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Indicações de Segurança

Para sua proteção, leia este manual de instruções e o 
mantenha disponível para consultas futuras.

1. Leia as Instruções. 
2. Guarde este manual.
3. Obedeça todas as advertências.
4. Siga todas as indicações.
5. Não utilize o equipamento perto da água.
6. Para a limpeza utilizar apenas pano úmido.
7. Em caso de dúvida, consultar o suporte.
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Recomendações de Uso

O braço esticado deverá 
tocar a parte de cima do 

volante Ombros na altura do 
centro do volante

Pernas não podem ficar 
totalmente esticadas 
para pressionar os 

pedais 

Recomendável um 
ângulo de mais ou 

menos 45º



Componentes 

Embreagem

Freio
Acelerador

Conexão USB

Chapa de fixação

Placa pedais

Fixação chapa
pedais

Sistema
amortecimento

Conexão Rede

Conexão Rede
Pedais
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Regulagem altura

Fixação Pedal

Fixação Placa

Fixação Placa



Regulagem

7 opções de regulagem, conforme demonstrado abaixo:

1 - Regulagem -4º

Máx
Min

2 - Regulagem 4º
3 - Regulagem 8º
4 - Regulagem 12º
5 - Regulagem 16º
6 - Regulagem 20º
7 - Regulagem 24º

Ligação

1- Para Ligar os pedais verificar se as conexões estão feitas: 
A- Cabo Rede / Cabo Rede Acelerador.
B- Cabo Rede / Cabo Rede Freio.
C- Cabo Rede / Cabo Rede Embreagem.
D- Cabo USB- B / Cabo USB computador.
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A. B. C.

D.

Placa Pedaleira 

Acelerador Embreagem 

Freio

Computador



Dimensões Informações Técnicas

Amortecimento Acelerador Mola

Força Acelerador 40 Newtons

Amortecimento Freio Polímero

Força Freio 500 Newtons

Amortecimento Embreagem

Força Embreagem Estágio 1

Mola Dupla

50 Newtons

Força Embreagem Estágio 2 130 Newtons

Peso unitário 2kg

Regulável 15º a 35ºÂngulo de movimento

Leitura

USB 1000 Hz

Estrutura Aço Carbono

Energia 5V

Consumo 500 mA/h

Magnética ou Célula de carga
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360 mm

125 mm 125 mm

230 mm
Pontos de fixaçãoConexão

Dados
Pedaleira

ACELERADORFREIOEMBREAGEM
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Montagem
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Para montar a pedaleira seguir a ordem abaixo:
1- Fixar os Pedais na Chapa dos pedais.
2- Fixar a Chapa dos pedais no cockpit.

Fixação
A fixação da Pedaleira pode ser superior ou inferior, dependendo
da preferência e equipamentos do usuário.

Sentido da força

Sentido da força

Fixação Superior

Chapa dos Pedais

Pedaleiras

Cockpit do Simulador

Fixação Inferior

4 Pontos de 
fixação M6



SHORE: O shore é uma unidade de medida que indica a dureza de um material. A dureza pode ser definida
como a resistência de um material, quanto maior o valor do shore mais duro o material.

Pedal do Freio
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VISTA SUPERIOR PEDAL FREIO

Pol4

Pol3 Pol1

Pol2

O pedal do freio possui polímeros que geram a resistência ao 
pisá-lo, para isso há uma variedade de polímeros para melhor 
atender as preferências de cada Realdriver, já presentes no pedal 
montado são: 
Polímero 1- Shore: 15.
Polímero 2- Shore: 35.
Polímero 3- Shore: 35.
Polímero 4- Shore: 85.

POLÍMERO
SHORE: 15

POLÍMERO
SHORE: 35

POLÍMERO
SHORE: 85

POLÍMERO
SHORE: 75

Extras no kit

1x

2x

2x

1x



Modos de conexão
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CONEXÃO PEDALEIRA COM PRODUTOS REALDRIVE
Não necessita de Controladora Analógica.

PEDALEIRA
REALDRIVE DIRECT DRIVE

REALDRIVE

DERIVAÇÃO
PEDAIS

CABO USB

COMPUTADOR

Necessita de Controladora Analógica.
CONEXÃO PEDALEIRA COM COMPUTADOR

PEDALEIRA
REALDRIVE

CABO REDE CABO USB

CONTROLADORA
ANALÓGICA
REALDRIVE

COMPUTADOR

Necessita de Controladora Analógica “Específica” para console 
ou equipamento que será utilizado

CONEXÃO PEDALEIRA COM PRODUTOS PARALELOS

PEDALEIRA
REALDRIVE

CABO REDE
*CABO ESPECIAL *Cabo compatível com apenas um modelo,

que deve ser informado na hora da compra

ou

ou
CONTROLADORA

ANALÓGICA
CONSOLES

PRODUTOS
PARALELOS



Componentes do Simulador
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(A) PLATAFORMA 
DE MOVIMENTO

Motion com 2 ou
4 atuadores elétricos.

