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Guarde este manual para referência futura 

PARA SUA SEGURANÇA 



LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE 
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Especificações 

 

 



 

UM ANO COMPLETO DE GARANTIA NA SUA FURADEIRA DE 

COLUNA 

Se dentro deste um ano a partir da data de compra, esta 

Furadeira de coluna falhar devido a defeito em material ou mão 

de obra, nós vamos repará-la, sem custo. 

 

Instruções Gerais de Segurança 

Para ferramentas Elétricas 

 
1. CONHEÇA SUA FERRAMENTA ELÉTRICA 

Leia e entenda o manual do proprietário e etiquetas afixadas à ferramenta. Saiba a sua 

aplicação e limitações, bem como os perigos potenciais específicos peculiares desta 

ferramenta. 

2. ATERRE TODAS AS FERRAMENTAS 

Esta ferramenta está equipada com uma aprovada flecha tipo 3 - cabo condutor e 3 – 

pino de aterramento para encaixar o bom tipo de aterramento adequado. O condutor 

verde do cabo é o fio de aterramento. Nunca ligue o fio verde em um terminal vivo. 

3. MANTENHA PROTEÇÕES ADEQUADAS 

Na ordem de trabalho, e em bom ajuste e alinhamento. 

4. REMOVA AS CHAVES DE AJUSTE 

Faça um hábito verificar para ver que as chaves de aperto são removidas da 

ferramenta antes de ligá-la. 

5. MANTENHA A ÁREA DE TRABALHO LIMPA 

As áreas desorganizadas e bancadas convidam para acidentes. Piso não deve ser 

escorregadio devido à cera ou serragem. 

6. EVITE ZONAS PERIGOSAS 

Não use ferramentas elétricas em locais úmidos ou molhados ou exponha-as à 

chuva. Mantenha área de trabalho bem iluminada. Forneça local de trabalho 

adequado. 

7. MANTENHA AS CRIANÇAS LONGE 

Todos os visitantes devem ser mantidos a uma distância segura da área de trabalho. 

8. FAÇA OFICINA À PROVA DE CRIANÇA  

Com cadeados, chaves mestras, remoção de chaves de partida, ou armazenar 

ferramentas onde as crianças não podem obtê-las. 

9. NÃO FORCE A FERRAMENTA 

Ela fará o trabalho melhor e mais seguro no ritmo para o qual foi projetado. 



10. UTILIZE A FERRAMENTA APROPRIADA 

Não force ferramentas ou anexos para fazer um trabalho para que não foi projetada. 

11. ESCOLHA VESTUÁRIO ADEQUADO 

Não use roupas folgadas, luvas, gravatas, ou joias (anéis, relógios de pulso) que podem 

ser pegos em peças em movimento. Calçado antiderrapante é remendado. Use 

protetor de cabelos para conter cabelos longos. Enrole mangas compridas acima do 

cotovelo. 

12. USE ÓCULOS DE PROTEÇÃO (PROTEÇÃO DE CABEÇA) 

Use óculos de segurança em todos os momentos. Óculos normais de vidro não são de 

segurança. Eles só têm lentes resistentes a impactos. Além disso, use máscara de pó ou 

facial se a operação de corte for empoeirada, e protetores de ouvido (plugues ou 

abafadores) durante períodos de operação extensos. 

13. TRABALHO SEGURO 

Use grampos para segurar o trabalho quando prático. Ele libera as duas mãos para 

operar a ferramenta. 

14. NÃO SE ESTIQUE 

Mantenha o apoio e o equilíbrio o tempo todo. 

15. MANTENHA AS FERRAMENTAS COM CUIDADO 

Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para melhor e mais seguro 

desempenho. Siga instruções para lubrificação e troca de acessórios. 

16. DESCONECTE AS FERRAMENTAS 

Antes de manutenção; quando mudar acessórios como lâminas, brocas, fresas, 

etc. 

17. EVITE UMA PARTIDA ACIDENTAL 

Verifique se o botão está na posição "OFF" antes de ligar.  

18. USE ACESSÓRIOS RECOMENDADOS 

Consulte o manual do proprietário para acessórios recomendados. Siga as instruções 

que acompanham os acessórios. O uso impróprio de acessórios pode causar danos. 

