
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

MINI TORNO MECÂNICO 
TTM300 

ADVERTÊNCIA: Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções 
de operação.   
Uma operação incorreta pode provocar ferimentos e/ou danos. Por favor, 
conserve este manual para referência futura. 
*As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas e podem variar 
de acordo com o modelo.
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Prefácio 
 
Obrigado por adquirir um produto TANDER. 
Esta máquina ferramenta atende aos requisitos especificados nas normas GB15760-1995 das Especificações 
Técnicas Gerais para Segurança de Máquina Ferramenta de Corte de Metal e o Proteção e Especificações para 
Equipamentos utilizados nas salas de aula para fins especiais de Técnicas Gerais em Escolas Secundárias comuns. 
Estas Instruções de Operação contém as informações e dicas necessárias para o funcionamento adequado e seguro 
da máquina ferramenta. 
O Torno TTM300 adquirido poderá apresentar alguns detalhes diferentes em comparação com as fotos destas 
Instruções de Operação, mas que, no entanto, não afetam a operação da máquina ferramenta. Reservamo-nos o 
direito de fazer ainda mais aprimoramentos e desenvolvimentos técnicos do design da máquina ferramenta e de seus 
acessórios. 
Esta empresa não assumirá nenhuma responsabilidade sobre quaisquer consequências resultantes da má 
interpretação da leitura das Instruções de Operação. 
 

Nome Informação 

Temperatura ambiente para o 
funcionamento da máquina 
ferramenta 

5oC ~ + 40oC (durante o funcionamento) 
-25°C ~ 55°C (durante o armazenamento ou transporte) 

Temperatura ambiente ideal para o 
serviço da máquina ferramenta 20oC 

Umidade ambiente ideal da máquina 
ferramenta 

≤ 75% de UR (sem condensação de água)  
Não superior a 50% de UR a + 40oC 

Temperatura de armazenamento -20oC ~ 70oC (-4oF ~ 158oF) 

Exigência da fonte de ar 0,5 ~ 0,7Mpa 

Altura acima do nível do mar ≤1000 m 
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Especificações e Parâmetros da Máquinas Ferramenta 
 
Tipo da Máquina Ferramenta: TTM300 
 
Parâmetros Operacionais 

Balanço máximo da peça sobre o leito [mm] 180 

Balanço máximo da peça ao longo do cursor [mm] 100 

Altura do fuso central [mml 90 

Distância central entre os dois centros [mm] 300 

Largura do leito [mm] 83 

Tamanho máximo do mandril da ferramenta de giro (largura x altura) 
[mm] 8X8 ou 10X10 

Curso máx. lateral do carro médio [mm] 65 

Curso máx. longitudinal do carro pequeno [mm] 35 

 
Parâmetros do fuso 

Diâmetro do furo de passagem do fuso [mm] 20 

Abertura do mandril do meio [mm] 16 

Cone do furo de fuso Morse No. 3 

Faixa de velocidade do fuso [rpm] 
Baixa velocidade 50-1100 

Alta velocidade 50-2500 

Distância do centro do fuso à coluna [mm] 320 

Especificações do Chuck  80 

 
Parâmetros cabeçote móvel 

Curso do cabeçote móvel [mm] 40 

Cone do furo do cabeçote móvel Morse No.2 

Diâmetro externo da manga do cabeçote          móvel [mm] 22 
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Parâmetros da Rosca 

Número de alimentações laterais e longitudinais 1 

Número de tipos de roscas Métricas 10 

Intervalo de Roscas métricas que podem ser processadas [mm] 0,4 - 2,0 

Número de tipos de roscas em polegadas 19 

Intervalo de roscas em polegadas que podem ser processadas [I TP] 12-52 

 
Elétrico 

Interruptor Rotação de avanço/ Rotação inversa 

Tensão de comutação [V] 220 

Comprimento do cabo de alimentação [mm] 120 

Fusível [A] 10 

Tipo de motor Motor da escova comum 

Potência do motor [w] 400 

Tensão do motor [V] 220 

 
Tamanho do produto 

Comprimento/largura/altura da máquina ferramenta [mm] 720x300x290 

Dimensões da base (comprimento/largura) [mm] 700x220 

Peso líquido/bruto [kg] 40/45 

Comprimento do estojo embalagem comprimento/largura/altura [mm] 800x370x420 

 
 
Instruções adicionais 
 
1. Quando for necessário processar roscas em polegadas, é necessário trocar a rosca de alimentação automática 

lateral. 
 

2. Período de garantia: 3 meses (a partir da data em que o cliente tiver recebido o produto). 
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Segurança 

Guia de Segurança de Operação  

Esta máquina ferramenta é uma máquina de alta velocidade e de corte poderosa que, se usada de forma inadequada, 
pode ser perigosa. 
Os operadores devem ler o Guia de Segurança de Operação descrito abaixo antes de operar a máquina ferramenta, 
e tomar os cuidados observando e mantendo o torno em ambiente de uso normal para o uso posterior, de modo a 
evitar qualquer ocorrência de perigo. 
Importante – Somente profissionais que receberam o manual de operação e que tenham recebido treinamento 
sobre segurança de operação, poderão operar a máquina ferramenta.  
Leia o Guia de Segurança de operação cuidadosamente descrito abaixo antes de operar a máquina ferramenta: 

 
1. Mantenha a máquina ferramenta e a área de trabalho limpa e organizada. 
2. Todos os dispositivos de proteção e as placas de cobertura devem estar colocadas e as tampas laterais devem 

estar fechadas.  
3. Cuidado para não colocar nenhum objeto dentro da área de usinagem, já que pode haver colisões com as 

peças rotativas ou peças móveis da máquina ferramenta. 
4. Não toque nem atravesse as peças em movimento ou rotativas da máquina ferramenta. 
5. Antes de ligar a máquina ferramenta, é preciso saber como parar shutdown a máquina ferramenta. 
6. Não opere a máquina com sobrecarga. 
7. Em caso de ocorrência de circunstâncias imprevistas, o funcionamento da máquina ferramenta deve ser 

interrompido imediatamente. 
8. Antes de instalar um mandril ou outros acessórios no fuso, a alimentação da máquina ferramenta deve ser 

interrompida de modo a evitar que a rotação do fuso. 
9. Na ausência de verificações e afirmações, se seus acessórios são compatíveis com a máquina ferramenta ou 

não, seus acessórios não deverão ser instalados. 
10. Verifique a capacidade de carga dos centros utilizados para saber se eles cumprem com os requisitos. 
11. Ao deixar a máquina, desligue a energia da máquina ferramenta.  
12. O peso máximo da peça na máquina ferramenta deve ser de 40 kg. 
13. O mandril deve ser montado de forma correta e segura no fuso da máquina ferramenta. 
14. Deve ser tomado cuidado para assegurar que a peça de trabalho esteja presa de maneira firme e que a 

velocidade do fuso não exceda velocidade de segurança do mandril.  
15. Como há possibilidade de contato com o corpo humano, especialmente quando se utiliza materiais de 

diâmetros pequenos, não deve ser utilizados, em nenhuma circunstância, materiais de barras que se estendem 
além da extremidade do fuso do cabeçote que não tenha proteção especial ou que tenha suporte 
correspondente. 

16. Há uma marcação de limite de velocidade para o mandril e não é permitida nenhuma mudança de velocidade 
durante o funcionamento postado no canto inferior direito do cabeçote, um sinal de alerta elétrico afixado no 
quadro elétrico e um sinal de aviso de ‘não toque na peça’ (ou mandril) com a mão quando a peça estiver 
girando sobre a capa protetora do mandril nesta máquina ferramenta, de forma a lembrá-lo a tomar cuidado 
durante a sua operação. 

17. O Botão de Parada de Emergência é um botão vermelho no painel de controle, que quando pressionado, o 
motor interrompe sua rotação imediatamente, o que deve ser usado em situações de emergência para evitar 
que a máquina-ferramenta colida. 

18. Não processe materiais tóxicos ou inflamáveis, que emitam gases mortais. Antes de processar, consulte os 
seus fornecedores de materiais de modo a obter materiais seguros. 

19. Não realize serviços de manutenção na máquina ferramenta enquanto ela estiver carregada. Verifique 
regularmente os componentes de controle e os elementos de funcionamento da máquina ferramenta, de modo 
a assegurar que a máquina ferramenta funcione normalmente. Quando realizar uma revisão da máquina 
ferramenta, utilize peças e componentes qualificados para a substituição. 

20. Não realize nenhuma modificação ou alteração no equipamento que se necessário, deverá ser tratado por esta 
empresa. Quaisquer danos pessoais ou danos mecânicos à máquina ferramenta causados por qualquer 
modificação ou alteração não será de responsabilidade da empresa. 

