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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 Desempenadeira e Plaina . Por motivos de segurança, 
e para um melhor desempenho, leia atentamente o manual de instruções, seus 
anexos, instruções de segurança e notas.

A Desempenadeira e Plaina 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.
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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 
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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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ATENÇÃO: Quando usar ferramentas elétricas, precauções básicas de segurança devem 
sempre ser tomadas para reduzir o risco de fogo, choque elétrico e danos pessoais, incluindo 
o seguinte:
1. Leia todas estas instruções antes de tentar operar este produto e guarde as instruções. 
2. Mantenha a área de trabalho iluminada.
  -Áreas e bancadas desorganizadas e escuras são propícias a acidentes.
3. Cuide do ambiente e 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 liquido inflamável nem gás deve estar presente.
4. Proteção contra choque elétrico
  - Evite o contato com superfícies aterradas.
5. Mantenha crianças e outras pessoas afastadas.
  -Não deixe especificamente crianças, pessoas não envolvidas no trabalho mexer na 
máquina ou cabos e os mantenha longe da área de trabalho. 
6. Guarde as ferramentas. 
  -Quando não estão em uso, as ferramentas devem ser guardadas em locais de difícil 
acesso, altos ou serem trancadas.  
7. Não force a máquina 
  -Ela fará o trabalho melhor e mais seguro se utilizada da forma proposta.
8. 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 

REGRAS DE SEGURANÇA circulares elétricas para cortar galhos de árvores ou troncos.  
9. Se 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 prender o cabelo longo.
10. Use Equipamentos de Proteção.
  -Use óculos de segurança.
  -Use mascara facial ou mascara contra pó. 
11. 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.
  -Nunca puxar o cabo para desconectá-lo da tomada. Mantenha o cabo longe do calor, 
óleo e objetos cortantes. 
  -Inspecione os cabos de extensão periodicamente e o substitua se danificado.
12. Trabalho Seguro. 
  -Onde possível use grampos fixadores ou uma morsa para segurar a peça a ser 
trabalhada. Isto é mais seguro do que usar suas mãos. 
13. Não relaxe. 
  –Mantenha o apoio e o equilíbrio adequados em todos os momentos.
14. Manter as ferramentas com cuidado.
  -Manter ferramentas de corte afiadas e limpas para um melhor e mais seguro 
desempenho.
  -Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.
  -Inspecione os cabos de ferramentas periodicamente e se tiver danificado providencie 
o reparo em uma assistência técnica autorizada.
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  -Mantenha as mãos secas, limpas e livres de óleo e graxa.
15. Máquinas desconectadas. 
Quando não estiver em uso, antes da manutenção e quando trocar os acessórios desconecte a 
máquina da fonte de alimentação.
16. 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. 
17. Evite Partida Acidental
  -Certifique-se de que a chave está na posição desligado “off” quando conectar a tomada. 
18. Utiliza cabos de extensão ao ar livre.
  -Quando a ferramenta é usada ao ar livre, utilize apenas cabos de extensão destinados ao 
uso ao ar livre e assim identificados.  
19. Fique alerta. 
  -Veja o que está fazendo, use o bom senso e não opere a máquina quando estiver cansado.
20. 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 possam 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 ligar e desligar. 
21. Aviso
  -O uso de qualquer acessório ou dispositivo que não seja recomendado neste manual de 
instruções pode representar um risco de ferimentos pessoais. 

22. Tenha sua máquina reparada por um especialista 
  -Esta máquina 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.
23. Nunca use a máquina sem a proteção no lugar apropriado e ajustado corretamente.  
24.  Não use facas, que estão sem corte, pois isso aumenta o perigo de retrocesso.  
25. Qualquer parte do bloco de corte que não esteja sendo usado para o aplainamento 
deve ser guardada.
26. Ao planejar peças curtas, uma haste de pressão deve ser usada.
27. Medidas adicionais para quando aplainar peças estreitas, tais como dispositivos de 
pressão horizontal e guardas de mola, pode ser necessário para garantir um trabalho 
seguro. 
28. Não use a ferramenta de corte para fazer entalhe.
29. A eficácia do dispositivo para a prevenção de retrocesso e o eixo de alimentação 
devem ser
inspecionados regularmente para garantir uma operação segura. 
30. Máquinas equipadas com coletor de aparas e exaustores devem ter o coletor de 
aparas ou exaustor conectado na calha de coleta de aparas e poeiras.  
31. Use a ferramenta somente para madeira ou material similar.    
Quando a faca tiver desgastado 95% de sua vida, ela deve ser substituída por uma nova, 
a qual deve estar de acordo com a norma EN847-1.
32. É necessário duas pessoas para movimentar a máquina ao redor da oficina devido 
o seu peso.
33.  A máquina deve ser fixada no chão por parafusos quando em operação.
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CARACTERISTICAS TéCNICAS