(H) SUPORTE TELAS

Base e estrutura de fixação
das telas e suporte do computador.

(G) TELAS

Telas para transmitir os 
games.

(B) PEDALEIRA

Acelerador, freio e 
Embreagem

A

F

C D

B

I

E

H

G

(F) COCKPIT

Banco e estrutura 
de fixação.

(I) CONSOLE 

Sistema operacional
Computador ou Videogame.

(E) HUB 

HUB Console 

(C) BASE DE VOLANTE

Base de Volante

(D) VOLANTES

Volantes
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Calibração

Os pedais Realdrive Racing já chegam calibrados para os 
Realdrivers, mas caso queira adicionar uma calibração 
personalizada é possivel acessar o aplicativo e configurá-los.

A calibração pode ser feita de dois modos:
1- Manual: Acessar o menu e setar os valores 
de mínimo e máximo manualmente.
2- Automática: Acessar o menu e clicar em assistente 
de calibração, o aplicativo irá pedir para pisar no 
pedal e salvar o valor desejado.
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Foto Print do Software FFBsender (pag15).
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Software Realdrive Racing
Versão: 2.0.3.3
Arquivo: FFBSender.exe
Arquivo disponível para Download:   www.realdrivesimuladores.com/download

Software de controle dos dispositivos 
realdrive. Realizar o Download no site da 
Realdrive, conectar corretamente os 
cabos no equipamento e no computador,
abrir o programa e executar as funções 
que serão explicadas na sequência.

Informações de versão e data de atualização

Clicar em "Download" para baixar o 
software para seu computador. 
Lembrar de extrair todo o conteúdo 
para uma pasta em sua área de 
trabalho, para apenas após isso
poder executar.

13

OBS: Software constantemente atualizado, veri�car no site versão de util ização.



Tela sem nenhum dispositivo conectado Tela com dispositivo conectado Tela mostrando dispositivos conectados

Display Realdrive Tech disponível no aplicativo
(Configurações/Mostrar Display)

FFBSender - Computador

14
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Menu superior

Versão do aplicativo

Status Software

Status conexão

Dispositivos
detectados

Nome dispositivo

Nome Aplicativos
detectados

Botões da Janela

FFBSender > INFORMAÇÃO

Dispositivos conectados
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FFBSender > CONFIG. GERAL

Redefinir os Padrões

Controle Manual 
da Plataforma

(se houver)

Mostrar Display

Início Minimizado
Medida de velocidade Carregar 

Perfil

Busca de 
Atualizações 
do Software

Salvar Perfil

Enviar para Serial

Início Automático

Linguagem 
do Software



FFBSender > CALIBRAÇÃO PEDAIS/AN
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Assistente de Calibração / Salvar Dados para todos os jogos
Carregar Perfil / Salvar Perfil

Ativa / Desativa Pedal

Porta de Conexão

Gráfico do Sensor

Valor do Sensor: Valor sendo lido.
Cal. Min: Valor definido para 
início da leitura do pedal.
Cal. Max: Valor definido para 
o fim da leitura do pedal.

Porta 1

Zona Morta
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42632 @ 482 Hz

Curso

Sensibilidade

Filtro

Valor do Sensor
Cal. Min
Cal. Max

1864
1496
2059

Zona Morta: Valor removerá oscilações da posição de repouso.
Curso: Controle do curso do pedal.
Sensibilidade:  Controle da quantidade de informações enviadas para o software. 
Filtro: Filtro que controla os oscilações do sensor.

Set Min: Define o início do curso do pedal.
Set Max: Define o fim do curso do pedal.
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Calibração Manual Assistente de Config. 

Para calibração deste modo se atente para a área do pedal 
correspondente no software, caso queira inserir uma pequena 
deadzone manual, pode pisal bem suavemente, quase como se 
estivesse repousando o pé no pedal e aí clicar em “Set Min”, 
com isso o início do curso foi setado, agora basta pisar até o fim 
do pedal para embreagem e acelerador e clicar em “Set Max”, 
no caso do freio, nesta etapa pise até onde fica mais confortável 
para você e aí sim poderá clicar em “Set Max”.

Com o assistente de calibração você será guiado através de 
passos para definir o curso dos seus pedais, será mostrado 
em tela o pedal correspondente e solicitado para que seja 
pisado no máximo de cada um, vale a ressalva que no caso 
do freio, você pisará até onde ficar mais confortável, onde ali 
será definido o final do curso do mesmo.

Demais ajustes finos do software poderão ser feitos ao decorrer da sua experiência de uso. 
Lembrar sempre de salvar suas alterações.
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FFBSender > BTA / Acessórios / Avançado

BTA
A página Button to Action tem o propósito de permitir a criação de macros, associando botões para eventos. Sendo 
abertura de pastas, arquivos, programas ou até alterar configurações do hardware.

Acessórios
Esta página controla os valores e calibrações dos seus acessórios Realdrive, como o Câmbio Sequencial e Freio de 
Mão, caso possua.

