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O que é este 
documento?

Com o intuito de ajudar os novos times, a stemOS 
juntamente com a equipe Under Control 1156 criou 
este documento para facilitar o acesso a informações 
relevantes para o desenvolvimento do seu projeto. 

Aqui você encontrará links para a página do 
produto americano, para medidas e especificações, 
para o CAD das peças e outros arquivos que são 
importantes para a utilização correta dos 
componentes do kit. 

Direcionado para a temporada de 2020-2021, 
possui exemplos de utilização dos materiais para 
inspirá-los durante sua temporada de construção.

Boa sorte e sejam bem-vindos a FIRST Robotics 
Competition!



Kit of Parts 
Chassis 

O Kit of Parts Chassis é um kit 
para construir o sistema de tração 
do robô, feito com chapas dobradas 
da família AM14U4. 

Ele pode ser construído em 
uma configuração quadrada, sem 
cortar nenhum componente, ou 
permite que o usuário corte o 
comprimento e/ou a largura do 
chassis para se tornar uma versão 
longa ou larga que se encaixa em 
diferentes restrições de tamanho de 
cada ano específico. 

Quantidade: 1

  Centenas de equipes 
utilizaram o AM14U4 no Infinite 
Recharge®. E em diversos jogos 
anteriores com muito sucesso

Link para a página do 
fabricante
Link do Vídeo guia de 
montagem 

Guias de montagem:
Montagem do Chassis 
Montagem Bumper

Arquivos CAD: 
Chassis Quadrado 
Chassis Comprido 
Chassis Largo

am-14U4

https://www.andymark.com/products/am14u4-kit-of-parts-chassis
https://www.andymark.com/products/am14u4-kit-of-parts-chassis
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJsMMdkkIYsIoP0sIYWCyQFt6wTzlEUvS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJsMMdkkIYsIoP0sIYWCyQFt6wTzlEUvS
http://am14u4_userguide_2020.pdf
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDEvMDYvMTAvMzQvMDQvNTZkNzM3NTQtNjMxNi00ZjkzLTkyNWItMDhiNGZjOWI2NTZiLzIwMjAgQU0xNFU0IEJ1bXBlciBBdHRhY2htZW50X3NtYWxsLnBkZiJdXQ/2020%20AM14U4%20Bumper%20Attachment_small.pdf?sha=6ee6fbd6dfd7d487
https://www.andymark.com/products/am14u4-kit-of-parts-chassis
https://www.andymark.com/products/am14u4-kit-of-parts-chassis
https://www.andymark.com/products/am14u4-kit-of-parts-chassis


Kit of Parts 
Chassis  

Para controlar o chassis, você precisará de um sistema 
de controle que pode ser construído com o conjunto de 
eletrônicos incluso no seu kit. 

É recomendado que sejam utilizados quatro motores 
CIM (am-0255) para movimentar o chassis, pois eles 
possuem a potência e confiabilidade adequada para o 
sistema de tração. Você também precisará de pelo menos 
uma bateria (am-3062) e um carregador 6 Amp charger 
(am-2555). 

Quantidade: 2

Link para a página do fabricante
Arquivo CAD
Vídeo de montagem

O Kit of Parts Chassis inclui duas Toughbox Mini que é 
a caixa de redução para a tração.

A redução da caixa é  10.71:1 e, se utilizada com as 
rodas de 6” e 2 motores CIM fornecidos no kit, resultam 
em uma velocidade na roda de 4m/s, ou 12.98 ft/s como é 
comumente utilizado na FRC. O que vai proporcionar 
uma ótima relação entre velocidade e torque para o seu 
robô

am-14U4

https://www.andymark.com/products/toughbox-mini-options?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMnRvdWdoYm94JTIyJTdE
https://s3.amazonaws.com/andymark-files/STEP%20Files/am-0153%20Toughbox%20Output%20Shaft.STEP
https://www.youtube.com/watch?v=-ZoRbvT1Tgw
https://www.andymark.com/products/toughbox-mini-options?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMnRvdWdoYm94JTIyJTdE


O Kit of Part Chassis 
também inclui 6x 6” HiGrip 
Wheels, rodas que fornecem 
tração superior para o 
movimento do robô e são 
utilizadas para aplicações de alto 
impacto e velocidade. Para 
tracionar esta roda utiliza-se a 
polia e correia dentada inclusa 
no kit.

Estas rodas possuem uma 
dureza de 80A* o que entrega 
uma vida útil longa e um alto 
coeficiente de atrito.

Kit of Parts 
Chassis 
Quantidade: 6

Link para a página do fabricante
Arquivo CAD 
*Para saber mais sobre esta unidade de medida clique aqui

No Infinite Recharge®, 
as rodas HiGrip de 6” 
facilitam a passagem pelos 
obstáculos encontrados no 
meio da quadra (imagem 
ao lado), por conta de seu 
tamanho e durabilidade.

am-14U4

https://www.andymark.com/products/higrip-wheels-options?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMmhpZ3JpcCUyMiU3RA
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMTIvMTIvMDEvMTYvYTljNWZmNDEtNDhiOC00YTVhLTk0YTMtYWU1YjQ0NzQ3NWMyL2FtLTIyNTYgNCBpbiBIaUdyaXAgV2hlZWwuU1RFUCJdXQ/am-2256%204%20in%20HiGrip%20Wheel.STEP?sha=3a0e9553f0044e13
https://inlinestoreba.wordpress.com/2016/04/06/dureza-de-rodas/


Kit de fixação da 
bateria para o AM14U4

O battery Mount Kit é um 
suporte para bateria. Ele pode ser 
montado nos chassis da família 
AM14U4 ou em qualquer outro. O 
elástico prende as baterias na 
bandeja e mantém a bateria segura 
e protegida.

