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Manual SH-II  versão agosto 2016 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

TRIPÉ Mini SH-II  

1. INTRODUÇÃO 

1.1.  Características 

É composto de pernas extensíveis em alumínio com ligas especiais, cabeça hidráulica 

pan/tilt com pressão ajustada de fábrica, base em meia esfera possibilitando nivelamento 

independente da posição das pernas do tripé, freios de pan e tilt, engate rápido de câmera, nível 

de bolha, manche com posição regulável e estrela de solo extensível. Possui tratamento de 

anodização e pintura eletrostática. 

Informações Técnicas 

Capacidade de carga 5 kg 

Altura máxima 1,65 m 

Altura mínima 0,90 m 

Peso 4,8 kg 

Acessórios Opcionais 
Base dolly com rodas e freios 

 Maleta (case) para transporte 

 

1.2.  Partes e Funcionalidades 

 As partes do tripé Mini SH-II têm as seguintes funcionalidades. 

a) Base: 

- Estabilidade e posicionamento do tripé. 

- Modelos tipo estrela de rodas ou dolly com freios (dolly mini).  

b) Pernas: 

- Regulagem de altura. 

- Ajuste de nível. 

c) Cabeça hidráulica: 

- Juntas de rotação nas direções pan e tilt. 

- Peso da caixa de fluido nas direções pan e tilt ajustado na fábrica. 

- Freios pan e tilt para manter posição estática. 

d) Mesa: 

- Fixação do conjunto câmera e lente. 

- Regulagem do ponto de equilíbrio (centro de massa) do conjunto. 

e) Manche: 

- Regulagem do ponto de alavanca do movimento. 
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 O modelo de tripé SH-II completo é formado das partes indicadas na figura 1. 

 

 

Figura 1: Tripé SH-II (versão com base dolly com freios). 

 

 

 

 

 

mesa 

manche 

cabeça hidráulica 

pernas 

base dolly  

com freios 



  

3 
 

Manual SH-II  versão agosto 2016 

2. SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E REGULAGENS  

Para a montagem do tripé e regulagens para a sua utilização, tem-se a sequência abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Posicionamento da base (estrela de solo) 

2.1.1. Instalação no piso 

- retirar a base do tripé (estrela de solo) do case. 

- posicionar a estrela de solo mantendo os 3 módulos extensíveis em contato com o piso. 

   
                                  (a)                                                                            (b) 

Figura 2: Instalação no piso. 
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2.1.2. Ajuste de estabilidade 

A estabilidade do tripé depende do ajuste da estrela de solo (figura 3), que possui três módulos 

extensíveis que permitem comprimentos diferentes, sendo fixados através das manoplas da 

estrela (1). A estrela de solo possui 3 bases de ponteiras (2) para o acoplamento das ponteiras das 

pernas. 

 

Figura 3: Ajuste de estabilidade da base. 

2.2. Instalação das pernas na estrela de solo 

- retirar as pernas do case. 

- manter a altura mínima das pernas. 

- acoplar as 3 ponteiras das pernas em cada uma das bases de ponteira da estrela de solo. 

- aplicar uma força em cada ponteira a fim de realizar o acoplamento. 

 

(a) 

1 
2 
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(b) 

Figura 4: (a) Instalação das pernas do tripé na estrela de solo. (b) Detalhe da ponteira e base. 

 

Figura 5: Pernas fixadas à base do tripé. 

Nota: Dolly Mini 

 A base tipo Dolly Mini possui rodas e freios, é dobrável e não é extensível. O 

procedimento de montagem das pernas é semelhante ao da estrela de solo. 
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Figura 6: Instalação da Dolly-mini no piso. 

 

Figura 7: Detalhe da ponteira e base do tripé. 

 

Os freios da Dolly Mini devem ser acionados antes da fase de ajuste da altura das pernas. 
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Figura 8: Acionamento do freio da roda do Dolly-mini. 

2.3. Regulagem da altura das pernas 

2.3.1. Seleção da altura 

- soltar as borboletas das pernas para deixar livre a movimentação das peças telescópicas. 

- selecionar a altura desejada, mantendo o berço na posição horizontal. 

- apertar as borboletas levemente apenas para manter a altura ajustada das pernas. 

 

                 

(a)                                                               (b) 

Figura 9: Ajuste de altura. 
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2.3.2. Aperto das borboletas para fixação da altura 

- após o aperto leve, girar cada parafuso-borboleta de ¼ de volta para fixar a altura. 