19. NUNCA FIQUE NA FRENTE DA FERRAMENTA OU SEU SUPORTE 

Lesão grave poderia ocorrer se a ferramenta for apontada ou se a ferramenta de corte 

for acidentalmente contactada. Não guarde materiais acima ou próximo da ferramenta 

de tal modo que seja necessário repousar sobre a ferramenta ou o seu suporte para 

alcançá-los. 

20. CONFIRA PEÇAS DANIFICADAS 

Antes de continuar a utilizar a ferramenta, uma guarda ou outra peça que esteja 

danificada deve ser cuidadosamente verificada para garantir que ela irá operar 

corretamente e realizar a sua função pretendida. Verifique se há alinhamento de peças 

móveis, prendimento ou peças móveis, quebra de peças, montagem, e quaisquer 

outras condições que podem afetar sua operação. Uma guarda ou outra peça que 

esteja danificada deve ser devidamente reparada ou substituída. 

 



21. SENTIDO DE ALIMENTAÇÃO 

Alimente o trabalho em uma lâmina ou cortador somente contra o sentido de rotação 

da lâmina ou cortador. 

22. NUNCA DEIXE A FERRAMENTA FUNCIONAR SEM SUPERVISÃO 

Desligue a alimentação. Não deixe a ferramenta até que tenha uma parada completa. 

 

Instruções Adicionais de Segurança para Furadeira de 

coluna 

 
PALAVRAS SINALIZADORAS DE SEGURANÇA 

PERIGO: significa que se a informação de segurança não for seguida alguém será 

gravemente ferido ou morto. 

AVISO: significa que se a informação de segurança não for seguida alguém pode ficar 

gravemente ferido ou ser morto. 

CUIDADO: significa que se a informação de segurança não for seguida alguém pode se 

ferir. 

 

AVISO: Para sua própria segurança não tente operar sua furadeira de coluna até que 
esteja completamente montada e instalada de acordo com as instruções*** e até que 
você tenha entendido os seguintes: 

 

1. Instruções Gerais de Segurança para Ferramentas Elétricas.2 

2. Conhecendo sua Furadeira de coluna................................17 

3. Operação Básica da Furadeira de coluna...........................23 

4. Ajustes...............................................................................25 

5. Manutenção.......................................................................26 

6. Estabilidade da Furadeira de coluna 

 

Se houver alguma tendência de a furadeira se mover durante o uso, aparafuse à 

bancada de trabalho. Se a peça de trabalho for muito grande para facilmente suportar 

com uma mão, providencie um suporte auxiliar. 

 

7. Localização 

Use a furadeira de coluna em uma área bem iluminada e em uma superfície de nível 

limpa e suave o suficiente para reduzir o risco de escorregões e quedas. Use onde nem 

o operador nem o casual observador seja obrigado a ficar em linha com um potencial 

rebote. 

 

8. Rebote 



Rebote é um empurrão da peça de trabalho pela ferramenta rotatória. A peça de 

trabalho pode ser arremessada em uma velocidade muito alta na direção da rotação. 

ISSO PODE CAUSAR FERIMENTOS GRAVES. Para reduzir a possibilidade de ferimentos 

de rebote: 

Prenda a peça de trabalho firmemente na mesa quando possível. 

Rodas de lixa ou de desgaste devem ser contatadas no lado se movendo para longe de 

você, não o lado se movendo em sua direção. 

Use somente acessórios recomendados e siga as instruções fornecidas com o 

acessório. 

 

9. Proteção: Olhos, Mãos, Face, Orelhas e Corpo 

 

AVISO. Para evitar ser puxado para a peça 

1. Não use: 

- Luvas 

- Gravata 

-Roupas folgadas 

-Joias 

2. Amarre cabelo comprido 

 

 

a.Se qualquer parte da sua furadeira de coluna estiver faltando ou não funcionando, foi 

danificada ou quebrou***comoo o botão do motor, ou outro controle de operação, um 

dispositivo de segurança ou o cabo de alimentação, desligue a furadeira de coluna e 

desconecte até que a parte em particular seja devidamente reparada ou substituída. 

b. Nunca coloque seus dedos em uma posição onde eles possam estar em contato com a 

furadeira ou outra ferramenta cortante se a peça de trabalho pode inesperadamente escapar 

ou sua mão pode escorregar. 

c. Para evitar danos de partes arremessadas pela mola, siga as instruções exatamente 

conforme dadas e mostradas em ajuste da tensão da mola. 

d. Para evitar que a peça de trabalho seja rasgada das suas mãos, sempre adequadamente 

apoie de forma que não vá se soltar ou prender a ferramenta: 

-Sempre posicione MATERIAL DE RESERVA (use além da peça de trabalho) para contatar o 

lado direito da coluna. 