Quantidade: 1

Link do produto na página do fabricante
Link do arquivo CAD
Link do Manual de Montagem

A foto ao lado é um 
exemplo de uma das 
formas de utilizar o Kit 
no chassis AM14U4 
recebido no kit.

am-2939

Historicamente, equipes enfrentam falhas em seus 
robôs por não fixarem a bateria de maneira adequada. 
Esse ponto requer atenção e conferência antes das 
partidas.   

https://www.andymark.com/products/battery-tray-for-am14u-series
https://www.andymark.com/products/battery-tray-for-am14u-series
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDEvMDMvMTgvMjgvNDUvYmFhYmY4ZTUtZjEzNC00ZDRlLTg3MTMtOWM0ODMzNzQ4OTJjL0FNMTRVNCBCYXR0ZXJ5IFRyYXkgQXR0YWNobWVudC5wZGYiXV0/AM14U4%20Battery%20Tray%20Attachment.pdf?sha=362671bd2d9d78da


CIM
O CIM é um dos mais confiáveis 

motores fornecidos às equipes de 
FRC. Normalmente são utilizados na 
tração - composta pelo chassis, rodas 
e a caixa de redução - onde seu poder 
e confiabilidade são essenciais.

Para saber mais sobre potencia, torque e eficiência clique aqui
Link do CAD 
Documento especificações metricas
Link para a página do fabricante

Esta é uma caixa de redução 
personalizada utilizada na tração do robô 
da equipe Under Control em 2018 
utilizando CIMs.

O CIM pode ser conectado 
diretamente na caixa de redução 
Toughbox que vem com este kit.

Quantidade: 4

RPM livre: 
5,330 rpm 
Potência máxima: 
337 W
Porta 
recomendada na 
PDP: 40A 

am-0255

https://motors.vex.com/vexpro-motors/cim-motor
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMjcvMDkvMzgvMDMvMjYyMzM0NjAtZWVkZC00NTBmLTlkMjMtNGMyNDU4Y2UyMzZjL2FtLTAyNTUgMi41aW5jaCBDSU0gTW90b3IuU1RFUCJdXQ/am-0255%202.5inch%20CIM%20Motor.STEP?sha=f6203b2f965a9fe4
https://content.vexrobotics.com/vexpro/pdf/217-2000-Drawing-20140122.PDF
https://www.andymark.com/products/2-5-in-cim-motor?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMmNpbSUyMiUyQyUyMnV0ZjglMjIlM0ElMjIlRTIlOUMlOTMlMjIlN0Q


Logitech F310
Usado como a interface entre 

o piloto e o robô. Sendo possível 
utilizar até dois controles. 

Usualmente um para a tração 
e outro para mecanismos, como 
atiradores, pegadores ou garras.

Link para o página do fornecedor;

Suporte para controles do time 3847

Quantidade: 2

Para mais informações clique aqui

am-2064

https://www.kabum.com.br/produto/70545/controle-logitech-f310-pc-tv-940-000110
https://modernroboticsinc.com/fusion_docs/Py_usbGamepad/index.html


RedLine com pinhão 
de 16 dentes

Na temporada de 2020 a equipe 
1156 utilizou este motor para seu 
atirador de bolas. 

Este motor já vem preparado 
para ser utilizado junto a uma caixa 
planetária Sport.

Para saber mais sobre potencia, torque e eficiência clique aqui
Link do CAD 
Documento especificações dimensionais
Link para a página do fabricante

 Com uma classificação de potência 
de até 363W, este motor é capaz de 
fornecer alta potência em um formato 
pequeno e leve. Este motor é 
refrigerado a ar e possui rolamentos 
internos. 

É melhor utilizado em aplicações 
de alta velocidade, nas quais o motor 
não fica parado por longos períodos, 
como atiradores e coletores. 

Porém ele também pode ser 
utilizado em mecanismos que 
necessitam de alto torque, porém uma 
redução maior será necessária

Potência máxima: 363  watts
RPM livre:  21020 RPM
Porta recomendada na PDP: 
30A/20A 

Quantidade: 2

am-3775

https://s3.amazonaws.com/andymark-files/Supplemental%20Documentation/am-3775%20RedLine%20Motor%20Performance%20Curves.PDF
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTIvMDYvMTEvMjUvMTAvZTU4NDc5ZDItZjE3Yi00N2IzLThkNTQtY2FiZjIzMTJhMmNjL2FtLTM3NzVhXzE2VCA3NzVhIFJlZExpbmUgd2l0aCAxNlQgUGluaW9uLlNURVAiXV0/am-3775a_16T%20775a%20RedLine%20with%2016T%20Pinion.STEP?sha=eaf6eba73e119b86
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTIvMDYvMTEvMjMvNTgvYWMxZjI0OTMtYTdlYi00OGExLTgwOWQtMDJlMjY1NjBhMmQwL2FtLTM3NzVhXzE2VCA3NzVhIFJlZExpbmUgd2l0aCAxNlQgUGluaW9uLlBERiJdXQ/am-3775a_16T%20775a%20RedLine%20with%2016T%20Pinion.PDF?sha=89aaeec60335d220
https://www.andymark.com/products/andymark-775-redline-motor-with-16-tooth-57-sport-pinion-gear-installed?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMnJlZGxpbmUlMjIlMkMlMjJ1dGY4JTIyJTNBJTIyJUUyJTlDJTkzJTIyJTdE


57 Sport Gearbox

  O 57 Sport inclui hardware de 
montagem para qualquer motor 
das séries 500 ou 700, incluindo o 
AndyMark RedLine, o VexPro 
775pro, o AndyMark RS775-5, o 
BaneBots RS775, o BaneBots 
RS550 e o AndyMark NeveRest.

Quantidade: 1x 4:1 e 1x de 64:1

am-3972 e am-3973

Link do CAD 
Documento especificações metricas
Link para a página do fabricante

A caixa com redução de 4:1 
por possuir um RPM mais alto e 
baixo torque é melhor alocada 
em atiradores e coletores. 

Já a de 64:1 é melhor alocada 
em braços e escaladores.

RedLine com uma Sport 
Gearbox 4:1 usada na 
temporada de 2020 pela equipe 
Under Control em seu atirador 
para tracionar um rolete. 