21. Mantenha as crianças longe da máquina ferramenta. 
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Avisos de Segurança e Descrição de Observações e Marcas  

Este manual contém as medidas de segurança e de prevenção para proteger os usuários e impedir que a máquina 
ferramenta seja danificada, o que segundo a sua natureza de segurança, é classificada em advertência, aviso e 
informações adicionais como observações ou descrição. Leia a advertência, o aviso e as observações 
cuidadosamente antes de operar a máquina ferramenta. 
 
 

Advertência 

 

Pode haver lesão aos clientes ou danos ao equipamento, se os 
métodos ou procedimentos de operação designados não forem 
observados. 

Aviso  

 

Pode haver danos ao equipamento, se os métodos ou procedimentos 
de operação designados não forem observados. 

Observação 

 

As observações são usadas para destacar as informações adicionais 
além das advertências e avisos. 

Para perigos específicos, os mesmos são substituídos pelos símbolos da seguinte forma: 
 

 
 

  

 

 
Perigo Geral Com 

Advertência 
Possibilidade de 
lesão nas mãos 

Voltagem Perigosa ou Peça em 
Rotação 

 
 
Outros símbolos: 
 
 

  
 

 

Não toque Proibido Usar Luvas Atenção à segurança Atenção à Lesões pela 
Máquina 

 
 

    
Cuidado! Lesão de Mão Cuidado! Lesão dos Pés por 

Pregos 
Uso Obrigatório de 
Capacete 

Proteja o Ambiente 
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Perigo na Operação 
 
Segurança na Operação do Mandril do Torno 

 
Deverá haver uma marcação da velocidade de rotação mais alta segura fixada em todos os dispositivos de fixação, e 
a velocidade de rotação do fuso não deve exceder a esta velocidade de rotação. Deve ser destacado que a velocidade 
de rotação mais alta segura marcada e geralmente a velocidade sob condições de trabalho ideais. Nos seguintes 
casos, a velocidade de rotação do fuso inferior deverá ser selecionada para o uso.  

 
a. Use o mandril para prender a peça de trabalho em condições de trabalho com ruído. 
b. Se houver um dano exato no mandril, ele é perigoso girar na velocidade de rotação alta, especialmente quando 

um mandril de matriz de ferro fundido cinza for utilizado, podendo haver uma fenda causada no ponto danificado. 
c. A força de fixação necessária não é conhecida antes da fixação. 
d. Todos estes fatores, tais como a resistência da peça de trabalho em ser fixada, a superfície de fixação e o equilíbrio 

da peça de trabalho devem ter um impacto maior sobre a velocidade de rotação mais alta segura que pode ser 
utilizada. 

 
Quando a peça de trabalho está girando, ela não pode ser fixada muito forte, possivelmente devido ao impacto da 
força centrífuga, que contém os seguintes elementos: 
 
a. A velocidade de rotação utilizada é muito alta. 

b. O peso e o tipo de garras usadas não são padrão. 

c. O raio de giro da garra não está certo. 

d. A lubrificação das garras não está boa. 

e. Status de equilíbrio ruim. 

f. A força de fixação utilizada não levou o fator dinâmico em consideração. 

g. A força de corte é muito grande. 

h. Se a peça está fixada interna ou externamente. 

 
Estes fatores devem ser cuidadosamente observados. Como estes fatores têm efeitos diferentes devido aos seus 
diferentes usos, então, é impossível que o fabricante forneça parâmetros específicos para o uso geral, pois estes 
fatores estão além do alcance do controle do fabricante de uma máquina ferramenta. 
 
  
Regras Gerais de Segurança para Operadores Torno 

 
1. Ao fixar a peça, ela deve estar livre de óleo ou de graxa. Cada componente deve ser fixado de maneira segura. 

Não tente fixar nenhuma peça que seja extremamente imprópria ou muito difícil para de fixar. Não fixe peças de 
trabalho com pesos maiores do que permitido para a máquina ferramenta. Ao levantar a peça de trabalho, deve-
se utilizar um método adequado de suspensão e manuseio. 

2. Verifique se não há óleo ou graxa nas ferramentas manuais ou punhos de controle. Verifique se a estrutura das 
ferramentas manuais e dos punhos de controle utilizadas são adequadas para segurar com as mãos.  

3. Quando em funcionamento, as ferramentas manuais e punhos de controle devem ficar agarradas firmemente e 
suas posições adequadas de aperto devem ser selecionadas corretamente. Não pegue as ferramentas manuais 
e os punhos de controle de forma inadequada para a operação. Não use muita força na operação.  

4. As posições de preensão recomendadas para o uso devem ser usadas para segurar as ferramentas manuais e 
as alças operacionais. 

5. Não é permitido deixar outras ferramentas manuais e punhos de controle atrás do mandril. 
6. Não é permitido o uso de quaisquer ferramentas quebradas, danificadas ou defeituosas. 
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7. Verifique se a peça de trabalho está fixada com segurança no mandril ou outros dispositivos de gripping.  
8. Deve-se prestar atenção especial a peças irregulares. 
9. Deve-se tomar cuidado com flashes e rebarbas nas peças de trabalho. 
10. Sempre preste atenção na seleção correta de ferramentas de trabalho. 
11. Não é permitido ter outras ferramentas manuais e punhos de controle que não estejam fixados no mandril. 
12. Não é permitido o uso de ferramentas punhos. 
13. Quando necessário, use sempre o mandril, o descanso seguidor e os centros de apoio à peça de trabalho. 
14. As posições das ferramentas no buraco hexagonal e a ranhura da chave de fenda devem ser corretas. 
15. Deve-se tomar cuidado para garantir que o parafuso de fixação esteja bem apertado. 
16. Enquanto o trabalho preparatório não estiver ainda finalizado, não tenha pressa para a operação. 
17. Se não tiver as ferramentas certas, ou se não estiver equipado com ferramentas certas na oficina, não use 

ferramentas alternativas. 
18. Quando o torno mecânico está energizado, não é permitido remover a placa de proteção, ou abrir a porta.  
19. Não deverá haver mãos ou organismos deslocando-se no interior da área de trabalho das partes móveis. Deve 

ser dada atenção se houver peças caindo da máquina. Atenção quando for movimentar as mãos e o corpo, 
mantendo-os em posição relativa com o torno. Atenção com a ferramenta que estiver segurando na mão ou outra 
peça que tenha sido inserida no mandril ou na peça de trabalho. Atenção para não colocar sua mão ou outra 
parte do corpo em uma posição tal em que possa ser machucado pelo mandril ou pela peça de trabalho. 

20. Cuidado para não causar um acidente devido a alternância de punho para manipular a embreagem ou para ligar 
a máquina. 

21. Tenha domínio de cada função e dos diferentes métodos de operação. 
22. Nunca coloque a mão sobre o mandril ou a peça de trabalho para interromper a rotação do fuso. 
23. Para o tornos movidos por embreagem, a rotação é interrompida quando a embreagem é desacoplada, ou caso 

contrário, a embraiagem ou o dispositivo de freio deve ser ajustado.  
24. Quando a máquina ferramenta não estiver sendo utilizada, verifique se o botão “Power” está desligado. 
25. Antes de realizar a troca por uma peça nova, é necessário parar a rotação do mandril. 
26. Prestar sempre atenção em verificar a transmissão das peças de transmissão, como o mandril e a polia da 

correia, para saber se ela está solta. 
27. Quando a chave de mandril estiver no mandril, não inicie o fuso. 
28. Se você não conseguir se concentrar em seu trabalho, não opere a máquina ferramenta para evitar acidentes. 
29. Ao fazer os preparativos para realizar outros aspectos do funcionamento da máquina ferramenta, como o 

cabeçote móvel, cuidado para que não haja perigos de colisão ou queda.  
30. Verifique se a proteção do mandril e outras tampas de proteção da máquina ferramenta estão apertadas e sem 

folgas. 
31. Pessoas com cabelos longos devem usar capacete ao operar a máquina ferramenta, para evitar que o cabelo 

seja enrolado na parte giratória da máquina ferramenta.  
32. Ao realizar outras operações próximas à peça giratória da máquina ferramenta, deve-se dar atenção especial à 

segurança. 
33. Deve-se prestar atenção sempre às operações de lixamento e de rebarbamento. Atenção especial deve ser dada 

quando a lixa e a ferramenta rebarbamento chegam perto do mandril, pois elas podem colidir com o mandril. 
34. Para a máquina ferramenta movida por embreagem, ao realizar o trabalho de medição, a embreagem deve estar 

na posição desligada.  
35. Quando colocar a mão no punho da embraiagem, atenção para a rotação e as posições de desligamento do 

fuso. 
36. Quando for medir a peça de trabalho fixada no mandril, verifique se o fuso da máquina ferramenta está na sua 

posição desligada. 
37. Quando usar o medidor da máquina ferramenta, verifique se o motor da máquina ferramenta está na posição 

desligada. 
38. Antes de realizar a operação da máquina ferramenta, o operador deve colocar os itens de proteção que atendam 

aos requisitos especificados nas normas de segurança, e durante a operação da máquina ferramenta, os itens 
de proteção não podem deixar de ser colocados mesmo que por um curto período de tempo. Os itens de proteção 
devem ser usados corretamente. 

