
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
 

 

 
 
 
 

PARA SUA PRÓPRIA SEGURANÇA LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE OPERAR A 
FURADEIRA DE BANCADA. 
GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS. 
 
 
 
 
 
 

FURADEIRA DE BANCADA 
 

13 MM – 5 VELOCIDADES 

TFB25013BI 



 

AVISO 

 
Para sua própria segurança ler o manual de instruções antes de operar a furadeira de bancada. 

1. Usar proteção ocular. 

2. Não usar luvas, gravata, ou roupas soltas. 

3. Fixar a peça a ser trabalhada ou prendê-la contra a coluna para evitar que gire. 

4. Usar a velocidade recomendada para os acessórios da furadeira e o material da peça. 

 
INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

 
1. MANTER AS PROTEÇÕES INSTALADAS e em condições de serviço. 

2. REMOVER CHAVES E OUTRAS FERRAMENTAS DE REGULAGEM. Criar o hábito de checar 

se chaves e ferramentas de regulagem são retiradas da máquina antes de ligá-la. 

3. MANTER LIMPA A ÁREA DE TRABALHO. Áreas e bancadas atravancadas são um convite 

para acidentes. 

4. NÃO USAR EM AMBIENTE PERIGOSO. Não utilizar ferramentas elétricas em locais 

úmidos ou molhados, nem expor as mesmas à chuva. Manter a área de trabalho bem 

iluminada. 

5. MANTER CRIANÇAS AFASTADAS. Todos os visitantes devem ser mantidos a uma 

distância segura da área de trabalho. 

6. TORNAR A OFICINA À PROVA DE CRIANÇAS com cadeados, chaves gerais, ou retirando 

chaves de partida. 

7. NÃO FORÇAR A FERRAMENTA. Ela fará o trabalho melhor e com mais segurança no 

regime de trabalho para o qual foi projetada. 

8. USAR A FERRAMENTA CERTA. Não forçar a ferramenta ou acessório para executar um 

trabalho para o qual não foi projetado. 

9. USAR VESTUÁRIO ADEQUADO. Não usar roupas soltas, luvas, gravatas, anéis, pulseiras 

ou outras jóias que possam prender-se em peças móveis. São recomendados calçados 

antiderrapantes. Usar rede protetora para conter cabelos longos. 

10. USAR SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA. Usar também máscara facial ou contra pó se a 

operação de corte gerar poeira. Óculos de uso diário têm apenas lentes resistentes a 

impactos, NÃO são óculos de segurança. 

11. PRENDER A PEÇA A SER TRABALHADA. Usar grampos ou um sargento para prender a 

peça sempre que for viável. É mais seguro do que usar as mãos, e deixa ambas as mãos 

livres para operar ferramentas. 

12. NÃO SE ESTICAR PARA ALCANÇAR. Manter sempre os pés bem apoiados e o equilíbrio. 

13. MANTER AS FERRAMENTAS BEM CUIDADAS. Conservar as ferramentas afiadas e 

limpas para desempenho melhor e mais seguro. Seguir as instruções de lubrificação e 

troca de acessórios. 

14. DESLIGAR AS FERRAMENTAS antes de trocar acessórios tais como lâminas, brocas, 

cortadores, etc. 

15. REDUZIR O RISCO DE PARTIDA INVOLUNTÁRIA. Certificar-se de que a chave esteja na 

posição desligada antes de ligar à tomada. 

16. USAR ACESSÓRIOS RECOMENDADOS. Consultar o manual do proprietário sobre os 

acessórios recomendados. O uso de acessórios inadequados pode criar risco de lesões 

pessoais. 

17. NUNCA FICAR DE PÉ SOBRE A FERRAMENTA. Pode resultar ferimento grave se a 

mesma for involuntariamente ligada. 



18. VERIFICAR PEÇAS DANIFICADAS. Antes de continuar usando as ferramentas, uma 

proteção ou outra peça que esteja avariada deve ser cuidadosamente inspecionada 

para determinar se a mesma funcionará adequadamente e executará sua função – 

verificar o alinhamento de peças móveis, emperramento de peças móveis, quebra de 

peças, montagem, e quaisquer outras condições que possam afetar sua operação.  

Uma proteção ou outra peça que esteja avariada deve ser devidamente consertada ou 

substituída. 