Para acessar o documento 
de como montar a caixa de 
redução e acoplar o motor 
(RedLine) clique aqui. 

https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDYvMTAvMTYvMDkvMTQvMDJkNTRkZDAtYmU4ZC00ZjE1LTgzNjktYTgyMjk1YTBlNDM5LzEgU3RhZ2UgU0QgLSA1NyBTcG9ydC5TVEVQIl1d/1%20Stage%20SD%20-%2057%20Sport.STEP?sha=9004b44a9a2255b4
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDMvMDMvMTcvMzIvNDcvMGY2NWI0ODYtNzczYy00ZmUzLWEwMGEtOGExNTgyNGRmNmViLzU3IFNQT1JUIFNFUklFUyBMQVlPVVQuUERGLmh0bWwiXV0/57%20SPORT%20SERIES%20LAYOUT.PDF.html?sha=bb763a6fa59690cb
https://www.andymark.com/products/57-sport-options?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMnNwb3J0KzU3JTIyJTJDJTIydXRmOCUyMiUzQSUyMiVFMiU5QyU5MyUyMiU3RA&Ratio=4%3A1%20SD%20(am-4005_004)&quantity=1
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMTIvMTAvNDkvMTQvODkwOTgzNDEtZTkwNS00Y2JiLWEzZGMtNDJjYzBhOWMzNzZmLzU3IFNwb3J0IE1vdG9yIEluc3RhbGxhdGlvbi5wZGYiXV0/57%20Sport%20Motor%20Installation.pdf?sha=f6c725776945d5db


Sport Gearbox Motor 
Kit
  Este kit inclui o equipamento 
necessário para acoplar o motor 
Redline em uma Sport Gearbox. O 
motor já possui um pinhão 
(engrenagem) de 16 dentes pré 
instalado.

Quantidade: 2

am-3991

Para acessar o documento de como montar a caixa de redução e 
colocar o motor (RedLine) clique aqui. 
Link para a página do fabricante

1. Remova os dois 
parafusos 10-32x1,75.

2. Remova o bloco de 
entrada do motor e a
arruela de pressão de 
aço. 
Coloque a arruela de 
pressão de lado em 
um papel toalha.

3. Conecte o bloco ao
Motor RedLine usando 
parafusos M4-0.7 e 
arruelas de pressão.

4. Certifique-se de 
adicionar graxa vermelha 
nos dentes das 
engrenagens de todos os 
estágios da caixa.

5. Reinstale a arruela de 
pressão e insira o motor, 
gire o eixo de saída para 
lubrificar as engrenagens

6. Depois que a caixa de 
redução estiver 
montada, reinstale os 
dois parafusos 
10-32x1,75.

https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMTIvMTAvNDkvMTQvODkwOTgzNDEtZTkwNS00Y2JiLWEzZGMtNDJjYzBhOWMzNzZmLzU3IFNwb3J0IE1vdG9yIEluc3RhbGxhdGlvbi5wZGYiXV0/57%20Sport%20Motor%20Installation.pdf?sha=f6c725776945d5db
https://www.andymark.com/products/sport-gearbox-motor-kit-775-or-550?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMlNwb3J0K0dlYXJib3grTW90b3IrS2l0JTIyJTJDJTIydXRmOCUyMiUzQSUyMiVFMiU5QyU5MyUyMiU3RA


Snow Blower 
O Snow Blower Motor é um motor 

pequeno de baixo RPM, ótimo para 
trabalhos em espaços apertados. Ele 
possui um eixo de saída de ½ polegada 
hexagonal. 

Possui motor e caixa de redução (do 
tipo sem-fim) juntas para utilizar melhor 
o espaço. Possui um furo #10-32 no final 
do eixo para facilitar na hora de prender 
um hub ou coroa. 

Link do CAD
Documento especificações metricas
Link para a página do fabricante

Quantidade: 1

Usado na construção do 
Everybot da equipe 118 no jogo de 
2019 (Deep Space) para levantar e 
baixar a espátula que manipulava 
o hatch panel.

Podendo ser conectado no 
Bracket (am-2373).

Potência máxima: 20 watts
Velocidade sem carga: 100 RPM
Porta recomendada na PDP: 30A/20A 

am-2235

https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMTAvMzEvMTYvMzQvMjIvMzMzMjVmZTktZDNkNS00OTViLTg2NjUtOTBmMzA4NmIwZTBjL2FtLTIyMzVhIFNub3cgQmxvd2VyIE1vdG9yIFdpdGggSGV4IFNoYWZ0LlNURVAiXV0/am-2235a%20Snow%20Blower%20Motor%20With%20Hex%20Shaft.STEP?sha=ce2a29ff50edb966
https://s3.amazonaws.com/andymark-files/PDF%20Drawings/am-2235_SnowblowerMotor.pdf
https://www.andymark.com/products/snow-blower-motor-with-hex-shaft?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMlNub3crQmxvd2VyK01vdG9yJTIyJTJDJTIydXRmOCUyMiUzQSUyMiVFMiU5QyU5MyUyMiU3RA


Bracket - Snow 
Blower Motor

O Bracket - Snow Blower Motor é um 
suporte que permite montar mais 
facilmente um Snow Blower Motor 
(am-2235a) no seu robô.

Link do CAD
Documento especificações dimensionais
Link para a página do fabricante

Quantidade:1

am-2373

Utilizando o desenho técnico do link abaixo, você 
pode reproduzir essa peça utilizando alumínio ou 
policarbonato. 

https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMTUvMTEvMjAvMzIvZWU5ODkzMzYtYzYzMS00OGM3LWE5ZDUtYjlhZGNlMGYxOGIxL2FtLTIzNzMgU25vdyBCbG93ZXIgTW90b3IgTW91bnQuU1RFUCJdXQ/am-2373%20Snow%20Blower%20Motor%20Mount.STEP?sha=b1a1803a16fab13b
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMTUvMTEvMjAvMDYvMTQwNDQ0ZjMtN2U3OS00NGFiLWJiOTUtYmJlNGM5ZTg5YjlkL2FtLTIzNzMgU25vdyBCbG93ZXIgTW90b3IgTW91bnQuUERGIl1d/am-2373%20Snow%20Blower%20Motor%20Mount.PDF?sha=e906695c230499ec
https://www.andymark.com/products/snow-blower-motor-bracket


500EX Hex Hub 

Este hub se encaixa em todas 
as rodas AndyMark com o furo de 
parafusos de 1,875" de diâmetro. 

Além disso, o furo central 
hexagonal pode ser conectado no 
eixo do Snow Blower Motor 
recebido no kit.

