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INTRODUÇÃO DE SEGURANÇA

1. Caso não esteja totalmente familiarizado com a operação da máquina, procure a orientação 
de um profissional.

2. Posicione a máquina de forma a garantir um espaço de trabalho adequado para o operador.

3. Utilize óculos de proteção sempre que operar a máquina.

4. Desconecte a máquina da rede elétrica sempre que for realizar alguma manutenção na máquina.

5. Enquanto a máquina estiver ligada, não use as mãos para limpar qualquer tipo de sujeira da 
máquina.

6. Quando instalar a máquina tenha certeza de conectar o fio terra.

7. Antes de deixar a área de trabalho, tenha certeza que a máquina esteja completamente 
desligada.

8. Enquanto estiver trabalhando, preste total atenção na operação da máquina. Qualquer desvio 
de atenção pode causar sérios danos.

9. Antes de repor peças da máquina, realizar operações de manutenção e reparo.Tenha certeza 
que a máquina esteja totalmente desligada da rede elétrica.

10. Posicione a máquina em um local bastante iluminado e arejado.

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES 
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA

Obrigado por adquirir a Plaina Desengrossadeira Portátil 330mm. Por motivos 
de segurança, e para um melhor desempenho, leia atentamente o manual de 
instruções, seus anexos, instruções de segurança e notas.

A Plaina Desengrossadeira Portátil 330mm apresenta algum desconforto ao 
operador, quando analisado os níveis de ruído. Assim sendo é aconselhável  
que o operador sempre utilize protetor auricular quando operar a máquina, 
respeitando as normas de segurança no trabalho do seu país.

NOTAS:

1. O Conteúdo desse manual pode ser alterado sem aviso prévio.
2. Este manual foi cuidadosamente redigido, qualquer erro ou omissão que venha a 

causar danos, a Razi não poderá ser responsabilizada.
3. Este manual é parte intergrante da máquina, tenha certeza de te-lo em mãos 

sempre que a máquina for vendida ou transferida.



4 5

Índice

Se
gu

ra
nç

a

Te
rm

o 
de

 
Ga

ra
nt

ia

in
st

ru
çõ

es

AVISOS DE SEGURANÇA

Para sua segurança,
Leia atentamente o manual de instruções antes de qualquer operação com a máquina,
para familiarizar-se com as funções, conheça os adesivos de segurança e informações de 
como repara a máquina: 

As definições de Danos Sérios, Danos Leves e Pequenos danos são apresentadas a seguir:

Danos Sérios: Neste caso há risco de perder a visão, choque elétrico, fratura óssea e ainda 
a um efeito pós acidente, como por exemplo, permanecer um longo período no hospital.
Danos Leves: Não há consequencias pós acidente.
Pequenos Danos: Possíveis danos a máquina.

SINAL DE AVISO CLASSE DESCRIÇÃO
Perigo Risco de vida ou sérios danos

Atenção Risco de vida e sérios danos

Observação Lembrete de cortar a corrente elétrica

Quando sinalizado “CUIDADO”, neste caso, danos podem ocorrer por diferentes situações

Instrução de Segurança 

Explicação dos Sinais de Segurança           

Termo de Garantia                                   

Regras de Segurança

Características Técnicas

Desembalagem 

Instalação

Estrutura e Funções

Fonte e Alimentação

Normas de Segurança Complementares
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A Yangzi Brasil Corporation Ltda, mantenedora da marca RAZI, garante seus produtos, contra 
defeitos de material e de fabricação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data 
de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda, conforme dispõe o artigo 26 do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078 de 11.9.90), comprometendo-se a reparar ou substituir, 
dentro do prazo citado, gratuitamente, peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento 
Técnico como defeituosas, mediante aprovação da Solicitação de Garantia.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA 

