
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betoneira 
Manual do Proprietário 

MODELO: NB150L1 110V / NB150L2 220V 

 

 

PARA SUA SEGURANÇA 

LEIA E ENTENDA TODO O MANUAL ANTES DE OPERAR A MÁQUINA E 
GUARDE-O PARA FUTURA REFERÊNCIA 
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AVISOS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES SÍMBOLO AFIXADO À MÁQUINA 

  CONHECENDO SUA BETONEIRA  

Leia e entenda o manual do proprietário e as etiquetas afixadas 
a betoneira. Aprenda sua aplicação e suas limitações, bem 
como os perigos potenciais específicos e peculiares a ela. 

Se familiarize com os controles antes de operar esta betoneira.  

  FIQUE ALERTA  

Não opere a betoneira sob a influência de drogas, álcool ou 
algum medicamento que pode afetar sua capacidade motora 
de utilizá-la corretamente. 

Não opere a betoneira quando estiver cansado ou distraído. 
Observe o que está fazendo o tempo todo. Use o bom senso. 

 

  EVITE CONDIÇÕES PERIGOSAS  

Verifique se há espaço de trabalho adequado no entorno. 

Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas 
desorganizadas são propensas a acidentes. Mantenha a área 
ao redor da betoneira livre de obstruções, graxa, óleo, lixo e 
outros detritos que possam causar quedas sobre as partes 
móveis. 

Só utilize e opere a betoneira em local sólido e plano, e que 
seja capaz de suportar o peso da betoneira e de sua carga, a 
fim de evitar o seu tombamento. 

Não tente movimentar a betoneira enquanto ela estiver 
carregada e/ou em operação. 

Esta betoneira é própria para a produção de concreto, 
argamassa e gesso. Não é apropriada para a mistura de 
substâncias inflamáveis ou explosivas. Não utilize o 
equipamento em áreas onde vapores de tinta, solventes ou 
líquidos inflamáveis representam um perigo em potencial. 

 

 

  INSPECIONE SUA BETONEIRA  

Verifique sua betoneira antes de ligá-la. Mantenha-a guardada 
em local de trabalho apropriado. Não ligue a betoneira sem a 
cobertura do motor. Verifique todos os parafusos, porcas e 
parafusos de ajustes antes de cada utilização, especialmente 
os de segurança e dos mecanismos de acionamento. A 
vibração durante a mistura pode causar estes afrouxamentos. 

Tenha o hábito de verificar se todas as ferramentas de ajuste, 
pás, espátulas manuais e outras ferramentas/equipamentos 
foram removidos da área da betoneira antes de ligá-la. 

Substitua as peças danificadas, faltantes ou com falhas antes 
de utilizá-la.  

Etiquetas de advertência possuem informações importantes. 
Substitua as etiquetas que estiverem faltando ou danificadas. 
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AVISOS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES SÍMBOLO AFIXADO À MÁQUINA 

  ROUPAS APROPRIADAS  

Não use roupas largas, luvas, gravatas ou joias (anéis, relógios 
de pulso). Estas podem ficar presas nas partes móveis. Luvas 
protetoras e não condutoras de eletricidade e calçados 
antiderrapantes são recomendados para o trabalho. Utilize 
proteção para cabelo quando este estiver comprido, impedindo-
o de ficar preso no equipamento. Use máscara de proteção 
facial ou de pó quando a operação estiver em ambiente 
empoeirado. Sempre use óculos de segurança e/ou máscaras. 
Óculos de uso diário possuem somente lentes resistentes a 
impactos. Eles não são óculos de segurança. 

 

  NÃO FORCE O CABO ELÉTRICO  

Nunca carregue a betoneira pelo cabo de força ou puxe-o para 
desconectar da tomada. 

Mantenha o cabo elétrico longe do fogo, óleo e bordas afiadas. 
 

