
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Instruções 
 

Máquina De Corte A Plasma Techweld Cut 60A 220V - NMS602G 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente as 
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. 
 





 Dados Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operação 
1. Tenha certeza que o comutador está na posição de corte. 
2. Abra o interruptor de energia e coloque- o na posição “ligado”, o ventilador 

começará a funcionar. 
3. Abra a válvula ou interruptor do regulador de ar, ajuste a pressão e o fluxo do 

ar para torná-los adequados à máquina. 
4. Aperte o botão de controle do maçarico, a válvula eletromagnética está 

iniciando, o som do HF de acionamento do arco pode ser ouvido e o queimador 
do maçarico deve fluir gás (O queimador do cortador com suporte de arco deve 
soltar fogo). 

5. Certifique-se que a corrente de corte está adequada à máquina de acordo com 
a espessura da peça a ser cortada. 

6. Faça com que o queimador da tocha entre em contato com a peça de trabalho. 
Pressione o botão do maçarico e a parte posterior e acione o arco, o som do 
HF do arco diminuirão imediatamente. O usuário pode começar a cortar. 
(Mantenha distância de 1mm da ponta de cobre para a peça de trabalho). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Modelo    
Item CUT60 

Voltagem AC220V +/- 10% 
Frequência 60 
Corrente de Entrada 12 
Voltagem sem Carga 240 
Faixa de ajuste de corrente 
de saída 

20-60 

Tensão de Saída nominal 104 V 
Ciclo de Atividade 60% 
Perda sem Carga 60 V 
Eficiência 85 
Fator de Potência 0,93cos 
Classe de Isolamento B 
Classe de Proteção IP21 
Modelo de Partida do Arco Contato 
Pressão de Ar 5 Kg 
Peso 19 Kg 
Dimensão 480x204x303 mm 



Notas de instrução  
 

Ambiente de operação 

1. A máquina pode funcionar em condições secas com um nível máximo de 
umidade de 80%. 
2. A temperatura ambiente deverá estar entre -10 e +40 graus centígrados. 
3. Evite operar a máquina sob a incidência de luz solar ou goteiras. 
4. Evite operar a máquina em ambientes poluídos com alta concentração de poeira 
condutora ou gás corrosivo na atmosfera. 
 
 

Segurança 
1. Certifique-se de que o ambiente de trabalho esteja adequadamente ventilado! 

A máquina é pequena e sua estrutura é compacta e funciona com altas correntes, o 
vento natural não será suficiente para resfriar os componentes da máquina. Portanto, 
há uma ventoinha axial dentro da máquina para resfriá-la. 
Certifique-se que as duas extremidades da máquina e o obturador não estejam 
bloqueados ou cobertos, elas devem estar no mínimo a 3m da máquina com relação 
aos objetos ao redor. O operador deve ter certeza que a área de trabalho está ventilada 
adequadamente, o que é muito importante para a máquina. 

 
2. Não sobrecarregue! 

Limite a corrente da solda estritamente de acordo com a corrente de ciclo da tarefa 
máxima permitida para não exceder a carga, a sobrecarga danificará até mesmo a 
máquina de combustão. 

3. Não sobrecarregue a dc! 

A tensão de energia pode ser encontrada na ficha principal de dados técnicos. O circuito 
de compensação automático da tensão irá garantir que a corrente de solda seja limitada 
em disposição permitida, se a tensão de energia exceder a disposição permitida 
limitada, isso causará danos aos componentes da máquina. Seja cuidadoso. 

 
Manutenção 

1. Remova regularmente a poeira com ar comprimido, geralmente se as máquinas 
forem operadas em ambientes com muita poeira e fumaça, remova a poeira da 
máquina de solda duas vezes por mês. 

2. A pressão é adequada de acordo com a máquina de solda para proteger os 
componentes menores. 

3. Verifique os conectores de eletricidade e certifique-se que estão conectados com 
firmeza (especialmente conectores e inserções). Aperte o conector, se os 
componentes estiverem oxidados, estes óxidos devem ser removidos e 
conectados novamente. 

4. Evite que água e vapor entrem na máquina. Se a máquina tiver sido afetada com 
umidade, seque por dentro e verifique o isolamento da máquina. 