     O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal 
ou Cupom Fiscal original de venda.
Qualquer serviço em garantia deve ser realizado exclusivamente pelo posto de assistência 
técnica credenciado.
São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso 
regular. São de responsabilidade da RAZI as despesas relativas aos serviços que envolvam os 
componentes que desgastam naturalmente, somente nos caso em que o posto de assistência 
técnica constatar defeito de fabricação.
A garantia não abrangerá os serviços de instalação e limpeza, os danos à parte externa do 
produto bem como os que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação do 
motor oriunda de agentes externos, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, 
mal dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização em 
desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes 
sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
A RAZI concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo 

Termo de Garantia assistente técnico constatar defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não 
estão cobertos pela garantia.
Nenhum representante ou revendedor está autorizado a receber produto de cliente para 
encaminhá-lo ao posto de assistência técnica ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e a 
fornecer informações em nome da RAZI sobre o andamento do serviço.
A RAZI ou  ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA não se responsabilizarão por eventuais danos ou 
demora em decorrência desta não observância.
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AVISO: QUANDO USAR FERRAMENTAS ELÉTRICAS. TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
DEVEM SEMPRE SER OBSERVADAS PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO E LESÃO 
CORPORAL. ANTES DE TENTAR OPERAR A MÁQUINA POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E 
AS GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.   

PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA PARA TODAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS

(1) Mantenha a área de trabalho iluminada.
  - Áreas e bancadas desorganizadas e escuras são propícias a acidentes.
(2) Cuide do ambiente da área de trabalho.
  - Não exponha ferramentas elétricas à chuva. 
  - Não use ferramentas elétricas em lugares molhados ou úmidos.
  - Mantenha a área de trabalho bem iluminada.
  - Em particular, nem líquido inflamável nem gases deve estar presente.
(3)Evite choque elétrico
  -Quando estiver operando a plaina, não toque no metal aterrado. Tais como tubos, 
radiadores, congeladores etc. 
(4)Mantenha crianças e visitantes afastados. 
Não deixe crianças ter contato com ferramenta ou cabos de extensão. Todos os visitantes 
devem ser mantidos à distância do local de trabalho.  
(5)Guarde as ferramentas. 
-Quando não estão em uso, as ferramentas devem ser guardadas em locais de difícil 

acesso, locais altos ou serem trancadas.  

REGRAS DE SEGURANÇA -Isto faz o trabalho ser melhor e mais seguro do que se pretende. Evite sobrecarga 
desnecessária a qual pode colocar o operador em risco e prejudicar a função da 
ferramenta.
(6) Use a ferramenta certa 
  -Não force pequenas ferramentas e peças acessórias a fazer o trabalho de uma 
ferramenta de trabalho pesado.   
  -Não utilize as ferramentas para os fins que não se destinam, por exemplo, não usar 
serras circulares elétricas para cortar galhos de árvores ou troncos.  
(7) Vista adequadamente
   -Não use roupas soltas ou joias. Elas podem ficar presas nas peças móveis. 
   - Luvas de borracha e calçado antiderrapante são recomendados quando se trabalha 
ao ar livre. 
  -Usar protetor que cobre o cabelo para conter o cabelo longo.
(8) Use óculos de segurança 
   -Sempre use óculos de segurança. Se gerar pó durante a produção, use as máscaras 
especiais.
(9) Não abuse do cabo de alimentação
- Nunca utilize o cabo de alimentação para transportar as ferramentas ou puxar o 
plugue da tomada. Mantenha o cabo de alimentação afastado de calor, óleo, bordas 
afiadas ou peças móveis.
(10) Não relaxe 
-Mantenha o apoio e o equilíbrio em todos os momentos.
(11) Manter as ferramentas com cuidado 
-Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para melhor segurança e performance. 
Siga as instruções para lubrificação dos acessórios, inspecionar periodicamente cabos 
elétricos da ferramenta e substituir se danificado. 
   -Mantenha as mãos secas, limpas e livres de graxa ou óleo.
Máquinas desconectadas. 
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Quando não estiver em uso, antes da manutenção e quando trocar os acessórios desconecte as 
máquinas da fonte de alimentação.
Remover as chaves de aperto e chaves de boca
   -Criar o hábito de verificar para certificar-se se as chaves de ajuste ou de boca foram 
retiradas da máquina antes de ligá-la. 
(12) Evite partida acidental 
-Não transporte a máquina ligada na tomada com o dedo no interruptor. Certifique-se de que 
o interruptor está desligado, na posição “off” quando ligar o plugue na tomada. 
(13) Use cabo de extensão 
   -Se uma extensão é necessária, sempre verificar se a medição da secção transversal é igual 
ou maior do que a capacidade estabelecida para a máquina.  
(14) Fique alerta. 
   -Veja o que está fazendo, use o bom senso e não opere a máquina quando estiver cansado.
(15) Verifique as peças danificadas. 
  
