
                               

 

MANUAL DO USUÁRIO 
 

 

Soldadora a gás blindada CO2 MIG/MAG 

 

NBC-200,250,315,400 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado por adquirir nossa soldadeira! Para uso correto do equipamento, por favor, 

leia as instruções com atenção antes de começar a utiliza-la 

 



1. Aplicação & Componentes 

Essa série de máquinas possui as vantagens de boa qualidade de soldagem, facilidade 

de operação e manutenção e são apropriadas para todos os tipos de aço de médio carbono, 

baixo carbono, placas de liga de aço baixo, etc. Essa série de máquinas pode ser usada em 

indústrias como de equipamentos de aço, hardware, carros entre outros. A tocha de 

soldagem a torna mais conveniente, o que é a melhor escolha para fabricantes de carros. 

Essa série de máquinas possui aplicação de soldagem continua, soldagem spot e chanfrado 

estreito, o que reduz as chances de erros qualitativos. Além disso, a soldagem spot faz com 

que a máquina trabalhe muito convenientemente como tocha de rebite elétrico. 

Essa série de máquinas pode alternar de soldagem primária para transformador 

primário através do ajuste de tensão dos dois interruptores de modificação. Essa série de 

máquinas possui amplo alcance de ajuste de escala, os quais fazem que os parâmetros de 

soldagem sejam facilmente modificados. 

De acordo com as necessidades específicas dos clientes, essa série de máquinas 

consegue se adequar a varias condições de soldagem através de designação de todos os 

padrões ou de padrões individuais. 

2. Parâmetros Técnicos 

 

 

             Modelo 

Item 
NBC-200 NBC-250 NBC-315 NBC-400 

Potência de tensão de alimentação 

(v) 
3~380V/60Hz 3~380V/60Hz 3~380V/60Hz 3~220/380V/60Hz 

Alcance da corrente 40A-200A 40A-250A 60A-315A 60A-400A 

Ciclo de trabalho 35% 35% 35% 35% 

Diâmetro do fio de soldagem 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,2 0,8-1,2 

Período de soldagem de 

spot/chanfrado 
0,2-5S 0,2-5S 0,2-5S 0,2-5S 

Velocidade de soldagem 3-15m/min 3-15m/min 3-15m/min 3-15m/min 

Tensão de aquecimento do CO2 AC36V AC36V AC36V AC36V 



 

Dimensões (L×C×A) mm 675*390*650 675*390*650 675*390*680 675*390*680 

Peso (kg) 82 82 120 110 

3. Instalação e Uso 

I. Conecte o cabo de alimentação de soldagem (4 pinos) no (fornecido) interruptor 

de ar da proteção terra de vazamento seguramente e conecte o cabo de duas 

cores no fio terra. 
II. Para prevenir queimadura, mascar de soldagem, luvas e afins devem ser usados. 
III. Solte do parafuso de cabeça encapada da tomada hexagonal do arame de 

alimentação da soldagem com uma chave inglesa (acessório), insira a cavilha da 

tocha de soldagem na cavilha do fio de alimentação da soldagem, gire 90° graus 

e prenda o parafuso, então insira o conector direto do fio terra fornecido no fio 

terra da máquina e gire 90º. 

IV. Ligue o interruptor de energia da solda, o indicador de energia acenderá e o 

ventilador começará a trabalhar. Ligue a roldana de pressão, ligue o interruptor 

da tocha, ajuste a roda de polegar do arame de alimentação da soldagem e 

confira se o arame de alimentação da soldagem está funcionando bem. 

Conecte o cilindro de gás, o gás de soldagem a maquina, abra a válvula, vire a 

roda de polegar do medidor de pressão de gás para a posição adequada, 

usualmente entre 10-/15L/min, verifique se a pressão do gás está saindo ou não, 

verifique se o gás está soprando ou não e conecte a energia aquecimento. 

V. Escolha o arame de soldagem adequado de acordo com a necessidade técnica, 

então escolha a apropriada roda de alimentação do arame de soldagem e o 

bocal condutor de acordo com o diâmetro do área de soldagem. 

VI. Exemplos de condições de soldagem 

Cliente quer optar por varias saídas de voltagem, velocidade do arame de 

soldagem e pressão do gás de acordo com as condições de soldagem. 

