
Manual de Instruções 
Desmontadora Lateral - NDL220G 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente às instruções de 
operação antes de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para 
referência futura.  

“As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com o seu modelo. 
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PREFÁCIO 

Agradecemos por ter escolhido esta desmontadora lateral. Este guia é um 
documento importante da máquina, para garantir uma operação correta e 
segura, além de proporcionar uma vida útil longa e melhor eficiência para a 
máquina. Por favor, leia cuidadosamente este manual antes da instalação e 
operação. 

Guarde cuidadosamente este manual para utilizá-lo a qualquer 
momento. 

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO 

Para manter a máquina e o usuário em segurança, a responsabilidade do 
proprietário é de ler e seguir estas instruções: 

• Seguir todas as instruções de instalação.
• Certificar-se de que a instalação esteja em conformidade com todas as

normas e regulamentos Municipais, Estaduais e Federais aplicáveis.
• Verificar cuidadosamente a unidade para a função inicial correta.
• Ler e obedecer às instruções de segurança. Mantê-las prontamente

disponíveis para consulta pelos operadores da máquina.
• Certificar-se de que todos os operadores sejam devidamente treinados,

saibam como operar a unidade de forma segura e correta e sejam
devidamente supervisionados.

• Permitir a operação da unidade somente com todas as partes no lugar e
funcionando com segurança.

• Regularmente inspecionar cuidadosamente a unidade e realizar todo o
trabalho de manutenção conforme necessário.

• Prestar assistência técnica e manutenção da unidade somente com peças
de reposição autorizadas ou aprovadas.

• Manter todas as instruções permanentemente junto com a unidade e todos
os adesivos da unidade sempre limpos e visíveis.

Não tente operar este equipamento se você nunca foi treinado 
em serviços básicos e nos procedimentos de 
montagem/desmontagem de pneus. 

Pessoas não autorizadas não devem permanecer próximas do 
local com adesivos de advertência e os adesivos nunca devem 
ser retirados. 

Nunca toque nas partes móveis durante a operação. 

Os danos decorrentes de acidente, mau uso, alterações e 
reparos não autorizados da máquina causados pelos 



MANUAL DO USUÁRIO 

operadores ou por terceiros, não são de responsabilidade do 
fabricante. 

1. INTRODUÇÃO

1.1 ESCOPO DE APLICAÇÃO 

Este trocador de pneus foi projetado e fabricado especialmente para trocar os 
pneus de carros, vans, caminhões leves e motocicletas com o princípio de 
melhor qualidade e maior eficiência de trabalho. 

Nota: Esta máquina somente poderá ser usada para a finalidade 
designada pelo fabricante. Não a use para qualquer outra 
finalidade 

Qualquer dano causado pelo uso incorreto ou além do escopo de 
aplicação não será coberto pela garantia. 

1.2 DADOS TÉCNICOS 

1.3 TRANSPORTE 

Certifique-se de transportar a máquina com a sua embalagem 
original e posicioná-la de acordo com as marcas na embalagem. 
A máquina embalada deve ser movimentada por meio de uma 
empilhadeira de capacidade apropriada, insira os garfos nos 
pontos indicados na (Fig. 1). 

Fig.1 

A temperatura para o transporte deve ser de -250 a +550, devem ser tomadas 
algumas medidas para evitar a umidade, abalo e concussão. 

1.4 ESTRUTURA 
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1. Mola de eixo vertical

2. Válvula oscilante

3. Eixo sextavado

4. Cabeçote de desmontagem

5. Garra

6. Plataforma giratória

7. Etiqueta de operação

8. Pedal da plataforma giratória

9. Pedal da garra

10. Pedal para comprimir o pneu

11. Alça limitadora

12. Alça de bloqueio

13. Coluna

14. Bomba de enchimento

15. Cilindro de fixação

16. Alça da lâmina

17. Conexão da fonte de ar

18. Cilindro desmontador de talão

19. Braço para comprimir o pneu

20. Lâmina desmontadora de talão

21. Pé de cabra

1.5 ADESIVOS DE ADVERTÊNCIA E INSTRUÇÕES DA MÁQUINA 

[Legenda: CUIDADO 

Fig. 2 
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MANTENHA SUAS MÃOS LONGE DA ÁREA 
DE TALÃO DURANTE O ENCHIMENTO 

Mantenha suas mãos longe do pneu quando em operação. 