 -Antes do próximo uso da máquina, uma proteção ou outra peça que esteja danificada deve 
ser cuidadosamente verificada para determinar se a máquina vai funcionar adequadamente e 
realizar a função pretendida. 
   -Verifique o alinhamento das peças móveis, ligação de partes móveis, montagem e quaisquer 
outras condições que podem afetar a sua operação. 
   -A proteção ou outra peça que esteja danificada deve ser devidamente reparada ou substituída 
por um centro de serviço autorizado, a menos que indicado de outra forma em outras partes 
deste manual de instruções. 
   -Substituir as chaves defeituosas, este serviço deve ser feito por um centro de serviço 
especializado. 
   -Não use a máquina se o interruptor não em perfeito estado. 
(16) Verifique a tensão. 
   -Não ligar a máquina elétrica à rede antes de ter verificado que a tensão indicada na placa 
de dados corresponde à tensão disponível.

(17) Substituição de peças. 
   -O uso de acessórios impróprios ou outro acessório não recomendado apresenta um 
risco de acidentes pessoais.  
(18) Tenha sua máquina reparada por um especialista 
   -Está plaina elétrica está em conformidade com as regras de segurança pertinentes. 
As manutenções só devem ser realizadas por pessoal qualificado, utilizando peças 
originais, caso contrário, isso pode resultar em um perigo considerável para o usuário.



12 13

CARACTERISTICAS TéCNICAS

Modelo RZ-DGP330M2    RZ-DGP330M1 

Voltagem 220V 127V

Motor 1500W

Largura de corte  330 mm

Espessura de corte (máx.) 152 mm 

Profundidade de corte (máx.)  0,8 mm – 2,8 mm

Número de facas 2

Velocidade de rotação 9500 RPM

Capacidade de carga 35 kg

Mesa de trabalho 330x235 mm

Guia Lateral 520x102mm 

Ângulo da Guia Lateral 90°-135°

Mesa de Trabalho 737x210 mm 1. Manivela de Ajuste da altura           2. Lado de transporte
3. Interruptor                                  4.Tampa
5. Base                                              6. Roletes
7. Régua de profundidade                  8. Porta escovas

4

3

6
5

8

2 1

B
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A plaina pesa aproximadamente 35kg. Quando completamente montada. A plaina deve ser montada 
em local com ampla iluminação e alimentação correta. Para instalar a plaina: 
-Verifique se há espaço suficiente para mover a peça de trabalho durante todo o corte. Deve haver 
espaço suficiente de forma que nem os operadores, nem os espectadores tenham que ficar em fila 
com a madeira ao usar a plaina. 
-A plaina pode ser instalada em uma bancada usando parafusos, arruelas de pressão e porcas 
sextavadas (não fornecido). 
-A plaina deve ser parafusada a uma superfície firme e nivelada. 
-Certifique-se de que a plaina não balance e as mesas sejam niveladas.
Consulte a Figura 2

INSTALAÇÃODESEMbALAGEM 

Verifique se há danos de transporte. Se ocorreu dano, uma reclamação escrita deve ser preenchida 
com a transportadora. Verificar a falta de peças. Se faltar, imediatamente relate a falta de peças 
para o revendedor. 
A máquina é fornecida completa em uma caixa. Peças adicionais que têm de ser montadas na 
máquina devem ser identificadas e providenciadas antes da montagem.

