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MANUAL DE INSTRUÇÃO  

LIXADEIRA DE BANCADA 

TLB3751 – 110V 
TLB3752 – 220V 

 

 

 
 

 

 

 

ADVERTÊNCIA: Antes de utilizar este produto, leia atentamente às instruções de 

operação.  Uma operação incorreta pode provocar ferimentos e/ou danos. Por 

favor, conserve este manual para referência futura. 
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DETALHES DA MÁQUINA 

Especificações Técnicas: 

 Tensão                  110V OU 220V 

 Frequência                            60 Hz 

 Potência                                                375 W 

 Tamanho da Cinta                                       4" x 36" ou 915 X 102MM 

 Tamanho do disco                             6" ou 150MM 

 Inclinação da mesa de trabalho                   0°- 45° 

 Inclinação da cinta da mesa                        0° - 90° 

 Peso líquido                            16 kg 

 Tamanho da mesa                                       190X125MM 

 

 

 

 

 

 

 
Características: 

1. Interruptor liga/desliga 

2. Pé de borracha 

3. Base 

4. Ajuste de inclinação 

5. Mesa de trabalho 

6. Ajuste de ângulo 

7. Alavanca de ajuste 

8. Tensionador do cilindro 

9. Lixa de cinta 

10. Lixa de disco 

11. Protetor da cinta 

12. Protetor do disco 
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Instruções de Segurança 

 
Segurança é uma combinação de bom senso, estar alerta e saber como sua 

lixadeira de cinta e disco funciona. Leia este manual para entender esta lixadeira.  
 

Para sua segurança 

 

Informações gerais de segurança 

 Para garantir a utilização segura desta máquina, o usuário deve ler e 

compreender estas instruções operacionais antes de utiliza-la pela primeira 

vez. 

 Cumpra com todas as instruções de segurança! Se você desconsiderar 

quaisquer das instruções de segurança, você pode colocar terceiros e a si 

mesmo em risco. 

 Armazene todas as instruções operacionais e de segurança para consulta 

futura. 

 Mantenha crianças distantes da máquina. Mantenha a máquina distante de 

crianças e pessoas não autorizadas. 

 Proteja a máquina para impedir que ela seja acionada acidentalmente. 

 Todos os componentes da máquina, em particular, os mecanismos de 

segurança, devem ser montados, de modo a garantir uma operação isenta 

de problemas. 

 Modificações, alterações próprias na máquina e a utilização de peças não 

autorizadas não são recomendadas e a mesma ocasionará na perda da 

garantia. 

 

Segurança elétrica 

 

 A máquina somente poderá ser conectada a uma tomada que seja 

corretamente instalada em terra. 

 O fusível deve ser um disjuntor de corrente residual com uma corrente 

residual medida de não mais do que 30 mA. 

 Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde às especificações 

de conexão da máquina antes que ela seja conectada. 

 A máquina somente poderá ser utilizada dentro das limitações 

especificadas para tensão, força e velocidade de rotação nominal. 

 Se necessário, utilize somente extensões elétricas que seja adequadas para 

a máquina e o ambiente. 

 Nunca opere a máquina em um ambiente úmido ou molhado. 

 Nunca erga a máquina pelo cabo, utilize o cabo para puxar o plugue da 

tomada ou utilize o cabo para qualquer outro propósito. 

 Se o cabo de força estiver danificado, remova o plugue imediatamente da 

fonte de energia. 

 Nunca utilize a máquina se o cabo de força estiver danificado. 
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 Ao utilizar a máquina, não toque objetos aterrados (radiadores, tubos de 

água etc.). 

 Se a máquina não estiver em uso, certifique-se de que o plugue esteja 

desconectado da fonte de energia. 

 Certifique-se de que a máquina está desligada antes de conectá-la. 

 Certifique-se de que a máquina está desligada antes de desconectá-la. 

 Certifique-se de que a máquina não está conectada à fonte de energia 

durante o transporte. 

 

Operação / Local de Trabalho 

 

 A máquina somente pode ser utilizada se estiver em perfeito estado. Se a 

máquina ou parte da máquina estiver com defeito, peça que um 

especialista a repare. 