[Legenda: ATENÇÃO 
CERTIFIQUE-SE DE LER TODOS OS 
ADESIVOS DE ADVERTÊNCIA E O 
MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DA 
OPERAÇÃO DESTA MÁQUINA] 

Leia atentamente o manual de instruções antes da operação. 

[Legenda: ATENÇÃO 
SEMPRE UTILIZE ÓCULOS DE PROTEÇÃO 
AO OPERAR ESTÁ MÁQUINA. ] 

Quando operando, use equipamentos de proteção 
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[Legenda: PERIGO 
FIQUE LONGE AO ENCHER O PNEU. 
FALHAS NO PNEU OU NA RODA SOB 
PRESSÃO PODE CAUSAR LESÕES 
GRAVES OU MORTE 
ATENÇÃO 

 

Quando em enchimento rápido, certifique-se que a roda esteja fixada. 

 

 
[Legenda: ATENÇÃO 
NÃO VESTIR ROUPAS LARGAS, CABELO 
LONGO OU JÓIAS. 
AS PEÇAS MÓVEIS PODEM ENROSCAR E 
PUXAR  

 

Quando em operação não usar cabelo longo, não vestir roupas largas e 
não usar joias. 
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[Legenda: ATENÇÃO  
MANTENHA AS MÃOS LONGE DE TODOS 
OS PONTOS DE APERTO 

 

Quando em operação, não coloque a mão nos objetos que caem. 

 

 

Choque elétrico. 

 

Nunca coloque a perna entre a lâmina desmontadora de talão 
e a borracha do talão, para evitar pisar no pedal errado e 
causar ferimento ao operador. 

 

Nunca coloque a mão no pneu quando o cabeçote de 
desmontagem estiver na posição de funcionamento, para 
evitar causar ferimento ao operador. 

 

Nunca coloque a mão entre o pneu e o dispositivo de aperto 
ao operar o aro da roda, para evitar causar ferimento ao 
operador. 

 

As garras devem estar na posição fechada quando se 
desmonta o talão, para evitar ferimento ao operador. 

 

O operador deve usar óculos de proteção ao encher pneus na 
máquina com o sistema GT, para evitar um sopro nos olhos. 

 

Nunca coloque a mão entre o aro da roda e o pneu ao encher 
o pneu, para evitar ferimento ao operador.  

 

Ninguém deve ficar atrás da coluna de inclinação, estando a 
máquina na posição de funcionamento.  

 

Preste atenção para manter os adesivos de segurança completos. Quando não 
estiverem claros ou ausentes, você deve substituí-los por novos adesivos. 
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Você deve fazer com que os operadores visualizem os adesivos de segurança 
com clareza e compreendam o significado do adesivo. 
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1.6. DIAGRAMA DE POSIÇÃO DA ETIQUETA DE SEGURANÇA 
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2. INSTALAÇÃO E PREPARAÇÃO 

2.1 INSTALAÇÃO 

2.1.1 LOCAL DE INSTALAÇÃO 

Ao escolher o local para instalação, certifique-se de que ele esteja em 
conformidade com as normas de segurança vigentes. 

O trocador de pneus semiautomático deve ser conectado à fonte de alimentação 
elétrica principal e ao sistema de ar comprimido. Portanto, é aconselhável 
instalar a máquina próxima destas fontes de energia. 

O local de instalação deve pelo menos oferecer o espaço mostrado na Fig. 3, de 
modo a permitir que todas as partes da máquina sejam operadas corretamente 
e sem qualquer restrição. 

 

Se a máquina for instalada ao ar livre, ela deve ter uma 
cobertura de proteção para evitar a exposição à chuva e à luz 
solar. É proibido o uso de gás inflamável no local! 