Consulte a Figura 1
A- Plaina                                                                                                   
B - Manivela de montagem
C - Arruela chata 5mm                                                                      
D - Parafuso com 
encaixe na cabeça
5-1.0x25                                                 
E - Chave de boca hexagonal
4mm                                                              

E

D

C

B

A

Figura 2.

ESTRUTURA E FUNÇÕES
A plaina de superfície é uma máquina elétrica transportável. A máquina é acionada por um motor 
de série de uma fase, e tem isolamento duplo. Ela só é usada para plainar madeira. Tem as 
características da estrutura racional, facilidade de operação e alta eficiência. 
Consulte a Figura 3Figura 3.
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO
ATENÇÃO: Não ligue a plaina na fonte de alimentação até que todas as etapas de montagem 
sejam concluídas. O motor é projetado para trabalhar na tensão e frequência especificada. Com 
cargas normais vai trabalhar de forma segura com tensões variando não mais de 10% acima ou 
abaixo da tensão especificada, trabalhar nas tensões que não estão dentro desta faixa pode 
causar superaquecimento e queima do motor. Cargas pesadas exigem que a tensão nos terminais 
do motor seja inferior à tensão indicada na placa de identificação. 
-Fonte de alimentação para o motor é controlado por um interruptor. Retirar a chave do interruptor 
irá bloquear o aparelho e impedir o uso não autorizado.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO
Tomada adequada para aterramento

Pino de aterramento

Plugue de 3 pinos

NORMAS DE SEGURANÇA COMPLEMENTARES

AVISO: A conexão inadequada do condutor de aterramento pode resultar em risco de choque 
elétrico. O equipamento deve ser ligado à terra enquanto estiver em uso para proteger o operador 
de choque elétrico. 
-Verifique com um eletricista qualificado se não entender as instruções de ligação à terra ou se 
estiver em dúvida se a plaina está devidamente aterrada. 
-Esta máquina é equipada com um cabo aprovado com capacidade para até 230v e um plugue de 
aterramento de 3 pinos para proteção contra choques.
-Aterramento deve ser feito diretamente por uma tomada de 3 pinos com aterramento, tomada 
devidamente instalada e ligada à terra, como mostrado. 
-Não remover ou alterar o pino de aterramento de maneira nenhuma. Em caso de falha ou avaria, 
o aterramento fornece um caminho de menor resistência para choque elétrico.
 

1. Inspecione e remova todos os pregos da peça de trabalho antes da operação. Evite cortar 
pregos

2.  Antes de ligar o equipamento à fonte de alimentação, certifique-se de que as facas estão 
montadas de acordo com as normas de operação e se todos os parafusos estão bem apertados. 

3.  Tenha cuidado ao instalar ou remover as facas elas são extremamente afiada e podem causar 
ferimentos graves se for mal manuseada. 

4.  Não tirar as lascas de madeira da saída de escape com os dedos. A alta velocidade das facas 
rotativas pode te machucar. 

5.  Antes de aplainar a peça, deve-se esperar até as facas alcançarem a velocidade máxima. 
6.  Substitua as facas em pares. Substituí-las com as mesmas dimensões e peso ou a função de 

aplainamento e de corte é positivo e até evita danos na máquina.
7. Mantenha as facas afiadas, as facas cegas vão aumentar o dano de ricochete. 
8. Fixe a máquina na superfície de apoio, caso contrário, ela pode tombar, deslizar, ou deslocar 

sobre a superfície de apoio. 
9. Não faça aplainamento mais profundo que 2,8mm. 

 

220
V 

Figura 3.

Figura 4.
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REGULAMENTOS DE OPERAÇÃO

ATENÇÃO: Certifique-se de que o interruptor está na posição desligado antes de ajustar a 
profundidade de corte, substituindo ou ajustando as facas. Verifique se os parafusos da faca 
estão bem apertados.

