
Documento Auxiliar ao Manual 
de Montagem
Cascading Kit - goBILDA
Este é um documento com dicas e melhores práticas, para ser usado em 
conjunto com os manuais oficiais de Montagem e Amarração:
https://www.gobilda.com/content/user_manuals/3210-0001-0003-assembly-instructions.min.pdf
https://www.gobilda.com/content/user_manuals/3210-0001-0003-rigging-guide.min.pdf
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stemOS Hands-on

O nosso vídeo sobre o Cascading 
Kit possui dicas valiosas de 
programação e cuidados básicos 
para evitar sobrecargas e avarias 
no elevador.

https://www.youtube.com/watch?v=I59ZR-5bEaY&

https://www.youtube.com/watch?v=I59ZR-5bEaY&
https://www.youtube.com/watch?v=I59ZR-5bEaY&


Lista de Materiais - Disponibilidade de Componentes

O manual informa que o parafuso SKU: 
2802-0004-0025 vem com 25 unidades. 
Esta informação está errada.

Ao questionarmos o fabricante goBILDA, 
eles informaram que enviam somente o 
necessário à montagem: quatro unidades.



Lista de Materiais - Disponibilidade de Documentos

É recomendado a leitura prévia do 
manual de instruções para separação 
dos componentes. Uma dica é utilizar 
o desenho esquemático disponível no 
site da goBILDA para acompanhar a 
montagem

https://cdn11.bigcommerce.com/s-eem7ijc77k/images/stencil/original/products/2077/25531/3210-0001-0003-Schematic__61936.1574293144.png?c=2


Lista de Materiais - Disponibilidade de Documentos

Durante o processo de montagem, trabalhe em uma área limpa e organizada, 
evitando a perda de componentes pequenos.



Lista de Materiais - Shim x Washer

Shim Washer

Atenção!! “Shim” e “Washer” são dois 
componentes similares, porém 
diferentes!

“Shim” é um espaçador de 0,25mm de 
espessura

“Washer” é uma arruela, de 1mm de 
espessura.



Lista de Materiais - Tamanhos de Parafusos

Atenção!! Certifique-se que a área de 
trabalho está organizada. É recomendado 
deixar os parafusos separados por ordem 
de comprimento, visto que serão utilizados 
em diferentes partes da montagem



Espaçadores - Passo 5

No Passo 5, são inseridos os 
espaçadores de 0,25mm 
somente em um dos lados, 
conforme figura. Não se deve 
inserir mais que o ilustrado na 
imagem



Montagem dos Módulos - Passo 15

No Passo 15, é realizada a 
montagem dos módulos. 
Recomenda-se deixar uma pequena 
folga nos parafusos, facilitando a 
montagem, e após a montagem 
terminar de apertá-los.



Guia de Amarração

No site da goBILDA também é disponibilizado um guia de amarração do cabo 
que irá puxar o Cascading Kit. A seguir serão demonstrados algumas dicas para 
como realizar e ajustar a tensão da corda.

https://www.gobilda.com/content/user_manuals/3210-0001-0003-rigging-guide.min.pdf


Guia de Amarração - Definindo o tamanho da corda

Para definir o tamanho da corda, é recomendado que não a corte até a 
definição final da tensão do sistema. Utilize somente uma das pontas da corda 
e passe pelo caminho indicado pelo guia de amarração, não esquecendo das 
etapas de enrolar no carretel previamente, conforme indicado.

Serão necessários dois carretéis de corda, ou duas seções diferentes.



Guia de Amarração - Definindo o tamanho da corda

Após passar a primeira corda, estenda 
o cascading e verifique que há corda 
suficiente no carretel para todo seu 
comprimento com o sistema aberto. 

Se, durante o processo de abertura do 
sistema, o carretel girar no outro 
sentido, é necessário enrolar mais 
corda



Guia de Amarração - Definindo o tamanho da corda

Para não se confundir quanto a enrolar 
no sentido horário ou anti-horário, 
verifique a imagem no guia como 
referência. A corda não deve cruzar o 
carretel do motor por cima, mas sempre 
tangenciando o lado de fora, conforme 
imagem



Guia de Amarração - Definindo o tamanho da corda

Após verificar se o tamanho está correto, 
passe a outra corda pela mola e, com o 
sistema aberto, passe a mesma ponta pelo 
carretel, passando pelo furo do “Groove B” e 
dê algumas voltas no sentido contrário a 
corda anterior.



Guia de Amarração - Definindo o tamanho da corda

A intenção de enrolar as cordas um para 
cada lado é que enquanto a “Corda A” se 
desenrola liberando o sistema, a “Corda B” 
enrola, puxando o sistema e vice-versa.

A mola serve para auxiliar a descida do 
sistema, evitando que a corda fique 
destensionada durante esse processo.



Guia de Amarração - Tensionamento da mola

Para tensionar a mola, não é recomendado seguir essa etapa 
(tensionando a partir do 9º furo). Com o sistema fechado, deixe 
corda suficiente para que seja necessário fazer pouca força para 
prender a outra ponta da mola no parafuso indicado 
(aproximadamente o primeiro furo aparecendo*).

A sobretensão da mola pode ocasionar na quebra do 
componente de acrílico onde ela vai presa, portanto se for 
necessário aumentar a tensão da mola, faça-o com cautela. 

É indicado também a utilização de um controle PID nesse 
sistema, evitando acelerações e desacelerações bruscas, 
reduzindo as chances de mal funcionamento e danos.

*



Guia de Amarração - Tensionamento da mola

No vídeo elaborado pela goBILDA, é possível ver 
em 3:56 que ao invés de prender a mola 
diretamente no parafuso, pode-se utilizar um 
trecho de corda não elástico, deixando mais 
espaço para mola no momento de retorno. 

Pode-se utilizar essa configuração, mas será 
necessário recalibrar o dimensionamento das 
cordas.

https://youtu.be/S4iAWuLI-7M?t=236

