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Importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use protetores auriculares 

Use óculos protetores 

Use uma máscara em condições de contato com 

poeira 



 

 



 

Dados técnicos 

Martelete rotatório Z1C-32P 

Frequência da voltagem 

avaliada 

230V/50Hz 

Potência de entrada 1100W 

Velocidade sem carga 730/min 

Número de impactos 4100min
-1

 

Desempenho da 

perfuração (Max) 

Concreto/pedra:32mm 

Peso 5,9kg 

Nível de vibração 20,937m/s² 

Nível de pressão sonora 94,9dB(A)
 

 

 

Potência sonora 105,9dB(A) 

Classe de proteção 
 



 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS 

Esta máquina só pode ser operada quando as instruções de operação forem 

completamente lidas e aderidas estritamente. 

Sempre inspecionar cabo e plugue antes de usar a máquina. Só repare danos com um 

profissional qualificado. Certifique-se que a furadeira não está acionada antes de 

inserir o plugue na tomada. 

 

Para fins de segurança, o punho auxiliar deve sempre ser usado. Segure sua peça de 

trabalho com grampos. 

Atenção para a reação de torque inicial da furadeira, especialmente quando a broca 

estiver apertada. 

Antes de conduzir qualquer trabalho com a furadeira, desconecte a fonte de energia 

removendo o plugue da tomada. 

A chave do mandril deve ser sempre mantida no suporte provido no adaptador. 

AVISO: Remova o plugue da tomada antes de conduzir qualquer ajuste ou manutenção 

de serviços. 

 

PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO 

Operação incorreta pode levar a danos. Portanto sempre observe as seguintes 

regulações. 

Brocas afiadas otimizam o desempenho, minimizam o desgaste na furadeira. 

Não coloque muita carga na furadeira a ponto de ela cessar de girar. 

Esta furadeira não tem direção reversa 

Use apenas acessórios genuínos. 

A voltagem da fonte de energia deve combinar com a informação citada na placa de 

identificação da ferramenta. 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

Familiarize-se com o Martelete Rotativo antes do uso. 

 

CUIDADO 

Certifique-se que a furadeira está isolada da rede elétrica antes de ajustar acessórios. 

Ajuste o punho como mostrado na fig. 1 conforme preferência: canhoto ou destro. 

 

ACIONANDO E DESLIGANDO A FURADEIRA 

A furadeira tem um botão de acionamento (fig2) no punho. Segurando a furadeira com 

ambas as mãos, simplesmente pressione o gatilho e o motor iniciará. Para desligar, 

simplesmente solte o gatilho. 

 



PERFURANDO MADEIRA E METAL 

 

INSTALAÇÃO DO MANDRIL 

Segure a furadeira com uma mão mantendo-a longe do seu rosto (fig3). O mandril, 

brocas e cinzéis têm compartimentos na haste da ferramenta. Estes estão com abas na 

furadeira. 

Agarre firmemente e puxe a chapa preta e insira o eixo do mandril. Empurre para 

dentro até que a resistência seja sentida.  

Pode ser necessário girar o mandril até que as pontas de hastes estejam 

completamente posicionadas. 

Uma vez que você esteja satisfeito com a colocação, solte a chapa preta. Esta deve 

travar o mandril na posição. 

 

NOTA 

O mandril estará firmemente seguro na haste da ferramenta e não será possível 

removê-lo. Se o mandril não for localizado, repita a operação de instalação 

novamente. 

 

MONTAGEM DA FURADEIRA PARA MADEIRA E METAL 

Localize o disco no topo da furadeira. Observe que os símbolos indicam ação do 

martelete e perfuração. Localizar ambas as setas da alavanca na mesma orientação 

correta (fig 4). 

 

Para perfurar metal e madeira selecione o símbolo da furadeira e do martelete (fig6). 

Selecione girando em qualquer direção até que se alinhe com a seta na fundição da 

broca. 

 

Localizar o seletor de nível correto na parte posterior da furadeira perto do botão de 

acionamento (fig.6). Localizar o disco na alavanca esquerda no topo da broca. 

Perfuração normal pode ser conduzida nesta posição. 

 

AÇÃO DO MARTELETE 

Simplesmente gire a alavanca frontal para o símbolo broca/martelete (fig5). 

 

USANDO O MANDRIL AUXILIAR 

Depois de decidir se o martelete ou a furadeira comum é requerido, prossiga com as 

seguintes instruções. 

Selecione a broca que você requer para o trabalho. Insira a broca no mandril. Gire o 

anel exterior do mandril com sua mão até que a broca esteja presa.  

Usando a chave de mandril gradualmente aumente o torque uniformemente nos três 

orifícios espaçados em volta do mandril até que a broca fique firmemente presa. 



Não use força desnecessária pois pode torna-se difícil para soltar. 