MONTAGEM DO PUNHO 
Retire a manivela, parafuso hexagonal, arruela chata, chave de boca da caixa de acessórios. 
Prenda o conjunto de manivela no eixo, e fixe com o parafuso hexagonal, arruela de pressão e 
de bloqueio, com chave allen (Veja a Figura 5)

OPERAÇÃO DA MÁQUINA
Conecte o plugue na fonte de alimentação. Ajustar a posição da faca para a espessura que 
deseja aplainar do material utilizando a manivela. 
Para ligar a máquina, aperte o botão “ON” (Liga), e espere até as facas atingirem a velocidade 
máxima. 
Em seguida alimentar a plaina com o material através do rolo. 
Atenção: Durante a operação, se assegure de que o material está bem balanceado, segurando-o 
na frente e atrás. Caso contrário, causará superfície irregular no início e no final do material. 
Aplaine a superfície do material de frente e de trás por repetições até a espessura desejada. 
Depois de terminar o trabalho, desligue a máquina, pressione o botão “OFF” (desligado) e 
retire o plugue da fonte de alimentação.

10. Não execute operação de aplainamento em material mais curto do que 355mm, mais estreito do que 
19mm, ou mais largo do que 330mm, ou mais fino do que 13mm. 

11. Não deixe a máquina em funcionamento quando estiver ausente. 
12. Antes de qualquer ajuste na máquina, desligue o interruptor e a energia elétrica e espere as facas 

pararem completamente. 
13. Não trabalhar na mesa de alimentação. 
14. Não utilize a plaina para fazer entalhe. 
15. Nunca utilize a máquina sem a proteção adequada no lugar e corretamente ajustada. 
16. Durante a operação, apoiar a peça de trabalho de forma adequada todo tempo, manter o controle 

do trabalho todo tempo. 
17. A eficácia do dispositivo para a prevenção do retrocesso e do eixo de alimentação deve ser avaliada 

regularmente para garantir operação segura

Manivela Montada

Parafuso Exagonal

Figura 5.
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-Cuidadosamente virar o eixo porta faca com a mão em sua direção até que seja interrompido 
pelo trinco auto-travante. 
-Solte e remova seis parafusos da contra-faca.
Consulte a Figura 7

- Levante a faca e a contra-faca do eixo porta-faca. 
- Limpe pós e resinas de fabricação do eixo porta-faca e da conta-faca. 
- Coloque a contra-faca sobre a faca a ser substituída e recoloque no eixo porta-faca. 
- Fixe a faca e a contra-faca usando seis (06) parafusos. Não aperte a princípio os parafusos 
na contra-faca.
NOTA: Verifique a altura em ambos os lados da faca. 
- Aperte os parafusos.
-Torne a verificar o ajuste da faca e se certifique de que ela se mantém nivelada com a mesa 

Contra-Faca
B

A

SUbSTITUIÇÃO DAS FACAS 

Consulte a Figura 6 - AVISO: Sempre desligue a plaina e a desconecte da corrente elétrica antes 
de iniciar qualquer trabalho de manutenção. 
-Solte e remova a porca borboleta (A) da tampa do eixo porta-faca (B) no parafuso de ajuste. 
Remova a tampa da faca.

Figura 6.

Figura 7.
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de alimentação. 
- Repita o procedimento para substituir a outra faca. 
-Remova as aparas de madeira e libere o protetor da faca. 
-Se assegure de que todos os parafusos estão bem fixados e justos. 
NOTA: 
-As facas que foram usadas na máquina podem ser afiadas e reusadas. 
-Se as facas forem afiadas, a afiação não deve ser feita mais de 3 vezes com o máximo de 0,05mm 
cada vez. 
- As facas usadas nesta máquina não podem ser usadas para fazer entalhes ou rebaixos.

AJUSTE DA ALTURA DO ROLO 
Antes da operação deve-se ajustar a altura do rolo, manter a base do rolo alinhada com a base 
da máquina ou ajustar a altura do rolo na faixa 0,2 – 0,4mm mais alta do que a altura da base da 
máquina.    