  CABOS DE EXTENSÃO  

Cabos de extensão não devem possuir mais de 50 metros de 
comprimento. O tipo do fio deve ser de 1.5 mm'/230V para 
permitir corrente suficiente para o motor. O uso indevido de 
cabos de extensão pode causar falha na operação da betoneira 
e com isso resultar em superaquecimento e danos ao motor. 

Podem ser utilizados somente os cabos de extensão com 
especificação H07RN-F destinada a uso externo. Evitar o uso 
de conexões inadequadas e não isoladas. Conexões devem 
ser feitas com material protegido e apropriado para uso 
externo. Certifique-se de que as conexões do cabo de 
extensão estão secas e seguras. Certifique-se de que o cabo 
de extensão cuidadosamente revestido e assim evitando 
líquidos, bordas afiadas e lugares onde os veículos possam 
passar por cima. Evite que o cabo de extensão fique preso sob 
a betoneira. Desenrole o cabo totalmente ou ele poderá 
superaquecer e acabar pegando fogo. 

 

  EVITE CHOQUES ELÉTRICOS  

Verifique se o circuito elétrico está adequadamente protegido e 
que corresponde com a potência, à tensão e a frequência do 
motor. 

Não ligue ou desligue o motor enquanto estiver em contato 
com piso úmido ou molhado. Não use a betoneira em áreas 
molhadas ou húmidas ou a exponha a chuva. 

Evite o contato do corpo com superfícies aterradas: tubos, 
radiadores, estufas e gabinetes de refrigerador. 

Certifique-se que seus dedos não toquem os pinos de metal 
quando for ligar ou desligar a betoneira. 

 

  MANTENHA OS VISITANTES E CRIANÇAS AFASTADAS  

 

Mantenha as pessoas não autorizadas longe da betoneira. 
Não permita que crianças manipulem ou escalem a betoneira. 
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AVISOS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES SÍMBOLO AFIXADO À MÁQUINA 

  NÃO SUBESTIME  

Mantenha o bom posicionamento e equilíbrio em todos os 
momentos em que for carregar e descarregar a betoneira. 

Nunca se apoie na betoneira. Acidentes graves podem ocorrer 
se a betoneira for derrubada (tombar) ou se as partes móveis 
estiverem involuntariamente desconectadas. Não guarde nada 
acima ou perto da betoneira onde qualquer pessoa possa ter 
acesso ou alcançá-los. 

 

 EVITE LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE INESPERADO  

 

Mantenha as mãos afastadas de todas as partes móveis. Não 
coloque qualquer parte do corpo ou qualquer ferramenta (como 
a pá) no tambor durante o seu uso. Quando em funcionamento, 
não passe as mãos através dos vãos entre a estrutura e o 
braço de suporte ou entre o tambor e o braço de suporte. 

  NÃO FORCE O EQUIPAMENTO  

Ele fará um trabalho melhor e mais seguro seguindo sua 
concepção. Sempre trabalhe dentro de sua capacidade. 

Não ligue o motor, se o tambor estiver totalmente carregado. 
Não desligue a betoneira enquanto estiver cheia de concreto. 

Não utilize a betoneira para uma finalidade à qual ela não foi 
construída. 

A betoneira não é para ser rebocada/transportada por nenhum 
veículo. 

 

 NUNCA DEIXE A BETONEIRA EM FUNCIONAMENTO SOZINHA  

Não deixe a betoneira sozinha até ter certeza de sua parada 
por completo.  

  DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO  

Nunca abra a cobertura do motor antes de desconectar a 
betoneira. Desconecte-a da fonte de alimentação quando não 
estiver em uso, antes de mover, fizer ajustes, trocar peças, 
limpeza ou trabalhos na betoneira. Consulte o manual técnico 
antes da manutenção. 

 

  CUIDANDO DE SUA BETONEIRA  

Limpe a betoneira imediatamente após o uso.  

Mantenha a betoneira sempre limpa para um desempenho 
melhor e mais seguro. 

Quando da manutenção desta betoneira, utilize somente peças 
de reposição originais do fabricante. 