Além de rodas, o padrão de 
furação deste hub permite que 
você acople o Snow Blower Motor 
a qualquer tipo de mecanismo, 
desde que seja feita a furação 
adequada.

Quantidade: 1

Link do produto na página do fabricante 
Link do Arquivo CAD 

am-2279

https://www.andymark.com/pages/wheels
https://www.andymark.com/products/10mm-dd-bore-hub
https://www.andymark.com/products/10mm-dd-bore-hub


PG27 Gearmotor

   O PG27 Gearmotor inclui um 
motor 775, uma caixa de redução 
planetária e um encoder integrado, 
simplificando o controle de 
feedback. E possui um eixo de saída 
hexagonal de ½ in.

Pode ser utilizado no Roller 
Intake System Kit, ou em qualquer 
mecanismo de médio torque e 
baixa velocidade.

Quantidade: 1

Para saber mais sobre potencia, torque e eficiência clique aqui
Link do CAD 
Documento especificações metricas
Link para a página do fabricante

am-3675

Redução da caixa: 26.9:1
Velocidade sem carga: 198 RPM
Torque de Estalo: 6.3 ft-lbf
Porta recomendada na PDP: 20A/30A

Na temporada de 2017 
a equipe Under Control 
utilizou o PG27 para atuar 
o alimentador de bolas do 
seu atirador. 

Você pode conhecer 
mais sobre esse robô aqui!

https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDQvMjMvMTEvNDYvMDQvNmY0YjA5YzYtZWQyNS00OWE3LTk3YmYtODYxMjNlZWY5N2YxL2FtLTM2NTQgbW90b3IgY3VydmUgc2hlZXQucGRmIl1d/am-3654%20motor%20curve%20sheet.pdf?sha=c909a23382a44260
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDEvMDMvMTgvMjkvNDkvOTBjMjUxZmQtOTBmZC00M2E5LWE3NmMtMjc5OTgxZTY2MzVlL2FtLTM2NTQgUEcyNyA1MDAgaGV4IE1vdG9yIEVuY29kZXIuU1RFUCJdXQ/am-3654%20PG27%20500%20hex%20Motor%20Encoder.STEP?sha=faa8b724318e8574
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMjAvMDQvMjkvMTQvMzEvNDgvOGZlZTE0MmUtMGRhOC00ZTRiLTlmNTgtOWEyMzE1ZGFjMjA2L1BHIEhFWCBTRVJJRVMgTEFZT1VUIFJFVjIuUERGIl1d/PG%20HEX%20SERIES%20LAYOUT%20REV2.PDF?sha=a047f2c8361ba5d6
https://www.andymark.com/products/hex-pg-series-gearboxes-options?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMnBnK21vdG9yJTIyJTdE
http://undercontrol1156.com/download-robot-book-scv/


Graxa vermelha, 
14,2g

Chamada carinhosamente 
de geléia de morango (NÃO É 
COMESTÍVEL), usada para 
lubrificar caixas de redução. Essa 
graxa adere bem às 
engrenagens e não escorre 
quando as engrenagens giram.

Link para a página do fabricante
Documento com informações de segurança

Quantidade: 2

O lubrificante ideal deve promover a separação 
completa dos dentes de engrenagens com um filme 
adequado, minimizando ao máximo o atrito, 
aumentando  a eficiência e estendendo a sua vida útil 
do equipamento.

Use com moderação e evite utilizar em excesso.

am-2768

https://www.andymark.com/products/great-red-tacky-grease-14-2-gram?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMmFtLTI3NjglMjIlN0Q
https://andymark-weblinc.netdna-ssl.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDEvMjUvMDkvNDQvMTUvNmRlNjVmY2QtZGFkNC00MWE4LTkzYjYtMWFlYzYwN2FiY2EzL2FtLTI3NjhfTVNEUy5wZGYiXV0/am-2768_MSDS.pdf?sha=8ef12e95bf29b939


Eixo de alumínio 
7075, Hex de ½ pol

Este item é um eixo de ½ polegada 
hexagonal de alumínio liga 7075, ele é 
de alta resistência e ideal para usos em 
eixos de transmissão.

Esse eixo pode ser utilizado, por 
exemplo, para fazer um rolete para 
coletores com as Compliant Wheels 
recebidas no kit, ou até mesmo em 
caixas de redução.

Um ítem comumente utilizado em 
conjunto com este eixo são as polias 
sincronizadas impressas em 3D. Você 
pode encontrar um gerador para este 
tipo de polia aqui.

Quantidade: 5x 3 pés

Link do produto na página do fabricante 

am-2291-3

https://www.chiefdelphi.com/t/pic-3d-printable-htd-pulley-generator/159808
https://www.andymark.com/products/1-2-in-7075-aluminum-hex-shaft-stock


Churros

O Churros é um perfil hexagonal 
de alumínio extrusado leve e versátil, 
excelente para espaçadores, 
suportes e eixos de baixa carga. 
Possui um orifício em sua face onde 
pode ser feito rosca para parafusos 
de ¼ de polegada de diâmetro.

Quantidade: 5x 3 pés

Link do produto na página do fabricante
Link do arquivo CAD

No ano de 2020, o 
time 1156, Under 
Control, utilizou 
como espaçador de 
uma caixa de 
redução.

am-3101-3

https://www.andymark.com/products/1-2-in-churro-different-length
https://www.andymark.com/products/1-2-in-churro-different-length


Roller Intake 
System Kit 
(2019 Intake Kit Belt Drive Kit e Intake 
System Hardware)

Esse intake é um sistema que 
pode ser integrado ao AM14U4, Kit of 
Parts Chassis (am-14U4). Essas peças 
são projetadas para que você possa 
cortar, alterar e ajustar para o SEU 
robô. 

Pode ser tracionado por meio de  
engrenagem, corrente ou correia, 
desde que possua um acoplamento 
para eixo hexagonal de ½”.

Para saber o que contém no Kit 
clique aqui.

