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INFORMAÇÃO 

 
Bladders Tipo “C” 
 

Este tipo é usado principalmente em prensas fabricadas pela 

Cima, Cisap, Italmatic, Marigo e Passenger L.T; e tamanhos 

para caminhão estão disponíveis (11 tamanhos). 

 

Bladders Tipo  “M” 
 

Este tipo é usado principalmente em prensas fabricadas pela 

Marangoni Sio e Passenger L.T; e tamanhos para caminhão 

estão disponíveis (8 tamanhos) 

 

Algumas prensas podem trabalhar com ambos os tipos (“C” e 

“M”). Os fabricantes das prensas podem informar em 

detalhes sobre o assunto. 

 

Todos os bladders são feitos do mesmo composto resistente 

ao calor e podem ser inflados por ar – ar/vapor – água quente 

– nitrogênio. 

 

 

INSTRUÇÕES 

 
- Siga corretamente as recomendações dos bladders para  

ajuste na dimensão específica do pneu. 

 

- Lubrificar o exterior do bladder periodicamente de acordo 

com a lubrificação usada. Lubrificar o interior antes da 

montagem. A lubrificação escolhida está disponível para ser 

sugerida. 

 

- Aquecer o bladder antes da montagem e antes de iniciar a 

prensa. Não mover ou inflar o bladder quando estiver frio.  

 

- A prensa deve ser inspecionada e manutenção deve ser feita 

(circuito hidráulico) para ter certeza de que o bladder não se 

mova da posição inicial durante o ciclo e (circuito 

pneumático) para ter certeza de que o bladder está 

completamente desinflado quando a prensa é aberta e o 

bladder é abaixado.  

 

- As placas do talão devem ser inspecionadas quanto a 

rebarbas, bordas e superfícies ásperas;  

 

- O interior do pneu deve ser inspecionado para objetos 

estranhos (pregos); 

 

- Armazene os bladders de forma que eles não tenham 

nenhuma dobra, longe da luz e do calor. Bladders sem 

proteção podem ser a causa de fissuras;  

 

- Os bladders são comprimidos e dobrados apenas para 

transporte. Quando armazenados, eles devem ser colocados 

novamente na maneira correta, longe da luz e do calor;  

 

- A vida útil do bladder pode ser melhorada através do uso 

apropriado da pré-inflação, inflação e deflação.  

 

PROBLEMAS 

 
Bladder não lubrificado; 

 

Bladder não desinflado completamente quando a prensa o 

abaixa;  

 

A prensa vaza a pressão no circuito hidráulico e o bladder 

inflado se move de sua posição inicial durante o ciclo de cura;  

 

Placas do talão com superfície ou bordas ásperas;  

 

Uso do tamanho incorreto do bladder:  

- se for menor, causa alargamento; se for maior, causa dobras.  
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