 

  PROTEJA O MEIO AMBIENTE  

Leve os materiais a um ponto de coleta autorizado ou siga as 
instruções estipuladas no país onde a betoneira for utilizada. 
Não descarte os resíduos em esgotos, solo ou água.  

  ARMAZENE O EQUIPAMENTO OCIOSO  

Quando não estiver em uso, a betoneira deve ser armazenada 
em local seco a fim de prevenir a ferrugem/oxidação. Mantenha 
a betoneira longe das crianças e outras pessoas não 
qualificadas. 
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CONEXÃO ELÉTRICA 

Esta betoneira é duplamente isolada para 
proteção Classe II e classificação IP45D. O 
isolamento somente será eficaz se nas 
reparações forem utilizadas apenas peças 
originais e os espaços entre o isolamento 
original for mantido. 

O isolamento duplo elimina a necessidade do 
cabo de alimentação de três fios e sistema de 
alimentação aterrados. Ferramentas com 
isolamento duplo podem utilizar um cabo de 
extensão de dois ou três fios. 

 

Não conecte o núcleo ao pino de 
aterramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

Número do 
modelo 

NB150L1 / 
NB150L2  

 

Voltagem 110V e 220V  

Frequência 60 Hz 

Motor 650W  

Capacidade do 
tambor 

150 litros 

Bocal do tambor 375 mm 

Velocidade do 
tambor 

26.6 / min 

Dimensões 

C 1.200 mm 

L 710 mm 

A 1450 mm 

Peso 59 kg 
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

 

 

 
 

 

 

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 

 

 

Recomenda-se duas pessoas para a 
montagem do aparelho. 

 

O SUPORTE 

 

1. Com um contra pino inserido nos furos 
internos e em cada ponta de eixo, coloque 
uma arruela plana, em seguida uma roda 
seguida por outra arruela plana. Inserir outro 
contra pino nos furos do eixo do lado fora de 
cada arruela plana. Dobre cada lado dos 
pinos externos, para eles não caírem. 
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2.  Com a estrutura deitada de lado, fixe a perna 
do suporte como mostrado. Insira dois 
parafusos sextavados M8X70 através dos 
furos de um lado, depois as arruelas planas, 
as arruelas de pressão e as porcas do outro 
lado. Fixe também um parafuso sextavado 
M8X55 com arruelas de pressão e planas 
para a porca na estrutura. Aperte-o. 

 

3.  Vire a estrutura e fixe o suporte do eixo com 
rodas da mesma forma. 

4.  Verifique se todos os parafusos e porcas 
estão apertados. 

O TAMBOR INFERIOR 

 

1.  Deslize o bloco de rolamento no eixo. 
Segure-o no lugar com anel espiral Ø42. 

2. Com cuidado e com duas pessoas, fixe o 
tambor inferior com braço de suporte sobre 
os suportes laterais como demonstrado na 
figura, para que os blocos de rolamento se 
encaixem dentro dos canais fornecidos pelos 
suportes laterais. O diâmetro maior do eixo 
deve estar apoiado na extremidade do 
suporte. 

3. Em cada lado, alinhe os furos na lateral com 
aqueles do bloco de rolamento e coloque um 
parafuso sextavado M8X65 de um lado, 
depois uma arruela plana, uma arruela de 
pressão e uma porca do outro lado. Aperte 
com uma chave apropriada. 

AS PÁS DE MISTURA 
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Monte as pás de mistura dentro do tambor 
inferior frouxamente como mostrado - Dois 
furos são fornecidos na base do tambor no qual 
um parafuso M8X16 pode ser inserido de fora 
para dentro. Uma arruela de couro, uma arruela 
plana, arruela de pressão e uma porca devem 
ser passadas livremente para o interior. A 
arruela de couro deve ser colocada sob as pás 
e contra o tambor. 