39. Tome cuidado com as aparas dos cortes que são ejetadas para fora da máquina ferramenta. 
40. Deve-se selecionar uma placa de proteção adequada para a posição de operação. 
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41. Quando o mandril ou a peça de trabalho estiver em movimento, não atravessar ou contorne o mandril ou a peça 
de trabalho para realizar o ajuste. Não debruce no mandril ou na peça de trabalho para pegar alguma coisa. Ao 
ajustar a máquina ferramenta ou a peça de trabalho, preste atenção na posição em que a peça é colocada. Não 
debruce ou contorne o mandril ou a peça de trabalho para mover a ferramenta/torno para outro local. Não 
debruce ou contorne o mandril ou a peça de trabalho para apertar as peças no torno. Não debruce ou contorne 
o mandril ou a peça de trabalho para remover as aparas de ferro. 

42. Use o método apropriado para carregamento e para não aplique força em posição inadequada. 
43. Não instale peças de trabalho grandes ou pesadas demais na máquina ferramenta. 
44. Não instale uma peça de trabalho grande ou pesada demais para o operador.  
45. Use as ferramentas necessárias para processar as peças. 
46. Não usar de força excessiva sobre o acessório ou o joystick. 
47. Fixe a peça de trabalho de forma segura. 
 
48. Aperte todas as garras, porcas, parafusos e fixadores. 
49. Sempre preste atenção ao usar o equipamento correto. 
50. Não realize nenhum corte que exceda a capacidade da máquina ferramenta. 
51. Quando fizer o polimento e o rebarbamento, não o faça de maneira forte. 
52. Sempre preste atenção ao usar as ferramentas adequadas para o rebarbamento, não tenha pressa quando, e 

preste atenção às rebarbas no mandril e na peça de trabalho. 
53. Antes de trocar e substituir a engrenagem, a energia deve estar desligada, de modo a ter todo o movimento na 

máquina ferramenta interrompido. 
54. Verifique se há alguma peça do mandril/máquina em operação que possa cair.  

 
 

Proteção do Mandril  

A máquina ferramenta é equipada com a proteção do mandril, adequada para o 
mandril padrão convencional da máquina ferramenta. 
Para máquinas-ferramenta equipadas com a proteção do mandril, antes de 
colocar a máquina ferramenta em funcionamento, a proteção do mandril deve 
estar fechada. 
 
1. Se a máquina ferramenta for equipada com um mandril maior, utilize uma 

proteção apropriada para o diâmetro do mandril. 
 

Recomenda-se que as garras não se estendam além do diâmetro exterior do 
mandril, para impedir que as garras colidam com o mandril. Por uma questão de operação segura, tenha sempre o 
cuidado de não deixar que as garras se estendam além do diâmetro externo do mandril.  
 
2. Quando usar um mandril plano na máquina ferramenta, a proteção do mandril deve ser removida. Se o usuário 

precisar de um mandril plano de fato, uma proteção de mandril para circunstâncias especiais deverá ser fornecida. 
Para este caso, deverá ser determinada especificamente apenas na premissa de que o mandril plano é usado e o 
usuário será responsável por cada condição.  
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Perigo de Acidente como Resultado do Uso de Esmeril de Tecido no Processamento 
de Metais 

 
Em todos os incidentes ocorridos em tornos, grande parte resulta da utilização 
de lixa de esmeril que levam a fratura de dedos e até mesmo a amputação, em 
raros casos. 
Quando formas diferentes de peças de trabalho estão girando no torno, caso 
seja usada uma lixa para rebarbamento, polimento ou usinagem de tamanho e, 
quando ambas as extremidades da lixa são seguradas pelas mãos e enroladas 
nas peças que serão polidas, é possível de ocorrer um acidente. Se a lixa do 
esmeril é enrolada no dedo ou quando se realiza um polimento grosseiro, se 
houver um forte pinçamento, o dedo está propenso a uma lesão séria.  
 
Medidas preventivas 
Os usuários devem ter uma certa compreensão e conhecimento da necessidade para usar uma lixa de esmeril para 
processar as peças na máquina ferramenta. 

O uso de lixa de esmeril para operação é necessário nos seguintes casos: 

1) Quando a rugosidade da superfície requerida não é muito elevada;  
2) Com a utilização de uma máquina de torneamento ou de polimento específica ou um aparelho de moagem para 

um processamento adicional, é possível processar as peças perfeitamente às suas dimensões e a rugosidade 
da superfície. 

Se for especificado nos procedimentos técnicos que a lixa de esmeril deve ser utilizada para o polimento de uma peça 
de trabalho em rotação, então a lixa de esmeril deve ser utilizada nas seguintes situações: 

a. Pregue uma parte da lixa de esmeril em um bloco de madeira fina para o polimento; 

 
b. Fixe lixa de esmeril no suporte de ferramenta e aperte-a no porta-ferramenta para realizar o polimento. 

 
c. Utilize duas placas de madeira ligadas com a lixa de esmeril para formar um 

“Polidro Forte” para o propósito específico de polimento, e seus furos 
permitirão que a peça passe pela superfície a ser polida. 
 

d. Utilize uma escova de aço resistente presa com material abrasivo para o 
polimento. 

Puxe com força ambas as extremidades da lixa para cima e não puxe a lixa de 
esmeril de forma solta ou envolva a lixa nos dedos do operador ou em torno da 
peça de trabalho. 
Quando houver necessidade de polir as extremidades da peça de trabalho, use 
apenas uma tira de lixa de esmeril bem curta ou uma folha de lixa de esmeril, já 
que nenhuma dessas opções poderá causar um problema, como o enrolamento.  
Ao realizar o polimento com lixa, não se esqueça de usar luvas. 
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Nível de ruído 

 
De acordo com os “Métodos de Medição de Nível de Ruídos de Máquina Ferramenta de Corte de Metal GB/T16769-
1997, o nível máximo de ruído em 6 posições a uma distância de 1 metro da máquina ferramenta, é inferior a 78dB 
(A).  
Nota: A condição de medição é quando o fuso equipado com um mandril padrão está funcionando em sua velocidade 
mais alta de rotação. 
 

 
 
 
Requisitos elétricos 

 
A tensão adotada nesta máquina ferramenta é de 220V, fonte de alimentação de 60Hz AC e suas flutuações de tensão 
de linha não devem exceder a ± 10%. 
Se uma tensão de entrada instável exceder os limites permitidos, não é possível a máquina ferramenta atingir sua 
potência nominal. A máquina ferramenta pode ser operada normalmente, mas não terá a transferência de potência 
conforme indicado. 
Um chão confiável é garantia de segurança pessoal e segurança da operação a máquina. Quando o usuário liga a 
linha de alimentação da máquina ferramenta, a proteção do fio terra será ligada pela primeira vez, e as especificações 
do fio terra não devem ser inferiores do que as especificações da linha de energia. O fio terra não deve ser conectado 
à tubulação de água de resfriamento ou à haste de aterramento perto da máquina ferramenta. 

A energia de entrada na máquina ferramenta deve ser aterrada.  
O usuário deve verificar o fio terra para saber se ele é confiável.  

