
 

 

 

 

MANUAL DO PROPRIETÁRIO 

 

 

MODELO: CUT 40 
CORTADOR A PLASMA INVERSO 

 

 



INTRODUÇÃO DOS PRODUTOS 

Parabéns por sua compra. 

      O CUT40 é feito com a mais avançada tecnologia de inversão. A frequência 

de 60Hz é invertida para alta frequência (frequência acima de 100 KHz) pelo 

MOSFET, voltagem descendente e a corrente de retificação, o suprimento de 

energia do inversor gera poderosa corrente de soldagem DC através da tecnologia 

PWM. Devido ao uso da técnica do inversor de alternar energia, as dimensões e o 

peso do transformador principal reduziram substancialmente e a eficiência 

aumentou 30%. O sistema de pilotagem do arco pode acionar o arco facilmente 

com o princípio de oscilação de alta frequência. Ele tem a função que pode suprir 

gás à frente e interromper o gás em atraso. 

A máquina de corte tem as seguintes características: 

1. Estabilidade. 

2. Confiabilidade. 

3. Leveza. 

4. Economia de energia e ausência de barulho. 

5. Alta velocidade de corte. 

6. Corte suave e ausência de demandas de polimento. 

 

 

 

 

 

 

 

A máquina de corte pode ser usada amplamente, ela é adequada para cortar aço 

inoxidável, liga de aço, aço macio, cobre e outros materiais de cor metálica. 

 



PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS 

 

               Dados 

Item 

 

CUT-40 

Voltagem da Potência (V) 
1 fase AC220V 

±15% 

 

Potência de entrada avaliada (KVA) 

 

4,7 

 

Voltagem sem carga (V) 

 

250 

 

Corrente de saída avaliada (A) 

 

40 

 

Voltagem de saída avaliada (V) 

 

100 

 

Ciclo de serviço 

 

60% 

 

Modelo de pilotagem do arco 

 

HF oscilante 

 

Diâmetro do queimador interno (mm) 

 

1,0 

 

Pressão do compressor de ar (kg) 

 

4,5 

 

Espessura (mm) 

 

1-12 

 

Peso (kg) 

 

9 

 

Dimensões (mm) 

 

371x155x295 

 
 



CHAVE DE EXPLICAÇÃO  

 

 

 
 

 

 

A figura do painel acima é apenas para referência. Se houver qualquer diferença 

com a máquina real, favor seguir com a máquina real. 



INSTALAÇÃO 

Conexão do cabo de entrada  

1. Toda máquina dispõe de um cabo de energia o qual deve ser conectado à classe 

de voltagem coordenada de acordo com a voltagem de entrada da máquina de 

corte. Se a máquina de corte cuja voltagem é 220v estiver conectada de forma 

errada a AC 380v, isto fará que componentes internos sejam queimados. 

2. Certifique-se que o cabo de energia está conectado ao interruptor de energia 

confiavelmente e previna oxidação. Certifique-se que a voltagem está dentro do 

intervalo.  

Conexão do cabo de saída 

1. Certifique-se que o tubo do ar comprimido está firmemente conectado ao 

conector de cobre por um tubo de borracha de alta pressão.   

2. Certifique-se que o parafuso de cobre de outra extremidade do maçarico está 

conectado para eletrificar o terminal integrado então aperte-os no sentido horário 

(para prevenir vazamento de gás). O plugue Modbi de outra extremidade da pinça 

do cabeamento terra está conectado ao terminal positivo no painel frontal então 

aperte-os. 

3. Certifique-se que o plugue de ar do maçarico está conectado ao conector 

interruptor do painel (Se é um cortador com suporte de arco, o cabo de suporte do 

arco do maçarico está conectado ao terminal de suporte do arco). 

VERIFICAÇÃO 

1.  Cheque se a máquina de corte está aterrada confiavelmente de acordo com o 

padrão. 

2.  Cheque se todos os conectores estão conectados firmemente. 

3.  Cheque se a potência da voltagem está correta. 

OPERAÇÃO 

1. Abra o interruptor de energia do painel frontal, coloque-o na posição “ligado”. 

Neste momento o indicador do interruptor de energia está ligado. A tela mostrará o 

volume atual. 

2. Ajuste a pressão do gás e torne-a adequada à máquina, abra a válvula de ar 

comprimido. 

3. Aperte o botão de controle do maçarico, a válvula eletromagnética está 

iniciando, o som do HF de acionamento do arco pode ser ouvido e o queimador do 

maçarico deve fluir gás (O queimador do cortador com suporte de arco deve soltar 

fogo)  

4.  Certifique-se que a corrente de corte está adequada à máquina de acordo com 

a espessura da peça a ser cortada. 

5. É 1 mm da ponta de cobre para a peça de trabalho (é mais se for um cortador com 

suporte de arco.), pressione o botão do maçarico e a parte posterior e acione o arco, faíscas 

do acionamento HF do arco diminuirão imediatamente. O usuário pode começar a cortar. 



NOTAS DE INSTRUÇÃO 

Ambiente de operação 

1. A máquina de corte pode atuar em ambiente onde as condições são 

particularmente severas e a temperatura ambiente esteja entre -10 e +40 graus 

centígrados com um nível de umidade de 80% no máx. 

2.  Evite o uso na luz do sol e em ambiente com goteiras. 

3.  Mantenha a máquina seca e evite que a água entre na máquina. 

4. Não utilize essa máquina de corte em um ambiente poluído com alta 

concentração de areia ou gás corrosivo no ar. 