19. SENTIDO DE AVANÇO. Trabalho de avanço para dentro de uma lâmina ou cortador 

somente contra o sentido de rotação da lâmina ou cortador. 

20. NUNCA DEIXAR A MÁQUINA FUNCIONANDO DESACOMPANHADA. DESLIGAR A FORÇA. 

Não se afastar da máquina até que esta pare completamente. 

 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A FURADEIRA DE BANCADA 

 
1. Usar protetor ocular. 

2. Não usar luvas, gravata, ou roupas soltas. 

3. Fixar a peça a ser trabalhada ou prendê-la contra a coluna para evitar que gire. 

4. Usar a velocidade recomendada para os acessórios da furadeira e o material da peça. 

5. Certificar-se de que a broca ou ferramentas de corte estejam seguramente travadas no 

mandril. 

6. Certificar-se de que a chave do mandril seja retirada do mesmo antes de ligar a força. 

7. Ajustar a mesa ou o limite de profundidade para evitar perfuração da mesa. Desligar a 

força, retirar a broca da ferramenta de corte e limpar a mesa antes de abandonar a 

máquina. 

8. Não operar até que esteja completamente montada e instalada de acordo com as 

instruções. 

9. Se qualquer peça de sua furadeira estiver com defeito, avariada ou quebrada, não 

operar até que a peça seja devidamente consertada ou substituída. 

10. Nunca colocar seus dedos em posição na qual possam encostar na broca ou outra 

ferramenta de corte se a peça em trabalho se deslocar inesperadamente. 

11. Nunca usar a mão para segurar o objeto enquanto estiver perfurando; sempre 

atarraxar bem o objeto na mesa ou usar o sargento da furadeira para evitar ferimento 

acidental. 

12. Nunca executar qualquer operação movendo o cabeçote ou a mesa em relação a um e 

outro. Não LIGAR a chave do motor ou iniciar qualquer operação antes de verificar se 

as alavancas de travamento do cabeçote e da mesa estão firmemente presas à coluna, 

e se os anéis de apoio do cabeçote e da mesa estão corretamente posicionados. 

13. Antes de LIGAR a chave do motor certificar-se de que o guarda-correia está baixado e 

o mandril adequadamente instalado. 

14. Travar a chave do motor ao se afastar da furadeira. Não executar trabalhos de layout, 

montagem ou preparação na mesa enquanto a ferramenta de corte estiver girando. 

 
AVISO SOBRE A TENSÃO 

 
1. Antes de conectar a ferramenta a uma fonte de força (receptáculo, tomada, etc.), 

certificar-se de que a tensão fornecida é igual à tensão nominal da ferramenta. 

2. Uma fonte de força com tensão maior do que a especificada para a ferramenta pode 

causar lesão grave no usuário. 

3. Se não tiver certeza sobre a tensão nominal, não usar a ferramenta. O uso de uma 

fonte de força com tensão inferior àquela da ferramenta também prejudicará o motor. 



 

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO 

 
1. Na eventualidade de um defeito ou quebra, o aterramento proporciona um caminho 

de menor resistência para a corrente elétrica, a fim de reduzir o risco de choque 

elétrico. Esta ferramenta é equipada com um cordão elétrico que possui um condutor 

de aterramento e plugue de aterramento para o equipamento. O plugue deve ser 

ligado a uma tomada adequadamente instalada e aterrada de acordo com todos os 

códigos e regulamentos locais. 

2. Não modificar o plugue fornecido; se o mesmo não se adaptar à tomada, mandar 

instalar uma tomada adequada por um eletricista qualificado. 

3. A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em 

risco de choque elétrico. O condutor com isolamento que tem uma superfície externa 

verde, com ou sem listas amarelas, é o condutor de aterramento do equipamento. Se 

for necessário conserto ou substituição do cordão elétrico ou do plugue, não conectar 

o condutor de aterramento a um terminal com corrente. 

4. Verificar com um eletricista ou assistente qualificado se as instruções de aterramento 

não forem completamente compreendidas, ou se tiver dúvida sobre se a ferramenta 

está adequadamente aterrada. 

5. Usar somente cordões de extensão trifilares que tenham plugues de aterramento de 3 

pinos e receptáculos tripolares que aceitem o plugue da ferramenta. 

