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Nota: Leia estas instruções cuidadosamente antes de operar esta serra fita. 
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1.0 Geral 
 
1.1 Especificações      RBS 250B 
Dimensões (CxLxA)      860X420X530 mm 
Peso com motor      35 kg 
Altura da mesa do chão     370 mm 
Largura da garganta      245 mm 
Max. Altura de Corte      100 mm  
Comprimento da Serra      1.712 mm 
Largura da Serra      10 mm 
Inclinação da Lâmina da Serra    até 45º 
Tamanho da Lâmina da Serra    340x335 mm 
Velocidades da Lâmina da Serra    700 m/min 
Capacidade do Motor      230V 50Hz 370W 
 
1.2 Responsabilidade / Garantia do Usuário 
Este aparelho irá trabalhar em conformidade com a descrição contida nas instruções 
fornecidas. Este equipamento deve ser verificado periodicamente. Equipamento defeituoso 
(incluindo cabos de alimentação) não deve ser usado. Peças que estão quebradas, faltando, 
obviamente, gastas, alteradas ou contaminadas, devem ser substituídas imediatamente. Se tal 
reparação ou substituição for necessária, recomenda-se que apenas peças de reposição 
originais sejam usadas e que esses reparos sejam realizados por pessoas qualificadas 
aprovadas ou seus representantes. O não cumprimento exclui responsabilidade do produto. O 
mencionado também se aplica a todos os acessórios oferecidos para o aparelho. 
Este aparelho ou qualquer de suas partes não deve ser alterado ou modificado das 
especificações padrão. O usuário deste aparelho terá a responsabilidade exclusiva por 
qualquer mau funcionamento que resulte de uso impróprio ou modificação não autorizada de 



especificações padrão, manutenção incorreta, dano ou reparação indevida por alguém que 
não seja uma pessoa qualificada aprovada ou por seus representantes. 
Por favor, preencha o cartão de registro de garantia e envie para o endereço indicado nele. 
Desgaste normal de peças e consumíveis não são cobertos pela garantia. 
 
1.3 Montagem Final e Instalação 
Desembale a máquina e verifique qualquer dano visível que pode ter ocorrido durante o 
transporte. Se for detectado algum dano notifique seu revendedor imediatamente. 
Esta máquina é enviada parcialmente desmontada. A mesa da serra e guia de corte têm que 
ser instaladas antes de usar. 

• Retire a extrusão da guia da cerca de corte da mesa. 
• Coloque a mesa no munhão superior da mesa. 
• Instale o munhão com 4 arruelas serrilhadas e parafuso sextavado M 6x16 . 
• Anexe a extrusão da guia da cerca de corte na mesa com os quatro parafusos. 
• Coloque a mesa no orifício central da mesa (mesa com ampla abertura para corte bisel 

apenas). 
Após a instalação ajuste a mesa de modo que a serra seja executada através do centro da 
abertura da mesa. 
 

 
 
Centralizar a Mesa 

• Solte os parafusos que prendem o munhão inferior da mesa. 
• Mova a mesa lateralmente conforme necessário, até a serra correr através do centro 

da mesa. 
• Aperte os parafusos do munhão da mesa, garanta que a mesa fica em sua posição de 

ajuste 
 



 
 
Ajustar a Mesa com a Lâmina da Serra 

• A mesa da serra pode ser inclinada até 45º. Para inclinar, solte o botão do munhão da 
mesa. 

• Uma parada no lado de baixo da mesa existe sobre a parte inferior da roda, quando a 
mesa está em 90º com a lâmina. 

• Rodando a porca sextavada (A) para dentro ou para fora, como requerido, o ângulo de 
encontro à lâmina pode ser ajustado. 
 
 

 
 
 

Para assegurar a estabilidade vertical suficiente da máquina ela deve ser aparafusada ao chão, 
bancada ou mesa, ou montada na Bancada de Trabalho BAS, disponível como acessório 
opcional. Para este propósito furos de 9 milímetros são fornecidos na base da máquina. 
 

 
 
Ao abrir a porta da roda inferior, a guarda da serra oscila para baixo. 
Ao fechar a porta, a guarda da serra deve ser levantada com a mão, para que a porta possa 
fechar totalmente. 
Importante: Opere a serra apenas com a porta da roda inferior fechada. 
 



 
 
 
Coleta de Poeira 
Se esta serra fita for operada em ambiente fechado é recomendado tê-la conectada a um 
coletor de pó. O conector de sucção, fornecido com a máquina, tem de ser montado na porta 
de expulsão de poeira da serra para este propósito. O diâmetro do conector de sucção é 
60mm. O coletor de pó desta serra é conectado para prever uma taxa de fluxo de ar de 20 
mtr/sec. 
Cuidado! Pó de madeira e lascas, juntamente com uma fonte de ignição e o oxigênio do ar 
pode causar incêndios e explosões, lesões e alergias. 
- Operários que trabalham em operações de processamento de madeira de carvalho ou faia 
são mais propensos a desenvolver mais frequentemente câncer da membrana mucosa do nariz 
(adenocarcioma do nariz interno) do que outros trabalhadores. 
- A experiência mostra que o contato da pele com o pó de carvalho e faia não causa câncer. 
 