NOTA: Duas setas estão etiquetadas no 
tambor superior e no tambor inferior a 
fim de indicar sua posição. Se você 
estiver com alguma dificuldade em 
posicionar corretamente as pás de 
mistura, é útil a montagem temporária 
do tambor superior sobre o tambor 
inferior, girando-o para que as duas 
setas se alinhem. 

O TAMBOR SUPERIOR 

 

1. Posicione o tambor superior sobre a borda 
do tambor inferior, certifique-se que os furos 
de montagem se alinham, assim como as 
setas etiquetadas. 

2. Aperte um parafuso sextavado M8X16 com 
as arruelas de pressão, arruelas planas em 
cada furo roscado na borda/cremalheira. 
Certifique-se que o processo de aperto é 
realizado progressivamente. 

3. Prenda as pás de mistura no tambor superior 
inserindo dois parafusos de cabeça em cruz 
M8X16, de fora para dentro através dos 
furos no tambor. 

4. Uma arruela de couro deve ser posicionada 
no interior do tambor e entre a pá. Prenda a 
pá misturadora no interior utilizando uma 
arruela plana, uma arruela de pressão e uma 
porca. 

5. Finalmente, certifique-se de que a montagem 
das pás de mistura superiores e inferiores 
estejam apertadas. 

O VOLANTE BASCULANTE 

 

1.  Deslize a placa de travamento sobre o eixo 
de maior diâmetro na extremidade da 
estrutura com a borda virada para dentro, 
como mostrado. Prenda com dois parafusos 
M8X25, cada um com uma porca, arruela de 
pressão e arruelas planas. 
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2. A mola é fixada em seu suporte por uma 
placa em forma de U para facilitar a 
montagem. Deslize o volante sobre o eixo de 
maior diâmetro até que os furos no suporte 
estejam alinhados com os furos perfurados. 
Insira um parafuso sextavado M10X60 e 
aperte em uma porca com arruela plana e 
arruela de pressão do outro lado. Fixe a 
porca contra o suporte firmemente, porém 
não tão apertada, evitando assim que o 
volante fique girando sobre o parafuso. Livre 
a mola, removendo a placa em forma de U. 

NOTA: O volante deve girar sobre o parafuso, 
para que os pinos do suporte possam 
ser engatados ou desengatados dos 
canais da placa de travamento. 

 

 

CAIXA DE TRANSMISSÃO 

 
Alinhando os encaixes, deslize a caixa de 
transmissão sobre o eixo do pinhão. Aperte a 
caixa na estrutura com quatro porcas M8. 

 

 

 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO  

INCLINAÇÃO DO TAMBOR 

O volante basculante de carga com pinos de 
travamento fornece um controle positivo fácil do 
tambor, que pode ser travado na posição de 
mistura, descarga e armazenado. 
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O tambor é bloqueado na posição dos pinos de 

travamento localizados no volante basculante e 

que se encaixam na placa de travamento na 

estrutura da betoneira. Para bascular o tambor, 

retire o volante basculante para desprender os 

pinos de travamento. Isso permite que o volante 

basculante e o tambor girem na mesma direção. 

Para reter o tambor na posição, alinhe os pinos 
de travamento com as fendas, solte o volante 
basculante um pouco enquanto retêm o tambor. 
Gire o volante basculante até que os pinos de 
travamento se encaixem na placa de 
travamento na estrutura da betoneira. 

Posição para carregamento/mistura 

 Para argamassa Para concreto 

 
 Posição de  Posição de  
 esvaziamento  armazenamento 

 

CARREGAMENTO 

 

Desenrole completamente o cabo de 
extensão. Conecte-o primeiro na 
betoneira antes de ligar na fonte de 
alimentação. 

 

Sempre inicie a betoneira antes de 
carregar o tambor. Carregue o tambor 
com o mesmo girando. 

 

Evite o rompimento do fundo do 
tambor, não jogue o material dentro 
da betoneira. Coloque de forma 
constante no tambor. 

NOTA: Um protetor térmico de fábrica é 
colocado no motor para prevenir o 
superaquecimento. O protetor térmico 
restaura automaticamente quando o 
motor esfriar. 