-Sempre que possível, posicione A PEÇA DE TRABALHO para contatar o lado direito da coluna 

se estiver muito curto ou a mesa não estiver funcionando, fixe firmemente na mesa. Use 

ranhuras de mesa ou aperto de borda da mesa. 

-Quando usando uma VISEIRA de furadeira de coluna, sempre anexar à mesa. 

-Nunca faça nenhum trabalho COM AS MÃOS LIVRES (segurando com as mãos a peça de 

trabalho ao invés de apoiá-la na mesa), exceto quando polindo. 

-Seguramente trave Cabeça para Coluna, e Mesa para Apoio de Mesa antes de operar a 

furadeira de coluna. 

-Nunca mova a Cabeça ou Mesa enquanto a ferramenta estiver executando. 



-Antes de iniciar a operação, sacuda o botão do motor para se certificar que nenhuma outra 

ferramenta de corte não oscila ou causa vibração. 

-Se a peça de trabalho for maior do que a mesa de forma que vá cair se não apoiada, afixe-a a 

mesa ou providencie apoio auxiliar. 

-Use fixadores para operações incomuns para segurar adequadamente, guiar e posicionar a 

peça de trabalho. 

 

- Use a velocidade do eixo recomendada para a específica operação e o material da 

peça de trabalho - verificar o interior do Cinto de Guarda para informação de 

perfuração, para acessórios, consulte as instruções fornecidas com os acessórios. 

 

e. Nunca suba na Mesa da furadeira de coluna, poderia quebrar ou puxar a 

furadeira toda para baixo em você. 

 

f. Desligue o motor e tire a chave do interruptor ao sair da broca de pressão. 

 

g. Para evitar lesões de trabalho jogado ou ferramenta de contato, NÃO realize 

trabalho, montagem ou trabalho de configuração em cima da mesa, enquanto a 

ferramenta de corte estiver executando. 

 

10. Utilize apenas acessórios projetados para esta furadeira para evitar ferimentos 

graves de peças quebradas arremessadas ou locais de trabalho. 

 

a. Quando o corte de buracos de grande diâmetro 

Prenda a peça de trabalho firmemente à mesa. 

Caso contrário, o cortador pode prender e girá-la em alta velocidade. 

Use apenas uma peça, cortadores de buraco tipo copo, 

NÃO use cortadores aéreos ou cortadores de furo multi partes pois podem se separar 

ou se tornar desequilibrados no uso. 

Manter a velocidade abaixo de l, 500RPM. 

 

b. Tambores de lixadeiras nunca devem ser operados nesta furadeira de coluna em 

uma maior velocidade de 1800 RPM. 

 

c. Não instale ou utilize qualquer broca que excede 7 "em comprimento ou 6" 

por baixo das entradas de mandril. Elas podem de repente dobrar para fora ou 

quebrar. 

 

d. Não use rodas de fio, roteador, cortadores de forma, cortadores em círculo (fly) 

ou plainas rotativas nesta furadeira de coluna. 

 



11. Observe e respeite os avisos de segurança e instruções que aparecem no painel 

sobre o lado direito ou a Cabeça. 

 

12. Esta furadeira tem 12/16 tem velocidades conforme listado abaixo: ` 

Veja dentro do cinturão protetor para colocação específica da correia nas polias. 

 

13. Pense Segurança. Segurança é uma combinação de bom senso do operador e 

alerta em todos os momentos em que a furadeira de coluna está sendo usada. _, 

 

ATENÇÃO: Não permita que a familiaridade (Adquirida com o uso frequente de sua 

furadeira de coluna) se torne comum. Lembre-se sempre que uma descuidada fração 
de um segundo é suficiente para infligir ferimentos graves. 