 

 
Fig. 3 

2.1.2 DESEMBALAGEM 

Após retirar a embalagem, verifique se há danos visíveis na máquina e no 
componente devido ao transporte. Se houver algum problema, contate o 
revendedor. Todo o material de embalagem, como plásticos, pregos, parafusos, 
madeira e papelão, deve ser descartado ou manuseado de acordo com as 
normas ambientais locais. 

 
Nota: O operador deve usar luvas de proteção durante a 
desembalagem da máquina para evitar ferimentos 
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2.1.3 Instalação da máquina principal 
 

Este trocador de pneus é desmontado e embalado antes da entrega, o braço 
vertical é desmontado antes da embalagem e o cliente deve montá-lo de acordo 
com o manual. 

• Após a retirada do papelão de embalagem, retire as caixas de acessórios (FIG 
4-1) o braço de desmontagem de talão (FIG 4- 5) e o conjunto da coluna (FIG 
4-2). E posicione a estrutura de acordo com a FIG 1.4. Remova o parafuso 
(FIG 4-4), a arruela elástica e a arruela da placa na estrutura. 

 
Fig. 4 

• Coloque a coluna na estrutura. O sentido do adesivo de advertência é para 
frente. Faça com que os orifícios na placa da base da coluna se alinhem com 
os orifícios roscados na estrutura. Mais uma vez, monte o parafuso removido 
(3.2.1), a arruela elástica e a arruela da placa e a placa removidas em 3.2.1 
O torque é 70 N-M (FIG5). Use o torquímetro para apertar. 

 
Fig. 5 

• Use a chave inglesa para remover o parafuso (FIG 6-3) o eixo sextavado 
(FIG6-1) e retirar a tampa do eixo vertical (FIG 6-2). Ao remover o parafuso 
na tampa do eixo vertical, você precisa usar a alça de bloqueio para bloquear 
o eixo sextavado para evitar um deslizamento e danificar a máquina ou causar 
ferimento no pessoal! 
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Fig. 6 

• Instale a mola do eixo vertical (FIG7-1) no eixo vertical. Monte a tampa do eixo 
vertical e monte o parafuso removido e monte a roda manual na bucha da 
porca do balancim (FIG 7-2). 

 
Fig. 7 

• Remova a contraporca na extremidade dianteira da haste do pistão do cilindro 
de desmontagem (FIG 8-1) e use a chave inglesa para remover a porca do 
parafuso do braço de desmontagem do talão (FIG8-4). Remova o parafuso 
(FIG8-3) e pendure a mola (FIG8-2). 
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Fig. 8 

• Posicione a bucha do eixo do braço de desmontagem de talão na placa de 
suporte de desmontagem de talão na estrutura (FIG 9-l) para alinhar o orifício 
e instale o parafuso de desmontagem de talão (FIG 9-2) e monte a porca para 
bloquear (FIG 8-4). Insira a haste do pistão (FIG 10-2) através do orifício da 
bucha deslizante de desmontagem de talão (FIG10-1). A superfície da bucha 
deslizante deve estar para fora (FIG 10). Monte a porca removida (FIG 8-1) 
na extremidade frontal da haste do pistão. A porca será montada. A distância 
da borda da lâmina de desmontagem de talão e a borracha de desmontagem 
de talão é de 30~40 mm (FIG11). Pendure a mola. (FIG9-3) 

 
Fig. 9 

  

 
Fig. 10 
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Fig. 11 

 

Nota: Se a máquina for aquela com enchimento rápido, abrir o painel lateral 
e inserir 2 peças de mangueira de Ø12pu na entrada da válvula de deflação 
rápida nos 2 bicos de Ø12 e depois instalar o painel lateral. 

• Se for equipado com a caixa de ferramentas, é necessário fixar firmemente e 
a coluna completamente instalada. 

2.1.4 INSTALAÇÃO DA CONEXÃO DA FONTE DE AR  
 

Quando a máquina sai de fábrica, a conexão da fonte de ar é retirada e colocada 
na caixa de acessórios e a conexão será instalada quando estiver novamente no 
local do cliente. 

• Retire a conexão da fonte de ar da caixa de acessórios e o parafuso e remova 
todo o óleo e poeira. Use o parafuso para fixá-la no lado direito da estrutura 
(Fig. 12). 