Modelo RZ-DPP200M2 RZ-DPP200M1

Voltagem 220V 127V

Motor  60Hz ~ 1250W  

Número de facas 2

Rotação do Eixo porta facas (RPM) 8500 r/min (RPM)

Peso 27 kg

Dimensões Globais 815x450x425mm
Dados Técnicos da Plaina

Largura de corte(máx.) 200 mm 

Profundidade de corte (máx.) 2mm 

Guia Lateral 520x102mm 

Ângulo da Guia Lateral 90°-135°

Mesa de Trabalho 737x210 mm 

DESEMbALAGEM 

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. Desempenadeira                                                                    
B. Guia Lateral  
C. Chave L hexagonal(allen) 4mm 
D. Manivela Montada 
E. Parafuso cabeça encaixe 5 - 1.0x15 
F. Arruela de pressão 5mm 
G. Arruela chata 5mm                    
H. Calha para Pó

Dados Técnicos do Redutor de Espessuras

Largura de corte(máx.) 204 mm

Espessura de corte(máx.) 6 - 120mm

Profundidade de corte (máx.) 2mm

Mesa de trabalho 255x204mm
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INSTALAÇÃO

A desempenadeira pesa aproximadamente 27 kg. Quando completamente montada. A 
desempenadeira deve ser instalada em local com ampla iluminação e alimentação elétrica 
correta. Para instalar:

H

G
F E D

C Figura 1. 

A

B

- 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 tenha que ficar na fila 
com a madeira ao usar a máquina.
- A desempenadeira pode ser instalada em uma bancada usando parafusos, arruelas de pressão e 
porcas sextavadas (não fornecido).
- A desempenadeira deve ser aparafusada a uma superfície firme e nivelada.
- Certifique-se de que a desempenadeira não balance e as mesas não saiam do nível.

A desempenadeira da superfície é uma máquina elétrica transportável. A máquina é acionada por 
um motor monofásico de série com duplo isolamento. Ela é usada para plainar e reduzir espessura 
da Madeira. Tem as características de estrutura racional, de fácil operação e alta eficiência. 
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ESTRUTURA E FUNÇÕES
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 Círculo disjuntor 

220V

Interruptor de segurança

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

ATENÇÃO: Não ligue a máquina à fonte de alimentação até que todas as etapas de montagem 
sejam concluídas. O motor é projetado para operação na tensão e frequência especificada. Cargas 
normais vão ser tratadas de forma segura sobre tensões não mais que 10% acima ou abaixo da tensão 
especificada. Operar nas tensões que não estão dentro da faixa pode causar superaquecimento 
e queima do motor. Cargas pesadas exigem que a tensão nos terminais do motor seja inferior a 
tensão indicada na placa de identificação.
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 em uso para proteger o operador de 
choque elétrico.
- Verifique com um eletricista qualificado, se você não entender as instruções de ligação à terra 
ou se você estiver em dúvida, se a ferramenta está devidamente aterrada.
-Esta máquina é equipada com um cabo aprovado para a faixa de especificada e um plugue de 
aterramento de 3 pinos para proteção contra choques.
-Ligação à terra deve ser conectada diretamente a uma tomada de 3 pinos com aterramento 
devidamente instalada e ligada à terra, como mostrado.
-Não remover ou alterar pino de aterramento de forma nenhuma. Em caso de falha ou avaria, o 
aterramento fornece um caminho de menor resistência para choque elétrico.