 

As operações de uma ferramenta podem resultar em objetos estranhos que estão 

sendo lançados nos olhos, o que pode resultar em dano grave no olho. Sempre use 

óculos de segurança antes de iniciar operação da ferramenta elétrica. Óculos de 

Segurança estão disponíveis em lojas de varejo. 

 

Especificações do motor e Requisitos Elétricos 
 

Especificações do motor 

Você pode facilmente encontrar as especificações na placa de identificação do motor  

 

AVISO: Para evitar danos provocados pela inesperada inicialização, não use motores 
de máquina de lavar ou sopradores ou qualquer motor com um protetor de 
sobrecarga de reset automático. 

 

CONECTANDO À TOMADA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

Esta máquina deve ser aterrada enquanto estiver em uso para proteger o operador de 

choque elétrico. 

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada tipo aterrada protegida por um atraso 

de tempo de dois elementos ou disjuntor de circuito. 

Nem todos os estabelecimentos estão devidamente aterrados. Se você não tiver 

certeza de que sua tomada, como na foto abaixo, é propriamente aterrada, mande 

verificar por um técnico qualificado, 

 

AVISO: Para evitar choque elétrico, não toque nos pinos de metal na flecha, quando  

instalar ou remover a flecha de ou para o outra tomada. 

 

 



AVISO: Não aterrar corretamente esta ferramenta elétrica pode causar choque 

elétrico ou sério choque, especialmente quando usado em locais úmidos, ou perto de 

encanamento de metal. Se levar choque, sua reação poderia causar suas mãos para 

bater na ferramenta de corte. 

Se o cabo de alimentação estiver desgastado ou cortado, ou danificado de 

qualquer forma, tenha-o substituído imediatamente para evitar choque ou perigo de 
incêndio. 

 

 
 

Esta ferramenta está equipada com um cabo de 3 condutores e aterramento tipo de 

plugue, aprovado pelo Underwriters Laboratories e Canadian Standards Association. 

O condutor de terra tem uma capa verde e está anexado à caixa da ferramenta em 

uma das extremidades e no pino do plugue de aterramento na outra extremidade. 

Este plugue requer um acasalamento 3 - condutor tipo aterrado de tomada como 

mostrado.  

Se a tomada que você está planejando usar esta ferramenta elétrica é do tipo dois 

pinos, NÃO RETIRE OU ALTERE O PINO DE ATERRAMENTO DE QUALQUER FORMA. Use 

um adaptador, como mostrado e sempre ligue o plugue de aterramento para o 

aterramento conhecido. 

Recomenda-se que você tenha um eletricista qualificado para substituir a tomada de 

dois pinos por uma tomada TRÊS pinos aterrada.  

Um adaptador como mostrado abaixo está disponível para ligar plugues para 

recipientes de 2 pinos. 

 

AVISO: O terminal de aterramento verde que se estende do adaptador deve ser ligado 
a um aterramento permanente como uma caixa de tomada aterrada. 

 



 
 

NOTA: O adaptador ilustrado é para uso somente se você já tem um receptáculo de 2 

pinos corretamente aterrado. 

Adaptador não é permitido no Canadá pela Canadian Electrical Code. 

O uso de qualquer extensão causará uma perda de vir energia. Para manter isso ao 

mínimo e para evitar superaquecimento do motor e queima, use a tabela abaixo 

para determinar o tamanho mínimo do fio (AWG) do cabo de extensão. Use apenas 

três extensões de fios que têm 3-pinos de aterramento tipo plugues e tomadas de 3 

polos que aceitam a flecha das ferramentas. 

 

Comprimento do Cabo de Extensão   Tamanho AWG 

0-25 Pés      16 

26-50 Pés      14 

51-100 Pés      12 

 

 

Preparação 
 

Após a recepção, desembalar cuidadosamente os componentes, assegurando que 

nenhum dano foi sofrido em trânsito, e que todas as peças sejam contabilizadas. 

Os seguintes itens soltos podem ser encontrados no case da embalagem. 