 
Fig. 12 
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• Conecte a mangueira de ar. Desprenda o adaptador na mangueira ǿ8 PU na 
parede lateral da estrutura e insira-o no cotovelo. Veja a fig. 13/14. E o 
adaptador é para evitar que a mangueira deslize para dentro da estrutura. 

 
Fig. 13 

 

 
Fig. 14 

• Conecte a bomba de enchimento ou caixa de calibragem de enchimento: 
Encaixe o adaptador da bomba de enchimento ou caixa de calibragem de 
enchimento na ranhura (fig. 15) da porca aberta na conexão da fonte de ar. 
Aperte a porca aberta e, depois conecte a fonte de ar. 



MANUAL DO USUÁRIO 
 

 
Fig. 15 

3.3.4 A fonte de ar foi ajustada antes da saída da fábrica. Se precisar alterar, 
ajuste novamente: 

Pressão: Levante o botão ajustável de pressão (FIG16-1) e gire-o no sentido 
horário e a pressão do ar aumentará. Enquanto que, se girar no sentido anti-
horário, a pressão do ar diminuirá. 

Alimentação de óleo: use uma chave de fenda para girar o parafuso FIG16-2). 
Se no sentido horário, a velocidade da queda de óleo vai diminuir. Se no sentido 
anti-horário, ela se tornará mais rápida. 

 

 
Fig. 16 

2.2 PREPARAÇÃO 

• Verifique se os três pedais estão em sua posição original; conecte a fonte de 
ar, a operação poderá começar quando a pressão chegar em 8-10bar. 

 

Nota: Após a conexão com a fonte de ar, a garra na plataforma 
giratória deverá abrir automaticamente, o que é ajustado antes 
da entrega. 
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• Pressionando o pedal (Fig. 2-8), a plataforma giratória girará no sentido 
horário. 

• Pressionando o pedal (Fig. 2-8), a plataforma giratória girará no sentido anti-
horário. 

• Pressionando o pedal (Fig. 2-10), a lâmina de desmontagem de talão 
começará a se mover, quando o pedal é solto, a lâmina de desmontagem de 
talão retorna à sua posição original. Enquanto isso verifique na direção da 
estrutura para saber se o regulador de ar está funcionando bem. 
Normalmente, ele soltará uma gota de óleo depois que o pedal for pressionado 
em umas 5-6 vezes. Se estiver soltando muito rápido ou muito devagar, ajuste 
o índice no regulador de ar com uma chave de fenda. 

• Pressionando o pedal (Fig. 2-9), as garras na plataforma giratória se fecham; 
(ao pisar levemente o pedal, a máquina pode mostrar a função de mudança 
de passo). Quando o pedal é pressionado novamente, as garras se abrem. 

 

Notas: A máquina deve ser bem fixada para evitar que se agite 
durante a operação. 
 
A máquina deve ser colocada completamente sobre o chão. 
Desligue todas as fontes de energia elétrica e de ar antes de 
realizar qualquer trabalho de manutenção. 
Verifique se os parafusos em todas as partes da máquina estão 
apertados. 
 
Mantenha a estrutura e as mãos afastadas das partes móveis da 
máquina durante a operação. O uso de colares, pulseiras, 
roupas soltas e cabelos longos é perigoso para os operadores. 
O operador deve usar equipamentos de segurança, como luvas 
e óculos. 
 
Mantenha a área de trabalho arrumada e limpa, caso contrário 
pode ocorrer acidentes repentinos. 
 
A área de trabalho deve ser bem iluminada 

 

3. OPERAÇÃO 
 

 

Nunca use a máquina antes de ler estas instruções e advertências 
com cuidado. 

 

3.1 DESMONTAGEM DE PNEUS 

3.1.1 PREPARAÇÕES 
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• - Solte todo o ar de dentro do pneu.  
• - Remova o peso no aro de roda. (Fig. 17)  

 

 
 Fig. 17 

3.1.2 Desmontagem de Pneu 

• Coloque o pneu entre a lâmina de desmontagem de talão e a almofada de 
borracha, e coloque a lâmina sobre o talão a 2 cm do aro da roda, pise no 
pedal (Fig. 2-10) para separar o talão do aro da roda. (Fig. 18). O furo de 
respiro do pneu não deve ficar próximo da lâmina de desmontagem de talão 
durante a operação. 