6. Consertar ou substituir imediatamente cordões avariados ou com desgaste. 

7. Esta ferramenta é destinada a uso em um circuito que tenha uma tomada semelhante a 

ilustrada no Croqui A da Figura. A ferramenta tem um plugue de aterramento 

semelhante ao mostrado no Croqui da Figura. Um adaptador temporário, semelhante 

ao adaptador ilustrado nos Croquis B e C, pode ser usado para conectar este plugue a 

um receptáculo bipolar conforme mostrado no Croqui B, se não houver uma tomada 

adequadamente aterrada disponível. O adaptador temporário deve ser usado somente 

até que uma tomada adequadamente aterrada possa ser instalada por um eletricista 

qualificado. A orelha, ou ressalto, etc. de cor verde que se projeta do adaptador deve 

ser conectado a um terra permanente, tal como uma caixa de tomada devidamente 

aterrada. 

 
MÉTODOS DE ATERRAMENTO 

 
 

 
 

 

MEIO DE 

ATERRAMENTO 
PINO DE ATERRAMENTO 

ADAPTADOR 

TAMPA DA CAIXA DE 

 
TOMADA ATERRADA 



MONTAGEM 

Ao montar a unidade, seguir os passos abaixo descritos: 

 
1. Colocar a base sobre uma superfície plana e prender o conjunto da coluna. 

2. Deslocar o conjunto da mesa para cima da coluna e fazê-la deslizar para baixo até se 

apoiar na base. 

3. Instalar a alavanca de travamento da mesa sobre o conjunto da mesa. 
4. Posicionar o conjunto do cabeçote no alto da coluna e prendê-lo no lugar apertando 

dois parafusos de fixação sem cabeça. 

5. Introduzir as alavancas no eixo de avanço no lado direito do cabeçote da furadeira. 

6. Limpar bem o interior do cone do mandril e do cone do fuso com um pano macio 

limpo e solvente. Introduzir o mandril sobre o fuso. Dar pancadas rápidas usando um 

pedaço de madeira para evitar avaria do mandril. 

7. Colocar a correia na polia. Fazer deslizar o motor até que a correia esteja 

moderadamente esticada. Apertar o parafuso da corrediça no cabeçote da furadeira. 

8. Assegurar-se de que a chave da furadeira esteja desligada e a unidade fora da tomada. 
Girar as polias manualmente para checar o alinhamento. 

9. Fechar a tampa. Plugar o cordão em uma tomada aterrada. “MOVER A FURADEIRA 

CONTINUAMENTE” por curto tempo para certificar-se de que nenhuma das peças 

toque nas proteções. 

 
AJUSTAGENS DA MESA 

 
1. Ajustagens da altura: Para ajustar a mesa, segurá-la com uma das mãos e afrouxar a 

alavanca de travamento da mesa. Posicionar a mesa na posição desejada e reapertar a 

alavanca de travamento. 

2. Basculamento da mesa: Afrouxar o perno de articulação. Remover o pequeno pino 

localizador. Para fazer isto “apertar” a porca até que o pino deslize facilmente para 

fora. Inclinar a mesa até o ângulo desejado, até 45°, e reapertar o perno. Reinserir o 

pino localizador ao recolocar a mesa no grau zero. 

3. Rotação da mesa: Afrouxar a posição da mesa. Para obter distância maior entre o 

mandril e a mesa, esta pode ser girada 180° e a base pode ser usada como uma mesa 

de trabalho. Isto permitirá a perfuração de objetos maiores. 

 
INSTALAÇÃO 

 
1. Após instalar a furadeira de bancada, usar querosene para remover a camada de 

óleo antiferruginoso aplicada na fábrica. Depois esfregar com óleo lubrificante. 

2. Instalar a furadeira em piso ou superfície plana e resistente. 

a. Verificar se a furadeira vibra quando o motor é LIGADO. 

b. Verificar se o eixo do fuso se move com suavidade. 

 
OPERAÇÃO 

 
1. Atarraxar bem o objeto na mesa durante a perfuração, de modo a evitar ferimentos e 

obter um trabalho de precisão. 

2. Você pode colocar a broca de bitola desejada no mandril colocado no eixo do fuso. 

3. Plugar o soquete elétrico na tomada e LIGAR a chave; o eixo do fuso girará livremente. 

4. Ao perfurar, segurar a alavanca no lado direito da estrutura do cabeçote e pressionar 

para baixo. 



 

5. Se o eixo do fuso girar no sentido anti-horário isto é causado provavelmente por uma 

conexão errada. Verificar e mudar as ligações elétricas. 