A. Tabela Assy. (Quadrada, Redonda ou Wet-Slot, opcional) 

B.Braço (opcional) 

C. Este manual  

D. I X Baía de peças soltas 

E. Base 

F Conjunto da Cabeça 

G. 1 X Caixa de peças soltas 

H. Conjunto de Guarda do Mandril (Extra) 

J. Conjunto de coluna (Longo ou curto, opcional) 

Verifique as partes da lista acima e veja os seguintes diagramas. 

Não deve haver diferenças ou dano, você deve contatar seu vendedor imediatamente. 

 



 

 
 

 
Montagem 

 

 

AVISO: Para sua própria segurança, nunca conectar o plugue à tomada de fonte de 
alimentação até que todas as etapas de montagem estejam completas. 

 



 
 

MONTAGEM DA COLUNA E MESA HARDWARE 

1. Posicione a base no chão, Remova a capa protetora e descarte. 

2. Remova a capa protetora do tubo da coluna e descarte. Coloque a montagem da 

coluna na base, e alinhe os buracos no suporte da coluna com os buracos na base. 

3. Localize (4) quatro parafusos 10 mm dia x 40 mm comprimento (ver ilustração) no 

saco de peças soltas. 

4. Instale um parafuso em cada buraco através do apoio da coluna e base e aperte com 

chave ajustável. 

 
 

5. Localize a manivela da mesa e trava de apoio na caixa de partes soltas. 

6. Instale a trava de apoio a partir do lado direito no apoio da mesa e aperte com a 

mão. 

7. Instale a montagem da manivela da mesa e aperte o parafuso de ajuste com uma 

chave sextavada L de 3 mm. Não aperte demais. O parafuso de ajuste deve ser 

apertado contra a seção plana do eixo. 



NOTA: Para minimizar a folga da manivela, aperte a trava de apoio, gire o eixo de 

elevação em sentido horário, então monte a manivela apertada contra a mesa de 

apoio e aperte o parafuso de ajuste. 

 
 

8. Verifique a coleira da coluna para ajuste adequado. A coleira não deve ser angulada 

a coluna e deve ser posicionada de forma que o cavalete escorregue livremente 

quando a mesa for girada em 360º em torno da mesa da coluna. Se reajustada apenas 

aperte o parafuso de apoio o suficiente para manter a coleira no lugar. 

NOTA: Para evitar que a coluna ou coleira danifique, não aperte demais o parafuso de 

ajuste. 

 

INSTALANDO A MESA 

1. Afrouxe a trava de apoio e levante o apoio da mesa girando a manivela da mesa em 

sentido horário até que o suporte esteja no nível de altura do trabalho. Aperte a trava 

do apoio. 



 
 

2. Remova a capa protetora da mesa e descarte. Coloque a mesa no apoio da mesa e 

aperte a trava da mesa (localizada embaixo da mesa) com a mão. 

NOTA: Se a mesa não se encaixar no apoio da mesa facilmente, abra o apoio da mesa 

com uma chave de fenda da lâmina. 

 
 

INSTALANDO A CABEÇA 

CUIDADO: A montagem da cabeça pesa cerca de 60 libras. Levante cuidadosamente. 

 

1. Remova a capa protetora da montagem da cabeça e descarte. Cuidadosamente 

levante a cabeça acima do tubo da coluna e deslize na coluna certificando-se que a 

cabeça desliza na coluna tanto quanto possível. Alinhe a cabeça com a mesa e a base. 



 
 

3. Instale um parafuso de ajuste em cada buraco (conforme indicado) no lado direito 

da cabeça, e usando uma chave sextavada L 5 mm, aperte os dois parafusos de ajuste 

da trava da cabeça. 

 
 

INSTALANDO A POLIA-CENTRO 

1. Localize a montagem da polia central no saco de partes soltas e coloque no buraco 

adequado. 

 
 

INSTALANDO O CINTO 



1. Localize dois (2) cintos v no saco de partes soltas. 

2. Use a tabela de velocidade dentro da guarda do cinto para escolher a velocidade 

para a operação de perfuração. Instale os cintos na posição correta para a velocidade 

desejada. O cinto mais longo dos dois é sempre posicionado entre a polia bobina e a 

polia intermediária. 

NOTA: Verificar a guarda dentro do cinto para velocidades recomendadas de 

perfuração. 