Quantidade: 1

Link do produto na página do fabricante
Link dos arquivos CAD:
Compliant Wheels 
Suporte do Intake
Roller Intake Kit System

O time 225, Tech Fire, 
utilizou um sistema 
parecido, com apenas um 
rolete com rodas 
Compliant Wheels verdes.

am-3312a_bk

https://www.andymark.com/products/roller-intake-system-kit
https://www.andymark.com/products/roller-intake-system-kit
https://www.andymark.com/products/4-in-compliant-wheels-options
https://www.andymark.com/products/intake-motor-mount-bracket
https://www.familyhandyman.com/automotive/changing-a-car-serpentine-belt/


Espaçador de 
alumínio Hex de ½ 
pol.

O espaçador hexagonal é usinado 
com precisão e de um material rígido 
que pode ser cortado e usado em 
qualquer montagem. 

Pode ser usado como espaçador, 
em caixas de redução e sistemas de 
tração, ele tem a função de travar 
axialmente elementos no eixo. 
Também pode ser usado para acoplar 
dois eixos ou, se revestido com 
material aderente, como rolo para o 
intake. 

Quantidade: 3 pés

Link do produto na página do fabricante
Link do arquivo CAD

O time 1156, Under 
Control, utilizou como 
espaçador na caixa de 
redução da tração na 
temporada de 2020.

am-3896-3

https://www.andymark.com/products/0-5-in-hex-aluminum-spacer-stock
https://grabcad.com/library/hex-spacers-m3-male-female-1


2.25 pol Heavy Duty 
Compliant Wheel, 35A  

As Compliant Wheels não são para a 
tração do robô, mas para movimentar 
objetos de jogo. Elas permitem que 
objetos rígidos sejam manipulados 
facilmente, pois a dureza delas é apenas 
35A.

Uma linha de várias rodas em um eixo 
hexagonal acionado cria um rolo muito 
eficaz. Isso resulta em coletores e 
conveyors de alto desempenho.

Quantidade: 4

Link do produto na página do fabricante
Link do arquivo CAD

A equipe Under 
Control 1156 utilizou 
as Compliant Wheels 
no ano de 2018 para 
coletar o cubo que 
era o objeto de jogo 
do ano.

Como é uma 
roda fabricada com o 
intuito de coletar 
objetos, não é 
recomendada para 
velocidades 
superiores a 4000 
RPMs.

am-3949

https://www.andymark.com/products/2-25-in-hd-compliant-wheels?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMkNvbXBsaWFudCtXaGVlbCUyMiUyQyUyMnV0ZjglMjIlM0ElMjIlRTIlOUMlOTMlMjIlN0Q
https://www.andymark.com/products/2-25-in-hd-compliant-wheels


Policarbonato

Material translúcido, não quebradiço e 
altamente resistente ao impacto, com boa 
estabilidade dimensional e boas propriedades 
elétricas, boa resistência ao escoamento sob carga 
e  resistente a chama. É um dos 3 plásticos de 
engenharia mais importantes e um dos materiais 
mais utilizados para a construção de robôs de FRC.
 

Quantidade: 2x de 3mmx300mmx500mm

Sua função dentro da FRC 
são amplas, por conta de sua 
resistência, leveza e fácil  
usinagem.

Usado em 2020 pela 
equipe Under Control em seu 
coletor, onde sua resistência e 
elasticidade permitiram uma 
ótima performance.
 



Perfis de alumínio

Sua leveza resistência à 
corrosão e baixo ponto de fusão 
lhe conferem uma multiplicidade 
de aplicações. Na FRC pode ser 
usado em praticamente todos 
mecanismos do robô.

Alumínio é o material mais 
importante na FRC, pois é leve e 
muito resistente.

Quantidade: 4x de 2”x1”x 60cm e 4x de 1”x1”x 60cm

No Brasil, tubos e chapas de alumínio são altamente 
acessíveis para equipes de FRC, com inúmeros 
fornecedores nacionais e vários formatos e espessuras 
diferentes.

Recorte de um catálogo brasileiro para um tubo de alumínio 
quadrado.

Exemplo de catalogo nacional de perfis de alumínio.

http://stemos.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Perfis-Normais.pdf


Perfis de alumínio

Estrutura do robô da equipe Under Control da 
temporada de 2020 feita por tubos de alumínio, esse 
tipo de tração se chama West Coast.

Elevador e braço do time 254 da 
temporada de 2019, com toda sua 
estrutura montada em tubos de 
alumínio. 

Para acessar o documento 
completo sobre o robô deles e se 
inspirar clique aqui.

Quantidade: 4x de 2”x1”x 60cm e 4x de 1”x1”x 60cm

https://media.team254.com/2018/07/8fda07af-2018-Techbinder.pdf


Parafusos Ø¼ pol de 

cabeça sextavada. 

Comprimentos: 25mm e 45mm

O parafuso é utilizado para conectar 
duas ou mais peças (dependendo do 
material), caso você queira dividi-las 
novamente basta desaparafusar e 
inseri-lo novamente, pois a peça, se feito 
com cuidado, não será destruída, 
podendo ser utilizada novamente.

Existem dois modelos de parafusos, 
os que são usados com porca (para 
perfis e chapas de alumínio) e os 
auto-perfurantes (de madeira) que são 
introduzidos diretamente na peça.

Chaves utilizadas para cada tipo de 
parafuso:



Fixação utilizando 
parafusos 
Utilizando: Porca, arruela de pressão e 
arruela lisa.

Para a correta fixação utilizando parafusos, é 
necessário seguir a ordem abaixo.

Com a correta utilização destes materiais, você vai 
garantir que o parafuso não afrouxe devido a vibrações e 
impactos. O que é essencial para um robô de FRC que irá 
participar em diversas partidas rigorosas



Chave Fixa de ⅜” x 
7/16” e ½” x 9/16”

A chave fixa, também 
conhecida pelo nome de 
chave de boca, é utilizada para 
apertar ou afrouxar porcas e 
parafusos de perfil quadrado 
ou sextavado.

Estas chaves específicas 
devem ser utilizadas na 
montagem do AM14U4

Pode ser comprado em 
qualquer loja que venda 
ferramentas mecânicas.

As que você está 
recebendo são em unidades 
imperiais, devendo ser 
utilizadas apenas com 
parafusos e porcas com 
medidas em polegadas.