ATENÇÃO: Antes da inspeção e da manutenção, o interruptor da máquina deve ser virado para 
a posição “off” (desligado), e a chave de energia deve ser virada também para a posição “off” 
(desligado). 

INSPEÇÃO DA ESCOVA E SUbSTITUIÇÃO 
AVISO: Desligue a plaina e a desconecte da corrente elétrica. A vida da escova depende da carga 
no motor. 
Inspecione regularmente as escovas após 100 horas de uso. As escovas estão localizadas em cada 
lado do motor da plaina. 
-Solte o porta-escova (A) e retire cuidadosamente a escova do motor. 

NOTA: As escovas estão localizadas em ambos os lados dianteiro e traseiro de plaina. 
-Substitua as escovas se mola (B) estiver danificada. 

MANUTENÇÃO

-Substitua as escovas se o carbono © estiver desgastado.
-Substitua as escovas e fixe o porta-escova.

Consulte a Figura 8

A

B

Figura 8.



24 25

-Verifique regularmente o carvão das escovas e os substitua quando estiverem menores do 
que de 5 mm (como mostrado na Figura 9). 
-Substitua o carvão das escovas em pares. 
-Mantenha o carvão limpo, o que lhe permite mover-se livremente no suporte de escova.

-Mantenha as facas afiadas, as facas cegas aumentam o retrocesso. Para retificar as facas 
com afiador manual, monte firmemente as facas no suporte de afiação e ajuste, de tal forma 
que as duas facas tenha contato com a pedra de afiar ao mesmo tempo.  
- O limite de afiação é 4mm.
-Substitua as facas aos pares.
-Substitua as facas por outras de mesma dimensão e peso do contrário a função da máquina 
de aplainamento vai ser afetada e pode até levar a máquina a danos. 

-Mantenha sempre limpa a área do rolo de alimentação, a área da mesa de rolo, a área da 
tampa de refugos, e outras áreas com peças roscadas para evitar a inclusão de refugos e outras 
sujidades. 
-Ocasionalmente lubrificar as partes deslizantes. 
Nunca banhar de óleo o interior do motor.

SUbSTITUIR O CARVÃO DAS ESCOVAS

INSPEÇÃO DAS FACAS

Figura 9.

LIMPEZA E LUbRIFICAÇÃO 
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INLUSTRAÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA PLAINA PORTÁTIL LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Peça 
Nº

Descrição Qtde

1 Manipulo 4

2 Parafuso 2

3 Alojamento do botão 1

4 Manivela 8

5 Plugue 8

6 Parafuso encaixe cabeça 
5-0.8x25mm

4

7 Rolete 4

8 Bucha 1

9 Parafuso cabeça encaixe 
8-1.25x16mm

1

10 Tampa Superior 1

11 Anel de Retenção 1

12 Corrente 1

13 Sprocket 5

14 Parafuso Cabeça Encaixe 
5-0.8x35mm

1

15 Parafuso Cabeça Encaixe 
5-0.8x27mm

1

16 Espaçador 1

17 Placa Externa de engre-
nagem

1

18 Rolmento de esferas 
6202ZZ

1

19 Eixo 3

20 Dispositivo de aperto 1

21 Parafuso Cabeça oca de 
panela 8-1.25x16mm

4

22 Tampa 4

23 70Tengrenagem 1
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24 58T/12T Engrenagem 
Dupla

