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ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder a utilização 

deste produto. Antes de operar a máquina leia cuidadosamente, 

compreenda e respeite as instruções de segurança. 
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Apresentação 
 

O Prylocker Pro é um equipamento elétrico e portátil 

que tem a finalidade de facilitar a etapa de envase, 

eliminando esforço braçal para o tamponamento de 

garrafas.   

O produto possui um sistema de motores elétricos que 

fazem o corpo principal se movimentar em 

cremalheiras para cima e para baixo de forma a 

ajustar a altura ideal e então realizar o arrolhamento 

sem o menor esforço manual, apenas com a utilização 

de comandos na base. 

O exclusivo bocal possui um sistema de retorno por 

molas para liberação plena da garrafa após o 

arrolhamento, evitando tê-la suspensa ao final do 

processo. Ele ainda possui um sensor eletrônico que 

identifica o arrolhamento completo, retornando 

automaticamente o cabeçote, permitindo a remoção 

da garrafa lacrada e o posicionamento da próxima a 

ser tampada. 

Na base do PryLocker Pro há pontos de fixação na 

bancada para fixar o equipamento sem riscos de 

queda. 

 

Dados técnicos 
 

 

Tensão (voltagem): 127 ou 220 V (Chave seletora) 

Frequência: 60 Hz/50 Hz 

Potência: 360 W 

Dimensões do produto (bandeja fixa): 17,0 x 30,0 x 22,0 cm 

Dimensões do produto (bandeja deslizante): 17,0 x 30,0 x 60,0 cm 

Dimensões da embalagem premium: 17 x 33 x 63 cm 

Interface: Rolhas metálicas do tipo “PryOff” 26mm e “Twist off” 26mm 

Garrafas compatíveis: Garrafas com altura entre: 180 e 310 mm 

Peso sem embalagem: 9,8 Kg 

Peso com embalagem: 10 Kg 

 

 

  

Leia atentamente e por completo este manual e em 

caso de dúvidas, assista nossos vídeos explicativos 

Acesse: www.inlager.com.br 

file:///C:/Users/Sol/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.inlager.com.br
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Precauções e normas de segurança 
 

 Certifique-se de que a tensão de alimentação da sua rede 

elétrica esta compatível com o chaveamento da fonte do 

Prylocker vide seção “Segurança elétrica” na página 6; 

 

 O equipamento não deverá ser operado sem a presença de 

sua proteção frontal; 

 

 Sempre opere o aparelho utilizando equipamento de proteção 

individual. Os EPI’s indispensáveis para a operação são Luvas 

e Óculos de proteção; 

 

 O botão de segurança não deve ser interligado “jumpeado”, isso ocasionará o mal 

funcionamento do equipamento bem como eliminar o recurso de segurança contra 

acidentes; 

 

 Sempre mantenha as mãos afastadas da torre de arrolhamento, quando conectado na 

tomada; 

 

 Mantenha o Prylocker sempre na posição vertical (na posição de uso) para evitar danos no 

conjunto; 

 

 O Prylocker não deve ser girado de ponta cabeça; 

 

 Utilize o Prylocker em superfície plana e seca; 

 

 Atenção para o risco de esmagamento indicado pelos adesivos. 

 

 

AVISO DE SEGURANÇA ! 

 

 

Sempre realize o recravamento das tampas utilizando equipamento de 

proteção individual. Os EPI’s indispensáveis para a operação são Luvas e 

Óculos de proteção. 
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Desenho técnico do produto 
 

 

 

  

Figura 1 - Detalhe fixação na 

bancada 
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Segurança elétrica 
 

O PryLocker é previamente configurado para utilização em redes 220V. A utilização em redes 127V 

requer a intervenção do usuário. Para alterar a tensão de 220 V para 127 V ou vice-versa, com o 

equipamento desconectado da rede elétrica, mude a posição do indicador de voltagem da chave 

seletora, utilizando uma chave de fenda ou similar no rasgo lateral da base do PryLocker, conforme 

figura abaixo. 

 

  

 

IMPORTANTE! 
 

