo de parafusar, entre eixo 48x6 mm
P = copo de parafusar, entre eixo 45x9.5 mm 
U = copo de parafusar, entre eixo 52x5.5 mm 
B = copo com bucha, entre eixo 48x6 mm
R = copo com bucha, entre eixo 45x9.5 mm 
W = copo com bucha, entre eixo 52x5.5 mm

Para o cálculo da cota B ver a tabela na página 32.

Variações previstas para fixação do caneco: 
A = caneco de parafusar, entre eixo 48x6 mm
P = caneco de parafusar, entre eixo 45x9.5 mm 
U = caneco de parafusar, entre eixo 52x5.5 mm 
D = Cobertura de la puerta sobre el lateral.

Para o cálculo da cota B ver a tabela na página 32.

1 - Regulação lateral ± 1,5 mm 

2 - Regulação vertical ± 1,5 mm

1 - Regulação lateral 

2 - Regulação vertical
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ABERTURA PORTA BASCULANTE DUPLAABERTURA PORTA BASCULANTE DUPLA

Instruções de montagemInstruções de montagem

1 - Fixação do sistema na lateral do móvel

2 - Montagem da porta no móvel.

4 - Regulação da força do sistema.
Utilizar uma chave Torx T20.

5 - Regulação do curso do desacelerador

3 - Extração da trava de segurança.
Baixar levemente a porta até que a trava de
segurança possa ser retirada com facilidade.

6 - Colocação da capa
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Gráficos para estabelecer a escolha do sistema a 
ser utilizado em relação às dimensões e
o peso das portas. As capacidades indicadas são 
referentes a um par de braços. 
Para portas com dimensões e peso reduzido se 
pode utilizar um só sistema direito ou esquerdo. 
Recomendamos a realização de teste de 
montagem. Nosso serviço 
de assistência técnica está disponível para 
os esclarecimentos necessários.

9 - Espaço utilizado pelo braço 
na posição fechada.

10 - Espaço utilizado pelo sistema.

Tabelas para escolher a força do sistema Tabelas para escolher a força do sistema 
para uma abertura completa da portapara uma abertura completa da porta

ABERTURA PORTA BASCULANTE DUPLAABERTURA PORTA BASCULANTE DUPLA

Instruções de montagemInstruções de montagem
7 - Sistema completo.

8 - Desmontagem da porta