O CO2 é normalmente utilizado quando solda-se aço-carbono, AR ou gás repleto 

de AR é normalmente utilizado quando solda-se AL e ligas de alumínio. 

Os parâmetros estabelecidos na tabela abaixo são valores de referencia para 

condições padrões. 

 

 



 

 

 

Soldagem em perfil I 

Condição de velocidade baixa 

Espessura da placa 

superfície interior 

diâmetro do arame de soldagem 

Corrente de soldagem 

Tensão de soldagem 

velocidade de soldagem 

 



 

 

 

 Junta de perfil T da soldagem de faixa plana 

Condição de velocidade baixa 

Condição de velocidade alta 

Espessura da placa 

superfície interior 

diâmetro do arame de soldagem 

Corrente de soldagem 

Tensão de soldagem 

velocidade de soldagem 

 

VII. Soldagem 

Ligue o interruptor e ajuste para a posição apropriada de soldagem, então teste 

a solda. 

Cave a tocha de soldagem e mantenha o bocal condutivo afastado da peça de 

trabalha a 8-10 vezes do diâmetro do arame de soldagem, perpendicular a peça 

ou em um ângulo de 10-20. 

Ligue o interruptor da tocha de soldagem e gere o arco de soldagem, então 

mova a tocha de soldagem ao longo da sutura suavemente. (NOTA: quando 



 

soldar, por favor, mantenha o arame de soldagem projetado entre 10mm e 

15mm de distância) 

Quando soldar em spot ou chanfrado, por favor, ajuste o tempo primeiro. 

VIII. Após soldagem 

Desligue o controle de energia, o regulador de gás de soldagem e a energia 

principal. 

IX. Manutenção 

i Ajuste o ciclo de duração apropriado quando estiver soldando 

ii Limpe regularmente borrifando para fora do bocal condutor enquanto estiver em 

uso. Para uma limpeza fácil aponte o creme borrifador para o interior do bocal 

iii Verifique a utilização do bocal e troque o bocal quando estiver muito usado 

iv Mantenha o soldador limpo e limpe regulamente por dentro do soldador com 

baixa compressão 

 

. 

4. Falha dos itens, Causas & Métodos de Procedimento 

Falha do item Causa  Método de Procedimento 

Tensão sem carga muito baixa 1. orientação única da fase, outra fase não atravessa 
2. algum componente do controlador siliconado do 

retificador danificado 

1. Confira o fusível de entrada de energia. Se o fusível 
estiver queimado ou/e com mau contato, o 
substitua 

2. Confira e substitua 

Impossibilidade de ajustar para 

normal o alcance da tensão sem 

carga 

1. mau contato do interruptor de alternação LW6  
2. corda de aproveitamento do transformador primário de 

soldagem insuficiente 

1. Confira se a conexão está frouxa e/ou o interruptor 
está danificado, por favor conserte a conexão e/ou 
substitua o interruptor 

2. Confira a relação de cada tensão de classificação, 
normal ou não, por favor restaure a corda de 
extensão 

A roda de alimentação do arame de 

soldagem está rodando mas o 

arame de soldagem não está sendo 

abastecido 

1. A roldana de pressão está deslocada 

2. O tubo do arame de alimentação da soldagem e/ou bocal 

de condução estupido 

1. Ajuste a pressão da roldana  

2. Desobstrua o tubo e/ou bocal condutor 

o arame de alimentação da 

soldadora desligado e após ligar o 

interruptor de alimentação da 

tocha 

1. selecionando ou não soldagem spot ou chanfrada 
2. mau contato ou não do interruptor da tocha de 

soldagem 
3. Tubo de alimentação do arame de soldagem entupido 

1. Desligue o interruptor de soldagem spot ou 
chanfrado 

2. Substitua o interruptor da tocha de soldagem 
3. Remova o mofo com gás de alta compressão 

o arame de alimentação da 

soldadora não está funcionando 

1. O fusível do alimentador queimou 
2. Ajuste de velocidade de alimentação está na posição 

zero 
1. Contator AC não está funcionando 

1. Substitua o fusível 
2. Ajuste adequadamente 
1. Conserte substituindo o transmissor PCB, o 

transmissor auxiliar AC36V e/ou contator 

Quando a solda do arame de 

alimentação da soldagem desloca 

1. Rolamento do arame de alimentação gasto 
2. Encaixe da roda do arame de alimentação da soldagem 

não é compatível com o arame de soldagem 
3. Bocal condutor não é compatível com o arame da 