A ligação do equipamento com a tensão incorreta selecionada acarreta em danos elétricos 

irreversíveis. 

A troca de tensão não exige força. Como qualquer componente elétrico, o excesso de força 

pode danificar a chave. 
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Segurança pessoal 
 

O PryLocker é provido de um sistema de proteção contra acidentes, pois utiliza um sistema de duplo 

acionamento onde o usuário mantem as duas mãos fora do alcance da zona de risco do produto. 

Este duplo acionamento exige que o usuário acione com uma mão o comando “1” e com a outra 

mão o comando “2” para realizar o movimento dos motores/corpo principal. Os botões de 

comando estão indicados na figura abaixo: 

   

O equipamento possui um cabo de força removível na parte traseira para facilitar o armazenamento 

do produto.  

Ao lado oposto do conector de energia está localizado o interruptor liga-desliga (on/off). É sugerido 

que o produto permaneça desligado sempre que não estiver em uso para evitar qualquer acidente. 

 

IMPORTANTE! 
 

Não mova o PryLocker do seu lugar enquanto ligado na rede elétrica. Para reposicioná-lo, é 

necessário que esteja desligado. 
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Avisos de segurança específicos para uso 
 

Apesar de ser um produto destinado ao fechamento de garrafas com líquido, este produto não 

possui proteções contra derramamentos de líquidos. O PryLocker é um equipamento elétrico e logo 

deve ser protegido contra respingos e derramamentos, próximos à caixa eletrônica e seus botões 

de acionamento. 

Em caso de derramamento na base, o equipamento deve ser imediatamente removido da 

alimentação elétrica e seco. 

Caso haja derramamento próximos a central eletrônica, é importante não ligar o equipamento 

enquanto houver suspeita de que o equipamento esteja molhado internamente. 

No caso de ingresso de líquidos na central eletrônica, o produto poderá sofrer danos irreversíveis. 

Conteúdo da embalagem 
 

 1 PryLocker Pro com bocal 26 mm 

 1 cabo de energia  

 1 proteção Frontal 

 1 bandeja deslizante (item vendido separadamente) 

Interfaces 
 

 Chave seletora de tensão 110V ou 220V 

 Plug de energia para cabo de força removível 

 Chave liga-desliga 

 Botão de comando (sobe e desce) “2” 

 Botão de segurança “1” (Safety) 

 Bocal intercambiável para tampas metálicas 26 mm (ou 29mm, vendido separadamente) 

Instruções de uso 
 

O Prylocker Pro é destinado para produções de até 400 tampas por hora. É sugerido que não seja 

utilizado de forma ininterrupta. Recomenda-se um intervalo para evitar aquecimentos da central de 

potência e motores, cuidados que podem aumentar a vida útil do produto. 
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Guia rápido 
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Passo a Passo: Movimentando o Bocal 
 

O PryLocker é subdivido em três partes: A estrutura fixa [1], proteção frontal [2] e o corpo móvel [3]. 

O arrolhamento é realizado quando o corpo móvel [3], que possui o bocal em sua extremidade, se 

desloca de cima para baixo em direção à garrafa já centralizada e com a tampa em posição. 

O acionamento dos movimentos é realizado através dos botões presentes na base do equipamento. 

 

 

 

Mover o corpo para cima 
Para ajustar a posição vertical para cima, deve-se pressionar a botoeira superior do botão “2” [6] 

seguido do botão “1” [4] para cima simultaneamente. 

 

 

Mover o corpo para baixo 
Para ajustar a posição vertical para baixo, deve-se pressionar a botoeira inferior do botão “2” [5] e 

o botão “1” [4] simultaneamente. 

 

Conforme apresentado no item “Segurança Pessoal”, o botão indicado pelo número “1” é um botão 

de segurança, que impede o acionamento na direção de arrolhamento para prevenir acidentes. 

  

 4  5 

 3 

 2 

 1 

 6 
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Passo a Passo: Centralizando a Garrafa 
O equipamento possui um sistema de batentes centralizadores que permitem o posicionamento da 

garrafa centralizada de acordo com o diâmetro das garrafas em utilização. O sistema possui ajuste 

para centralizar quatro tamanhos diferentes de garrafas. Para alterar a posição dos batentes é 

necessário seguir os seguintes passos: 

 

1) Afrouxe as borboletas de fixação dos batentes. Assegure que os batentes possam deslizar 

livremente para frente ou para trás. 