1

25 52T/12T Engrenagem 
Dupla

1

26 Bucha 1

27 Espaçador 4

28 Placa interna da engre-
nagem

4

29 Espaçador 4

30 Pinhão 4

31 Rolamento de esfera 
6203ZZ

4

32 Braçadeira do cabo 4

33 Parafuso Cabeça panela 
5-0.8x10mm

4

34 Tampa e plástico 1

34A Espaçador 1

35 Parafuso Cabeça panela 
5-0.8x6mm

1

36 Ponteiro 1

37 Parafuso Cabeçaencaixe 
5-0.8x10mm

1

38 Arruela de pressão 5mm 1

39 Proteção da cinta 1

40 Mancal 1

41 Lock Washer 5mm 2

42 Serrated Lock Washer 
5mm

2

43 Pan Head Screw 
5-0.8x8mm

3

44 Vara pivotada 3

45 Defletor 2

46 Parafuso Cabeça panela 
5-0.8x10mm

1

47 Arruela de pressão 5mm 4

51 Parafuso Cabeça panela 
6-1.0x12mm

4

52 Eixo Porta faca 4

53 Pino 1

54 Parafuso Cabeça panela 
6-1.0x16mm

4

55 Contra-Faca 4

56 Faca 1

57 Mola 1

58 Chave 5x5x10mm 1

59 Retentor do rolamento 1

60 Parafuso Cabeça encaixe 
5-0.8x10mm

1

61 Polia do eixo porta faca 1

62 Polia do motor 1

63 Cinta em V 135J6 1

64 Porca Hexagonal 16 1

65 Porca Borboleta 1

66 Parafusso de pressão 
5-0.8x16

1

67 Tampa do eixo porta-faca 1

68 Mola 1

69 Suporte de retenção 1

70 Suporte Esquerdo 1

71 Parafuso Encaixe cabeça 
5-0.8x10mm

2

72 Arruela de pressão 5mm 1

73 Arruela Chata 5mm 4

74 Rolete de alimentação 3

75 Suporte direto 2

76 Arruela Chata 6mm 1

77 Rolete de Avanço 1

78 Rolo de cabos 3

79 Motor 1

80 Parafuso Cabeça de pan-
ela 5-0.8x16mm

1

81 Arruela chata 5mm 1

82 Alojamento do ventilador 1
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83 Porca cabeça de panela 
5-0.8x6mm

1

84 Espaçador

85 Arruela chata 8mm 1

86 Parafuso Cabeça panela 
8-1.0x25mm

1

87 Porca direita de elevação 1

88 Porca Hexagonal 1

89 Parafuso esquerdo de 
elevação

1

90 Tampa à prova de pó 2

91 Rolamento 2

92 Retentor de rolamento 2

93 Rolamento 2

94 Coluna 1

95 Chapa Guia 1

96 Mesa 2

97 Parafuso Cabeça Encaixe 
5-0.8x10mm

3

98 Parafuso Cabeça panela 
6-0.8x15mm

1

99 Arruela Chata 600 1

99A Arruela de pressão 6mm 1

100 Arruela 2

101 Mesa de extenção 2

102 Placa de Roletes 1

103 Parafuso Cabeça panela 
4-0.8x6mm

1

104 Arruela de pressão 4mm 1

105 Arruela de pressão 4mm 1

106 Rolete suporte 3

106A Parafuso Cabeça Encaixe 
6-0.8x20mm

3

107 Parafuso Cabeça Encaixe 
5-0.8x8mm

1

108 Pino 1

108A Arruela de pressão 6mm 1

109 Parafuso direto de el-
evação

1

110 Parafuso Cabeça Encaixe 
5-0.8x12mm

4

111 Arruela chata 5mm 1

112 Base 3

113 Parafuso cabeça hex-
agonal 6-1,0x25mm

5

114 Porca Hexagonal 
6-1.0mm

1

115 Roda dentada 22

116 Anel de retenção 3 AMI-
10

44

117 Suporte da polia 8

118 Arruela de pressão 5mm 2

119 Parafuso Cabeça Encaixe 
5-0.8x16mm

2

120 Chave C4x10mm 1

121 Porca Hexagonal 12-
1.5mm

3

122 Eixo 1

123 Porca Hexagonal 12-
1.05mm

4

124 Protetor do cabo 1

125 Parafuso Cabeça panela 
4-0.8x8mm

1

126 Cantoneira de ferro 1

127 Parafuso Cabeça Encaixe 
4-0.8x8mm

1

128 Chave hexagonal 4mm 1

129 Chave Hexagonal 5mm 4
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