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MANUAL DE UTILIZAÇÃO
E CERTIFICADO DE GARANTIA

LCP- 2000

CORTADOR DE PAREDE





NUNCA USAR ESTE EQUIPAMENTO PARA CORTAR CONCRETO E PISOS.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
FREQÜÊNCIA
POTENCIA
RPM
PROFUNDIDADE MÁXIMA DO CORTE
LARGURA MÁXIMA DO CORTE
PESO LIQUIDO

220V (AC)
50/60Hz
2000W
2200
35mm
35mm
6,7KG

LCP- 2000

ADVERTÊNCIAS
• Certifique-se que na parede a ser cortada não existam cabos elétricos, tubulação de gás ou

    tubos de água.

• Sempre use óculos de segurança.

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

Especificações Técnicas
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Leia todas as informações cuidadosamente antes de operar sua novo cortador de paredes 
LCP-2000 LYNUS/MACROTOP. As seguintes medidas de segurança devem ser tomadas por 
todos os usuários da Cortadora de Parede LCP-2000.
1-Não opere o equipamento quando estiver sob efeito de medicamentos.
2-Use proteções adequadas nos pés, use roupas confortáveis, luvas protetoras e proteção 
nos olhos, ouvidos e cabeça. Exposição prolongada a ruídos é fatigante e pode levar a 
problemas auditivos irreparáveis, o uso de proteção auditiva pode reduzir 
significativamente esse risco.

Precauções importantes

Descrição do Equipamento

1. CHAVE LIGA E DESLIGA
2. ALÇA
3. CABO DE FORÇA 
4. TUBO DE SAIDA DE DESCARGA DE PÓ
5. PORTA ESCOVA
6. BASE DE APOIO

7. PROTETOR DO DISCO DENTADO
8. DISCO DENTADO
9. ARRUELA DE FIXAÇÃO
10.CHAVE FIXA
11.CHAVE TRAVA
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Operação
• Ligue a máquina antes do contato 
com a superfície da parede para 
verificar seu sentido de rotação. Os 
dentes tem que rodar como 
mostrado na Figura 1;
• Inclinar a máquina lateralmente 
à parede. Insira lentamente o disco 
dentado  na parede (Figura 2). 
Segure a máquina com firmeza 
para evitar vibrações iniciais. 

FIGURA 1 FIGURA 2

Corte vertical
• O corte vertical deve ser feito de cima para baixo; 
• A mão direita segura firmemente a alça de 
acionamento e liga a chave liga/desliga, enquanto a 
mão esquerda segura firmemente a alça de apoio; 
• A mão esquerda guia a máquina conduzindo a maior 
parte da força;
• Uma vez que o disco da cortadora penetrou na 
parede, puxar para baixo a máquina com ambas as 
mãos, produzindo um corte vertical em linha reta 
(Figura 3);
• É possível fazer cortes em curva com a cortadora.

FIGURA 3

Corte horizontal
• O corte horizontal deve ser feito da direita 
para a esquerda;
• A mão direita conduz a cortadora para o 
corte à esquerda;
• O braço direito será apoiado em cima da 
máquina e também conduzirá a maquina para 
o lado esquerdo (Figura 4); 
• A mão esquerda segura a alça e aciona a 
chave liga desliga (Figura 5).

FIGURA 4 FIGURA 5
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Corte horizontal próximo ao piso
• Para cortes na horizontal próximo ao piso o movimento é da 
esquerda para a direita;
• A mão direita segura a máquina na alça traseira e opera a chave 
liga/desliga (Figura 6);
• A mão esquerda conduzirá apoiando no protetor do disco dentado 
para a direita.

FIGURA 6

NOTAS:
Largura e profundidade do corte podem variar dependendo do nível de desgaste do disco 
dentado.
• Para larguras maiores que 50 mm, faça dois cortes paralelos.
• Para caixas ou painéis, fazer cortes paralelos adicionais em cada lado do corte existente.

Instalando o disco dentado
• Somente discos dentados originais devem ser usados pois eles são 
projetados especificamente para essa máquina;
• Certifique-se de que a máquina está desligada e desconectada da 
fonte de alimentação antes de manusear o disco dentado;
• Instalar o disco dentado, como mostrado na Figura 7, com os dentes 
voltados para baixo na posição de corte;
• Girar o disco dentado para a esquerda como indicado na seta gravada 
na proteção do disco dentado;
• Antes de instalar o disco dentado, é muito importante a limpeza do 
local de fixação entre o eixo e o disco dentado. Isto fará com que a 
remoção do disco dentado seja fácil após o uso.

FIGURA 7 
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Remoção do disco dentado
• Para remover o disco dentado use a chave fixa como é mostrado na 
figura 8;
• Encaixe a chave fixa no eixo. Uma vez que a chave fixa estiver no 
lugar, bater na chave especial conforme mostra a Figura 8. Não bata na 
chave especial se a chave fixa não estiver no local;
•Soltar com a chave especial, enganchando-a para a parte inferior do 

FIGURA 8 

Muito importante: 
•Verifique os seguintes detalhes cada vez que for utilizar a máquina:

• Disco dentado não ter qualquer ponta faltando. 
• Garantir que todos os dentes dos discos dentados estejam afiados

Afiação
• Afie a parte superior da fresa. Nunca afiar a parte frontal da fresa.
• Para afiar um disco de corte usar uma lixa ou pedra de amolar (rebolo) com as seguintes 
especificações: grão 80 e grau jk.

Durabilidade aproximada do disco de corte 
• Afie a parte superior da fresa. Nunca afiar a parte frontal da fresa.
• Para afiar um disco de corte usar uma lixa ou pedra de amolar (rebolo) com as seguintes 
especificações: grão 80 e grau jk.

Durabilidade aproximada do disco de corte 
A cortadora de paredes é projetada para trabalhar nos seguintes materiais:
• Tijolos (tanto sólidos e ocos)
• Blocos de cimento
• Paredes de gesso

Não use a CORTADORA DE PAREDES em concreto, pedra ou qualquer outro material 
extremamente duro.

A vida de útil de uma fresa depende do material em que é utilizada.
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Materiais 
Materiais macios (gesso, etc.)
Tijolo oco
Tijolo maciço
Bloco de cimento

Vida útil estimada 
15.000 m 
9.000 m 
4.000 m 
3.000 m 

Obs.: A vida útil da fresa depende da correta utilização da máquina e da dureza dos materiais
fresados.

Manutenção diária
Verifique o corte do disco dentado aproximadamente depois de cada hora de utilização, e se esse 
estiver cego substitua ou afie o disco.
Depois de cada dia de uso, limpar a máquina a fim de que não haja poeira. Se necessário, use ar 
comprimido através da máquina para remover a poeira.

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 porexcesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão causados por uso de 
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produtos não recomendados e outras condições similares.

Danos causados pela não observânciadas instruções contidas neste manual.

Desgaste natural inerente à utilização do produto.

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 utilizaçãoque 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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Importado e Distribuído por:
MACROTOP IND. E COM. DE ELETROSSERRAS LTDA. - CNPJ: 07.162.964/0001-85

Rua José Raimundo Ramos, 550 - Barra Velha - SC - Brasil
Fone/Fax: (47) 3456-3736 - www.macrotop.com.br

ORIGEM: R.P.C
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