Instalação 
 

Instalação de segurança 

Ler as Instruções de Operação para dominar o funcionamento da máquina!  
Atenção! Durante todo o processo de instalação geral, use óculos de proteção! 
Esta é uma mini máquina ferramenta pesada. Ao desembalar ou transportar a máquina, você deve ter um ajudante. 
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Ferramentas Necessárias para a Instalação 

 
Aqui estão as ferramentas necessárias para concluir a instalação, porém, elas *não estão incluídas na embalagem de 
sua máquina: 

Nome Qde  Nome Qde 

Óculos de proteção (para cada operador)  
1  Arruelas planas de 6 mm (necessárias para a 

fixação na bancada) 
 
4 

Toalha 1  Furadeira elétrica (necessária para a fixação 
na bancada) 1 

Limpador 1  Broca (8 mm) (necessária para a fixação na 
bancada) 1 

Medidor de nível (obrigatório para a fixação 
na bancada) 1  Chave de fenda de lâmina chata No. 2 1 

Parafuso sextavado M6 (utilizado para a 
fixação, com comprimento determinado de 
acordo com a espessura da bancada) 
(necessário para a fixação na bancada) 

 
 
4 

  
Chave de fenda de lâmina chata 

 
1 

  
Chave para desembalar (14 mm) 

 
1 
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Desembalagem 

Desembale a caixa com cuidado e verifique se não há nenhuma parte danificada ou prejudicada. Caso perceba que 
as peças estão danificadas ou que há falta de peças, entre em contato com esta empresa em tempo hábil. 
Nota: Caso haja alguma discrepância entre o texto e o produto real, o fabricante e esta empresa reservam-se no direito 
de interpretação final.  

 

No. da Série Nome Qde. No. da 
Série Nome Qde 

1 Instruções de Operação (não 
mostradas nas figuras) 1 6 Chave Allen 1 set 

2 Chave de mandril 1 7 Lubrificador de 
plástico 1 

3 3 peças/pares mandris sem 
garras 1 par 8 Morse No.2 

centro fixo 11 

4 
Amortecedor de choque de 
borracha (com parafusos, 

arruelas) 
4 conjs 

9 Engrenagem de troca 
(sistema métrico) 1 conj. 

10 Fusível 1 

5 Chave de boca (dupla): 8-10, 14-
17 1 de cada 11 Outras  
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Limpeza 

 
As superfícies não pintadas são revestidas com óleo antiferrugem, que desempenha um papel protetor no transporte. 
Deverá ser utilizado um agente de limpeza solúvel para limpar as superfícies. Para uma limpeza completa, é 
necessário limpar previamente algumas peças. Para a máquina conseguir um melhor desempenho, limpe os 
revestimentos de todas as peças móveis ou superfícies de contato deslizante. Como a tinta na máquina é solúvel, 
deve-se evitar o uso de solventes clorados, como a acetona. Ao utilizar qualquer tipo de produto de limpeza, siga 
sempre as instruções do fabricante. 
Aviso! A gasolina possui um ponto de queima é relativamente baixo, e assim, pode provocar uma explosão 
ou um incêndio. Portanto, não é recomendável usar gasolina para a limpeza da máquina. 
Após a limpeza completa da máquina, das superfícies dos rolamentos, da rosca e das superfícies do trilho-guia da 
máquina ferramenta, passe uma camada fina de óleo. Note que, no processo de limpeza, não deixe que agentes de 
limpeza ou óleo antiferrugem entrem nas superfícies dos rolamentos debaixo da placa raspadora de óleo do trilho-
guia. 
Cuidado! Ao limpar a máquina, a inalação ou ingestão de solvente de limpeza poderá resultar em envenenamento. 
Nos locais de trabalho, onde a ventilação é inadequada, a utilização destes solventes pode afetar a saúde humana ou 
provocar incêndio. Portanto, ao utilizar estes solventes de limpeza, é necessário escolher um local bem ventilado, de 
modo a evitar qualquer lesão. 
 
Locais de Operação 

 
O TTM300 é um torno de bancada. Consulte a ficha de dados para informações sobre o peso e as dimensões da 
máquina ferramenta. Conhecendo as exigências existentes e esperadas, é necessário proporcionar um espaço 
razoável para a sua máquina. 
O torno deverá ser instalado sobre uma bancada de trabalho mais pesada e de alta resistência, com altura suficiente 
para que os operadores não precisem debruçar sobre a máquina para realizar a operação. Se for mover a máquina, 
leve em consideração o peso do torno e do equipamento acessório e as exigências de manuseio. O local de trabalho 
deverá ser bem iluminado para que os operadores não trabalhem no escuro.  
Tendo em mente melhorar a segurança da máquina ferramenta, recomendamos que os parafusos da máquina 
ferramenta sejam fixados de maneira firme em bancada resistente, e assegurando o tamanho da máquina ferramenta 
para que haja uma melhora na rigidez da máquina ferramenta. Pegue quatro parafusos com suas quatro almofadas 
de borracha e alinhe com os furos na base. Faça quatro furos na bancada de trabalho de acordo com o chassi da 
máquina, e pegue 4 parafusos e arruelas M6 (preparados pelo próprio usuário), e alinhe a máquina ferramenta com o 
chassi e, depois, aperte os parafusos. 
A máquina ferramenta não pode ser colocada nos seguintes locais: 

 Onde há uma fonte de forte vibração externa; 
 Onde a umidade ambiente é muito alta; 
 Próxima a fonte de aquecimento; 
 Onde houver incidência de luz solar direta. 

Se a máquina ferramenta for instalada perto de uma fonte de vibração, sua precisão irá ser afetada. 
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Dimensões e desenhos de instalação 

 

 
 
Primeiro Funcionamento 

 
1.   No todo, deve-se evitar que a máquina seja ligada 
acidentalmente. Não ligue primeiro a fonte de alimentação. 
Coloque o punho de velocidade alta e baixa, atrás da caixa do 
fuso, na posição Velocidade Baixa (como indicado no rótulo) e 
gire o mandril manualmente para verificar se a posição está 
correta. 
2. Verifique se o carro saiu do mandril e se está na posição 
desengatada, e depois, insira a fonte de alimentação na tomada 
do local de trabalho (220V). Abra a tampa vermelha do botão de 
parada de emergência na parte superior da caixa de chave 
elétrica, pressione o botão verde, e ligue a máquina ferramenta. 
Depois, coloque a chave de rotação positiva/inversa na posição 
de rotação positiva. Finalmente, gire lentamente o botão de 
regulação de velocidade variável gradual no sentido horário. Veja 
que, para cada novo arranque, a aceleração não deve ser muito rápida, pois como a placa de circuito eletrônico tem 
função protetora, a aceleração rápida fará com que haja uma falha no circuito, e o torno não será iniciado. 
3. Após 1-2 minutos, a velocidade do fuso é aumentada gradualmente a partir da velocidade mais baixa, 
funcionando por alguns minutos antes de parar. Pare a máquina ferramenta e verifique todas as partes para ter certeza 
de que tudo está funcionando sem problemas. Nesse meio tempo, verifique a qualidade da instalação. 
Aviso! 



 
 
  

16 
 

 

Quando o torno mecânico está em funcionamento, a direção do fuso ou da rosca não pode ser alterada! Caso 
contrário, haverá danos causados ao seu torno! Esses danos não estão no âmbito da garantia. 
1. Botão de Rotação de Avanço/Desligado/inversa: Altera a rotação do fuso no sentido horário/neutro/anti-
horário. Quando o torno está em funcionamento, sua direção não pode ser alterada. 
2. Botão de Parada de Emergência: Ao pressionar este botão, o motor será interrompido. 
3. Controle da Faixa de Velocidade Alta/Baixa: Faixa de velocidade de rotação do Fuso: Alta velocidade: 100-
2500RPM.  
Baixa velocidade: 100- 1100 RPM. Quando o torno está em funcionamento, sua velocidade alta/baixa não pode 
ser alterada! 
4. Parafuso de Rosca de Avanço/Neutro/Inverso: Altera o sentido de rotação da rosca. Quando o torno está 
em funcionamento, o sentido de rotação da rosca não pode ser alterado! 
 
 
Estrutura da Máquina Ferramenta 

 
Cabeçote Fixo 

O cabeçote fixo é um dos componentes mais importantes desta 
máquina ferramenta, que tem um grande efeito sobre a precisão da 
usinagem. 
O cabeçote é fixado por parafusos à esquerda da parte superior do 
leito da máquina ferramenta A energia para a operação cabeçote 
fixo é fornecida pelo motor montado sobre o lado de trás do leito. A 
rotação do motor é transmitida por uma correia sincronizada com a 
polia do cabeçote, que altera o modo de transmissão da 
engrenagem, e desta forma, o fuso tem duas velocidades, alta e 
baixa.  
 
 
 

                               Mandril do Torno 
 

O 
mandril de 3 garras equipado com dois conjuntos de 
mandris de fixação, que são chamados de mandril positivo 
de garra e mandril sem garras, e são fornecidos junto com 
a máquina ferramenta, como mostrado na figura. O 
mandril positivo de garra é usado para prender a peça de 
trabalho em seu lado interno ou externo (lado interno ou 
externo adequado para peças de trabalho de diâmetros 
comparativamente pequenos). O mandril de rotação 
inversa é utilizado para fixar peças lisas (externo), (o 
mandril positivo de garra é montado no mandril). 
Substituição do Mandril do Torno 

Mandril positivo de garra 
montado no mandril sem garra. 