1. Verifique regularmente se facas e barras de bloqueio estão fixamente travadas no eixo porta 
facas.

2. Máxima projeção da faca permitida sobre o eixo porta facas é 1.0mm/0.1mm + 10%.
3. Nunca remova nenhuma das proteções de segurança da máquina a não ser para manutenção 

e reparação. Mantenha as guardas operacionais em todos os momentos.
4. Ajuste e fixe as proteções de segurança na posição antes de operar a máquina.
5. Quando a máquina funcionar em espaços fechados conectar um coletor de pó.
6. Esta máquina deve ser seguramente aterrada. O fio amarelo / verde (verde) é o condutor para 

terra.
7. Verifique regularmente os viradores anti retrocesso para o funcionamento adequado.
8. Sempre use óculos de proteção.
9. Rebaixos, rabos-de-andorinha, moldagem e recuo não pode ser feito sem o uso de protetores 

especiais.
10. Nunca faça junção ou planeje cortar mais que 2 mm.
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REGULAMENTOS DE FUNCIONAMENTO

CONFIGURAÇÃO DA GUIA LATERAL

Responsabilidade do usuário

Esta máquina irá trabalhar em conformidade com a descrição contida neste manual, quando 
instalada, operada, mantida e reparada de acordo com as instruções fornecidas.
Esta máquina deve ser verificada periodicamente. O equipamento defeituoso (incluindo 
cabo de alimentação) não deve ser utilizado. As peças que estiverem quebradas, ausentes, 
desgastadas, distorcidas ou contaminadas, devem ser substituídas imediatamente. Para 
reparos e substituição se necessário, recomenda-se que esses reparos sejam realizados por 
pessoas qualificadas.
Esta máquina ou qualquer de suas partes não deve ser alterada ou modificada ou alterado 
de padrão de especificações. O usuário desta máquina será o único responsável por qualquer 
mal funcionamento que resulte em uso impróprio ou modificações não autorizadas a partir de 
especificação padrão, manutenção deficiente, danos ou reparação incorreta.

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

Insira os parafusos nos furos A, em seguida fixá-los. 
Ajuste da inclinação é feito por meio do manipulo B, de acordo com a escala. Para travar 
inclinação que desejar trave o manipulo e apoie o parafuso C até encostar.
Guia lateral (acessório opcional) tem de ser colocada no interior da ranhura da placa lateral 
direita e aparafusada ao quadro traseiro por meio de um parafuso da cabeça do cilindro 
fornecido. 

PROTEÇÃO DE SObRECARGA

ExTRAÇÃO DE APARAS

 
B C 

A 

Se a proteção do motor é acionada, isto indica que o motor está sobrecarregado. A causa deve 
ser localizada e a falha eliminada. 
Se o motor está com sobrecarga ou no caso de falta de energia, o motor desliga automaticamente. 
A desempenadeira não pode ser ligada de novo até o motor ser resfriado ou a energia voltar. 

Para se assegurar de não ter problemas e ter uma operação confiável em locais fechados, a 
máquina deve ser conectada a uma unidade extratora na calha de poeira E (Acessório).
CONEXÃO DO TUBO INCLINADO QUANDO ESTIVER APLAINANDO:
- Levante o braço de proteção da faca (F), de forma que o furo longitudinal G seja exposto;
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- Puxe a chave H em ambos os lados da calha de pó E:
- Mova para baixo a mesa de trabalho J para a posição mais baixa, e introduza a tubo inclinado 
E; 

- A calha de pó E é posicionada de tal forma que ambas chaves H fiquem alinhadas com os furos 
longitudinais G. Então empurre ambas as chaves H nos furos longitudinais G.

J

G

F

H

E

E

CONExÃO DO TUbO INCLINADO QUANDO ESTIVER REDUZINDO A ESPESSURA:
-Retire a guia lateral.   
-Remova proteção da faca (K) e coloque a calha de pó (E) . 
-A calha de pó (E) é então posicionada de forma que ambas as chaves (H) estejam alinhadas 
com os furos longitudinais (G).  
A mínima velocidade do ar no extrator conectado deve ser 20m/s (65pés/seg.) para assegurar 
uma ótima extração. 

AJUSTE DAS PROTEÇÕES
A altura das proteções é feita com a alavanca montada no lado esquerdo da máquina. Depois 
de levantar a alavanca de bloqueio a tampa da faca pode se deslocada para ajuste da largura 
da madeira definida para junção.  Empurre a alavanca de bloqueio pra baixo para travar a 
proteção de extrusão na posição. 