 
Fig. 18 

 

• Repita as etapas acima nas outras partes do pneu para retirar completamente 

o pneu do aro da roda. 
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• Coloque a roda com o pneu separado do aro na plataforma giratória e pise 

no pedal de fixação (Fig. 2-9) para comprimir o aro da roda. Você pode 

escolher que a garra externa e a garra interna comprimam a roda de acordo 

com diferentes tipos de aro de roda. Para separar o rebordo suavemente, 

você pode usar o pincel para espalhar o lubrificante ou sabão líquido 

espesso entre o rebordo e o aro da roda. 

• Posicione o eixo sextavado (Fig. 2-3) na posição de trabalho para fazer com 

que a ferramenta de desmontagem se aproxime do aro da roda, e use a roda 

manual (Fig. 7-2) para empurrá-la contra o balancim e depois use a alça de 

bloqueio (Fig. 2-12) para bloquear. A ferramenta de desmontagem se 

moverá automaticamente um pouco do vão (Fig. 19). 

 

O ângulo da ferramenta de desmontagem foi calibrado de acordo com o aro 

de roda padrão (13"). Ao manusear um aro de roda extragrande ou extra 

pequeno, você pode reposicionar. 

 

Fig. 19 

• Levante o talão no cabeçote de montagem/desmontagem com o pé de cabra 
e pise no pedal de controle da plataforma giratória (Fig. 2-8) para girar a 
plataforma giratória no sentido horário até que o talão esteja completamente 
separado (Fig. 20). Sugere-se colocar o cabeçote de 
montagem/desmontagem a cerca de 10 mm ao lado direito da válvula de ar 
se a roda tiver câmara, de modo a não danificar a câmara. 
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Fig. 20 

• Se houver uma câmara retire-a. Gire a roda para deixar o outro lado na direção 
do cabeçote de montagem/desmontagem e repita as etapas acima para 
desmontar o outro lado do talão. (Fig. 21) 

 

 
Fig.21 

3.2 MONTAGEM DE PNEUS 
 

 

Nota: Certifique-se de que o tamanho do aro da roda e do pneu 
seja o mesmo antes da montagem. 

 

• Limpe a sujeira e a ferrugem do aro da roda e prenda-a no mandril. Prenda o 
aro da roda na plataforma giratória. 

• Espalhe o líquido de lubrificação ou sabão líquido em torno do rebordo. Incline 
o pneu contra o aro da roda e mantenha a extremidade dianteira para cima. 
Pressione o eixo sextavado para baixo para mover o braço de desmontagem 
para fazê-lo entrar em contato com o aro da roda e travar. O rebordo esquerdo 
acima da cauda da ferramenta de desmontagem e o rebordo direito serão 
posicionados embaixo da extremidade dianteira da ferramenta de 
desmontagem (FIG. 22). Girar no sentido horário a plataforma giratória para 
guiar o rebordo inferior para dentro da ranhura de separação do pneu. 
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Fig. 22 

• Se houver uma câmara, coloque-a no pneu, conecte o núcleo e monte o 
rebordo de acordo com os passos acima mencionados (FIG23). No processo 
de fixação do aro da roda, não coloque as mãos entre o aro da roda e a garra 
para evitar ferimentos. 

 

 
 

Fig. 23 

 

 

Não coloque a mão entre o pneu e as garras e nunca permaneça 
atrás da máquina, para evitar lesões corporais. (Nunca ajuste a 
válvula de controle de pressão dentro da máquina, caso 
contrário, a válvula de bloqueio pode ser danificada). 

 

3.3 ENCHIMENTO 
 

Esta máquina é equipada com um calibrador para leitura da pressão durante o 
enchimento. 
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Mantenha a mão e a estrutura afastados do pneu durante a 
operação e faça o enchimento com cuidado, para evitar 
ferimentos. 

 Encha o pneu seguindo estritamente as instruções abaixo. 
Observe que não há nenhum dispositivo de proteção para a 
segurança do operador (ou terceiros) na máquina se o pneu 
explodir de repente. 