Para obter melhores resultados, proceda da 
seguinte maneira: 

1. Adicione a quantidade necessária de 
cascalho dentro do tambor. 

2. Adicione a quantidade necessária de 
cimento dentro do tambor. 

3. Adicione a quantidade necessária de areia 
dentro do tambor. 

4. Adicione a quantidade necessária de água 
dentro do tambor. 

ESVAZIAMENTO 

 

Não desligue a betoneira enquanto 
estiver carregada. Esvazie o tambor 
com o mesmo girando. 

LIMPEZA 

 

Nunca coloque as mãos no interior do 
tambor enquanto ele estiver girando. 

Limpe cuidadosamente a betoneira no final de 
cada dia de trabalho. Mantenha sua betoneira 
limpa. O menor vestígio de material deixado no 
tambor irá endurecer e a cada novo uso da 
betoneira atrairá mais material, até que a 
máquina fique inutilizada. Cimento seco deve 
ser raspado do tambor. Não jogue tijolos dentro 
do tambor da betoneira a fim de limpá-la. Não 
bata no tambor com uma pá, um martelo ou 
quaisquer outras ferramentas para quebrar as 
acumulações da mistura de cimento seco, isso 
pode ocasionar danos à betoneira. 

O tambor pode ser lavado com uma mistura de 
água e uma porção de pedras (1 polegada) por 
aproximadamente dois (2) minutos. Depois 
descarte a mistura de cascalho/água e 
esguiche o tambor com uma mangueira na 
posição de esvaziamento de dentro para fora. A 
betoneira de construção de classe de proteção 
IP45D permite que você use a mangueira no 
tambor com segurança na posição de 
esvaziamento. 
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Não despeje ou esguiche água 
diretamente sobre a cobertura do 
motor, especialmente nas aberturas 
da mesma. 

 

Limpe qualquer material externo sobre 
a cobertura do motor. Não use 
derivados de petróleo, aguarrás, 
verniz ou diluente de tintas, fluidos de 
limpeza a seco ou produtos similares. 
O uso de produtos químicos ou 
solventes podem afetar as 
propriedades da cobertura que foi feita 
de polietileno de alta densidade 
(PET). 

 

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO 

 

 

Certifique-se de que o cabo de 
extensão esteja sempre desconectado 
/desligado da fonte de energia antes 
de retirar a cobertura do motor. 

 

A correia propulsora está sob constante tensão 
por um acionamento por mola auxiliar. Nenhum 
ajuste além de um pouco de graxa no eixo é 
necessária. 

Os rolamentos são blindados. 

 

O diagrama de instalação elétrica e as 
peças esquemáticas neste manual 
são somente como ferramentas de 
referência. Nem o fabricante ou o 
distribuidor faz qualquer 
representação ou garantia de 
qualquer tipo para o comprador seja 
qualificado(a) a fazer quaisquer 
reparações/manutenções no produto 
ou que ele/ela esteja qualificado(a) em 
substituir quaisquer componentes do 
produto. Somente técnicos 
qualificados podem/devem reparar a 
betoneira. Qualquer manutenção e 
reparos efetuados, para qualquer um 
dos componentes elétricos devem ser 
realizados por um eletricista 
qualificado. 

 

As peças no círculo só devem ser 
montadas por um eletricista 
qualificado. 

 
 
 

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
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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  

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe 

exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do produto. 

 

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, graxa, gás, 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. Peças que requerem manutenção corriqueira; 

6. Peças de desgaste natural; 

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, ou conjuntos; 
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10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da 

movimentação, transporte ou estocagem; 

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou 

acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

 

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  

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

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

7. O prazo de validade estiver expirado. 

8. 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 para o equipamento adquirido. 

 

 

 

www.NAGANOPRODUTOS.com.br 

Importado e distribuído por: 

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

CNPJ: 05.984.457/0001-00 