 

AÇÃO DE CINZELAMENTO 

Localize o disco no topo da furadeira e gire-o até que o símbolo de martelete grande 

se alinhe com a seta no revestimento da furadeira (fig5). 

Localize a alavanca maior na parte traseira da furadeira (fig5) perto do botão de 

acionamento. Vire o seletor da alavanca para o símbolo de martelo e broca.  

 

INSERINDO CINZÉIS NO SDS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA 

Os cinzéis têm compartimentos na haste da ferramenta. Estes estão localizados na aba 

da furadeira. Aperte e puxe a chapa preta e insira a haste do cinzel.(fig8). 

Empurre para dentro até que a resistência seja sentida. 

Pode ser necessário girar o cinzel até que as pontas de hastes estejam completamente 

posicionadas.  

Uma vez que você estiver satisfeito com a colocação, solte a chapa preta. Esta deve 

travar o cinzel na posição (fig9). 

 

NOTA 

O cinzel estará firmemente seguro na haste da ferramenta e não será possível removê-

lo. Se o cinzel não for localizado, repita a operação de instalação novamente. 

 

 

USANDO O MEDIDOR DE PROFUNDIDADE 

Localize o medidor de profundidade no revestimento. Insira-o no punho.  

Depois de apertar a broca coloque sua ponta sobre a peça a ser trabalhada.  

Voltando ao medidor de profundidade, meça a profundidade requerida pela peça a ser 

trabalhada com a ponta do medidor de profundidade.  

 

SEGURANÇA QUANDO USANDO A BROCA GIRATÓRIA 

É uma broca potente. Deve-se ter cuidado quando operando-a. 

Ajusta-se adequadamente no geral. 

Botas de segurança são recomendadas em todo o tempo especialmente quando 

usando as ações com cinzel. 

Luvas de segurança apropriadas também são recomendadas. 

 

CUIDADO 

Cuidado deve ser tomado se há suspeitas de que o asbesto está sendo perfurado ou 

cinzelado. É altamente perigoso ao usuário e pessoas na vizinhança e auxílio 

profissional deve ser buscado para sua remoção e descarte. 

 

 



CINZÉIS E BROCAS 

Inspecione regularmente brocas em busca de dano e afiação. Em caso de dúvidas, 

obtenha novos cinzéis e brocas do distribuidor. 

 

Requisito Geral de Segurança 

AVISO: Quando usar ferramentas elétricas, precauções básicas de segurança, incluindo 

as que seguem, devem ser sempre seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque 

elétrico e danos pessoais.  

Leia todas estas instruções antes de operar este produto e guarde estas instruções. 

 

1.  Área de trabalho 

a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas e 

escuras atraem acidentes. 

b) Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como em 

presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas criam 

faíscas que podem inflamar a poeira ou a fumaça. 

c) Mantenha crianças e transeuntes longe enquanto operar uma ferramenta 

elétrica. Distrações podem causar perda de controle. 

 

2. Segurança elétrica 

a) Plugues de ferramenta elétrica devem ser compatíveis com a saída. Nunca 

modifique o plugue de forma alguma. Não use quaisquer adaptadores com 

ferramentas elétricas aterradas. Plugues não modificados e saídas compatíveis 

reduzirão o risco de choque elétrico. 

b) Evite qualquer contato corporal com superfícies aterradas como canos, 

radiadores, extensões e refrigeradores. Há um risco aumentado de choque 

elétrico se seu corpo estiver aterrado.  

c) Não exponha elétricas a chuva ou condições úmidas. Água entrando em 

uma ferramenta elétrica irá aumentar o risco de choque elétrico. 

d) Não force o fio. Nunca use o fio para carregar, puxar ou desplugar a 

ferramenta elétrica. Mantenha o fio longe do calor, óleo, superfícies afiadas 

ou partes móveis. Fios danificados ou enrolados aumentam o risco de choque 

elétrico. 

e) Quando operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use uma extensão 

apropriada para uso externo. O uso um fio adequado para uso externo reduz o 

risco de choque elétrico. 

3.  Segurança Pessoal 

 a) Fique alerta, observe o que está fazendo e use o senso comum 

quando for operar uma ferramenta elétrica. Não use a ferramenta elétrica quando 

estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicação. Um momento 



de desatenção enquanto operando ferramentas elétricas pode resultar em sérios 

danos pessoais. 

b)  Use equipamento de segurança. Sempre use proteção para olhos.   

     Equipamentos de segurança como máscara antipoeira, sapatos de  

segurança antiderrapantes, capacete resistente, ou proteção auricular 

usados para condições apropriadas reduzirão danos pessoais. 

c)  Evite início acidental. Certifique-se de que o botão de acionamento 

     está na posição desligado antes de plugá-lo. Carregar ferramentas  

     elétricas com seu dedo no botão ou plugar ferramentas elétricas com o 

     botão acionado atrai acidentes.   

d)  Remova qualquer ferramenta de ajuste ou chave antes de ligar a  

      ferramenta. Uma chave inglesa ou chave conectada a uma parte  

      rotatória da ferramenta elétrica pode resultar em dano pessoal. 

e)   Não se exceda. Mantenha apoio e firmeza todo o tempo. Isto  

      permite melhor controle da ferramenta elétrica em situações  

      inesperadas. 

f)    Vista-se propriamente. Não use vestuário folgado ou joias.  

       Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de partes móveis.  

       Roupas folgadas, joias ou cabelo longo podem ficar presos em partes 

       Móveis. 

g)    Se aparelhos forem providos para conexão de extração de 

        poeira e instalações de remoção, certifique-se que estes estão 

        conectados e são usados propriamente. O uso destes aparelhos 

        pode reduzir perigos relativos a poeira. 

 

Uso e cuidado de uma Ferramenta Elétrica 

a)   Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta 

       para sua aplicação. A ferramenta elétrica correta fará o trabalho de  

b) Não use nenhuma ferramenta elétrica se o botão de acionamento não puder 

ser ligado e desligado. Qualquer ferramenta elétrica que não puder ser controlada 

pelo botão é perigosa e deve ser reparada. 

c) Desconecte o plugue da energia antes de fazer quaisquer ajustes, troca de 

acessórios, ou guardar ferramentas elétricas. Tais medidas preventivas de 

segurança reduzem o risco de iniciar a ferramenta elétrica acidentalmente. 

d) Guarde ferramentas elétricas ociosas fora do alcance de crianças e não 

permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou estas 

instruções operem-na. Ferramentas elétricas são perigosas em mãos de usuários 

despreparados. 

e) Faça manutenção de ferramentas elétricas, cheque desalinhamento ou 

dobradiças de partes móveis, quebra de peças ou quaisquer outras condições que 

afetem a operação das ferramentas elétricas. Se danificada, reparar a ferramenta 



elétrica antes do uso. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas 

sem manutenção. 

f) Mantenha ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte com 

manutenção apropriada com lâminas afiadas são menos propensas a entortar e 

mais fáceis de controlar. 

g) Use a ferramenta elétrica, acessórios, brocas e etc. de acordo com estas 

instruções e de maneira destinada para o tipo particular de ferramenta elétrica, 

levando em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser realizado. O 

uso de ferramenta elétrica para operações diferentes das destinadas pode resultar 

em uma situação perigosa. 

5.   Serviço 

a)  Repare sua ferramenta elétrica com uma pessoa qualificada usando somente 

peças de substituição idênticas. Isto irá garantir que a segurança da ferramenta 

elétrica está mantida. 

 

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 para uso profissional  e 6 meses 

para uso residencial, contados a partir da data da emissão da nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial 

(intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito 

das peças defeituosas do equipamento. 

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, bateria,  graxa, combustíveis 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. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, 

regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de 

ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, 

cabos e baterias; 

6.Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de 

fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros. 

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, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao 

equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento 

oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do 

Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

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 (sobrecargas, acidentes etc.) 

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. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, 

misturado incorretamente (motores de 2 tempos). 

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas 

pela NTS. 

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS 

do Brasil. 

8. O prazo de validade estiver expirado. 

9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso 

intensivo. 
 

 
 



 

 

  

TERMO DE GARANTIA 

A  NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., 

assegura ao proprietário do produto, garantia contra falha material e humana a 

produção pelo prazo constante no manual de instruções a contar da data da nota fiscal 

de compra do primeiro cliente/usuário. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial 

(intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das 

peças defeituosas do equipamento. 

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: 

6. Óleo lubrificante, bateria,  graxa, combustíveis etc.; 

7. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de 

assistência técnica. 

8. Danos causados por fenômenos da natureza; 

9. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

10. Manutenções rotineiras, como: 

10.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, 

regulagens, etc.; 

10.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro 

de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, 

cabos e baterias; 

6.Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de 

fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros. 

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, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao 

equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 



11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento 

oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do 

Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

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: 

10. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

11. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 

12. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não 

apresentado no manual de instruções. 

13. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

14. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado 

incorretamente (motores de 2 tempos). 

15. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela 

NTS. 

16. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do 

Brasil. 

17. O prazo de validade estiver expirado. 

18. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso 

intensivo. 

IMPORTANTE 

Guarde este Certificado em local seguro, apresentando-o junto com a nota fiscal de 

compra quando necessitar de assistência técnica. 

Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assistencia Técnica e outras que se 

façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto. 

Exija do seu revendedor o completo preenchimento deste certificado. 

Ao solicitar peças de reposição, informe sempre o modelo de seu equipamento. 

O tempo de garantia descrito na seção Termo de Garantia do Manual de Instruções se 

limita ao primeiro proprietário, o qual devera comprovar esta condição com a exibição 

da nota fiscal de compra devidamente preenchida e sem rasuras. 

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a 

prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da 

data de compra. 

 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 