No Brasil o padrão é 
utilizarmos o sistema métrico 
de medidas, porém como o kit 
é Americano você encontrará 
muitos equipamentos que 
utilizam o sistema imperial.

Quantidade: 1 de cada



Chave Allen 
Abaulada de 5/32 pol

A Chave Allen é uma ferramenta 
comumente conhecida como chave 
sextavada. Ela serve para fixar 
parafusos e outros tipos de fixadores. 
Costuma ter forma de L, com uma 
ponta hexagonal em cada 
extremidade.

Pode ser comprado em qualquer 
loja que venda ferramentas 
mecânicas.

Esta chave específica deve ser 
utilizada na montagem do AM14U4.

Quantidade: 1 



Soquete Tipo Canhão

O soquete canhão é utilizado em parafusadeiras 
elétricas com encaixes sextavados, com encaixe, podendo 
ser utilizado em parafusos ou porcas com cabeça 
sextavada ou estriada.

Pode ser comprado em qualquer loja que venda 
ferramentas mecânicas.

Estes soquetes específicos serão necessários para 
facilitar a montagem do AM14U4.

Soquetes Tipo Canhão 5/16 pol.

Soquete Canhão Magnético de 3/8 Pol.

Soquete Tipo Canhão magnético                                Encaixe magnético



NI RoboRIO
O RoboRIO é o cérebro do robô, ele é 

responsável por armazenar o código e coordenar 
todas ações da máquina, assim, deve-se exercitar 
cuidado máximo ao manuseá-lo, sendo bastante 
sensível a lascas de alumínio. 

Ele é capaz de exercer diversas operações 
matemáticas complexas, o que é essencial para que 
a máquina tenha o melhor desempenho possível.  

Há várias interfaces, como PWM, CAN, SPI e 
barramentos digitais e analógicos.

Link para a página do fornecedor
Link para o manual de usuário

Quantidade: 1

Ele pode ser 
programado em 
LABVIEW, Java e C++. 
Para mais informações 
sobre programação em 
LabVIEW, traduzimos o 
The Secret Book of 
LabView, um guia 
montado para auxiliar no 
aprendizado de 
LabVIEW para FRC.

Também traduzimos 
a documentação oficial 
da FIRST e WIP sobre o 
RoboRIO e LabVIEW, 
pode acessar aqui.Lembrete: Antes de utilizar seu RoboRio 

você deve atualizá-lo para o firmware e 
imagem mais recentes, conforme este 
tutorial.

am-3000

https://www.andymark.com/products/ni-roborio?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMnJvYm9yaW8lMjIlN0Q
http://www.ni.com/pdf/manuals/374474a.pdf
http://undercontrol1156.com/download-the-secret-book-of-labview-traduzido/
http://undercontrol1156.com/download-the-secret-book-of-labview-traduzido/
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/index.html#primeiros-passos
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/imaging-your-roborio.html
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/imaging-your-roborio.html


Descrição de cada interface do 
RoboRIO

1. Onde se conecta os cabos  que energizam o Roborio, vindos da PDP
2. Para conectar o cabo USB A para USB B (conexão com o computador)
3. Host USB, podendo ser usados para câmeras e co-processadores
4. Para conectar o Rádio ou computador via Ethernet
5. Porta de comunicação tipo SPI
6. Sinalizam por meio de cores o status do RoboRIO
7. Portas para comunicação PMW
8. Para auxiliar a fixar o RoboRIO no robô
9. Reset - Reinicia o RoboRIO; User - Botão programável

10. Barramento para leitura analógica
11. Porta para conectar relés (Exemplo: Spike)
12. Para conectar a RSL;
13. Barramento de leitura e escrita digital
14. Porta para circuitos adicionais e expanção(MXP)
15. Porta para comunicação via RS232
16. Entrada para a comunicação tipo I2C
17. Entrada para a comunicação tipo CAN (início da linha CAN)

1 2
3

4 5

6

7

89
10

11
12

13

14
15

16
17

am-3000

https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/how-to-wire-a-robot.html?highlight=RSL#robot-signal-light-rsl


Power Distribution 
Panel (PDP)

A Power Distribution Panel (PDP), é o coração do robô. Ela recebe 
a energia vinda diretamente da bateria e a distribui conforme a 
necessidade entre os sistemas do robô. 

Nela existem várias aberturas nas laterais, onde devem ser 
encaixados os cabos dos componentes do robô, e na parte central 
dela há várias aberturas onde devem ser encaixados os Snap Action 
Breakers(fusíveis). 

Nas entradas menores, devem estar as conexões para os 
componentes mais importantes do robô: o RoboRIO, a VRM e a PCM.

Link da fabricante 
Link da página do fabricante

Antes de utilizá-la, fique 
atento ao link (abaixo da foto), 
onde encontrará a página da 
PDP no site da CTRE. Ali você 
encontrará os recursos 
disponíveis, como o manual, 
seu projeto em CAD, 
documentação (em inglês), e 
firmware.

A equipe 1156 traduziu a 
documentação  da WPI para 
facilitar seu acesso. Confira 
como integrar a PDP ao 
sistema de controle do seu 
robô aqui.

Quantidade: 1

Lembrete: Antes de utilizar 
sua PDP, você deve 
atualizá-la para o firmware 
mais recente disponível na 
página da CTRE.

am-2856

http://www.ctr-electronics.com/pdp.html#product_tabs_technical_resources
https://www.andymark.com/products/power-distribution-panel?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMlBEUCUyMiUyQyUyMnV0ZjglMjIlM0ElMjIlRTIlOUMlOTMlMjIlN0Q
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/how-to-wire-a-robot.html


Snap Action Breaker 
(Fusível)

Um Snap Action Breaker (fusível de reset 
automático), serve para limitar a corrente que está 
passando da PDP para, por exemplo, um controlador 
de motor, protegendo-o de possíveis curto-circuitos 
ou sobre-correntes. É importantíssimo saber o fusível 
adequado para cada componente eletrônico antes 
de ligá-lo.

Se você está escutando um estalo vindo da sua 
PDP, é provável que este fusível esteja abrindo devido 
a algum curto

Link para a página do fabricante

Quantidade: 40 amp - 8 un; 20 amp - 8 un.