5. Se a máquina não for usada por um longo período de tempo, deve ser colocada 
em sua própria caixa de embalagem e armazenada em ambiente seco. 

 
 



Notas Importantes 
 

• Quando a máquina estiver funcionando, a troca de função do interruptor não 
deve ser alterada para evitar que a máquina danifique. 

• Antes da soldagem, o plugue móvel que está conectado às pinças de soldagem 
é puxado para cima e certifique-se de que as pinças de soldagem estão abertas 
com a máquina principal para evitar choque elétrico. 

 

Verificação de problema: 
 

CUT60 
PROBLEMA SOLUÇÃO 

1. O LED não está funcionando, a 
ventoinha também e não há saída de 
energia. 

1. Certifique-se de que o interruptor de 
ar esteja fechado. 
2. Certifique-se se está tudo certo com a 
rede elétrica. 
3. Talvez as quatros variáveis de calor 
estejam com algum problema.  
4.Algo errado com o painel de energia 
(painel inferior), sem saída DC537V. 
5. Algo errado com a potência do 
assistente do painel de controle. 

2. Ventilador está funcionando, o 
indicador de irregularidade não está 
ligado e não há saída de energia. 

1. Veja se há algum mau contato. 
2. Veja o circuito de controle. 
3. Veja o circuito de controle do cortador. 

3. O indicador de irregularidade está 
ligado e não há saída de energia. 

1. Talvez seja a proteção de 
superaquecimento. Desligue a máquina 
e ligue-a novamente, depois disso o 
indicador de irregularidade não estará 
mais trabalhando. 
2. Talvez seja a proteção de 
superaquecimento, espere 2-3 min (A 
soldagem por argônio não possui função 
de proteção contra o superaquecimento) 
depois a máquina pode ser operada 
normalmente. 
3. Talvez o circuito do inversor esteja 
com defeito, puxe o plugue de 
alimentação do transformador principal 
que está na placa MOS e ligue a 
máquina novamente. 

3.1. Se o indicador de irregularidade 
ainda estiver ligado, desligue a 
máquina e puxe o plugue de 
alimentação do transformador do HF 
de acionamento de arco e depois 
abra a máquina. 
a) Se o indicador de irregularidade 
ainda estiver ligado, a placa 
controladora do painel MOS está 
danificada. Troque-a por uma do 
mesmo modelo. 



b) Se o indicador de irregularidade 
não está ligado, o transformador de 
inclinação do acionamento de arco 
HF está danificado, troque-o. 
3.2 Se o indicador de irregularidade 
não está ligado. 

      a) Talvez o transformador da placa 
do meio está danificada, meça o volume 
de indutância e Q volume do 
transformador principal por ponte de 
indutância (L= 09-1.6Mh Q>35). Se o 
volume da indutância e Q estiverem 
muito baixos, troque-o. 

b) Talvez o segundo tubo retificador 
do transformador está danificado, 
troque-o pelo mesmo modelo. 

4.Talvez o circuito de retorno está 
quebrado.  

4. A ventoinha está funcionando, a 
corrente de soldagem não está 
estabilizando ou a corrente de controle 
potencial algumas vezes está baixa e 
outras está alta. 

1. Qualidade de 1K, o potencial está 
errado, substitua. 
2. O terminal de saída está com o 
circuito quebrado ou mau contato. 

5. Excesso de Respingos de Resíduos 

Os conectores de eletrodos estão 
conectados incorretamente, troque os 
eletrodos do cabo de aterramento e do 
cabo do suporte. 

6. A habilidade da soldagem e do corte 
não é suficiente, o arco está quebrado. 

1. A tensão do cabo de entrada está 
baixa. 
2. O cabo de aterramento está com fácil 
contato ou muito longo. 
3. A pressão de ar está muito alta ou 
muito baixa. 
4. O eletrodo do queimador é fracamente 
coordenado. 
5. A capacidade do filtro da máquina 
(470uf/450V) perde a eficácia. 
6. O Eletrodo está úmido ou quebrado. 
7. A corrente está muito baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.NAGANOPRODUTOS.com.br 

Importado e distribuído por: 

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

TEL. NTS: (11) 5089-2590 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 
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