 Verifique antes do enchimento, se o aro da roda é do mesmo 
tamanho que o do pneu e se o pneu não está danificado. 

• Solte o pneu da plataforma giratória. 
• Conecte o inflador com a válvula de ar no pneu. (Fig. 24) 

 
Fig. 24 

• No processo de enchimento, você deve repetir a troca da bomba de 
enchimento para confirmar se a pressão indicada no manômetro não excede 
o escopo especificado pelo fabricante. A válvula de redução de pressão 
equipada na máquina faz com que a pressão não exceda 3,5 bar, e o cliente 
pode obter uma pressão de enchimento diferente ajustando a válvula de 
redução de pressão de acordo com a sua necessidade. 

• Se a pressão de enchimento for muito alta, você pode pressionar para baixo 
o botão de esvaziamento no dispositivo de esvaziamento para obter a pressão 
de ar necessária. 

 

4. MANUTENÇÃO 
 

 

Somente pessoal profissional qualificado pode executar o 
trabalho de manutenção. Antes de qualquer trabalho de 
manutenção, desligue a alimentação de energia e assegure-se 
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de que o pessoal de manutenção possa se encarregar do plugue 
de alimentação. Adicionalmente, corte o suprimento de ar, 
empurre o interruptor de alimentação de ar para a posição 
desligada e esvazie completamente o ar residual da máquina. 
Para usar corretamente o trocador de pneus e prolongar sua 
vida útil, é necessário prestar manutenção periódica e reparo de 
acordo com o manual de instruções, caso contrário o 
funcionamento e a confiabilidade da máquina serão afetados e 
o pessoal próximo da máquina ou o operador poderão sofrer 
ferimentos. 

 

As seguintes posições devem ser observadas na manutenção mensal: 

• Manter a máquina e a área de trabalho limpas. 
• Usar óleo diesel para limpar o eixo sextavado (Fig. 25). Usar óleo da máquina 

para lubrificar. 

 
Fig. 25 

• Usar óleo diesel para limpar a garra da plataforma giratória e seu guia e usar 
óleo à base de lítio para lubrificar (Fig. 26). 

 
Fig. 26 
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• Verificar periodicamente o nível de óleo de lubrificação no dispositivo de 
névoa de óleo. Se o nível de óleo estiver menor que a escala de óleo, 
abastecer com óleo de lubrificação SAE30 em tempo (Fig. 27) 
 

 
Fig. 27 

• Drenar periodicamente toda a água e impurezas do separador óleo/água. 

• Verificar periodicamente e ajustar a tensão da correia de acionamento. Ajustar 

adequadamente a porca de ajuste em A e B para obter a tensão adequada. 

(Fig. 28) 

  

 
Fig. 28 

 

• Verificar todas as partes conectadas e apertar os parafusos frouxos 
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AJUSTE DO EIXO SEXTAVADO E DA FOLGA DA PLACA DE BLOQUEIO 

Ao pressionar a alça de bloqueio sextavada para baixo, o eixo sextavado 
deslizará verticalmente sob o efeito do peso do eixo sextavado e da mola de 
retorno. Quando a alça de bloqueio gira no sentido horário por cerca de 100 
graus, o excêntrico conectado à alça empurra a placa de bloqueio para bloquear 
o eixo sextavado. Se você não conseguir chegar a essa situação, você pode 
alcançar o objetivo de bloquear o eixo sextavado através do ajuste da posição 
dos parafusos e porcas. 

 
Fig. 29 

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

(Veja a página seguinte) 
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 
A plataforma giratória 
gira em uma direção. 

Contato do interruptor 
universal queimado Troque o interruptor universal 

A plataforma giratória 
não gira. 