H

E

K
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APLAINAMENTO
A profundidade de corte é ajustada pela manípulo (L) na frente da chapa da mesa (N) por 
meio da escala para profundidade de corte (M). Corte com profundidades entre 0,5 e 1,5mm 
vai produzir melhor superfície. 

AVISO: A parte do eixo porta facas não utilizada tem que ser coberta pela proteção de faca. 
Assuma uma posição de trabalho de forma que esteja sempre na lateral externo à área da 
máquina de frente ou atrás da cabeça de corte. Coloque as duas mão na peça em processo. 
Não segure nas extremidades da peça. Somente as peças devem ser aplainadas as quais 
devem apoiar firmemente na máquina e podem ser seguramente guiadas.  

L

M

N

ESPESSURA
-Ajuste a altura desejada com a manípulo montada no eixo de acordo com a escala.      
Uma volta é igual a 3mm.
-Desliza em uma madeira estreita no meio.
Quando estiver trabalhando a espessura a mesa deve ser regularmente lubrificada. Depois 
de trabalhar por um longo período ou quando aplainando madeira molhada pode ocorrer da 
peça parar enquanto estiver sendo puxada. 

AVISO: Desligue a máquina imediatamente em caso de falha. Não remova aparas e lascas das 
mesas enquanto a máquina estiver funcionando. Peças pequenas não devem ser aplainadas. 

REPOSIÇÃO DAS FACAS DE CORTES
Desconecte a máquina da fonte de energia antes de iniciar o serviço! 
Reposição das facas
  -Desligue o interruptor e desconecte o plugue da fonte de energia.  
  -Bloqueie a proteção das facas para fechado.  
  -Desaperte e remova quarto parafusos da faca que fixam a faca e a contra faca ao eixo porta 
facas.   
  -Retire a faca e a contra faca do eixo porta facas.
  -Limpe qualquer serragem e resina acumulada no eixo porta facas e na contra faca.
  -Fixe a contra faca junto com faca de reposição no eixo porta facas.
  -Não dê o aperto final nos parafusos a princípio. Antes verifique:   
  A altura da facas em ambos os lados. 
  -Aperte os parafusos da contra faca.   
  -Verifique novamente o ajuste da faca e se assegure de que faca se mantém alinhada com a 
mesa de alimentação externa.
  -Repita o procedimento para repor a outra faca.   
  -Remova os fragmentos de madeira e solte a proteção da facas.   
  -Se assegure de que todos parafusos da contra faca estão montados corretamente e apertados   
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  -As facas que são usadas na desempenadeira podem ser substituídas ou afiadas.   
  -Se as facas são afiadas, a afiação não deve ocorrer mais do que 3 vezes, com 0,05mm 
máximo de cada vez.    
  - As facas usadas nesta máquina não podem ser usadas para fazer entalhes.

Priorize ao fazer qualquer serviço de manutenção, sempre desligar os plugues principais. 
O capô de proteção que for sido removido da lateral tem que ser montado de novo após os 
trabalhos de manutenção. 
Cuidados com a máquina
A desempenadeira é projetada para ter baixa manutenção. Os rolamentos são selados. 
Após aproximadamente 10 horas de operação recomendamos lubrificar as seguintes partes: 
- rolamentos das mesas de alimentação interna e externa;  
- rolamentos da polia e roda de engrenagem da cinta.
Lubrifique o eixo roscado de alto ajustamento da mesa redutora de espessura somente com 
lubrificante seco. 
A superfície das mesas de alimentação interna e externa devem ser mantidas sempre limpas 
de resina. 
Rolos de alimentação interna e externa sujos têm que ser limpados. 
A fim de prevenir o motor de sobrecarga, regularmente verifique se não tem poeira acumulada 
nas aberturas de ventilação do motor. 
Após um prolongado período de operação, é recomendado que a máquina seja inspecionada 
por um técnico do serviço autorizado de atendimento ao cliente. 
O eixo de corte, dispositivos de trava, contra facas e as facas, usadas na máquina, devem 
regularmente ficar livres de resina, mais limpa a máquina melhora a qualidade de corte. Isto 
pode ser feito por imersão dos dispositivos de trava, contra facas e as facas reversíveis por 
24 horas em parafina ou removedor de resina disponível comercialmente. Máquinas feitas 
de alumínio somente podem ser removida a resina com agentes de limpeza os quais não 
corroam este tipo de material.  