 

 
 

Obs.: Não é necessário remover as borboletas completamente; 

 

2) Ajuste a altura do arrolhador de modo que o bocal esteja próximo a boca da garrafa para 

facilitar a centralização. O modo de operação para subida e descida estão descritos na 

seção “Passo a Passo: Movimentando o Bocal” da página 10; 
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3) Posicione a garrafa desejada na base do Prylocker verificando a centralização com o eixo 

central da garrafa em relação ao eixo central do bocal. Nesse caso, a centralização deverá 

ser garantida através da visualização frontal e lateral do arrolhador (vide figuras). 

 

 
4) Movimente os 2 batentes de modo a encostá-los na garrafa sem movimentá-la; 

5) Realize a fixação das borboletas assegurando que os batentes estejam posicionados 

conforme o item anterior; 

6) Pronto! O batentes agora estão configurados para a garrafa desejada. Para outros tipos de 

garrafas realize o mesmo método. 

 

IMPORTANTE 
 

Realize o primeiro arrolhamento após o posicionamento dos batentes lentamente. Para isso 

abaixe o bocal observando se o alinhamento entre bocal e garrafa estão mantidos. 

 

 

  

Centralização Lateral Centralização Frontal 
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Proteção Frontal  
 

Durante o recravamento das tampas, devido a 

presença de microtrincas nas garrafas ou a ausência 

de lubrificação no bocal, poderá haver a quebra 

involuntária de algumas garrafas. Visando a 

integridade do operador no aspecto de proteção 

contra a projeção de detritos de garrafas defeituosas, 

o equipamento é fornecido com a proteção em 

acrílico. 

A proteção frontal possui anteparos em acrílico 

transparente para permitir a visualização total da 

garrafa e pode ser aberta para permitir acesso ao 

bocal porém deve permanecer vertical para proteção.  
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Intercambialidade do bocal 
 

O PryLocker utiliza um sistema de arrolhamento que garante alta resistência ao desgaste e precisão no 

arrolhamento. O conjunto do bocal é formado por um jogo de peças usinadas e molas prato que 

proporcionam uma alta durabilidade. 

O bocal original de 26mm é fixado através de rosca no corpo principal, a qual permite sua substituição 

por bocais de 29mm (vendidos separadamente). Para a troca dos bocais é necessária a utilização de 

chave de boca tamanho 17. 

 

 
 

IMPORTANTE 
 

Para assegurar um correto arrolhamento, o bocal intercambiável deve ser roscado até o final de 

seu curso, seguido de torque manual de modo a assegurar um travamento suficiente para evitar 

retorno involuntário. 
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Bandeja Deslizante (vendido separadamente) 
 

A Bandeja Deslizante é um recurso para aumentar ainda mais sua produtividade e segurança durante a 

produção. A bandeja também aumenta a facilidade arrolhar tamanhos de duas garrafas diferentes 

sequencialmente, adaptando cada espaço de acordo com a circunferência de cada uma das 

garrafas. 
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Passo a passo: Monitoramento de produção via WIFI 
 

O Prylocker Pro conta com uma ferramenta valiosa de monitoramento de ciclos onde é possível visualizar sua produtividade no decorrer de seu uso, 

de forma instantânea.  

Para utilizar a ferramenta é necessário ter a cobertura de rede de seu roteador WIFI no local de uso do equipamento e um aparelho com tecnologia 

sem fio WIFI (computador ou smartphone). 

Configurando WIFI 
 

Para entrada no modo configuração do WIFI, siga os passos abaixo: 

 

Com o Prylocker conectado na tomada porém DESLIGADO (verifique a tensão correta 110v ou 220v), pressione e segure o botão “2” na direção 

“para baixo” [Balão 1]. Enquanto pressionado o botão “2”, ligue o equipamento [Balão 2]. Após 3 segundos libere o botão “2” [Balão 1].  