 

    

(a) 

 

(b) 

Figura 10: Aperto final da borboleta. 

NOTA:  

 Evitar o aperto além de ¼ de volta para evitar que as roscas das borboletas sejam 

espanadas, causando danos ao equipamento. 
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2.4. Instalação da cabeça hidráulica nas pernas 

- inserir a base niveladora da cabeça hidráulica no berço das pernas. 

- colocar e apertar a porca-borboleta na rosca da base niveladora. 

 

     
(a)                                                                     (b) 

Figura 11: Instalação da cabeça hidráulica nas pernas. 

 

2.4.1. Regulagem da posição do manche na cabeça 

- desparafusar a borboleta do manche para liberar a haste. 

- definir o ângulo da haste do manche para se ter a alavanca de movimento adequada. 

- apertar a borboleta do manche, sem forçar para não causar danos ao equipamento. 
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(a)                                                                     (b) 

Figura 12: Regulagem da posição do manche na cabeça hidráulica. 

2.4.2. Instalação do conjunto câmera/lente na placa de engate rápido 

a) Afrouxar a borboleta da placa de engate rápido. 

b) Empurrar para cima a trava de segurança e mantê-la nesta posição para deixar livre a placa de 

engate rápido em relação à mesa universal.  

c) Retirar a placa de engate rápido da mesa universal. 

d) Instalar a placa de engate rápido na base da câmera, por meio do parafuso e do pino do 

adaptador. Ambos seguem os padrões do mercado de cine-vídeo. 

 

(a) 
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(b) trava de segurança. 

 

 (c) 

 

 

parafuso do adaptador 

pino do adaptador 

placa de engate rápido 
mesa universal 
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(d) Fixação da placa de engate rápido. 

Figura 13: Instalação do conjunto câmera/lente na placa de engate rápido. 

NOTA:  

 O pino do adaptador é rosqueado. Caso a câmera seja uma linha DSLR será necessário 

retirá-lo, pois senão a câmera não irá se fixar à placa de engate. 

 

Figura 14: Retirada do pino do adaptador para câmera DSLR. 

 

Base da câmera 
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2.4.3. Instalação da placa de engate rápido na mesa universal 

a) Reinserir o conjunto câmera/lente e placa de engate rápido na mesa universal, deslocando-o 

até a posição de equilíbrio (centro de massa) do conjunto. 

b) Apertar a borboleta da placa de engate rápido até que se tenha uma firme fixação da câmera. 

 

Figura 15: Conjunto câmera/lente e placa de engate rápido na mesa universal. 

 

NOTAS:  

 Verificar se o conjunto câmera/lente e placa de engate rápido se encontra firmemente 

fixado à mesa universal. 

 Não apertar exageradamente a borboleta da placa de engate rápido. Desta forma evita-se o 

desgaste da peça e consequentemente danos ao equipamento. 

 

2.5. Regulagem do nível da cabeça hidráulica 

- Verificar a indicação do nível de bolha e nivelá-lo, deixando a bolha centralizada, através 

do controle da posição das pernas, afrouxando os seus parafusos-borboletas e 

movimentando as pernas simultaneamente.  

- Uma vez centralizado o nível, apertar os parafusos-borboletas conforme indicado no item 

2.3.2. 
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Figura 16: Ajuste do nível do conjunto câmera/lente. 

 

3. UTILIZAÇÃO DO TRIPÉ  

Após todas as regulagens terem sido realizadas, o usuário estará apto a utilizar o tripé. 

Para se movimentar o tripé nas direções pan e/ou tilt é necessário que os freios de pan 

e/ou tilt estejam completamente liberados (parafusos-borboletas afrouxados e sem contato com 

os discos de freio).  

No tripé SH-II o peso do fluido da cabeça hidráulica é previamente definido na fábrica. 

Para manter uma determinada posição de pan e/ou tilt, basta ativar os respectivos freios 

(parafusos-borboletas apertados). Evite apertar exageradamente os freios para não causar danos 

ao equipamento. 

 

NOTA: 

As informações técnicas contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio.  

 

A.A. MATTEDI Ind. e Com. de Equipamentos de Cine-video Ltda. 
(21) 2138-6500  Fax. (21) 2138-6508 
Estrada do Gabinal 1592 A, Jacarepaguá 
Rio de Janeiro, RJ 
CEP 22763-154 
Email: comercial@mattedi.com.br 
www.mattedi.com.br 

Nível de bolha 