 3. Aplique tensão no cinto girando a alavanca de tensão do cinto em sentido anti-

horário até que o cinto desvie aproximadamente ½ polegada por pressão do dedão no 

seu centro. 

4. Aperte as alavancas de trava de tensão do cinto. 

NOTA: Tencionar demais pode causar que o motor não inicie ou danificar rolamentos. 

5. Se o cinto escorregar enquanto perfurando, reajuste a tensão do cinto. 

 
 

INSTALANDO O BOTÃO DE GUARDA DO CINTO 

1. Para afixar o botão de guarda do cinto, localize o botão e parafuso 5mm dia x 12mm 

comprimento no saco de peças soltas. Instale o parafuso no buraco localizado na 

guarda e fixe o botão girando até apertar. 

 

AVISO: Para evitar possíveis ferimentos mantenha a guarda no lugar e em ordem de 
trabalho apropriada enquanto operando. 

 



 
 

INSTALANDO CABOS DE ALIMENTAÇÃO 

1. Localize três (3) cabos de alimentação entre as partes soltas. 

2. Parafuse as cabos de alimentação nos buracos no eixo e aperte. 

 
 

INSTALANDO O MANDRIL 

1. Limpe o buraco afunilado no mandril. 



Limpe a superfície cônica no mandril com um pano limpo. Certifique-se de que não há 

partículas estranhas grudando nas superfícies. O menor pedaço de sujeira em qualquer 

uma dessas superfícies vai evitar que o mandril sele corretamente. Isso vai fazer com 

que o mandril oscile. 

 
 

2. Deslize o mandril sobre o mandril conforme ilustrado. 

3. Destrave a trava de apoio e eleva a mesa de forma que fique aproximadamente 

duas (2) polegadas abaixo da ponta do mandril. 

4. Gire a manga do mandril em sentido horário e abra as aberturas no mandril 

rapidamente. 

5. Gire os cabos de alimentação em sentido anti-horário e force o mandril contra a 

mesa até que o mandril esteja seguro. 

 
 

INSTALANDO A LÂMPADA 



1. Instale a lâmpada (não mais do que 60 watt) no soquete dentro da cabeça. 

 
 

AJUSTANDO O QUADRADO DA MESA À CABEÇA 

NOTA: O quadrado de combinação deve ser “verdadeiro”. 

Ver “Desempacotar e verificar Conteúdos” para método. 

1. Insira uma haste de aço reta ou uma broca reta (não incluída) aproximadamente 3” 

de comprimento no mandril e aperte. 

2. Com a mesa elevada para a altura de trabalho e travada na coluna, coloque o 

quadrado de combinação plano na mesa ao lado do eixo. 

 
 

3. Se um ajuste for necessário, afrouxe o parafuso de ajuste da trava bisel com chave 

sextavada L 3mm, então afrouxe a trava da bisel da mesa com a chave plana 24mm 

(incluída). (Estes ajustes estão localizados embaixo da mesa). 

4. Alinhe o quadrado da mesa para a ponta rodando a mesa até que o quadrado e a 

ponta estejam em linha. 



5. Reaperte a trava do bisel da mesa. 

6. Reaperte o parafuso de ajuste. 

 
 

ESCALA BISEL 

NOTA: A escala bisel foi incluída para fornecer um método rápido para a mesa para 

ângulos aproximados. Se precisão for necessária, um quadrado ou outra ferramenta de 

medição de precisão deve ser usada para posicionar a mesa. 

1. Para usar a escala bisel faça o seguinte: 

a. Afrouxe o parafuso de ajuste e a trava bisel da mesa (veja passo 3 acima) 

b. Mova a mesa para o ângulo desejado ou a escala bisel estar reta a partir da linha 

zero no apoio da mesa. 

c. Reaperte a trava do bisel da mesa e parafuso de ajuste. 

 
 

Conhecendo sua furadeira de coluna 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Descrições de recursos 

 

1.MONTAGEM DA CORREIA DE GUARDA – Cobre a polia e cinto durante a operação da 

furadeira de coluna. 

2. ALAVANCAS DE BLOQUEIO DA TENSÃO DA CORREIA ° ° ° Suporte das travas das 

alavancas de aperto e ALÇA DE TENSÃO DA CORREIA para manter a distância correta 

entre correia e tensão. 