 

  

 

 

 Passo1 

 Passo 2 

Botão “2” 
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Com seu Smartphone em mãos, habilite e acesse as configurações de WIFI e após conecte na rede “Prylocker_Pro” [3]. Aguarde alguns segundos 

para que a janela de configuração abra automaticamente [4]. 

 

1. Caso a janela não abra automaticamente, acesse seu navegador; 

2. Na barra de endereço digite “ 192.168.4.1 ” (sem aspas). 

 

Será aberta a página de configuração abaixo [4]. Clique em “Configuração” [5].  

 3 

NOME DA SUA 

REDE LOCAL 

 

 5 

 4 
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As redes disponíveis para conexão serão exibidas. Selecione a sua rede local [6] e preencha com a senha do seu roteador [7].  Caso sua rede 

esteja com um sinal abaixo do necessário para funcionamento do equipamento, a rede não será exibida. Aproxime o equipamento de seu 

roteador para permitir um funcionamento pleno do equipamento. Após preenchidos os dados, clique em “Save” [8] e aguarde 10 segundos para 

permitir a conexão. Após aguardar, clique em “como foi” [9] para retornar a página principal.  

Tendo a conexão bem sucedida, será apresentada a informação de conexão e o número de IP onde o Prylocker agora está conectado. Copie 

este número de IP [10] para acessar os dados de seu Prylocker! Caso a conexão não seja bem sucedida, o nome de sua rede aparecerá riscado. 

Execute novamente a partir da etapa 0. Pressione “Sair do portal” [11] para encerrar a configuração e voltar para o modo de operação do 

arrolhador. 

 

 

  

NOME DA SUA 

REDE LOCAL 

 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

NOME DA SUA 

REDE LOCAL 
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Acessando o WIFI 
 

Após configurado, qualquer dispositivo conectado à mesma rede que o Prylocker foi configurado terá acesso à sua plataforma. 

Para acessar basta digitar o IP anotado na etapa anterior [10] na barra de endereços de seu navegador [11], conforme apresentado abaixo. 

Clique em “Entrar” [12] e Pronto! Agora você poderá aproveitar esta tecnologia exclusiva! 

Seu Prylocker possui 2 contadores, realize os arrolhamentos e observe no seu dispositivo a atualização instantânea dos contadores: 

 

Contador Parcial [13]: Indica o número de ciclos realizados no lote atual. Este contador pode ser resetado pelo operador através do botão 

configuração [14] ou atribuído qualquer valor. 

Contador Total [15]: Indica o número de ciclos realizados desde a aquisição. Esta informação não pode ser alterada.

 11 

 12 

 14 

 13  15 
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Inspeção, limpeza e manutenção 
 

O produto deve ser mantido sempre limpo e livre de derramamento constante de líquidos, 

especialmente na base devido à presença de componentes eletrônicos. 

Limpeza Externa 
 

Uma vez que a estrutura externa não entra em contato com as garrafas, não é necessária a 

sanitização da carcaça. Deve-se atentar ao uso de produtos de limpeza compatíveis com aço 

carbono e os plásticos dos botões. 

Sugere-se realizar a limpeza externa do equipamento com um pano úmido e então outro pano 

seco, não podendo ser lavado externamente com mangueira ou similares. O Prylocker possui 

componentes eletrônicos que podem sofrer danos caso haja ingresso de líquidos. 

 

Limpeza da base e bocal em inox 
 

Os itens em inox poderão ser sanitizados através de aplicação de Alcool 70 ou Iodofor. 
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Lubrificação  

 

As partes móveis presentes no equipamento estão localizados: no cabeçote de arrolhamento e 

transmissão por cremalheiras. Abaixo as orientações de como lubrificá-los utilizando engraxadeira 

| almotolia e a frequência de lubrificação (não é necessário desmontar o equipamento): 

 

 

 

 

 

  

Rolamentos de do cabeçote (6x) 

1000hs 

Óleo 

lubrificante 

alimentício 

Óleo 

lubrificante 

mineral 

Intervalo de 

lubrificação 

em horas de 

operação 

Cremalheiras 

1000hs 

Bocal 

Cada 100 

garrafas 

1000hs 

Articulação da proteção frontal 

Atenção! Realize a lubrificação do equipamento 

sempre com a tomada desconectada da 

rede elétrica. 
 