2.0 Configurações da Serra Fita 
 
2.1 Trocando e Ajustando a Lâmina da Serra 
Esta serra fita é equipada de fábrica com uma lâmina de propósito de corte geral, o conjunto 
da lâmina. Para mudar a lâmina, retire a extrusão da carreira da cerca de corte da mesa. Em 
seguida afrouxe a tensão da lâmina girando o volante no topo da roda superior. Remova a 
lâmina.  
Coloque a nova lâmina e tensione levemente. A lâmina deve ser executada no centro da 
borracha alinhada com as rodas caso contrário podem pular. Para verificar o encalço, gire a 
roda superior com a mão. Se necessário, ajuste o encalço com a alça saliente na parte traseira 
da roda superior. 
 

 
 
2.2 Guia da Lâmina 
O guia de lâminas desta serra fita modelo BAS 250 assegura uma guia rigorosa da lâmina para  



cortes limpos. Ao utilizar lâminas estreitas assegure-se que o guia da lâmina inferior suporta a 
lâmina de ambos os lados e a traseira. 
 

 
 
Ajuste os rolamentos da guia superior da lâmina para dentro de aprox . 0.5 mm da lâmina, e o 
rolamento traseiro contra as costas da lâmina. Não ajuste o rolamento muito perto, pois o 
atrito gera calor, que pode ter um efeito adverso sobre os rolamentos e a lâmina da serra 
também. 
 
2.3 Ajustando a Altura de Corte 
A guia superior da lâmina deve sempre ser ajustada o mais próximo possível contra o trabalho. 
Para ajustar, rode o botão da porca na parte lateral da roda superior, e aperte a porca após o 
ajuste. 
 

 
 
2.4 Inclinação da Mesa da Serra 
Para cortes em bisel a mesa da serra se inclina até 45º. Para inclinar, solte o botão dos 
munhões da mesa, ponha a mesa no ângulo necessário e aperte o botão novamente. 
Recomenda-se verificar a configuração do ângulo correto, fazendo cortes de teste, em pedaços 
de madeira. 
 

 
 
2.5 Informações de Segurança 



1. Verifique se todas as guardas estão no local e bem travadas antes de ligar a máquina. 
2. Sempre desconecte da fonte de alimentação durante a manutenção deste equipamento. 
3. Não use lâminas de serra dobradas ou rachadas. 
4. Substitua a mesa se os encaixes se alargarem. 
5. Para operações de corte com uma mesa inclinada a cerca de corte tem que ser localizada 
para o lado direito da lâmina. 
6. Quando cortando peças arredondadas use um gabarito ou acessório adequado para evitar 
que o trabalho gire. 
7. Quando tábuas de corte em posição vertical use um adequado bloqueio de empurrar para 
evitar rebote. 
8. Para manter o risco de saúde mínimo, recomenda-se sempre ligar esta serra fita em um 
coletor de pó com uma taxa de fluxo de ar de pelo menos 20 m/s. 
 

 
 
Os perigos mais comuns associados com a operação de serras de fita são os seguintes: 
- Um risco executando a lâmina da serra, ex. contato com os dentes da lâmina. 
- Arremesso de cortes ou nós 
- Rebote da peça 
As principais áreas de risco de uma serra de fita são: 
- A zona de trabalho 
- A área em torno de uma máquina em funcionamento 
- A área de rebote 
Apesar do uso dos dispositivos de segurança específicos e em conformidade com todas as 
normas relevantes para a prevenção de acidentes, ao operar uma serra fita, os seguintes riscos 
residuais permanecem: 
- danos de audição causados pelo excesso de ruído; 
- risco de acidentes na área de corte desprotegida da lâmina da serra em funcionamento; 
-perigo de lesão ao trocar lâminas (perigo de cortes pelos dentes afiados); 
- perigo por peças ou partes arremessadas; 
- esmagamento de dedos; 



- perigo de lesão por rebote de peças de trabalho; 
- risco para a saúde causado pela emissão de poeira, especialmente serragem de carvalho e 
faia. 
 
2.6 Outras Informações 
Esta serra fita pode ser encaixada e/ou melhorada com uma série de acessórios opcionais. ou 
seus representantes só podem assumir a responsabilidade sob as normas vigentes de 
responsabilidade do produto, se a máquina, e todos os acessórios oferecidos ou 
disponibilizados para ela, forem utilizados para a sua finalidade. 
 
2.7 Instalação Elétrica  
Esta serra fita está equipada com um motor 0,37 kW 230 V monofásico. 
Ligação a um circuito de alimentação é feita por um cabo de extensão, conectado diretamente 
ao interruptor. 
Esta máquina tem de ser ligada a uma tomada aterrada e de saída deve ser operada em um 
dispositivo de corrente residual (RCD) de 30mA de capacidade. Cabos de extensão devem ter 
uma seção mínima de chumbo de 3x0.75mm2 (230V). 
Cabos de energia danificados devem ser substituídos por um eletricista qualificado. Risco de 
choque elétrico se operado com cabo de alimentação danificado. 
Crianças não devem operar este serra. 
 

 
 
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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