Dano na correia 

Correia muito frouxa 

Motor ou fonte de energia 

com problemas 

Dano no contato do 

interruptor universal 

Troque a correia 
 
Ajuste a tensão da correia 
 
Verifique o motor, a fonte de 
alimentação e o cabo da fonte 
de alimentação 
 
Troque o motor se o motor 
estiver queimado 
 
Troque o interruptor universal 

A plataforma giratória 
não pode prender o aro 
da roda como normal 

Garra desgastada 
 
Vazamento de ar do cilindro 
de fixação 

Troque as garras 
 
Troque a peça de vedação 
com vazamento de ar 

O eixo quádrico e 
sextavado não 
bloqueiam 

Placa de bloqueio não está 
em posição Consulte o capítulo V 

O pedal do chassi não 
retorna. 

Dano da mola de retorno do 
pedal Troque a mola de torção 

O motor não gira ou o 
torque de saída não é 
suficiente 

Emperramento do sistema 
de acionamento  
 
Capacitor quebrado  
 
Tensão insuficiente  
 
Curto-circuito 

Remova o emperramento 
 
Troque o capacitor 
 
Aguarde ou restaure a tensão 
 
Remova 

Força de saída do cilindro 
não suficiente 

Vazamento de ar 
 
Falha mecânica 
 
Pressão do ar insuficiente 

Troque a peça de vedação 
 
Remova a falha 
 
Ajuste a pressão do ar para 
atender às exigências 

Vazamento de ar 

Mangueira de ar quebrada  
 
Conexão de tubo quebrada  
 
Cabeçote de vedação 
quebrado  
 
Perda da cola de vedação 

Troque as peças quebradas  
 
Recarregue a cola de 
vedação 
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ELÉTRICO 

A. 220V-50hz/60hz   IP   1.1KW 
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ELÉTRICO 

B. 380V-50hz/60hz 3P   0.75KW 
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ELÉTRICO 

C. 110V/220V-50hz/60hz   IP   1.1KW



MANUAL DO USUÁRIO 
 

DESENHO DO PRINCÍPIO PNEUMÁTICO 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA DE ÓLEO 

MOBIL XHP 222 

ITEM PADRÃO DE QUALIDADE 
Taxa de penetração 25°C mm/10 280 
Ponto de gota °C 280 
Anti-corrosão Passou 
Viscosidade básica do óleo 220 
Estabilidade de oxidação 100h queda de 
pressão kpa 

35 

Percentual de perda de água 79% 5 
Corrosão em cobre 1A 

ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO SAE30# 

ITEM PADRÃO DE QUALIDADE 
Densidade 15°C 0,893 
Ponto de fulgor 224 
Ponto de gota °C -18
Viscosidade 40°C 100 
Viscosidade 100°C 11,2 
Índice de viscosidade 97 

GRAXA À BASE DE LÍTIO 2# 

ITEM PADRÃO DE QUALIDADE 
Taxa de penetração mm/10 278 
Ponto de gota °C 187 
Corrosão em cobre 100°C 24 h Sem alterações 
Corrosão em cobre (99 °C 100h) 0,2 
Anti-corrosão (52 °C 48 h) 1 nível 
Viscosidade de similaridade (15°C 10S_1) (P a 
S) 

800 

Perda de água (35°C lh) % 8 

ÓLEO PARA ENGRENAGENS CKC460 

ITEM PADRÃO DE QUALIDADE 
Viscosidade 40 °C 461 
Índice de viscosidade 92 
Ponto de fulgor °C 212 
Ponto de congelamento °C -26
Corrosão em cobre 100 °C       3 h 1A 
Impurezas mecânicas 0,007 
Ponto de gota -10



CERTIFICADO DE GARANTIA 

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

produto nas condiç�s expressas no Termo de Garantia abaixo. 

No caso de garanti a, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e se·u produto 

na assistência técnica. 

PRODl/TO 

N' DE SERIE N' DA NOTA FISCAL DE COMPRA 

ITTEZUSUARIU 

�F------------�I 
TELEFONE DE CONTATO E·MAIL 

: ENDEREÇO 

CEP CIDADE UF 
�-----� 

REVENDEDOR VENDEDOR 

RECIBO DE ENTREGA TÉCNICA 

Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de in struções 

antes de operá-lo. 

ASSINATURA DO CLIE:NTE 

DATA 



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. 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.

Não perca 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 natural, 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.



Perda 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.

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima podem
não ser aplicáveis ao equipamento adquirido.
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