 Sempre cumpra com todas as normas nacionais e internacionais aplicáveis 

de segurança, saúde e trabalho. 

 A máquina somente pode ser colocada em operação quando uma 

verificação não detectar falhas. Se uma peça estiver com defeito, ela deve 

ser substituída antes que a máquina seja utilizada novamente. 

 Ao operar a máquina, certifique-se de que a área em que você está 

trabalhando está limpa e organizada. 

 Ao operar a máquina, certifique-se de que a área está bem iluminada. 

 Certifique-se de que materiais inflamáveis ou materiais que podem 

explodir sejam mantidos fora do entorno imediato. 

 Pessoas com menos e 18 anos de idade e não suficientemente 

familiarizadas com a operação da máquina não devem operá-la. 

 Pessoas que não tenham as capacidades físicas, mentais ou sensoriais para 

operar a máquina com cuidado e segurança não podem utilizá-la. 

 
Nota:  
1. Leia este manual antes de usar esta lixadeira. 
2. Use óculos de segurança. 
3. Use uma máscara de poeira. 
4. Mantenha no máximo 1/16” de folga entre a mesa e a lixadeira de disco e cinta. 
5. Sempre apoie a peça de trabalho com “batente” ou “mesa de trabalho” 
6. Evite “rebote” (peça de trabalho arremessada para você)-use apenas a metade 

esquerda do disco. 
7. Evite fogo. Limpe toda a serragem e desconecte de qualquer vácuo antes de lixar 

metais. 

 

 

Manutenção 

 

 Antes de efetuar qualquer operação na máquina, certifique-se de que ela 

esteja desconectada ou remova o plugue da fonte de energia (a máquina é 

isolada da fonte de energia). 
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 Somente as tarefas de manutenção e remoção de falhas descritas aqui 

podem ser executadas. Quaisquer outras tarefas devem ser concluídas por 

um especialista. 

 Verifique todos os parafusos regularmente para assegurar que eles estejam 

bem fixos. 

 Utilize somente as peças de substituição originais. Somente essas peças de 

substituição são projetadas e adequadas para uso com a máquina. Outras 

peças de substituição não somente levarão a uma invalidação da garantia, 

mas também colocarão em perigo você e seu ambiente. 

 

 

Montagem 
 

1. Encaixe a tampa de proteção ao 

eixo. 

2. Fixe a tampa de proteção com três 

parafusos. 

3. Encaixe a lixadeira de placa ao eixo. 

4. Aperte a lixadeira de placa 

utilizando a chave Allen. 

5. As folhas de papel de lixa são 

fixadas utilizando gancho e conexões 

de olhal de gancho. Alinhe a folha de 

papel de lixa com cuidado e pressione 

firmemente na lixadeira de placa. 

6. Fixe o protetor de disco inferior 

com quatro parafusos. 

 

Utilize como uma lixadeira de placa 

- Encaixe o parafuso (15) no suporte 

do console da mesa (3). Alinhe o 

console da mesa (5) de tal modo que 

haja um espaço máximo de 2 mm em 

tamanho entre o console da mesa (5) e 

a lixadeira de placa (10). 

 

- Aperte o parafuso de fixação 

utilizando a chave Allen. 

 

- Empurre o interruptor de ângulo (6) 

para a fenda da Guia (16) do console 

da mesa. 
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Utilizando pela primeira vez 

 

Afixando a folha de papel da lixa / a 

correia de lixa 

Observe a direção de operação! 

 

Afixando a folha de papel da lixa à 

lixadeira de placa 

 

- Desmonte o console da mesa (5) 

 

- Desrosqueie os parafusos e remova o 

protetor de disco inferior. 

 

Afixando o papel de lixa para a lixadeira de correia 

 

- Desmonte o console da mesa (5) 

- Gire a lixadeira da correia (9) em 90º para cima 

- Remova a porca (17) utilizando a chave ajustável e remova o trilho de parada 

(11). 

- Remova seis parafusos (19) e remova a capa de proteção inferior (18). 

