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DADOS TÉCNICOS 
 

Modelo LCP-1100 Aplicação 

Código 5015.7 5045.7 

Cortar paredes para instalação de tubulações 

elétricas, hidráulicas e de aquecimento, etc. 

Indicado para cortes em qualquer tipo de tijolos, 

maciços ou com furos, blocos de cimento, 

paredes rebocadas ou com gesso, com mais 

praticidade, segurança e qualidade. 

Tensão (V) 127V 220V 

Potência 1100 watts 

Rotação 2000 rpm 

Largura de corte 25/35 mm 

Profundidade de corte 25/35 mm 

Dimensão (C*L*A) 380*230*160 mm 

Peso Líquido  (kg)  7, 5 kg 

Observação: Nunca usar para cortar concreto e pisos. 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS. 
• Certifique-se que na parede a ser cortada não existam cabos elétricos, tubulação de gás 

ou canos de água, para evitar problemas durante a utilização do equipamento.  

• Sempre use os equipamentos de proteção individual (E.P.I) óculos de segurança.  

• Não toque os discos imediatamente após o uso, pois estarão quentes.  

 

 

ORIENTAÇÕES DE OPERAÇÃO 
Antes de usar:  

• Verifique se os discos estão em bom estado, caso haja algum dente quebrado ou alguma 

outra irregularidade, providencie a troca.  

• Verifique se as porcas de regulagem do rolete dianteiro estão devidamente apertadas.  

 

Operando:  

• Alinhe a ranhura do rolete dianteiro com a marcação da parede a ser cortada. (Fig. 1)  
• Segure firmemente com uma mão o manete dianteiro e com a outra o manete traseiro. 

Apoie somente o rolete dianteiro na parede (o disco não pode tocar a parede antes de 
atingir a velocidade máxima). Aperte o botão de acionamento e ao mesmo tempo 

empurre para frente o manete traseiro para ligar a máquina. (Fig. 2).  
 

 
 

               
 

Botão de Travamento 

Botão acionamento 

Marcação da parede 

Ranhura rolete 
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• Quando a máquina atingir a velocidade máxima, aproxime lentamente o disco da parede 

até que o rolete traseiro encoste-se à parede (Fig. 3 e 4). 

 

 
Fig.3                                                             Fig.4 

 

• Durante o corte certifique-se de mover a maquina para frente em uma velocidade 

constante. 

• Atenção: Para que não haja aquecimento excessivo do motor do equipamento por uso 

contínuo, parar o equipamento a cada 1 hora e aguardar por 30 minutos seu 

resfriamento, para depois voltar a trabalhar com o mesmo.  

 

 
Instalando o disco 

• Retire o equipamento da tomada. 

• Instale o disco conforme ilustração (Fig.7). 
• Coloque graxa ou vaselina industrial na rosca do eixo na instalação do mesmo. 

• Ao perdeu o corte do disco, retire-o e afie.  

• Trabalhe sempre com os discos bem afiados.  

 

 
Fig.7                            
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Equipamento enviado para consertos em assistências técnicas ou pessoas não credenciadas pela 

MACROTOP. 

Capacitores, interruptores, vedações, despesas de transportes. 

LIMITAÇÕES. 

A Macrotop Ind. e Com. de Eletrosserras Ltda., não será responsável por qualquer incidente ou 

estrago adicional. Não há outra garantia expressa a não serem as inclusas neste documento. 

Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer 

produto, somente será válida durante o período de garantia legal conforme citado acima. 

DIREITOS. 

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor. 

OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR 

Seguir as instruções de instalação, manutenção, operação, estocagem, segurança e serviços 

conforme especificado no manual de instruções e utilização  que acompanha o equipamento. 

PROVIDENCIAR. 

Ao encaminhar o produto a rede de autorizada MACROTOP, apresentar sempre nota fiscal de 

compra do equipamento. 

As despesas de frete e transporte até a autorizada MACROTOP mais próxima é de responsabilidade 

do cliente. 

OBRIGAÇÕES MACROTOP. 

Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido sem ônus 

ao consumidor. 

Produtos defeituosos cobertos por esta garantia serão consertados de acordo com o fluxo normal 

de trabalho da rede autorizada MACROTOP a quem o produto foi encaminhado para conserto e 

dependente da disponibilidade de peças para reposição observando o prazo de 30 (trinta) dias 

conforme código de defesa do consumidor. 

 

 

A MACROTOP reserva-se no direito de alterar este manual sem prévio aviso. 
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Escova de carvão 
• Troque a escova de carvão quando ela estiver gasta para evitar danos no coletor do 

rotor. A escova de carvão deve durar em média 200 horas. 

 
Discos fresados – vida útil 

• Os discos podem ser afiados em esmeril, por aproximadamente 40 vezes, dependendo 

do tipo de material da parede cortada, conforme abaixo: 
 

Tijolo com furos- 6000mts  Tijolo maciço- 3500mts  

Bloco de cimento- 3500mts  Parede Rebocada- 3000mts  

 
CERTIFICADO DE GARANTIA 
A Macrotop Ind. e Com. de Eletrosserras Ltda., oferece cobertura da garantia a todos os produtos 

por ela comercializada contra defeito de fabricação pelos períodos complementares conforme 

descritos a seguir. Pelo período de 6(seis) meses sendo 3 (três) meses como garantia legal (lei 

8.078 artigo 26) e mais 3 (três) meses de garantia complementar (lei 8.078 art.50), válidos a partir 

da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, 

sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas. 

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da 

utilização incorreta deste produto. 

PESSOAS COBERTAS PELA GARANTIA. 

O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto. 

Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de garantia, mas 

somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas identificadas nesses itens são denominadas 

de consumidores). 

EXCLUSÃO DA GARANTIA. 

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia: 

Peças e componentes não fornecidos pela MACROTOP. 

Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por ligação 

errada e uso inapropriado do produto. 

Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do produto, ou seja; 

consertos necessários por  excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão causados 

por uso de produtos não recomendados e outras condições similares. 

Danos causados pela não observância  das instruções contidas neste manual. 

Desgaste natural inerente à utilização do produto. 

4 

 

Removendo o disco 
• Retire o equipamento da tomada. 

• Verifique se os discos (fresas) não estejam aquecidos. 

• Use a chave 1 (M) para travar o eixo.  

• Use a chave 2 (N) para soltar o disco no sentido anti-horário. (Fig.5) 
• Remova o disco cuidadosamente. (Fig. 6)  
• Limpe a máquina se necessário. 

 

           
Fig.5                                                                                                       Fig.6 

 
                                                                   
Instalando a mangueira de sucção de pó. ( NÃO ACOMPANHA NO EQUIPAMENTO) 

• Retire o equipamento da tomada. 

• Abra a Tampa do encaixe para aspiração do pó (na 

parte superior do equipamento). 

• Insira no conector a mangueira. 
• Conecte a mangueira do aspirador de pó (não incluso) 

ao conector. 
 
 
 
 
 

Profundidade de corte da fresa (regulagem). 
• Retire o equipamento da tomada.  

• Solte as porcas de regulagem.  

• Ajuste o rolete na posição desejada. (Fig. 8)  
• Trave as porcas novamente. (Fig. 9) 

 

             
Fig.8                                                                                                       Fig.9 

Corte raso 

Corte profundo 