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO!
Devido às más condições da rede elétrica, pequenas quedas de tensão podem surgir quando der 
partida na máquina. Isto pode influenciar outros equipamentos (exemplo: lâmpada piscando). 
Se a impedância da rede Zmáx<0,464 ohm, tais distúrbios não são esperados. (Se necessário, 
contate o fornecedor local, ele tem conhecimento para dar informações complementares). 

ExTRAÇÃO DE APARAS
Para não ter problemas e desenvolver operações confiáveis nas condições estabelecidas, a 
máquina deve ser conectada a uma unidade extratora de aparas na calha de poeira. 
Conexão do Tubo Inclinado quando estiver fazendo aplainamento

ATENÇÃO: DESCONETE A ENERGIA ELéTRICA ANTES DE MONTAR O TUbO INCLINADO. 

1. Ajuste a mesa de trabalho na 
posição inferior. 2. Coloque o tubo inclinado com o 

grau (1°) por debaixo da mesa de 
trabalho.
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3. Empurre as chaves de ambos os lados da calha 
e coloque o tubo inclinado com suas bordas 
faceando com a mesa de trabalho.

4. Empurre o tubo coletor com cuidado.

5. O tubo coletor deve estar de tal forma posiciona-
do que as duas chaves em ambos os lados devem 
estar alinhados com os 2 furos em ambos os lados 
da mesa.

6. Enfie as duas chaves nos furos 
retangulares.

7. Se assegure de que as duas chaves foram 
completamente inseridas.

8. Tubo inclinado completamente mon-
tado. Comece a operar a máquina de 
acordo com as instruções.

ATENÇÃO: DESCONECTE A ALIMENTAÇÃO ELéTRICA E AJUSTE A MESA CENTRAL SUPERIOR (ref. no. 
118) NA POSIÇÃO MAIS ALTA ANTES DE MONTAR O TUbO INCLINADO. 

1. Remova o parafuso de ajuste da guia 
lateral.

2. Libere o parafuso de ajuste.
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3. Remova a guia lateral. 4. Aperte o parafuso de ajuste

5. Mova a proteção para o outro lado da 
mesa de trabalho.

6. Ajuste a guia lateral na sua posição mais 
alta e aperte o parafuso de ajuste.

7. Puxe as chaves de ambos os lados da 
calha de pó e posiciona o tubo inclinado 
na mesa de trabalho.

8. Posicione as duas chaves nas laterais 
da calha para se alinhar com os furos 
quadrados em ambos os lados da mesa de 
trabalho e enfie as chaves.

9. As chaves devem ser inseridas total-
mente nos furos.

10. Tubo inclinado completamente montado. Inicie 
a operação da máquina como estabelecido no 
manual de operações
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DIAGRAMA DE MONTAGEM

Peça Nº Descrição Qtde

1 Parafuso 4

2 Condutor Flexível 2

3 Chapa lateral superior 1

4 Parafuso 8

5 Arruela de pressão 8

6 Borracha Tampão 4

6-1 Porca Hexagoinal 4

7 Tampa do motor 1

8 Parafuso 1

9 Porca 1

10 Porca 1

11 Arruela de Pressão 1

12 Arruela 5

13 Cone 1

14 Parafuso 1

15 Corrente 1

16 Manivela 1

17 Plugue 1

18 Eixo Roscado, curto 3

19 Mesa 1

19-1 Porca do eixo roscado 4

19-2 Luva 4

20 Ponteiro 1

21 Arruela de pressão 1

22 Arruela 1

23 Parafuso 1

24 Chain Wheel 4

25 Arruela 4

26 Arruela de Pressão 4

LISTA DE PEÇAS
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27 Porca Hexagonal 4