Rebites guia do cabeçote (9x) 

1000hs 
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Meio ambiente 
 

É recomendada a utilização deste produto apenas em temperatura ambiente entre 10ºC e 30ºC. A 

utilização prolongada do produto fora destas temperaturas podem causar danos elétricos. 

 

Manutenção Corretiva 
  

Em caso de danos ou mal funcionamento do produto, a Inlager presta atendimento completo 

para reparos. Entre em contato através dos canais apresentados ao final deste manual. 
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Condições de Garantia 
 

Antes de ser entregue, o equipamento passa por controle de qualidade onde são realizados 

extensivos testes de validação mecânica, eletrônica e elétrica para garantir seu funcionamento 

pleno. 

A INLAGER SOLUÇÕES LTDA., se responsabiliza pelo período de 90 (noventa) dias de garantia 

ou 3.000 (três mil) ciclos (o que ocorrer primeiro), pela substituição e/ou correção de todo e 

qualquer defeito das peças do equipamento por ela produzidas. Para os demais itens (motores, 

microprocessadores, sensores e etc.) será repassada a garantia do fabricante do equipamento.  

Os equipamentos e/ou peças com defeito deverão ser enviados à nossa sede, com frete e 

seguro pago, caso seja realmente constatado um defeito dentro das condições normais de 

manuseio e utilização do equipamento, o mesmo será reparado gratuitamente e devolvido com 

frete e seguro pago pelo cliente. Caso o defeito constatado for proveniente de manuseio 

inadequado, uso indevido, desgaste natural de uso ou falta de manutenção adequada, as despesas 

com transporte e outras serão debitadas do comprador.  

A presente garantia não é transferível e cobre unicamente o produto e não outros eventuais 

danos e prejuízos decorrentes de sua aplicação. 

A Inlager não se responsabiliza por danos materiais, perdas, lucro cessante e outras 

conseqüências provenientes de manuseio inadequado, uso indevido, falta de manutenção 

adequada e desgaste normal de uso do equipamento. As despesas de verificação, conserto, 

transporte e outras, serão debitadas do cliente.  

As condições acima terão validade somente quando o equipamento for aberto na presença 

de um representante da Inlager e os serviços de instalação, ajuste e calibração forem 

supervisionados por um técnico da Inlager.  

No caso da necessidade de reparo em campo, todas as despesas de transporte, viagem, 

estadia e alimentação correrão por conta do cliente. Caso o defeito constatado no equipamento 

for proveniente de desgaste normal de utilização do equipamento, manuseio inadequado, uso 

indevido ou falta de manutenção adequada, também será cobrado hora técnica. 

Qualquer utilização que desvie do recomendado deste manual é passível da perda de 

garantia. 

Este certificado de garantia deve ser devidamente preenchido pelo comprador e 

armazenado com a Nota Fiscal correspondente a ser apresentado invariavelmente em caso de 

solicitação de garantia, com o produto dentro do prazo de vigência estipulado nestes termos. 

A garantia contempla cobertura por defeitos de fabricação durante o período estipulado 

acima, desde que o produto seja devidamente cuidado e mantido conforme manual de instruções. 

A validade desta garantia não inclui vícios de uso como marcas nas peças ou estrutura, bem 

como desgastes naturais de componentes devido ao uso prolongado ou aplicação de produtos de 

limpeza incompatíveis com os materiais. 

A qualidade final da recravação das latas é responsabilidade do cliente. 