3. ALÇA DE TENSÃO DA CORREIA° ° Alça de girar sentido anti-horário para aplicar a 

tensão da correia, gire a alça no sentido horário para liberar a tensão da correia 

4. TRAVA DA CABEÇA ° ° ° Tranque a cabeça para a coluna. Sempre tenha bloqueado 

no local durante a operação da furadeira de coluna. 

5. CABO de ALIMENTAÇÃO -Para mover o mandril para cima ou para baixo. Um ou dois 

dos punhos pode ser removido, se necessário, sempre que a peça de trabalho 

for de forma incomum que interfere com as alças. 

6. GOLA DA COLUNA° ° Mantém o cavalete para a coluna. O cavalete permanece móvel 

na gola para permitir os movimentos de apoio da mesa. 

7. APOIO DA MESA ° ° ° Fica na coluna para apoiar braço e mesa. 

8. MANIVELA DA MESA- Gire no sentido horário para elevar a mesa. Trava de apoio 

deve ser liberada antes do funcionamento da manivela. 

9. CAVALETE ° ° ° Combina com mecanismo de engrenagem para facilitar elevação da 

mesa pela manivela de operação da mesa com a mão. 

10. BASE -'Suporta a furadeira de coluna. Para obter estabilidade, os furos são 

fornecidos em base para aparafusar a furadeira para o chão. (Consulte "Instruções de 

Segurança Adicionais para furadeiras.") 

11. APOIO DA COLUNA - Suporta a coluna, guia o cavalete, e fornece furos de 

montagem para coluna para a base. 

12. COLUNA – Liga a cabeça, mesa e base em uma peça de tubo - para o alinhamento 

fácil e movimento. 

13. MESA - Fornece superfície de trabalho para apoiar a peça de trabalho. 

14. ESCALA DE PROFUNDIDADE - mostra a profundidade do buraco a ser perfurado. 

15. INDICADOR DE ESCALA DE PROFUNDIDADE - Indica a profundidade de perfuração 

selecionada na escala de profundidade. 

16. BLOQUEIO DE ESCALA DE PROFUNDIDADE - Bloqueia a escala de profundidade da 

profundidade selecionada. 

17. TAMPA DA MOLA- oferece meios para ajustar a tensão da mola pena. 

18. MANDRIL - Mantém broca ou outro acessório recomendado para executar 

operações desejadas. 

19. BRAÇO - estende para além do apoio da mesa para a montagem e alinhamento do 

quadro. 

20. TRAVA DO BISEL DA MESA- bloqueia a mesa em qualquer posição compreendida 

entre 0 ° - 45 °. 



21. TRAVA DA MESA- Tabela pode ser girada em várias posições e travada. 

22. ESCALA BISEL – Mostra o grau da mesa é inclinada para operações de bisel. A 

escala é montada no lado do braço. 

23. TRAVA DE APOIO – trava de aperto da mesa para apoiar a coluna. Sempre tenha 

trancado no lugar durante a operação da furadeira de coluna. 

24. CHAVE MANDRIL - É uma chave mandril auto-ejetável que vai "aparecer" fora do 

mandril quando você deixá-la ir. Esta ação destina-se a ajudar a prevenir o arremesso 

da chave do mandril do mandril quando a energia for ligada "ON". Não use qualquer 

outra tecla como um substituto, peça uma nova se estiver danificada ou perdida. 

25. AJUSTE DA MOLA DE ALIMENTAÇÃO – Consulte a seção "Montagem - Instalação e 

tensionamento do cinto". 

26. VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO - pode ser alterada ao colocar o cinto em qualquer 

dos PASSOS (Ranhuras) nas polias.  A etiqueta de velocidade está dentro da guarda do 

cinto. 

27. BOTÃO DE “ON” E “OFF” DA FURADEIRA, tem característica de bloqueio. Este 

recurso é destinado para ajudar a evitar USO NÃO AUTORIZADO E DE RISCO possível, 

por Crianças e outros. 

 

Insira a chave no botão 

NOTA: A chave é feira de plástico amarelo 

 

  
 

 

Resolução de problemas 

 

ATENÇÃO: Para sua segurança, desligue a chave "OFF" e sempre retire o plugue da 
tomada fonte de energia antes de resolver o problema. 