 



 
 
  

17 
 

 

Substitua o mandril positivo de garra e o mandril sem garra nos mandris de 3 garras de acordo com a sequências, 
devendo ser montados em seus encaixes correspondentes, de acordo com o No. do mandril positivo com garra e o 
mandril sem garras. 

 
Desligue a energia! 
Insira a chave do mandril, girando no sentido anti-horário, e gire o 
mandril para remover todos os mandris positivos com garra. 
Verifique o interior de cada encaixe do mandril e remova os detritos. 
O número de cada mandril é 1, 2 e 3 ou A, B e C. O número pode ser 
encontrado na parte inferior dos encaixes de cada mandril. 

• Encontre o mandril de No.1. 
• Insira a chave de mandril no mandril. 
• Gire a chave de mandril no sentido horário para encontrar a 

extremidade superior do encaixe do flange (ver figura). 
• Insira o mandril No 1 no encaixe e gire até que o mandril fique fixo. 
• Repita essas etapas acima para os mandris No.2 e 3. 
• Ao substituir os mandris positivos dos 3 mandris com garras, atenção 

para os seguintes pontos abaixo: 
Comece a partir do mandril No. 1; a substituição deve ser efetuada na ordem. 
Antes da montagem, o mandril, o encaixe e o mandril positivo com garra devem ser totalmente limpos. 
É estritamente proibido utilizar o mandril positivo com garra e o mandril sem garra de forma mista. 
Não aperte o mandril positivo com garra com muita força no mandril, caso contrário ele será danificado e perderá 

a sua precisão. 
Quando realizar a usinagem das peças irregulares, é proibida a montagem de mandris não padrão, devendo ser 

montado mandris de 4 garras para completar o trabalho. 
Três é sempre um movimento pequeno para empurrar no mandril de 3 garras. Quando o mandril de 3 garras é 

utilizado para prender a peça de trabalho, é recomendado medir sua concentricidade. Se o valor de teste é 
muito alto, é recomendado o uso de um mandril de 4 garras em vez do mandril de 3 garras. Para isso, use um 
medidor de concentricidade para o teste e ajuste a peça de trabalho até conseguir a melhor posição. 

 
Cabeçote Móvel 

 
O cabeçote móvel, que desliza ao longo do trilho sobre 
o leito da máquina, é fixado em qualquer posição da 
base com um dispositivo de trava rápida. A manga do 
cabeçote móvel é um Cone Morse No. 2, um centro 
associado fixo (dedal), como o centro fixo, centro de 
rolagem, haste do cone do mandril da broca e centro 
da ponta da broca. 
Os componentes do cabeçote móvel incluem, como 
mostrado na figura:  
Punho de trava: Para bloquear a manga em posição 
fixa. 
Volante do Cabeçote Móvel: Gire o volante para 
ajustar o comprimento da peça que se estende para 
fora do cabeçote móvel. 
Punho de trava do cabeçote móvel: Para bloquear o 
Cabeçote móvel na posição sobre o leito da máquina. 
Parafuso de ajuste: Ao ajustar o cabeçote móvel, mantenha o cabeçote móvel na sua posição central. 
Manga: Para corrigir as ferramentas cônicas, como o centro morto. 
Porca de ajuste: Para ajustar para a direita e esquerda o centro do cabeçote móvel. 
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Centro morto 

Quando o comprimento da parte saliente da peça de trabalho exceder a 2,5 vezes o seu diâmetro, haverá um centro 
morto (que está equipado na presente máquina ferramenta) ou um centro de rolamento (comprado separadamente). 
Ao utilizá-lo, a parte superior do centro morto deve ser lubrificado com óleo e girado com uma velocidade bastante 
lenta. O aquecimento por atrito reduzirá a vida útil do ponto central e pode causar danos à peça de trabalho. Caso 
necessite de uma velocidade mais alta, use o centro de rolamento em seu lugar. 
 
 
 
 
Montagem do centro morto: 

Verifique se o centro morto e o furo do cabeçote móvel estão limpos, sem qualquer sujeira, poeira, gordura ou óleo. 
Se houver sujeira ou óleo em excesso nas superfícies do equipamento, o cone Morse do mandril não será apertado 
de forma segura. 
Gire o volante do cabeçote móvel para fazer com que o componente fixo se estenda por cerca de 20 mm. 
Coloque o centro morto dentro do furo do cabeçote móvel e o centro morto será corrigido em sua posição central 
adequada. 
Para remover o centro morto, gire a placa virada sobre o cabeçote móvel para fazer com que o componente fixo seja 
retraído no cabeçote móvel e, desta forma, o centro morto sairá. 
 
Porta-Ferramenta 

O porta-ferramenta pode ser girado na posição predeterminada de 4 90 graus ou em qualquer ângulo intermediário, 
podendo fixar 4 ferramentas, uma a uma no máximo.  

 
Uso da ferramenta: 
A ferramenta é selecionada de acordo com a exigência. A 
exposição da ponta da ferramenta para fora da caixa de 
ferramenta deverá ser a menor possível, e deve ser fixada 
de forma segura com duas porcas, o que é útil para manter 
a sua resistência. 
Assegure que a ponta da ferramenta está apenas na linha 
central da peça de trabalho. Caso contrário, use a junta para 
colocá-la na linha central. 
Nota: Verifique a ponta da ferramenta para saber se ela 
está na altura correta e assegure que a mesma seja 
mantida na mesma altura do centro morto do cabeçote 
móvel. 

Se ambas as partes superiores estiverem na mesma altura ou se a ponta da ferramenta estiver mais baixa do 
que a parte superior do centro morto, então a altura está correta. 
Se a ponta da ferramenta estiver mais alta do que o centro morto, então mude a ferramenta para uma 
posição adequada ou substitua por uma ferramenta adequada. 
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Carro Longitudinal  

Movimente o carro longitudinal de modo que fique 
perpendicular ao fuso longitudinal e que a precisão mostrada 
na placa de dial sobre a manivela seja de 0,025 milímetros. 
 
Ajuste do carro longitudinal: 
Gire a manivela para trazer de volta carro longitudinal, do ponto 
de partida de 0,5 milímetros, pelo menos, e então, avance o carro 
para seu ponto de partida. 
Nota: Esta etapa irá eliminar o movimento não controlado do 
parafuso de rosca guia (ou folga), de modo que as leituras 
na escala do volante são mais precisas. 
Gire a manivela para fazer a “0” na linha de marcação na placa 
de dial marcação sobre o carro longitudinal, em alinhamento com 
a linha de marcação “0.000”. Enquanto evita o retorno da 
manivela, continue movimentando o carro longitudinal na mesma direção, ficando precisas as leituras mostradas na 
placa de dial na manivela. 
Depois de remover o carro longitudinal da peça, não se esqueça de mover o carro longitudinal para a linha de marcação 
“0” e de se preparar para o próximo procedimento, que é o de remover a escala original, ou seja, zerar. Lembre-se 
que a placa de suporte transversal deverá ser movimentada para trás a partir da peça de trabalho. 
Carro Transversal  

De forma semelhante ao carro longitudinal, a precisão na placa de dial do 
carro transversal é apresentada em 0.025 milímetros. O carro transversal, 
que é diferente do transporte longitudinal, pode ser girado em ângulo e 
depois, movido para trás e para a frente deste ângulo ao longo do fuso. 
 
Ajuste do carro transversal: 
Solte o parafuso do carro transversal, veja a figura para detalhes, para que 
o carro transversal seja girado. 
De acordo com a exigência de suas etapas, gire o carro transversal em 
ângulo.  
Aperte o parafuso do carro transversal e verifique o ângulo novamente para 
garantir que ele não se mova ao ser apertado. 
Utilize a manivela do carro transversal para movimentá-lo para trás e para 
a frente, em um novo ângulo ao longo do fuso. De forma semelhante à manivela, após o ajuste do carro longitudinal, 
antes de configurar o “0” na placa de dial na manivela, assegure que a escala original seja removida, ou seja, zerada. 
Lembre-se que a placa de retenção transversal deve ser movimentada para trás da peça, caso contrário, ela não será 
precisa. 
Assento  

 
Existe o controle manual e automático 
para o movimento longitudinal da 
máquina ferramenta.  

1. Movimento manual: 
Gire a manivela no sentido horário para mover 
o porta-ferramenta para a direita e girar a 
manivela no sentido anti-horário para mover a 
porta ferramenta do torno para a esquerda. 
O mesmo que a descrição para o carro 
longitudinal mencionada na página anterior, 
configure a escala na placa de dial na 
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manivela, remova a escala original, ou seja, zerar. Lembre-se que a placa de suporte transversal deve ser 
movida para trás da peça de trabalho. 

