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1. APLICAÇÃO 
 
Esta furadeira de coluna é capaz de fazer furos em materiais ferrosos e não ferrosos e 
madeiras. É leve e conveniente na construção e pode ser operada facilmente. É 
amplamente usada em trabalhos de máquina e lojas de reparo. 
 
2. ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL 
 
Capacidade do Mandril      13mm 
Distância, eixo do mandril para coluna    104mm 
Viagem máxima do eixo      50mm 
Distância máxima, nariz do eixo para mesa    216mm 
Distância máxima, nariz do eixo para base    290mm 
Variação de velocidades do eixo (50Hz)500, 890, 1400, 1900, 2500RPM 
     (60Hz)620, 1100, 1720, 2340, 3100RPM 
Motor: 1/2HP monofásico 
Dimensões gerais (L X C X A) 465 X 340 X 235mm 
Peso líquido        17kg 
 
3. DESEMBALAGEM E VERIFICAÇÃO DE CONTEÚDOS 
 
Separe todas as “Partes Soltas” dos materiais de embalagem e verifique cada item de 
acordo com a seguinte tabela: 
1. Cabeça (com cinta K-26)        1 
2. Apoio da Coluna         1 
3. Manual do Proprietário        1 
4. Mandril          1 
5. Saco de Peças Soltas        1 
6. Base           1 
7. Mesa/Suporte         1 
Lista de Peças Soltas no Saco 
(1) Chave Sextavada “L” 4mm        1 
(2) Botão da Guarda da Cinta        1 
(3) Parafuso Panela HD M5 X 12       1 
(4) Alavanca de Trava do Suporte       1 
(5) Parafuso Sextavado HD M8 X 20       3 
(6) Alavanca de Alimentação        3 
(7) Chave para Ligar         1 



Se qualquer das partes estiver faltando, por favor, contate o vendedor. Não tente 
operar até que as partes faltantes estejam disponíveis. 
 
4. MONTAGEM 
 
Como as partes são embaladas separadamente, por favor, monte a furadeira de coluna 
de acordo com a seguinte figura. 
1. Suporte da Mesa 
2. Manivela de Trava do Suporte 
3. Coluna 
4. Base 
5. Suporte da Coluna 
6. Parafuso Sextavado HD M8 X 20 
7. Parafuso de Trava da Mesa de Bisel 
8. Mesa 
9. Cabeça 
10. Alavanca de Alimentação 
11. Mandril 
 



 
 

Procedimento de Montagem 
 

1. Instale (3) parafusos M8 X 20 em cada furo através do Suporte da Coluna e base e 
aperte com a chave. 
2. Deslize a mesa/suporte para a coluna. 
3. Instale a manivela de trava do suporte do lado esquerdo no suporte da mesa e 
aperte manualmente. 
4. Eleve a cabeça acima da coluna e deslize-a para a coluna conforme possível. Alinhe a 
cabeça com a mesa e base. Usando uma Chave Sextavada “L” 4mm, aperte os 
parafusos de ajuste de trava da cabeça na cabeça. 
5. Aparafuse as manivelas de alimentação nos furos com rosca no eixo e aperte. 
6. Limpe o furo cônico no mandril. Limpe o nariz do eixo com uma toalha limpa. 
Empurre o mandril no nariz do eixo o máximo possível. Levemente bata no nariz do 
mandril com um pedaço de madeira para garantir encaixe adequado do mandril no 
eixo. 



7. Instale parafuso panela HD M5 X 12 no furo localizado na guarda e anexe o botão, 
girando até apertar. 
8. Escolha a velocidade para operação de perfuração, e instale a cinta na posição 
correta para a velocidade desejada. Afrouxe a manivela de travamento de tensão da 
cinta e gire o motor em sentido em sentido anti-horário para aplicar tensão à cinta. 
Aperte a manivela de trava de tensão da cinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. LOCALIZAÇÃO E FUNÇÃO DOS CONTROLES 
 



 
1. Guarda da polia 
2. Manivela de Trava de Tensão da Cinta 
3. Parafusos de Ajuste de Trava da Cabeça 
4. Suporte da Mesa 
5. Suporte da Coluna 
6. Trava do Suporte 
7. Base 
8. Capa da mola 
9. Indicador de Escala de Profundidade 
10. Escala de Profundidade 
11. Coluna 
12. Escala do Bisel 
13. Parafusos de Ajuste de Trava da Mesa 
14. Mesa 
15. Manivelas de Alimentação 
16. Mandril 
17. Haste para parar a Alimentação 
18. Porcas para Parar 
19. Interruptor 
20. Parar o Motor – Parar a Mola do Motor 

6. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 



1. Antes de usar este equipamento, o operador deve cuidadosamente ler este manual 
de operação para se familiarizar com a construção, controles e sistema de condução 
deste equipamento. 
2. Todos os Rolamentos de Esfera são embalados lubrificados da fábrica. Eles não 
exigem outra lubrificação. Periodicamente lubrifique os encaixes no eixo e no cavalete 
(dente do eixo). 
3. Insira a broca no mandril o suficiente para obter agarramento máximo dos dentes 
do mandril. Certifique-se de que a broca está centralizada no mandril. Aperte a broca 
suficientemente, para que não escorregue enquanto perfurando. Gire a chave do 
mandril em sentido horário para apertar, anti-horário para afrouxar a broca. 
4. A profundidade de perfuração pode ser controlada pelo indicador e escala de 
profundidade ou pelas duas porcas de parada, não a haste de parar a alimentação. 
5. Para posicionar a mesa, afrouxe a manivela de trava do suporte, mova a mesa para a 
posição desejada e aperte a trava do suporte. Para inclinar a mesa, afrouxe a trava do 
bisel, incline a mesa para a posição desejada na escala do bisel e reaperte a trava do 
bisel. 
6. Depois de fazer um furo, libere a manivela de alimentação para que a manga do eixo 
volte para sua posição original. 
7. No caso de qualquer problema ou barulho anormal acontecendo durante a 
operação, pare o motor de imediato e descubra a causa. 
8. Depois da operação, remova as lascas e sujeira no equipamento e cubra todas as 
superfícies não lubrificadas com óleo para evitar que elas ressequem. Corte o 
fornecimento de alimentação para segurança. 
 

7. DIAGRAMA DE FIAÇÃO 
 

A fonte de alimentação para esse equipamento é AC monofásica. O circuito de 
controle é mostrado a seguir: 

 
 
8. BOTÃO DE “ON-OFF” DA FURADEIRA 
 



O BOTÃO DE “ON-OFF” DA FURADEIRA.. Tem característica de travamento. ESTA 
CARACTERÍSTICA TEM A INTENÇÃO DE AJUDAR A PREVENIR USO NÃO AUTORIZADO E 
PERIGOSO POR CRIANÇAS E OUTROS. 
Insira a CHAVE no botão 
NOTA: A chave é feita de plástico amarelo 
 

 
Para ligar a furadeira... 
Insira o dedo embaixo do botão de ligar e puxe. 
Para desligar a Furadeira...Empurre o botão. 
Em uma emergência: Se a broca DOBRAR...PARAR...ou tender a rasgar a peça de 
trabalho...você pode RAPIDAMENTE  desligar a furadeira batendo no botão com a 
palma da sua mão. 
 
CUIDADO: Para sua própria segurança, sempre empurre o botão para desligar quando 
a furadeira não estiver em uso...remova a chave e mantenha-a em um local 
seguro...também...no caso de uma falha de energia (falta de luz) ou fusível queimado 
ou disjuntor desarmado, desligue...trave e remova a chave.  Isso vai evitar que a 
furadeira de coluna inicie novamente quando a energia voltar. 
 
 

9. PEÇAS DE REPARO 
 



 
 
 
 
 
 



Termo de garantia 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas 
seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de 
venda do produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 1 ano, contado a partir da data da 
emissão da nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial 
(intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito 
das peças defeituosas do equipamento. 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia 
não será concedida. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica 
autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, 
certamente acarretará em outros danos, aos quais não poderemos assistir e, 
também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da 
assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. 
O agente também será responsável por definir se os reparos e substituições 
necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis etc.; 
2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o 

posto de assistência técnica. 
3. Danos causados por fenômenos da natureza; 
4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 
5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, 
regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de 
ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, 
cabos e baterias; 

6. Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de 
fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros. 



7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, 
aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela 
NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao 
equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento 
oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do 
Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em 
razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que 
comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 
2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 
3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não 

apresentado no manual de instruções. 
4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 
5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, 

misturado incorretamente (motores de 2 tempos). 
6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas 

pela NTS. 
7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS 

do Brasil. 
8. O prazo de validade estiver expirado. 
9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso 

intensivo. 
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