- Opere a alavanca de engate (7) para soltar a correia de lixamento (20). 

- Remova o parafuso de lixamento antigo (20). 

- Se necessário, limpe o cilindro da guia e a guia da correia. 

- Encaixe a nova correia de lixamento (20). 

- Alinhe a correia de lixamento (20) e a tensão utilizando a alavanca de engate 

(7). 

- Encaixe a capa de proteção inferior (18) e fixe com seis parafusos (19). 

 

ALERTA! 

Risco de lesão! 

As correias de lixamento somente podem ser operadas na direção 

especificada. Preste atenção ao instalar a correia de lixamento! 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Ajuste da correia de lixamento 

 

A correia deve ser ajustada após 

ter sido encaixada para garantir 

que se movimente sobre o cilindro 

da guia quando em uso. 

 

- Cheque se o cilindro da guia (21) 

e a extremidade longa do trilho 

da guia da correia (22) formam 

um ângulo de 90º. Para ajuste, gire o parafuso rosqueado (8). 

- Acionamento da máquina: Pressione o botão verde. 

- Se a correia for muito para o lado, desligue a máquina imediatamente (botão 

vermelho) e repita o item 1. 

- Ajuste a direção com cuidado utilizando o parafuso rosqueado (8) até que a 

correia fique reta. 

 

Operação 
Lixadeira da correia 

A lixa da correia pode ser girada 90º. 

- Desrosqueie as porcas (23). 

- Gire a lixadeira de correia (9) 90º 

para cima até onde possível. 

 

- Aperte as porcas (23). 

 

Console da Mesa 

 

Configuração da inclinação 

- Desrosqueie a porca de 

retenção (4) e ajuste o console 

da mesa (5) até o ângulo 
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necessário de inclinação. 

O ângulo definido pode ser lido utilizando a escala (24). 

- Aperte a porca de retenção (4) novamente. 

- Defina a distância entre o console da mesa e a lixadeira de superfície do 

papel de lixa. 

 

 

Parada do ângulo 

 

- Desrosqueie a roda de retenção (25) e 

ajuste a parada do ângulo (6) na posição 

necessária. 

- Aperte a roda de retenção (25) novamente. 

 

 

 

 

 

 

Botão Liga/Desliga 

 

- Ligar = Pressione o botão verde 

- Desligar = Pressione o botão vermelho. 
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Solução de problemas  
 
ATENÇÃO!: Para sua segurança, desligue a chave "OFF" e retire o plugue da tomada de fonte 
de alimentação antes da solução de sua lixadeira. 

 

 
PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL 

 
SOLUÇÃO 

 
 
 
Motor não executa 

  
1. Interruptor On- Off 
defeituoso 
2. Cabo do interruptor 
defeituoso 
3. Caixa de interruptor 
defeituosa. 

1. Substitua peças defeituosas 
antes de usar a cinta da 
lixadeira de disco de novo. 
2. Qualquer tentativa de 
reparar este motor pode criar 
um perigo, a menos que 
reparo seja feito por um 
técnico qualificado. 

 
 
Máquina desacelera 

 
1. Cinta muito apertada. 
2. Aplicar muita pressão para 
na peça. 

1. Diminua a tensão da cinta, 
consulte seção Manutenção 
"Removendo tampa da polia e 
Instalando cinta dentada." 
2. Aliviar pressão sobre a peça. 

 
A cinta de lixamento sai dos 
tambores 

 
1. Não encalço suficiente 

1. Ajuste o encalço, ver seção 
Montagem, “Instalando a cinta 
de lixamento – Tensionamento 
e encalço” 

Madeira queima enquanto 
lixa 

1. Disco de lixamento ou 
cinta está esmaltado com 
seiva 

 
1. Substitua o disco ou cinta 

 
Barulho excessivo 

 
1. Tempo da cinta muito 
apertado 

1. Diminua a tensão da cinta, 
consulte Seção Manutenção 
"Removendo tampa da polia e 
Instalação da cinta dentada ". 
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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; 

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; 
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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 