2. Movimento automático do porta-ferramenta do torno 
A taxa de alimentação é determinada pela velocidade de rotação do parafuso, sendo que esta é determinada pela 
combinação das engrenagens na cabeça da máquina ferramenta. A rotação normal da taxa de alimentação é muito 
menor do que a rosca de corte. Portanto, é muito importante que, quando as roscas de corte, a combinação das 
engrenagens deve ser verificada para que fique correta. O torno é configurado de acordo com a velocidade de 
rotação normal antes do envio da fábrica. Quando da usinagem de diferentes roscas posterior, a combinação das 
engrenagens é obrigada a ser trocada com frequência. 

 
Aviso! 
Muito perigoso! Preste muita atenção à taxa de alimentação antes de fechar o dispositivo de alimentação 
automática. Fique alerta e pronto o tempo todo para desligar a máquina, caso contrário, a porta-ferramenta do 
torno irá colidir contra o fuso em rotação, causando danos e possíveis ferimentos! 
Use a alimentação automática, quando em rotação normal:  
1) Use o volante de alimentação manual para mover o porta-ferramenta do torno para a posição desejada. 
2) Defina a alavanca de Avanço/Paragem/Recuo do parafuso para a posição Avanço. 
3) Ajuste a velocidade de rotação da máquina ferramenta para a velocidade exigida. 
4) Puxe a alavanca de alimentação automática para baixo, para a posição de alimentação automática. 
5) Puxe a alavanca de alimentação automática para cima, para a posição de parada automática de alimentação. 
6) A alimentação automática também pode ser operada na direção oposta, desligando-se o trono e trocando a 

direção do parafuso. 
 
Troca dos Rolamentos 

 
Existem várias combinações de engrenagens para uma variedade de diferentes taxas de alimentação nesta máquina 
ferramenta e por isso há uma tabela de comparação postada no corpo da máquina para explicar como selecionar as 
combinações de engrenagens para cada segmento. O tamanho padrão é a rosca métrica (Nota: Este torno é uma 
máquina-ferramenta métrica, a rosca em polegadas é um valor aproximado e, se necessário para processar roscas 
em polegadas, é necessário adquirir uma máquina-ferramenta em polegadas). 
Tabela de comparação: 
Você poderá, de acordo com o tamanho da rosca, encontrar as combinações de rolamentos adequados e através da 
configuração da taxa de alimentação automática da máquina, a rosca que deseja. 
Nota! Há muitos detalhes de corte de rosca não incluídos neste manual, como por exemplo, ferramentas de corte, 
velocidades de corte e a relação detalhada com os diferentes tipos de metais. Caso não tenha esse conhecimento, 
consulte os profissionais antes de continuar!  
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Durante o período do engajamento das engrenagens de troca, primeiro interrompa a energia. Gire a chave da máquina 
ferramenta para a posição “Off” [Desligado] e depois, solte os dois parafusos sextavados no alojamento da caixa de 
engrenagens para desmontar o alojamento.  
A estrutura da rotação da engrenagem simples é ilustrada à esquerda e a engrenagem intermediária é ilustrado à 
direita, na figura acima, e, desde que o tamanho das engrenagens consiga atender a conexão entre A e D, tudo estará 
correto. 

(1) Solte os parafusos sextavados para garantir que as engrenagens de troca A e D sejam conectados 
para mudar as engrenagens B e C. 

(2) Desengatar a engrenagens B e C completamente, solte a porca do eixo do fuso e reajuste conforme 
necessário para garantir que fiquem envolvidos com a engrenagem A. 

(3) Ao substituir as engrenagens de troca necessárias para a troca do pitch da rosca para o corte da rosca, 
deve-se dar atenção às pequenas chaves em cada fuso e na engrenagem de marcação gravada em cada engrenagem 
e não envolvê-los de maneira errada. 
Aviso: Para o sistema de um conjunto de engrenagens, a engrenagem D tem uma almofada com uma tecla no eixo 
do parafuso utilizado para o posicionamento, que é projetado para garantir que a engrenagem D e a engrenagem C 
engatadas e conectadas sejam alinhadas e mantidas em linha reta. 

(4) Continue regulando as engrenagens B, C e A, e depois, gire o fuso manualmente, tente girar para trás 
e para frente, e observe. Quando a situação estiver normal, aperte a porca do fuso na estrutura de troca da 
engrenagem. 
Ao recuperar o alojamento da engrenagem, assegure que os dois parafusos da cabeça do cilindro estejam apertados. 

Rosca Giratória 

O giro das roscas dos parafusos é, de fato, para contar com a forma da ferramenta de corte, as instruções de operação 
do produto não contêm nenhuma disposição relevante dos tipos de ferramentas de corte, âmbitos, velocidades de 
corte e materiais adequados. Para obter detalhes específicos, consulte os profissionais experientes ou consulte os 
manuais profissionais para detalhes. 

Acessórios especiais 

(Comprados separadamente) 

Existem vários acessórios especiais opcionais para a coordenação do torno mecânico, de modo a melhorar suas 
funções, que são apresentados como segue: 

1. 80mm de diâmetro. Mandril de 4 garras 2. Mandril em forma de flor de 160mm
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3. Luneta Móvel 4. Luneta Fixa

5. Centro de Cabeça Fixa Morse No.3 6 Centro de rolamento Morse No. 2 (para corpo de 
cabeça móvel) 

7. Haste de Conexão da biela do cone B16 (1-13) 8. Mandril de broca B16 (1-13)

9. Conjunto de 11 peças-ferramenta
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Manutenção 
 
Aviso!! 
Antes de efetuar a manutenção, corte a energia da máquina, caso contrário, poderá causar ferimentos graves. 
 
Cronograma de Manutenção e Serviços 

Um melhor desempenho da máquina é conseguido seguindo este cronograma de manutenção, de serviço e descrição 
detalhada fornecida nesta seção. Dependendo do ambiente onde a máquina é utilizada, você poderá precisar executar 
essas tarefas com mais frequência. 

 
Verificação diária necessária 

 
1) Existe algum parafuso fixo solto? 

2) Existe alguma peça danificada? 

3) Alguma peça de ajuste está com falhas? 

4) Existe algum cabo antigo ou danificado? 

5) Existem outras condições não seguras? 

6) A máquina está muito suja? 

7) As ferramentas e a caixa de armazenamento de ferramentas estão limpas? 

  

Verificação Mensal 

 
Existe alguma engrenagem danificada, desgastada ou enferrujada ou há lama ou detritos que entopem o interior da 
caixa de engrenagens? A máquina necessita ser limpa e lubrificada? 
 
Limpeza 

 
Depois de concluído o trabalho, quando a máquina não estiver em uso, limpe todas as aparas de ferro, o líquido 
emulsionado (ou água) e o refrigerante na máquina ferramenta, e descarte para fora do cárter de óleo, limpe o carro 
da máquina e o controle deslizante a seco, tire todas as ferramentas de corte, aplique óleo de máquina nas superfícies 
da máquina ferramenta e no carro, e não use ar comprimido para limpar o seu torno. 
 
Lubrificação com óleo 

Todos os orifícios de óleo, incluindo os circuitos de óleo e os suportes direito e esquerdo do parafuso de avanço devem 
ser lubrificados com óleo duas vezes por dia. Se a sua máquina-ferramenta é usada constantemente, é necessário 
abrir a caixa de engrenagens de troca e encher o orifício de óleo do suporte esquerdo também, e todas as guias e as 
superfícies dos carros grandes, médios e pequenos devem ser lubrificadas com óleo.  
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Serviços 
 
Se houver alguma falha na máquina-ferramenta, os fenômenos de falha deverão ser observados de acordo com a 
seguinte tabela de comparação de falha, descobrindo a causa da falha e o método para a solução. Se for necessário 
trocar alguma peça, ou se não conseguir confirmar se pode fazer a reparação, sinta-se à vontade para ligar para nosso 
telefone de suporte técnico. 
 
Tabela de Comparação de Falha 

Motor e Parte Elétrica 

  
Sintoma Causas possíveis Método possível para Solução 

A máquina não nicia nem para. 1. Fusível queimado. 
2. Botão de parada de 
emergência está desligado ou 
com defeito. 
3. Plugue/soquete defeituoso ou 
linha de alimentação de energia 
com defeito. 
4. Placa de circuito com defeito. 
5. Falha de energia/interrupção 
de energia. 
6. Falha no botão ou chave do 
motor. 
7.Defeito na chave de rotação do 
fuso. 
8. Linha de conexão aberta/ 
resistência mais alta. 
9. Falha do motor. 