28 Parafuso 4

29 Luva 4

30 Parafuso 4

31 Chapa lateral, esquer-
da

1

32 Escala para corte pro-
fundo

1

33 Parafuso 1

34 Arruela de pressão 1

35 Arruela 1

36 Arruela 1

37 Arruela de pressão 1

38 Porca hexagonal 1

39 Porca 2

40 Haste I 2

41 Parafuso 3

42 Fixador do cabo 3

43 Borracha tampão 2

44 Cinta lisa 1

45 Arruela 4

46 Arruela de pressão 4

47 Parafuso 4

48 Haste II 1

49 Arruela 4

50 Parafuso 4

51 Fio 1

52 Porta trava de plástico 1

53 Alívio de tensão 1

54 Porca 1

54-1 Arruela 1

54-2 Mola 1

54-3 Haste 1

54-4 Parafuso 1

54-5 Vedação 1

54-6 Parafuso 1

55 Braçadeira 1

56 Borracha 1

57 Cabo elétrico 1

58 Capota protetiva 1

59 Caixa de comutação 1

60 Parafuso 2

61 Thermo-protetor 1

62 Parafuso 4

63 Parafuso 3

64 Parafuso 2

65 Limite 1

66 Interruptor 1

67 Porca 3

68 Anel de pressão 1

69 Arruela 1

70 Roda dentada 1

71 Luva quadrada 1

72 Engrenagem 1

73 Anel trava 1

74 Roda da cinta 1

75 Acoplamento 1

76 Mola retrátil 1

77 Semi-eixo 1

78 Parafuso 2

79 Arruela de pressão 2

80 Arruela 2

81 Roda dentada 2

82 Corrente 1

83 Disco da cinta 1

84 Parafuso 2

85 Parafuso 3
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86 Cinta lisa 1

87 Chapa suporte 1

88 Pino 1

89 Parafuso 2

90 Arruela de travamento 2

91 Motor da roda da cinta 1

92 Motor 1

93 Rolamento esfera ra-
nhurado

1

94 Tampa do rolamento 1

95 Arruela de pressão 3

96 Porca hexagonal 3

97 Pino escora 1

98 Arruela 1

99 Parafuso 1

100 Rolete externo de ali-
mentação

1

101 Lingueta 4

102 Rolete interno de ali-
mentação

1

103/116 Mola retrátil 3

104 Bucha do rolamento 5

105 Haste 1

106 Arruela 22

107 Lingueta 44

108 Parafuso 8

109 Contra faca 2

110 Faca 2

111 Eixo porta facas 1

111-1 Parafuso 3

111-2 Eixo 1

112 Parafuso 4

113 Rolamento agulha 1

114 Tampa do rolamento 1

115 Chapa defletora de 
metal

1

117 Ponteiro de plástico 1

118 Mesa frontal superior 1

119 Bloco deslizante 4

120 Parafuso 4

121 Maçaneta 1

122 Tampa 1

122-1 Parafuso 1

122-2 Arruela de pressão 1

122-3 Porca hexagonal 1

123 Maçaneta 1

124 Escala 1

125 Pino roscado 1

126 Tampa 1

127 Braço protetor da faca 1

127-1 Tampa 1

128 Espaçador 1

128-1 Anel de pressão 1

128-2 Anel de pressão 1

129 Maçaneta 1

130 Parafuso 2

131 Interruptor de limite 1

132 Tampa do interruptor 1

132-1 Arruela 2

132-2 Parafuso 2

133 Pino roscado 1

134 Haste 1

134-1 Arruela 1

134-2 Porca hexagonal 1

135 Eixo roscado, longo 1

136 Porca hexagonal 5
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137 Arruela de pressão 1

138 Arruela 1

139 Mesa de trás superior 1

140 Protetor da faca 1

141 Eixo 1

142 Pino, curto 2

143 Instrução oblíqua 1 1

144 Instrução oblíqua 2 1

145 Porca 2

146 Parafuso 2

147 Pino coniforme 2

148 Parafuso 1

149 Maçaneta 1

150 Peça de inclinação 1

151 Pino, longo 1

152 Proteção 1

153 Grampo 1

154 Porca 2

155 Arruela de pressão 2

156 Parafuso 2

157 Coletor de pó 1

158 Chave 2

159 Tampa 1

160 Parafuso 2

161 Alavanca de manobra 1

162 Chave de boca hex-
agonal

1

Anotações
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