Avançado
Em avançado poderá ser encontrado as configurações mais específicas do seu dispositivo, tendo por exemplo 
manipulação de eixos XY falsos e remoção de deadzone, opções situacionais para alguns jogos. Inversão de Eixos 
PWM e verificação USB caso seja utilizado nossa pedaleira em bases externas. Além do Trailbraking Helper, uma 
função auxiliadora do freio e a versão do firmware da placa controladora.

Para esta área é de extrema importância o conhecimento e atenção do usuário para que não ocorra efeitos 
indesejados no equipamento, em caso de dúvida consultar o suporte técnico.



Dúvidas Frequentes Suporte Técnico
A empresa conta com uma equipe de atendimento ao cliente 

centralizada no estado do Rio Grande do Sul, mas desenvolveu 

uma rede de assistências técnicas capacitadas pelos diversos 

estados do Brasil. O suporte técnico pode ser acionado via 

Whatsapp. Após o contato do cliente o técnico responsável pelo 

chamado irá realizar um diagnóstico do problema, podendo 

também realizar testes para tentar solucionar o problema e se 

for necessário abrir uma Ordem de Serviço que será destinada ao 

técnico responsável pela manutenção do equipamento.

Perguntas que podem ajudar na hora da utilização do produto: 

(54) 3021.8168 

Contato Horário de Atendimento

Segunda à Sexta, 8:00 às 18:00.

w w w . r e a l d r i v e . t e c h

20

- Envios de  pedidos em até 30 dias.

QUAL PRAZO DE ENTREGA?

- O Knob de plástico na parte traseira do pedal, serve para adicionar uma contra-força no pedal, 
permitindo leituras de até 200kg de força. 
Recomendamos apertar até sentir uma primeira resistência, pois quanto mais apertado o Knob, maior 
força irá aceitar, porém, menor a sensibilidade inicial do sensor.

PARA QUE SERVE O MANÍPULO DO PEDAL DE FREIO?

- Em caso de consoles é compatível utilizando controladora adequada. Nossos pedais com leitura 
magnética de dados são compatíveis com todas linhas LOGITEC, THRUSTMASTER e FANATEC. 
A pedaleira é vendida com a própria placa controladora, que é conectada diretamente ao PC, 
independente da base. 

OS PEDAIS SÃO COMPATÍVEIS COM BASE LOGITECH,  THRUSTMASTER E FANATEC ?

- Se você possui um conjunto de equipamentos Realdrive, precisará apenas de um HUB-USB no caso 
do Playstation 4 (não funciona no 5 ainda), para XBOX as pedaleiras funcionam conectadas em bases 
de terceiros, aí deverá nos solicitar uma controladora para a base desejada. 

OS PEDAIS SÃO COMPATÍVEIS COM XBOX e PLAYSTATION ?

- Amortecimento: Mola, Polímero ou Hidráulico.
- Sensor: Magnético ou Célula de Carga.

QUAL SISTEMA DE AMORTECIMENTO E LEITURA DOS PEDAIS?

- Utilizamos o Software FFBSender para configurar e acompanhar o funcionamento dos nossos produtos, 
o software assim como toda tecnologia é desenvolvida internamente, permitindo maior interação e 
melhorias propostas pelos usuários.
Então para que se possa jogar, é recomendável deixá-lo aberto sim, já que ele fica encarregado de 
gerenciar estas comunicações e informações do equipamento.

O SOFTWARE FFBSENDER PRECISA ESTAR ABERTO PARA OS JOGOS? 

- Todos os eixos são 16 bits.

SÃO QUANTOS BITS (RESOLUÇÃO) OS PEDAIS DO ACELERADOR, FREIO, EMBREAGEM E FREIO DE MÃO? 

- Uma provável causa para isso ocorrer é não ter realizado a calibração definindo o curso de mínimo e 
máximo e salvado esta configuração.

PISO NO PEDAL E O GRÁFICO NÃO SE MEXE, O QUE PODE SER?

- Os pedais já saem configurados de fábrica, mas pode ser que no seu caso precise ser configurado a 
pré-carga do pedal, onde ela tem justamente esse trabalha da pré-força ao sensor. Possuímos um 
material explicando este procedimento em nosso canal, mas qualquer dúvida nosso suporte estará 
pronto para lhe auxiliar.

O VALOR DO SENSOR DO PEDAL DEMORA MUITO A SUBIR, HÁ ALGUM PROBLEMA?

https://api.whatsapp.com/send?phone=555430218168



www.realdrive.tech
(54) 3021.8168        comercial@realdrive.tech        @realdrive.tech

https://www.youtube.com/channel/UCMoCTj-UCgONrK4rOEp2i9Qhttps://www.facebook.com/realdrive.tech/https://www.instagram.com/realdrive.tech/?hl=pt-brhttps://www.realdrivesimuladores.comhttps://api.whatsapp.com/send?phone=555430218168 mailto:comercial@realdrive.tech

https://api.whatsapp.com/send?phone=555430218168 https://www.instagram.com/realdrive.tech/?hl=pt-br