A garantia não cobre defeitos causados por uso indevido ou danos externos e aplicação 

indevida de sua utilização.
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Problemas e soluções 
 

Sintomas Possíveis causas Possíveis soluções 

Equipamento não 

liga 

1. Tomada ou conector de energia 

com mau contato; 

2. Chave “ON/OFF” com defeito; 

3. Central eletrônica danificada; 

1. Eliminar mau contato ou substituir cabo e conector de energia; 

2. Verificar se fiação está integra e/ou substiutir chave seletora “ON/OFF”; 

3. Verificar se fiação está integra e/ou substiutir central eletrônica por uma nova; 

Cabeçote de 

arrolhamento não 

desce 

4. Botões de comando com mau 

contato ou danificados; 

5. Sensor fim de curso superior ou 

inferior não acionando; 

4. Eliminar mau contato ou substituir botões;  

5. Pressionar fim de curso superior e inferior com uma chave e verificar se o mesmos 

estão clicando; 

Bocal não sobe 

automaticamente 

6. Falta de Lubrificação; 

7. Mau contato no sensor do bocal; 

8. Bocal não está roscado até sua 

posição final; 

9. Regulagem do curso de 

arrolhamento; 

10. Sensor do bocal com defeito; 

6. Aplique óleo alimentício na região interna do bocal de modo a minimizar o atrito 

durante o fechamento das tampas. Orientações na seção “Lubrificação ” na pág 21.; 

7. Verificar e eliminar mau contato nas terminações localizadas na região acima do 

bocal; 

8. Com uma chave de boca 17, roscar e apertar levemente o bocal até o mesmo 

encostar no final de curso; 

9. Realizar um ciclo com a garrafa sem tampa e verificar se o bocal retorna para cima 

automaticamente. Caso não verifique o retorno automático entrar em contato com o 

suporte técnico Inlager; 

10. Substituir o sensor na parte superior do bocal; 

Garrafa quebra 

durante recrave 

11. Falta de Lubrificação; 

12. Mau contato no sensor do 

bocal; 

13. Bocal não está roscado até sua 

posição final; 

14. Regulagem do curso de 

arrolhamento; 

15. Sensor do bocal com defeito; 

11. Aplique óleo alimentício na região interna do bocal de modo a minimizar o atrito 

durante o fechamento das tampas. Orientações na seção “Lubrificação ” na pág 21.; 

12. Verificar e eliminar mau contato nas terminações localizadas na região acima do 

bocal; 

13. Com uma chave de boca 17, roscar e apertar levemente o bocal até o mesmo 

encostar no final de curso; 

14. Realizar um ciclo com a garrafa sem tampa e verificar se o bocal retorna para cima 

automaticamente. Caso não verifique o retorno automático entrar em contato com o 

suporte técnico Inlager; 

15. Substituir o sensor na parte superior do bocal; 

Ruidos durante o 

recrave 
16. Falta de lubrificação. 

16. Realize a lubrificação do equipamento conforme orientações na seção 

“Lubrificação ” na pág 21. 

Falta de força no 

recrave 

17. Equipamento ligado em 

tomada 110v; 

18. Falta de lubrificação; 

17. Ligar equipamento em 220v; 

18. Realize a lubrificação do equipamento conforme orientações na seção 

“Lubrificação ” na pág 21. 
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Certificado de garantia 
 

IMPORTANTE: Este certificado de garantia devidamente preenchido pelo revendedor, 

juntamente com a Nota Fiscal correspondente deve ser mantido pelo comprador a ser 

apresentado invariavelmente em caso de solicitação de garantia, em um de nossos centros de 

assistência técnica autorizada, com o produto dentro do prazo de vigência estipulado nesta 

garantia. 
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Informações gerais  
 

Controle de revisão: 

 

Versão Alteração Executante Data 

00 Emissão inicial RF | FD 20/03/2019 

01 Complemento instruções RF  02/08/2021 

 

As imagens são meramente ilustrativas e o produto está sujeito a alterações sem aviso prévio. 

 

Inlager Soluções 

www.inlager.com.br 

041 98458-9996 

 

contato@inlager.com.br 

 

Nos acompanhe nas redes sociais: 

 www.facebook.com/Inlager       www.instagram.com/Inlager 

 

 Produto desenvolvido, produzido e montado no Brasil. 

 

 

 

http://www.inlager.com.br/
mailto:contato@inlager.com.br
http://www.facebook.com/Inlager
http://www.instagram.com/Inlager