Lembrete: A corrente de 
abertura do fusível 
delimita a espessura dos 
cabos que devem ser 
conectados naquela porta 
da PDP. Preste bastante 
atenção nisso e faça uma 
boa leitura das regras 
elétricas no manual!

am-0288 e am-0289

https://www.andymark.com/products/40-amp-snap-action-breaker


Voltage Regulator 
Module (VRM)

O VRM (Voltage Regulator Module) é 
fundamental para o funcionamento do robô. Ele 
recebe energia vinda da PDP e regula a tensão 
conforme indicado em cada porta. Todo o 
barramento marcado como 12V/2A é de uso exclusivo 
do rádio Wi-Fi. As outras portas são comumente 
utilizadas para alimentar sensores e circuitos 
customizados

Link da página do fabricante
Pode encontrar mais detalhes de como integrá-lo ao seu 
sistema de controle aqui! 

Certifique-se qual é 
a tensão indicada  para 
cada componente 
conforme descrito no 
manual de cada um, 
sejam sensores ou 
qualquer componente 
eletrônico. 

LINK CAD, COMO MONTAR E DOCS SE TIVER

Quantidade: 1

am-2857

http://www.ctr-electronics.com/vrm.html#product_tabs_technical_resources
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/how-to-wire-a-robot.html#energizando-voltage-regulator-module-vrm


Victor SPX Motor 
Controller

O Victor Spx é um controlador de motor, ou seja, ele 
recebe o sinal do RoboRIO (via PWM ou CAN) e a energia 
da PDP, sendo ele responsável por interpretar o sinal e 
variar a potência do motor através da tensão de saída. 

Link para a página do fabricante
Link para documentação de como integrá-lo ao seu robô
Link da página do fabricante (firmware, modelo de CAD e 
Manual (em inglês))

Este controlador 
é compatível com 
todos os motores 
que vem junto ao 
kit!

Quantidade: 8

am-3748

https://www.andymark.com/products/victor-spx-speed-controller
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/how-to-wire-a-robot.html#energizando-controlador-de-motor
http://www.ctr-electronics.com/victor-spx.html#product_tabs_technical_resources


Open Mesh 
OM5P-AC (Rádio)

O Open Mesh OM5P-AC é o componente que 
estabelece a comunicação sem fio entre o 
computador e o robô. É essencial que esteja 
funcionando muito bem para um bom 
desempenho, portanto, cuidado com este 
componente.

Link para a página do fabricante
Com integrá-lo no robô

Quantidade: 1

Para utilizá-lo, deve-se 
configurá-lo previamente, 
através do aplicativo de 
configuração do rádio que é 
instalado junto com a Driver 
Station. 

Você pode ver como realizar 
este processo aqui!

Energia Ethernet ou PoE

am-3205

https://www.andymark.com/products/open-mesh-om5p-ac-dual-band-1-17-gbps-access-point-radio?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMm9wZW4rbWVzaCtvbTVwLWFjK2R1YWwrYmFuZCtmcmMrcmFkaW8lMjIlN0Q
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/how-to-wire-a-robot.html#ethernet-e-energia-do-radio
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/radio-programming.html?highlight=Radio#programming-your-radio


Conector do Rádio
O conector do rádio é uma peça essencial para 

o robô. Ele serve para realizar a conexão entre o 
rádio e a VRM, permitindo que ele seja energizado.

Para montagem, tenha em mãos um fio preto 
e um fio vermelho de 1mm², uma chave philips 
bem pequena e um alicate próprio para 
desencapar fios.

Link para a página do fabricante

Quantidade: 1

Para prender os cabos no 
conector atente-se à estas 
instruções: 

Primeiro deve-se 
desencapar a ponta dos fios, 
feito isso, pegue a chave 
philips para afrouxar os 
parafusos do conector. Após, 
ponha os fios dentro dos 
respectivos terminais e 
prenda-os novamente.

am-2922

Pronto! Agora só conectar a outra ponta dos 
fios nas portas 12V/2A da VRM. Muito cuidado com 
a polaridade dos fios!

https://www.andymark.com/products/2-1-x-5-5mm-dc-power-male-jack-connector-with-screw-terminals


Cabos em geral

Tabela com as espessuras de cabos que devem 
ser utilizadas de acordo com a limitação de 

corrente de cada circuito.

Ambos são fios (de espessuras e tamanhos 
diferentes) que podem ser utilizados para 
diversas funções no sistema de controle.
am-0009

É o cabo que conecta o polo 
negativo na PDP e o positivo no Circuit 
Breaker 120A, recebendo a energia 
vinda da bateria através do conector.
am-0009 e am-0698

Battery Cable e Robot Battery 
Power Cable

Robot Power Cable Red  -  5"

Cabo preto e vermelho -
 1m x 1mm² e  5m x 4mm² 

Serve para conectar o 
“Breaker” à PDP (polo positivo).
am-0699 

Link para a página do fabricante

https://www.andymark.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=battery+cable&button=search&authenticity_token=Kj%2BqQof%2B3k6dHTD0%2FbzsaUXdviUrmHlrYB6djU2XxyYmpy%2BeLZXk22Pbt3t25uz82MhYqp7d2Z2fRckAvhYNOQ%3D%3D


Passive PoE Injector 
O Passive PoE Injector, permite 

que, ao invés de ter um cabo Ethernet 
e um cabo de energia conectado ao 
rádio, separados, se possa utilizar 
somente uma entrada, sendo mais 
seguro que o outro conector de 
energia.

Link para a página do fabricante

Quantidade: 1

A imagem abaixo 
demonstra como 

utilizá-lo

Para mais instruções, 
consulte aqui!

Ethernet Cable
O cabo Ethernet pode ser utilizado 

como uma linha direta entre o 
computador e o RoboRIO, podendo 
utilizá-lo para passar a programação e 
controlar o robô.

Ele também é utilizado para conectar o 
rádio ao RoboRIO.