1. Excluir o curto-circuito/substituir o 
fusível no painel de controle. 
2. Gire suavemente o botão de parada de 
emergência no sentido horário até que ele 
apareça ou substitua por um novo. 
3. Verificar e descobrir o plugue/soquete 
com defeito ou falha na linha de 
alimentação de energia. 
4. Verifique placa de circuito e, se estiver 
danificada, substitua por uma nova. 
5. Verifique se tensão da rede elétrica e se 
a energia está energizada. 
6. Substituir o botão com defeito ou trocar 
por um novo. 
7. Girar a chave para frente e para trás e 
substituir a chave defeituosa por uma 
nova. 
8. Verifique se há fios danificados ou 
desconectados/Reconecte/Se necessário, 
substituir o fio.  
9. Verificar/reparar/substituir. 

Energia da máquina ou falta de 
energia. 

1. Material da peça de trabalho 
(principalmente de metal) não é 
adequado para usinagem 
2. Falha na placa de circuito do 
computador. 
3. Há erro no reostato de 
regulação de velocidade do 
motor. 
4. Falha na escova de carbono do 
motor. 
5. Deslizamento da Polia/pinhão. 
6. Rolamento do Motor com 
defeito. 
 
 
 
7. Peça usinada excede a faixa de 
usinagem de máquina. 
 
 
 
8. Chave de rotação do fuso com 
defeito. 

1. Selecione o metal adequado para 
usinagem. 
 
2. Verifique a placa de circuito do 
computador e substitua a defeituosa por 
uma nova. 
 
3. Verifique, teste e substitua o defeituoso 
por um novo. 
4. Retire a escova e limpe/substitua se 
estiver danificada. 
5. Substitua a polia/eixo solto. 
6. Gire o eixo para teste, moagem 
rotativa/eixo solto, se o rolamento estiver 
danificado, substitua por um novo. 
7. Use ferramenta afiada/ajuste para 
corrigir o ângulo/reduza a velocidade de 
alimentação/profundidade de corte e, se 
possível, o uso de fluido de arrefecimento. 
8. Gire a chave para frente e para trás e 
substitua a peça defeituosa por uma nova. 
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Ruído alto e repetitivo perto da 
máquina ou noto. 

1.Porca fixa faltando ou solta. 
2. Ventilador do motor entra em 
contato com tampa. 

1. Verifique a porca, substituir ou apertar o 
mais firme possível. 
2. Aperte o ventilador ou substitua a peça 
defeituosa. 

Sobreaquecimento do motor. 1. Sobrecarga do motor. 
2. Aberturas da ventilação do 
motor bloqueadas. 

1.Reduzir carga do motor. 
2. Limpar o motor para manter a circulação 
de ar adequada. 

Ao cortar, o motor faz muito 
barulho. Sobreaquecimento ou 
pausa no corte. 

1. Profundidade de corte ou 
velocidade de alimentação é 
muito grande. 
2. Durante a operação de corte, a 
velocidade ou a alimentação do 
motor está errada. 
3. Ferramenta de corte não está 
afiada. 
4. Engrenagem está muito 
apertada, fazendo com que seja 
mordida. 

1. Reduza a profundidade de corte ou a 
velocidade de alimentação. 
2. Utilize a velocidade adequada de 
acordo com a tabela de velocidade de 
alimentação. 
3. Ferramenta afiada ou substituída. 
4. Gire a sintonia fina até que, o girar o 
mandril manualmente, a engrenagem gira 
suavemente. 

 
  
Sintomas na Operação e no Trabalho 

 
Sintomas Causas possíveis Ação de Correção 

A vibração é muito grande no 
arranque e no funcionando da 
máquina em geral. 

1. Peça é colocada desbalanceada. 
2. Correia solta ou danificada. 
3. Polias em V não estão alinhadas. 
4. Engrenagens desgastadas ou 
danificadas. 
 
5. Mandril ou mandril em formato de 
flor não balanceados. 
 
6. Rolamento do fuso seriamente 
desgastado. 

1. Monte novamente a peça de trabalho 
na posição central do eixo ao máximo. 
2. Aperte/substitua a correia, se 
necessário. 
3. Alinhe as polias em V. 
4. Verifique a engrenagem e substitua, 
se necessário. 
5. Ajuste o mandril ou o mandril em 
formato de flor, contate o fabricante 
para obter ajuda. 
6. Substitua o rolamento do eixo 
desgastado. 
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Acabamento de superfície do 
produto acabado não é 
suficiente. 

1. Velocidade errada ou taxa de 
alimentação utilizada errada. 
2. A ferramenta não está afiada 
ou de qualidade ruim. 
3. A almofada de ferro está 
muito solta. 
4. Ferramenta está muito alta. 

1. Ajuste adequadamente a velocidade de 
rotação ou a velocidade de alimentação. 
2. Afie ou escolha uma ferramenta melhor. 
3. Aperte a almofada de ferro. 
4. Reduza a altura da ferramenta. 

Centro do cone não consegue 
ser removido do cabeçote 
móvel. 

1. Eixo da cauda retraiu 
completamente no cabeçote 
móvel. 
2. Antes de colocar o centro no 
eixo da cauda, o lixo não foi 
removido. 

1. Gire a placa de rotação do cabeçote 
móvel para fazer com que o centro caia 
automaticamente. 
2. Deixar a superfície do centro sempre 
limpa. 

Carro longitudinal, carro 
transversal deslizante ou assento 
não movimenta de forma suave. 

1. Almofada de ferro não foi 
ajustada corretamente. 
2. Manivela solta. 
3. Mecanismo do parafuso de 
avanço está desgastado ou 
ajustado de forma inadequada. 

1. Ajustar os parafusos da almofada de 
ferro adequadamente. 
2. Aperte os parafusos da manivela 
3. Aperte os fixadores que estão soltos 
no mecanismo do parafuso de avanço. 

As manivelas do carro 
longitudinal, do carro 
transversal ou do assento são 
giram com dificuldade. 

1. Há aparas, pó ou sujeira em 
na almofada de ferro. 
2. Os parafusos da almofada de 
ferro estão muito apertados. 
3. O leito da máquina está seco 
demais.  

1. Remova a almofada de ferro, limpe a 
pista/faça com que eles coincidam entre 
si, lubrifique e reajuste a almofada de 
ferro. 
2. Solte os parafusos lentamente para que 
o leito da máquina se movimente 
suavemente. 
3. Lubrifique o leito e os punhos da 
máquina. 

Durante o corte, não há 
vibração em excesso na 
ferramenta de corte ou nos 
componentes da máquina.  

1. Porta-ferramenta não está 
apertada o suficiente.  
2. A ferramenta é colocada 
muito longe da porta-
ferramenta, que tem falta de 
apoio. 
3. Almofada de ferro está 
ajustada de forma inadequada. 
4. Ferramenta não afiada. 
5. Velocidade do fuso ou taxa de 
alimentação não correta. 

1. Procure por detritos e faça a limpeza. 
Depois, corrija novamente. 
2. Monte novamente a ferramenta para 
que a parte que está se projetando para 
fora do porta-ferramenta não seja superior 
a 1/3 do comprimento total. 
3. Aperte os parafusos do componente 
afetado. 
4. Substitua ou afie a ferramenta 
novamente. 
5. Use a velocidade de fuso recomendada 
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Quando a peça de trabalho é 
usinada de ponta a ponta, o 
resultado obtido não é correto 

1. Cabeça da máquina e 
cabeçote móvel não estão em 
uma linha reta.  

1. Reajuste o cabeçote móvel e ajuste em 
linha reta com a posição do fuso da 
máquina. 

Braçadeira do mandril não pode 
ser movido ou é movido com 
dificuldade. 

1. Há um objeto estranho na 
braçadeira. 

1. Remover a braçadeira, limpar e 
lubrificar as roscas antes de montar 
novamente. 

Assento não consegue ser 
movido.  

1. Engrenagens não estão todos 
acoplados. 
2.Engrenagens estão 
danificadas. 

1. Ajuste a posição da engrenagem. 
2. Substitua a engrenagem danificada. 

Assento é movido com 
dificuldade. 

1. Bloqueio do assento está 
muito apertado. 
2. Há também muitos objetos 
estranhos no leito da máquina. 
3. Leito da máquina está muito 
seco e tem de ser lubrificado. 
4. Almofada de ferro está muito 
apertada. 

1. Verifique que o bloqueio do assento 
seja totalmente liberado. 
2. Limpe os objetos estranhos com 
frequência durante o corte. 
3. Lubrifique o leito da máquina e o 
punho. 
4. Solte lentamente os parafusos da 
almofada de ferro. 