1. Substitua o rolamento do arame de alimentação da 
soldagem 

2. Equipe adequadamente a roda do arame de 
alimentação da soldagem 



 

soldagem 

Borrifagem muito ampla quando 

solda 

1. Eletrodo conectado erradamente 
2. Ajuste impróprio, tal como tensão ou corrente muito 

abundante 
3. O comprimento do arame de soldagem projetado muito 

longo 
4. Bocal condutor utilizado 
5. Bocal condutor incompatível com o diâmetro do arame 

de soldagem 

1. Conecte o eletrodo negativo a peça de trabalho 
2. Ajuste adequadamente 
3. Reduza a distancia entre o bocal e a peça de 

trabalho 
4. Substitua o bocal contutor 

Poro da emenda da soldagem 1. Gás impuro e/ou excesso de umidade 
2. Bocal deslocado ou obstruído através do borrifador de 

soldagem 
3. Transmissão de ar muito abundante 
4. Peça de trabalho suja ou úmida 

1. Purifique o gás 
2. Realoque ou limpe 
3. Equipe o dispositivo seguramente para bobinar 

 

 

5. Esboço isolado padrão da conexão  

 

roda de alimentação do arame de soldagem 

tocha de soldagem 

: interruptor da tocha de soldagem 

peça de trabalho 

chassis 

fio terra 

alimentação do arame de soldagem 

cabo de soldagem 

soldador 

tubo de gás 

fluxômetro de gás 



 

aquecimento 

cabo trifásico de energia 

aterramento de segurança 

 

 

 

Esboço isolado do painel frontal         padrão 

do NBC                             Esboço isolado do 

painel posterior        padrão do NBC

   

 

 

1. Conector da peça de trabalho 

2. Cabo conector de alimentação 

do 

arame de soldagem 

3. Ajuste da limagem da 

voltagem 

4. Ajuste da afiação da voltagem 

5. Indicador de corrente 

6. Indicador de voltagem 

7. Controle da fonte de energia 

8. Fusível de alimentação do 

arame de soldagem 

9. Ajuste de corrente 

10. Soldagem spot 

11. Soldagem chanfrada 

12. Interruptor de aferição de gás 

13. Interruptor de energia 

14. Caixa do cabo de saída 

15. Dispositivo de fixação do cabo 

de entrada 

16. Conector de aquecimento 

17. Fusível de aquecimento 

18. Sinalizador de aterramento 

19. Botão terra 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Apêndice 

Ajuste ideal 

Ajuste inferior 

 

 

 



 

6. Componentes da série NBC 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 3 meses para 

uso profissional  e 6 meses para uso residencial, 

contados 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, os 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE GARANTIA 
A  NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., assegura 

ao proprietário do produto, garantia contra falha material e humana a produção pelo 

prazo constante no manual de instruções a contar da data da nota fiscal de compra do 

primeiro cliente/usuário. 

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. 

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, os 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: 

6. Óleo lubrificante, bateria,  graxa, combustíveis etc.; 

7. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de 

assistência técnica. 

8. Danos causados por fenômenos da natureza; 

9. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

10. Manutenções rotineiras, como: 

10.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, 

etc.; 

10.2 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: 

10. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

11. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 

12. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado 

no manual de instruções. 

13. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

14. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado 

incorretamente (motores de 2 tempos). 

15. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela 

NTS. 

16. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do 

Brasil. 

17. O prazo de validade estiver expirado. 

18. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso 

intensivo. 

 

IMPORTANTE 
Guarde este Certificado em local seguro, apresentando-o junto com a nota fiscal de 

compra quando necessitar de assistência técnica. 

Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assistencia Técnica e outras que se 

façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto. 

Exija do seu revendedor o completo preenchimento deste certificado. 

Ao solicitar peças de reposição, informe sempre o modelo de seu equipamento. 

O tempo de garantia descrito na seção Termo de Garantia do Manual de Instruções se 

limita ao primeiro proprietário, o qual devera comprovar esta condição com a exibição da 

nota fiscal de compra devidamente preenchida e sem rasuras. 

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a 

prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da data 

de compra. 

 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

 

 