Quantidade: 1

am-3766 e am-3845

https://www.andymark.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=Ethernet&button=search&authenticity_token=zyLfg0vn32y2Hj1BiD8TVm68ytX%2Bw4670yGj%2FOP8h8DDulpf4Yzl%2BUjYus4DZRPD86ksWkuGLk0sevdxEH1N3w%3D%3D
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/how-to-wire-a-robot.html#ethernet-e-energia-do-radio


18 AWG Yellow 
Ferrule Crimps

Os Ferrule Crimps (conhecidos no Brasil como 
conectores tubulares) são utilizados para permitir uma 
melhor fixação quando for necessário acoplar cabos em 
conectores do tipo Weidmuller(como na foto abaixo). 

Os conectores tubulares devem ser acoplados a uma 
secção desencapada do cabo e crimpados utilizando um 
alicate ou, de preferência, o crimpador adequado. 

18 AWG representa a espessura do fio, verifique 
antes de utilizá-lo!.

Link para a página do fabricante

Quantidade: 25

am-3738_18

https://www.andymark.com/products/18-awg-yellow-ferrule-crimps-bulk-qty?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMmZlcnJ1bGUrY3JpbXBzJTIyJTdE


Link para a página do fabricante
Como utilizá-lo no seu sistema de 
controle

USB A Male to USB B 
Male  

O USB A é o tipo usual nos computadores, já o USB 
B é comumente utilizado em impressoras.

Na FRC ele é utilizado no RoboRIO, muito 
importante para manutenções de software, bem 
como para a formatação e atualização de seu 
firmware.

Quantidade: 1

Terminal Olho 
Quantidade: 100

O terminal olho é utilizado, principalmente, na 
conexão de controladores de motor e motores. Ele 
permite o fácil desacoplamento caso necessário.

Para verificar como fixá-lo a um fio, assista este 
vídeo. Depois de fixado, você pode utilizar solda na 
extremidade da conexão para garantir uma fixação 
mais robusta.

Link para a página do fabricante

am-3579

https://www.andymark.com/products/12-10-awg-ring-terminal-8-stud?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMnRlcm1pbmFsJTIyJTdE
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/how-to-wire-a-robot.html#energizando-controlador-de-motor
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/how-to-wire-a-robot.html#energizando-controlador-de-motor
https://www.youtube.com/watch?v=MhEjz32aEdE
https://www.youtube.com/watch?v=MhEjz32aEdE
https://www.andymark.com/products/2-5-in-cim-motor?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMmNpbSUyMiUyQyUyMnV0ZjglMjIlM0ElMjIlRTIlOUMlOTMlMjIlN0Q


Bateria 12V
Quantidade: 1

Está bateria é do padrão de Jet-Ski, 12V e 18Ah. 
São necessários uma série de cuidados ao 
manipulá-la. 

Ela é grande e pesada, logo, tenha sua 
localização em mente quando projetar o seu robô!

E lembre-se, um robô de FRC consome altas 
correntes, por isso é imprescindível manter a 
bateria sempre carregada e, se necessário, trocá-la 
por uma mais carregada.

Equipes normalmente levam pelo menos 2 
baterias para eventos de competição.

am-2555

Dependendo do consumo de corrente do seu robô, ela 
deve durar entre 20 a 50min. Você pode verificar a tensão 
da bateria na Driver Station do seu robo. 

Se o seu robô está parado e a tensão está abaixo de 12V, 
está na hora de colocar a bateria para carregar. Pois uma 
bateria descarregada altera significativamente o 
desempenho do seu robô.



Como montar os 
conectores na bateria

Link para a página do fabricante

1 - Separe os materiais
2 - Prenda-os na seguinte ordem 
(da direita para a esquerda) com 

os cabos em um ângulo de 90 
graus:

Parafuso

Arruela lisa

Cabo

Conector bateria

Arruela de pressão

Porca

3 - Feito isso, isole bem os 
terminais com fita isolante ou 

termo-retrátil.

https://www.andymark.com/products/2-5-in-cim-motor?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMmNpbSUyMiUyQyUyMnV0ZjglMjIlM0ElMjIlRTIlOUMlOTMlMjIlN0Q


Carregador de 
Baterias

Quando a carga da bateria 
estiver completa (indicado por uma 
luz verde no carregador) retire-a do 
carregador, sobrecarregar a bateria 
pode diminuir severamente a vida 
útil dela! 

Desconecte a bateria do 
carregador ANTES de tirá-lo da 
tomada. Deixar a bateria ligada ao 
carregador com ele fora da tomada 
faz com que ela perca um pouco da 
carga.

Uma carga típica de uma bateria 
descarregada leva pelo 
menos 3 horas.

Quantidade: 1

Link para a página do fabricante

am-2555

https://www.boatid.com/dual-pro/1-6a-dual-pro-recreatn-series-single-output-charger-bank-mpn-rs1.html#features


120A Circuit Breaker

O circuit breaker é o botão de ligar e desligar o 
robô. Ele que permite, ou não, a passagem de 
corrente da bateria para a PDP, sendo assim uma 
peça essencial para o sistema de controle do seu robô.

Não só isso, ele também funciona como um 
fusível, limitando a corrente da bateria e protegendo 
o robô inteiro de um possível acidente. 

Para conectá-lo à bateria e à PDP, utiliza-se os 
cabos de 6 AWG que também vieram no kit e porcas, 
as instruções para montagem estão neste link!

Assim como na montagem da bateria é 
necessário MUITA atenção na montagem deste 
componente, tanto a polaridade das conexões quanto 
a correta fixação dos terminais.

Lembre-se: o robô vai balançar, sacudir e vibrar. E 
você não quer que o cabo de alimentação solte!

Link para a página do fabricante
Link para como integrá-lo no seu sistema de controle

Quantidade: 1

am-0282

https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/hardware/hardware-basics/preemptive-troubleshooting.html?highlight=BATTERY%20CONECTOR#check-battery-connections
https://www.andymark.com/products/120-amp-breaker?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OlNlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTIyYnV0dG9uJTIyJTNBJTIyc2VhcmNoJTIyJTJDJTIycSUyMiUzQSUyMmNpcmN1aXQrYnJlYWtlciUyMiUyQyUyMnV0ZjglMjIlM0ElMjIlRTIlOUMlOTMlMjIlN0Q
https://docs-teste.readthedocs.io/en/latest/docs/getting-started/getting-started-frc-control-system/how-to-wire-a-robot.html#prenda-o-battery-conector-a-pdp