 SEGURANÇA 

1. Certifique-se que a área de trabalho seja ventilada adequadamente. 

A máquina de corte é leve e sua estrutura é compacta e os campos 

eletromagnéticos geram alta corrente então o vento natural não satisfaz o 

resfriamento dos componentes; há duas ventoinhas de fluxo axial no entremeio 

da máquina para forçar seu resfriamento. 

Notas: O escape do obturador não deve ser bloqueado ou coberto, são 0,3m da 

máquina para os objetos do ambiente. Certifique-se de melhorar a situação da 

ventilação, é muito importante para a máquina. 

 

2. Não exceda! 

Limite-se a cortar estritamente de acordo com a corrente máxima permitida 

para todos os tipos de ciclos de serviço. 

Não exceda a carga de trabalho para prevenir o encurtamento do tempo de vida 

da máquina de corte ou mesmo queima da máquina. 

3. Não exceda a voltagem! 

A variação de voltagem da potência da máquina de corte está de acordo com a 

planilha de dados técnicos principais. O circuito de compensação automática de 

voltagem prevenirá o excesso em relação ao arranjo permitido. Se a voltagem da 

potência é muito alta, isto danificará componentes. O usuário deve ser 

cuidadoso. 

4.  Tem um parafuso de aterramento o qual está marcado atrás da máquina de 

corte. Certifique-se que a cobertura está aterrada confiavelmente pelo cabo cuja 

seção é de 6 milímetros quadrados para prevenir o vazamento elétrico e a 

eletroestática. 

5.  O componente interno de variável de calor iniciará se a máquina exceder ciclos 

de serviços, o que causará a interrupção repentina da máquina de corte e o 

acendimento do diodo vermelho. O usuário não precisa quebrar o circuito e a 

ventoinha continuará a funcionar para resfriar a máquina. Uma vez que a 

temperatura esteja reduzida para arranjo permitido, a máquina pode ser 

operada novamente.  



NOTAS DE CORTE 

1.  Certifique-se que a extremidade de cobre não está conectada diretamente à 

peça de trabalho quando o usuário está cortando. O maçarico deve ser inclinado 

em 1 mm do interorifício da extremidade de cobre para a peça de trabalho a fim 

de proteger a extremidade de cobre.   

2.  Em uma máquina de corte com suporte de arco, se a frequência de suporte do 

arco está baixa ou não há suporte de arco, o usuário pode se livrar do filme 

oxidado do eletrodo avaliador com papel abrasivo. Então a máquina será 

operada normalmente. 

VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO 

Manutenção 

1.  Remova a poeira com ar comprimido regularmente. Se a máquina de corte for 

colocada em ambiente onde a condição é de poluição por fumaça e poeira, a 

máquina de corte deve ter a poeira removida todos os dias. 

2  A pressão é adequada para cortar a fim de proteger componentes pequenos. 

3.  Cheque os conectores elétricos e certifique-se que os conectores estão 

firmemente conectados (especialmente os componentes de conexão e inserção), 

aperte os conectores. 

4.  Evite que água entre na máquina e torne-a úmida, ou a máquina deve ser seca a 

tempo e com isolamento mensurado por medidor. Não havendo problema 

depois, a máquina pode ser operada. 

5.  Se a máquina não for usada por um longo período, ela deve ser colocada em sua 

própria caixa e armazenada em ambiente seco. 



Verificação de Falha  

CUT-40 

Falhas 
 

Métodos Resolvíveis 
 1. O indicador do interruptor está ligado, 

a ventoinha não está funcionando e o 

botão de controle não funciona. 
 

1. A proteção contra sobre voltagem está 

funcionando, feche a máquina e abra-a novamente 

após vários minutos. 
2. O indicador do alternador está aceso e 

a ventoinha está funcionando. Entretanto, 

o botão do controle do maçarico, não há 

som do HF do acionamento do arco e a 

válvula eletromagnética não está 

funcionando.  

 

1. Cheque se o maçarico está em circuito aberto. 

2. Cheque se o botão de controle do maçarico está 

danificado. 

3. Parte da potência assistente do quadro de topo 

está danificada e não há saída DC 24v. 

3. O indicador do interruptor está aceso e 

a ventoinha está trabalhando. Entretanto, 

o botão do controle do maçarico, não há 

som do HF do acionamento do arco e o 

inter- rádio está aceso. 

 

I. Cheque se o quadro de topo MOS K1170 está 

danificado (o molde condutor está danificado). 

2. O transformador crescente do quadro traseiro está 

danificado. 

3. O molde de controle está danificado. 

4. O indicador do alternador está aceso e 

a ventoinha e a válvula eletromagnética 

estão funcionando. Entretanto, não já 

som do HF do acionamento do arco e o 

inter-rádio não está aceso. 

Há algum problema no acionamento do arco, como: 

1. Ele está muito longe da ponta de descarga ou há 

adesão na ponta de descarga. 

2. A bobina primária do transformador de 

acionamento do arco está danificada ou com mau 

contato. 

3. Cheque se o diodo retificador de voltagem de 

quarto tempos está comprometido.  

4. Cheque se a capacidade elétrica de HF 102/10KV 

está vazando. O relé está danificado. 5. Outras partes da máquina estão 

normais, mas o arco não é acometido 

quando está operando. 

 

1 . A voltagem de entrada é muito baixa. 

2. A pressão do compressor de ar é muito alta ou 

muito baixa. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 