 
MANUTENÇÃO 

 
Depois de usar a máquina é preciso limpá-la completamente e lubrificar todas as peças 

corrediças e móveis. Para sua própria segurança, DESLIGAR a chave e retirar o plugue da 

tomada de força antes de fazer trabalho de manutenção ou lubrificar a furadeira. 

 
PRECAUÇÕES 

 
1. Ao mudar a velocidade é preciso desligar a chave e esperar até que a máquina pare 

completamente. 

2. Retirar a chave do mandril antes de dar partida ao motor. 

3. Nunca usar a mão para segurar o objeto quando estiver perfurando; sempre atarraxar 

bem o objeto na mesa ou usar o sargento na furadeira para evitar lesão acidental. 

4. Manter a mão afastada da broca quando estiver perfurando. 

5. Usar óculos de segurança quando estiver operando. 

 
MUDANÇAS DE VELOCIDADE 

 
Para mudar a velocidade do fuso, soltar o parafuso da corrediça no lado direito do cabeçote. 

Fazer deslizar o motor para a frente da furadeira e depois apertar o parafuso da corrediça. Isto 

afrouxará a correia e permitirá recolocá-la na polia requerida para a velocidade do fuso 

desejada. Depois de feita a seleção afrouxar o parafuso da corrediça, fazer deslizar o motor 

para a parte traseira da furadeira e reapertar o parafuso da corrediça; verificar a tensão 

adequada da correia e fazer quaisquer ajustes finais. 

 

 
VELOCIDADE DO FUSO 

 

  
VELOCIDADE 5 

FUSO MOTOR FUSO MOTOR 

VELOCIDADE 3 



Lista de Referência de Brocas, Rotações e Vários Materiais 

 

 Material 

Diâmetro da 

broca (mm) 

Fe. Fundido Aço tron Alumínio Bronze Duro 

Velocidade de rotação - RPM 

3 2650 1600 2230 9500 8000 

4 1900 1200 1680 7200 6000 

5 1530 955 1340 5700 4800 

6 1270 800 1100 4800 4000 

7 1090 680 960 4100 3400 

8 960 600 840 3600 3000 

9 850 530 740 3200 2650 

10 765 480 670 2860 2400 

11 700 435 610 2600 2170 

12 640 400 560 2400 2000 

13 590 370 515 2200 1840 



 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
Aviso: Para sua própria segurança, DESLIGAR a chave e retirar sempre o plugue da tomada de 

força antes de solucionar problemas. 

 

Problema Causa Provável Solução 

      

Operação  barulhenta 

1. Tensão da correia incorreta 1. Ajustar a tensão 

2. Fuso seco 
2. Lubrificar o fuso. Ver seção 
“Lubrificação” 

3. Polia do fuso ou do motor 
frouxa 

3. Apertar os parafusos de regulagem 
das polias 

      

      

A broca queima ou solta 
fumaça 

1. Velocidade  incorreta 1. Mudar a velocidade 

2. Cavacos não estão saindo 
do furo 

2. Retrair a broca com freqüência para 
soltar cavacos 

3. Broca sem corte 3. Afiar ou substituir a broca 

4. Avanço lento demais 
4. Acelerar o avanço para permitir que 
a broca corte 

5. Falta lubrificação 5. Lubrificar a broca 

6. Broca girando para trás 6. Checar a rotação do motor 

      

      

  1. Broca torta 1. Usar uma broca reta 

  
2. Rolamentos do fuso com 
desgaste 

2. Substituir os rolamentos 

Oscilação ou desgaste 
excessivo da broca 

3. Broca  incorretamente 
instalada no mandril 

3. Instalar a broca adequadamente 

  4. Mandril  incorretamente 
instalado 

4. Instalar o mandril adequadamente 

      

      

A broca se prende na peça 
em trabalho 

1. Peça apertando a broca ou 
pressão de avanço excessiva 

1. Apoiar ou grampear a peça em 
trabalho 

2. Tensão da correia incorreta 2. Ajustar a tensão 

      

      

A peça em trabalho solta-
se da mão 

1.Inadequadamente  apoiada 
ou grampeada 

1.Apoiar ou grampear a peça em 
trabalho 

      



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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; 

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.tanderequipamentos.com.br 

vendas@tanderequipamentos.com.br 
 

Importado e distribuído por: 
NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 


