
Manual de Instruções 

Máquina de Solda Banner – 110V - Lona/PVC/PE/PP – NSB110G 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente as instruções de 
operação antes de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para 
referência futura. 

“As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com 
o seu modelo.





1. Resumo: 
O produto foi projetado para soldar superfícies 
pintadas compostas de materiais fundíveis, tais como 
PVC, tecidos de PE etc. 

 

Na indústria, a forma mais utilizada para aderência 
de superfícies de cartazes publicitários é a aplicação 
de cola simples, como a cola 502. Porém, esta 
técnica possui diversas desvantagens, tais como: 

(1) Quase todos os tipos de cola são compostas de produtos químicos nocivos para a saúde 
humana, podendo causar danos a mesma. 

(2) Durante o trabalho, a operação é lenta e não apresenta ligação suficiente. Geralmente é 
necessário realizar um processo especial de polimento da superfície para aumento da 
aderência. 

(3) A temperatura do ar pode influenciar na força de aderência, podendo ser prejudicada em 
baixas temperaturas. 

Por estas razões, surgiu a necessidade de soluções para esses problemas e diversas 
fábricas e especialistas procuram substituir a cola por um novo método mais efetivo. 

O novo soldador térmico será uma excelente alternativa na aderência de materiais 
publicitários. 

Um cartaz de PVC de 200 metros de comprimento pode ser facilmente fundido e aderido, por 
um único profissional, sobre uma base lisa e resistente ao calor de aproximadamente 50 
metros quadrados. 

A máquina é projetada em conformidade com a “teoria do quente/frio”, adotando o princípio 
de tratamento térmico e auto movimentação (movimento do carro automático). 

2. Aplicação: 

Unir superfícies de material fundível, tais como tecido de PVC, PE, cartazes publicitários, 
superfícies plásticas, lona etc.  

3. Método operacional: 

1) Antes da grafagem ou soldagem, reservar uma borda de sobreposição de 30-40 mm de 
largura para unir as duas peças (fig. 1-1), imobilizar as pontas de cada peça, utilizando uma 
fita adesiva ou grampo (fig. 1-2) 



  

 

2) Ligue a máquina (fig. 3-1). De acordo com a qualidade e espessura do material, configure 
as condições de soldagem, temperatura e velocidade (fig. 3-2 e fig.3-3). Ajuste 
adequadamente a taxa de vazão de ar quente (fig. 3-3). Aqueça por aproximadamente 2 
minutos. 

 

3) Levante a máquina, posicionando a prensa sobre a borda de sobreposição (fig. 4-1). 

4) Gire a manopla da pistola de soldagem para a esquerda, inserindo o bico no espaço entre 
as duas peças separadas (fig. 4-2). Em seguida, a máquina iniciará o processo de soldagem. 

 

5) Durante a soldagem, utilize a alça superior para alinhar a direção do movimento (fig. 5-1). 
Deixe que a borda da peça superior entre em contato com a parte interna do rebordo do bico 
de soldagem (fig. 5-2). 



 

6) Após a máquina ultrapassar a parte final da borda, as duas peças estarão fundidas. Em 
seguida, gire a manopla para a direita para interromper o funcionamento da máquina (fig. 6-
1 e fig. 6-2). 

 

 

7) A máquina entrará em modo de espera automaticamente, 
para economia de energia, caso não seja operada por 15 
minutos (desligamento térmico após 12 minutos de inatividade 
e desligamento após 15 minutos), pressione a tecla 
"Option/Choice" para reativá-la (ou desligue a máquina e 
reinicie após 10 segundos).  

8) Observação: Para prolongar a vida útil do aquecedor 
eletrotérmico (fig. 7), recomenda-se resfriar o aquecedor 
sempre que possível, manusear a pistola de soldagem longe 
da peça ou base, ajustar a temperatura na configuração mais 
baixa e desligar a máquina após 5 minutos. Em caso de corte 
repentino de energia, manusear primeiramente a pistola de 
soldagem longe da peça ou base e desligar o seletor de 
temperatura, em seguida, resolver o problema da fonte de 
alimentação. 

Para obter o melhor efeito de aderência possível, a base para 
as bordas de sobreposição deve ser lisa, rígida e resistente 
ao calor (fig. 8). Sugerimos ao operador a realização de testes 
em peças de amostra, para familiarizar-se com as 

 



configurações de temperatura e taxa de vazão de ar quente, 
antes de operar a máquina normalmente. 

4. Precauções: 

1) A operação e manutenção inadequadas são proibidas; 
para evitar incêndios e acidentes elétricos, assegure-se da 
segurança do equipamento; não o utilize em caso de 
quaisquer anormalidades. 

 

2) O local de trabalho deve ser plano e o piso deve ser 
forte o suficiente para suportar o peso da máquina. 
Mantenha o local de trabalho sempre limpo e organizado, 
com iluminação adequada, sem umidade e não utilize 
acessórios úmidos para tocar na máquina. 

3) Em caso de danos ao equipamento, solicite a manutenção somente para profissionais 
qualificados e ferramentas adequadas. Certifique-se de que a máquina esteja desligada da 
fonte de alimentação antes de iniciar a manutenção. 

4) Em caso de qualquer problema da máquina, interrompa seu funcionamento e desconecte-
a da fonte de alimentação. 

5) Para uma soldagem segura, pessoas inexperientes devem familiarizar-se com a máquina 
antes de utilizá-la normalmente. Certifique-se de desconectar a máquina da fonte de 
alimentação após o uso. 

6) Para maior segurança e longevidade da máquina, não exceda o tempo de utilização. 

7) Mantenha a máquina longe do alcance de crianças. 

5. Manutenção: 

1) Não descarte peças ou componentes da embalagem. Mova-a com cuidado sempre que 
possível. 

2) Limpe o bico de soldagem com uma escova rígida após o resfriamento. 

3) Para prevenir enferrujamento, armazene a máquina em local seco e ventilado. 

4) Verifique a presença de poeira ou resíduos no protetor da ventoinha, limpando-o 
periodicamente. O aquecedor e a ventoinha possuem garantia de peças de sobreposição, 
tome cuidado com sua utilização. 

 

 

 



6. Especificações: 

 

1) Tensão/frequência: 220V/50Hz (ou 110V/60Hz); 

2) Consumo de energia: máx. 1500W, méd. 600W; 

3) Temperatura de aquecimento: 0-690ºC (valor de 
exibição: 5-230); 

4) Velocidade de soldagem: 0,3 - 7,5 M/minuto (valor de 
exibição: 0 - 31); 

5) Taxa de vazão de ar quente: 40 - 60% (valor de 
exibição: 12 - 28); 

6) Tempo para o modo de espera: 15 minutos de 
inatividade; 

7) Peso líquido: 9,5Kg; Peso bruto: 10Kg; 

8) Tamanho: C42cm*L28cm*A22cm. 

9) Dimensões da embalagem: C46cm*L31cm*A32cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



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. 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. 
  

Não perca 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 natural, 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. 

Perda 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. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens 
acima podem não ser aplicáveis ao equipamento adquirido. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.NAGANOPRODUTOS.com.br 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

TEL. NTS: (11) 5089-2590 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 
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