 

 CONSULTE O SEU SERVICE CENTER LOCAL SE POR QUALQUER MOTIVO O MOTOR NÃO 

EXECUTAR. 

 



PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO 

Operação Barulhenta 

 

1. Tensão incorreta da 

correia. 

2. Eixo seco. 

3. Polia do eixo solta. 

4.Polia do motor solta. 

 

1. Ajuste a tensão, 

consulte a seção 

"MONTAGEM-

TENSIONAMENTO DO 

CINTO." 

2. Lubrifique o eixo. Veja 

Seção "Lubrificação". 

3. Verifique o aperto da 
porca de retenção na 
polia, e aperte se 
necessário. 
4. Aperte os parafusos nas 
polias. 

 Não lubrificada 5. Lubrifique a broca com 
óleo de corte ou de motor 
(Veja a seção “Operação 
básica da furadeira de 
coluna”) 

Broca pula fora...buraco 
não redondo 

1. Grão duro na madeira 
ou comprimentos da broca 
e/ou ângulos desiguais. 
2. Broca dobrada. 

1. Reafiar a broca 
corretamente. 
2. Substituir a broca 

 1. Nenhum material de 
“reserva” embaixo da peça 
de trabalho 

1. Apoie a peça de 
trabalho ou fixe a – Veja 
seção “Operação básica da 
furadeira de coluna” 

Peça de trabalho rasgada 
frouxa da mão 

1. Não fixada ou apoiada 
corretamente. 

1. Apoie a peça de 
trabalho ou fixe a – Veja 
seção “Operação básica da 
furadeira de coluna” 

Broca se prende na peça 
de trabalho 

1. Peça de trabalho 
beliscando a ponta da 
broca ou pressão excessiva 
2. Tensão do cinto 
imprópria. 

1. Apoie a peça de 
trabalho ou fixe a – Veja 
seção “Operação básica da 
furadeira de coluna” 
2. Ajuste a tensão – Ver 
seção “MONTAGEM-CINTO 
DE TENSIONAMENTO” 

Fuga excessiva da broca ou 
balanço 

1. Broca dobrada 
2. Rolamentos do eixo 
desgastados 
3. Broca não 
adequadamente instalada 
no mandril 
4. Mandril não 
adequadamente instalado 

1. Use uma broca reta 
2. Substitua rolamentos. 
3. Instale a broca 
corretamente – Veja seção 
“Operação básica da 
furadeira de coluna”  
 
4. Instale o mandril 



corretamente – Veja seção 
“Desembalagem e 
Instruções de montagem – 
INSTALANDO O MANDRIL” 

Bobina retorna muito 
rápido-muito devagar 

1. Mola tem tensão 
imprópria 

1. Ajuste a tensão da mola 
– Ver seção Mola de 
retorno da bobina” 

Mandril não fica afixado ao 
eixo. Cai quando tentando 
instalar. 

1. Sujeira, graxa, óleo na 
superfície afunilada do 
mandril ou na superfície 
afunilada dos eixos. 

1. Usando um detergente 
doméstico limpe as 
superfícies afuniladas do 
mandril e eixo para 
remover toda a sujeira e 
óleo. 

 

Manutenção 

AVISO: Para sua própria segurança, desligue e remova o plugue da fonte de energia 
da tomada entes de fazer a manutenção ou lubrificar sua furadeira de coluna. 

 

Frequentemente sopre qualquer poeira que possa acumular dentro do motor. 

Uma camada de pasta de cera de tipo de mobília aplicada à mesa e coluna vai ajudar a 

manter as superfícies limpas. 

 

AVISO: Para evitar choque ou dano de fogo, se o cabo de alimentação estiver gasto, 
ou danificado de qualquer forma, substitua. 

 

Lubrificação 

 

Todos os rolamentos são embalados com graxa na fábrica. Eles não exigem mais 

lubrificação. 

Periodicamente lubrifique a engrenagem e cavalete o mecanismo de elevação da 

mesa, as ranhuras no eixo e o cavalete (dente da bobina). Veja “Conhecendo sua 

Furadeira de Coluna”. 

 



 
 

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 1 ano,contado 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. 
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