Alavanca da mudança de 
engrenagem pode não estar no 
lugar 

1. As engrenagens na cabeça da 
máquina não coincidem uma com 
a outra completamente. 

1. Rodar o fuso manualmente até que as 
engrenagens coincidam uma com a outra 
completamente. 

Ruído alto e repetitivo que vem 
da máquina. 

1. As engrenagens na cabeça da 
máquina não coincidem uma com 
a outra completamente. 
2. Engrenagem ou rolamento está 
danificado. 
 
3. Peça de trabalho atinge objeto 
fixo. 

1. Ajuste o espaçamento entre as 
engrenagens. 
 
 
2. Substitua a engrenagem ou o 
rolamento danificado. 
3. Pare de máquina ferramenta e corrija 
o problema imediatamente. 

Mandril do cabeçote móvel não 
saiu do cabeçote móvel. 

1. Bloqueio do cabeçote móvel está 
muito apertado. 

1. Gire o punho do bloqueio no sentido 
anti-horário. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
  

28 
 

 

Ajuste da Almofada de Ferro 

Ao ajustar a almofada do ferro, o objetivo é restaurar a posição do deslocamento 
desnecessário entre o bloco de ferro e a folha de deslizamento, e manter o bloco de ferro e 
a folha de deslizamento não muito apertados entre si. Se 
a almofada do ferro ficar solta, resultará em danos na 
peça de trabalho e no desgaste e rasgo da folha de 
deslizamento, da porca e do parafuso guia. Se a 
almofada do ferro estiver muito apertada, causará uma 
dificuldade no giro do volante.  

Existem dois lugares na almofada do ferro que podem ser ajustados no 
Torno SP2102, ou seja, a almofada do ferro do carro longitudinal e a 
almofada do ferro do carro transversal (como mostrado em B na figura). 
A almofada do ferro do assento foi ajustada corretamente na fábrica antes 
da entrega, e não deve precisar de mais ajustes. 
 
Ferramentas necessárias Qde 
Chave Allen 2mm 1 
Chave de 7mm 1 
Procedimentos para ajustar a almofada do ferro do carro longitudinal e a 
almofada do ferro do carro transversal: 
1) Desligue a energia! 
2) Solte as três porcas de segurança (conforme mostrado em A). 
3) Aperte ou solte os parafusos, verifique se a condição de 

deslizamento, que deve ser suave, elimine a soltura ou o aperto demasiado e, se necessário, faça o reajuste. 
4) Finalmente, aperte as três porcas de bloqueio.  
 
Substituir a escova do motor  

Ferramentas necessárias Qde 
Chave de fenda 1 
 
Procedimentos para substituir a escova do motor: 
1) Desligue a energia! 
2) Remova o as proteções frontal e traseira da escova (conforme mostrado na figura). 
3) Substitua as escovas do motor por novas. 
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Diagrama Elétrico da Máquina 
 
Diagrama Esquemático Elétrico  
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Manutenção Elétrica Apresentada em Figuras  

Primeiro Passo  

 
1. O QKS7 desempenha o papel de um interruptor na função, a partir do qual é necessário introduzir duas linhas de 
1mm2. Uma extremidade de uma linha das duas linhas é necessária para pressionar o terminal, e a outra extremidade 
não deve ser necessária para pressionar o terminal (conforme mostrado na Figura 1). 
2. Para o modo de ligação interna do QKS7, ligue os dois terminais inferiores (como mostrado na Fig.2). 
3. O modo de conexão dos fios e linhas do plugue introduzidos de QKS. Os fios do plugue são compostos de três 
cores, como azul, verde amarelo e roxo, e o fio amarelo esverdeado não é conectado temporariamente, pois não há 
nenhum fio de terminal nas linhas introduzidas de QKS, que podem ser conectados com o fio azul dos fios do plugue 
(como mostrado na Fig.3). 
4. Os fios do plugue e as chaves de QKS são conectadas completamente (como mostrado na Figura 4). 
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Segundo Passo 

 

 
1. Existem os botões de início e de paragem no botão switch e, os terminais 13 e 23 estão conectados à entrada de 
energia. Os terminais 14 e 24 estão conectados ao controlador (como mostrado na Figura 1). 
2. Método de conexão dos dois terminais de fusíveis (como mostrado na Fig.2). 
3. O fio roxo dos fios do plugue e da linha introduzida de QKS7 estão conectados com os terminais 13 e 23 do botão 
switch, respectivamente. Os dois fios do fusível são combinados em um terminal e, em depois, conectados com o 
terminal 14 (ou 24) do botão switch, e o terminal 24 (ou 14) do botão switch está ligado ao fio preto (como mostrado 
na figura 3), e o fio A1 do botão switch está conectado ao fio vermelho (como mostrado na Fig. 3), (como mostrado na 
Fig.4). 
4. Com a etapa concluída, agora existem quatro terminais. 
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Terceiro passo 

 

 
 
1. Modo de ligação do potenciômetro (como mostrado na Fig. 1). 
2. O potenciómetro é conectado ao micro controlador e o fio azul é conectado ao P2 sobre a placa (como mostrado 
na Fig.2). 
3. Os fios com terminais do botão switch são conectados a L1 e L2, respectivamente, na placa (como mostrado na 
Fig.3). 
4. O switch giratório, sendo que há números sobre ele, que é usado para o controle do positivo e a rotação inversa do 
motor (como mostrado na Figura 4). 
5. Motor DC [corrente contínua] (como mostrado na figura 5). 
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Quarto Passo 

 

 
1.Use um fio para conectar A1 do botão switch ao No.9 do switch giratório. Uma seção do fusível é conectada ao No. 
10 do switch giratório. 
Conecte A- do controlador ao No. 1 do switch giratório. Conecte A + do controlador ao No.3 do switch giratório. 
Conecte os dois fios do motor ao No. 4 e No. 8 do switch giratório, respectivamente (como mostrado na Fig. 1 e Fig. 
2). 
 
2. Análise geral de falhas 
1) O motor não gira. 

1. O fusível está queimado. 
2. Mau contato, verificar todas as conexões dos fios. 
3. Não há fornecimento de energia. 

2) A direção na qual o motor gira é incompatível com a exigência. 
1. Trocar os fios A- e A + na placa de circuito. 

3) O número de rotações do motor é incompatível com a exigência. 
1. Trocar os fios P1 e P3 inseridos na placa de circuito. 
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Certificado de Torno: 

 

No. Objeto de testes Desenho Permissível 
(mm) 

Medido  

(mm) 
1 Funciona fora do 

fuso e radial 
periódico desliza do 
fuso 

 

A: 0,009 A: 

2 Funciona fora do 
nariz do fuso 

 

0,009  

3 Funciona fora do 
cone interno do fuso 

 

A: 0,015 
B: 0,03 

A: 
B: 

4 Paralelismo dos 
guias do cabeçote 
móvel 
A= em plano vertical 
B = em plano 
horizontal 

 

A: 0,025/50 
B: 0,015/50 

A; 
B: 
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5 Centros do cabeçote 
fixo (MT3) e do 
cabeçote móvel 
(MT2) para mesma 
altura acima do 
plano de referência 

 

A: 0,04 A: 

6 Paralelismo do eixo 
do fuso com 
movimento do carro  
A= plano vertical 
B = plano horizontal 

 

A: 0,03/250 
B: 0,03/250 

A: 
B: 

7 Paralelismo no 
deslize superior com 
o fuso e movimento 
do carro  

 

0,04/75  

8 Funciona fora do 
mandril de 
orientação 

 

0,04  

9 Funciona fora do 
mandril de 
orientação. 
Objeto de teste  
A)φ20mm 
B)ø30mm 

 

A) Φ20mm 
1:0,04 

B) ø30mm 
1:0,04 
2:0,08/100 

A) 
1: 
2: 
B) 
1: 
2:  
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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.  

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe exclusivamente à 
substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do produto.  
 
Garanta sua garantia! 
Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois semestre 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, graxa, gás, 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. Peças que requerem manutenção corriqueira;  
6. Peças de desgaste natural;  
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, ou conjuntos;  
10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da movimentação, 
transporte ou estocagem;  
11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não 
recomendados pela NTS do Brasil.  
 
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  
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. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS.  
6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil.  
7. O prazo de validade estiver expirado.  
8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.  
*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima podem não ser aplicáveis 
para o equipamento adquirido. 
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www.tanderequipamentos.com.br 
vendas@tanderequipamentos.com.br 

Importado e distribuído por: 
NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 
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