
Manípulos e lâminas S-Lock®

Atualize para Uncompromised Exposure com a 
tecnologia S-Lock®

Os manípulos e lâminas do retrator S-Lock® permitem um 

posicionamento preciso do retrator sem movimento ou 

rotação indesejados, de modo a garantir a retração estável 

em qualquer plano. A função de bloqueio rotativo é simples 

e fácil de utilizar sem perder tempo com o reposicionamento 

das lâminas.

NOTA:

É possível fixar lâminas aos manípulos do retrator antes ou 
depois de fixar os manípulos do retrator na estrutura.

Acessório da lâmina S-Lock®

Fixa a lâmina no manípulo, 

empurrando o êmbolo dourado (A) e 

inserindo o espigão da lâmina (B).

Posição Girar

Liberte o botão com o manípulo na 

regulação do espigão no sulco “girar” 

e gire para a posição pretendida.

Posição bloqueada

Bloqueie a lâmina S-Lock na posição, 

na regulação do espigão no sulco 

“bloqueada”, premindo novamente o 

botão e premindo diretamente para 

baixo sobre o manípulo para engatar 

as serrilhas.

Alterne facilmente entre as posições “Girar” e “Bloqueada”  

com a utilização de um único botão e sem perda de retração. 
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NOTA:
Ao contrário das 
lâminas “SL”, as 
lâminas “SO” não 
incluem serrilhas.

Lâminas S-Lock®: Distinguir entre “SL” e “SO”

Qual é a diferença entre as lâminas “SL” e “SO”?

As lâminas Thompson “SO” (ou “Só giratória”) foram concebidas para funcionar com os manípulos Thompson S-Lock num esforço 

para normalizar os nossos tabuleiros para que todas as lâminas sejam compatíveis com todos os manípulos. Uma lâmina “SL” ou “SO” 

requer a utilização de um manípulo S-Lock. Embora as lâminas “SO” não bloqueiem na posição como as lâminas “SL”, continuam a 

ser utilizadas com as pegas S-Lock para funcionarem da mesma forma que as nossas lâminas permutáveis.

As imagens abaixo ilustram como as lâminas S-Lock se encaixam nas respetivas posições nos manípulos Cam e de ângulo  

Micro-Adjustable S-Lock. O manípulo de ângulo Cam II tem um perfil ligeiramente inferior, enquanto que o manípulo de ângulo 

Micro-Adjustable II é mais robusto.
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Lâmina “SL” na posição “GIRAR”
O espigão encaixa-se imediatamente por 
baixo do manípulo

Lâmina “SL” na posição “GIRAR”
O espigão encaixa-se muito abaixo do 
manípulo

Lâmina “SL” na posição 

“BLOQUEADA”
O espigão encaixa-se muito acima do 
manípulo

Lâmina “SL” na posição “BLOQUEADA” 
O espigão encaixa-se imediatamente por 
cima do manípulo

Lâmina “SO” (só giratória)
O espigão encaixa-se acima do manípulo

Lâmina “SO” (só giratória)
O espigão encaixa-se imediatamente 
abaixo, quase à face do manípulo

Manípulos de ângulo Cam II:

Manípulos de ângulo Micro-Adjustable II:


