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Lista da embalagem 

Conve
rsão 

Descrição Peças  

1 Carcaça 1  

2 Placas superiores e inferiores 2  

3 Molde  
HHW-2J: 6 Peças; HHW-3J: 8 Peças; HHW-4J: 9 

Peças 

4 Rolamentos de apoio 2  

5 Pinos dos rolamentos de apoio 2  

6 Alavanca 1  

7 Saco de peças de reposição 1 
Anel de vedação da bomba hidráulica do 

equipamento: 1 peça do Anel de vedação da 
bomba hidráulica do equipamento: 2 peças 

8 Manual de Instruções 1  

9 Tripé 3  

 

Especificações e manual de instruções do produto 

 

1. Introdução: 

Em conformidade com a mais avançada tecnologia de fabricação de Dobradores de tubo, este 

produto foi produzido para ser operado manualmente e com auxílio do suporte hidráulico, 

tendo funções de velocidades baixas e rápidas, é também equipado com um dispositivo 

liberador de sobrecarga. Possui um aperfeiçoado molde de aço forjado, estrutura ideal, leve, 

compacto e ideal para longos períodos de uso. Pode ser aplicado em indústrias de construção 

civil, química, petróleo, etc.. 

 

2. Parâmetros técnicos: 

Modelo 
Capacidade 

(T) 
Curso Máx. 

(mm) 

Escala de 
crimpagem 

(mm) 

Ângulo de 
dobramento 

Espessura de parede 
da tubulação (mm) 

HHW-2J 13 250 Φ21.3-Φ60 90°≤ α ≤180° 2.75-4.5 

HHW-3J 20 290 Φ21.3-Φ88.5 90°≤ α ≤180° 2.75-5 

HHW-4J 23 370 Φ21.3-Φ108 90°≤ α ≤180° 2.75-6 



 

3. Métodos de Operação: 

(1) Aperte o interruptor. Coloque óleo nas superfícies dos rolamentos de apoio, nos 

moldes e nas tubulações que serão dobradas. 

(2) Alinhado com os tamanhos dos tubos que serão dobrados, selecione o molde de 

dobragem adequado e fixe-o no topo da haste da bomba hidráulica. Os encaixes dos 

dois rolamentos de apoio devem estar de frente ao molde de dobragem e preste 

bastante atenção para que os rolamentos de suporte de fixação estejam sobre os 

orifícios de montagem das placas superiores e inferiores. Os rolamentos de suporte 

com Tamanho máx. são fixados nos buracos na raia externa. Assim, é possível evitar 

a montagem errada dos rolamentos de suporte e evitar que o molde e outras partes 

sejam danificados. 

(3) Quando o tubo estiver localizado no lugar de dobragem, feche a placa superior. 

Mover o molde para o tubo pela operação de bomba hidráulica lenta. Após a dobra, 

ligue o interruptor e o pistão será restaurado automaticamente. Abra a placa superior 

e retire o tubo dobrado. 

4. Precauções: 

(1) Antes da operação, verifique o nível do óleo do tanque de óleo. Caso haja falta 

de óleo, preencha o tanque de óleo. 

(2) Antes de começar a trabalhar, o interruptor deve estar bem fechado, caso 

contrário não haverá pressão suficiente. Por favor, solte o parafuso do injetor de óleo 

a fim de fazer circular o ar dentro do tanque de óleo. 

(3) O diâmetro do tubo a ser dobrado deve ser semelhante ao dos encaixes no 

molde, caso contrário, o tubo a ser dobrado vai ficar deformado e o molde poderá ficar 

danificado. A junta de uma tubulação soldada não deve ficar diretamente a frente da 

superfície do molde. Durante os processos de dobragem, os dois rolamentos de apoio 

devem rodar simultaneamente enquanto o tubo desliza para dentro do encaixe do 

molde. Se apenas um rolamento de apoio estiver em ação, pare a operação 

imediatamente. 

(4) Limpe o aparelho periodicamente e adicione óleo no tanque de óleo, o óleo deve 

ser filtrado com uma malha de filtragem especial. O dispositivo de filtragem deve ser 

limpo com frequência. 



 

(5) O óleo utilizado neste equipamento é o 15#. 

5. Solução de problemas: 

Problemas Causas Métodos de correção 

A alavanca de pressão ficou 
instável depois que o pistão 
se estendeu em um 
determinado comprimento 
pela operação. 

O parafuso do injetor de óleo não foi 
afrouxado. 

Afrouxe o parafuso do injetor de 
óleo. 

Retire o selo existente na válvula de 
saída de óleo da bomba ou a esfera 
de aço da válvula de saída de óleo 
não é redonda e lisa. 

Existe sujeira no óleo. Limpe o óleo 
e troque a esfera de aço. 

O vazamento de óleo 
acontece nas extremidades 
das hastes do pistão nas 
bombas grandes e pequenas. 

Os anéis de vedação estão 
danificados. 

Substitua-os com as peças de 
reposição fornecidas. 

Existe vazamento de óleo no 
local do interruptor. 

O anel de pressão internar está 
frouxo. 

Após desmontar o parafuso 
limitador e o interruptor, aperte o 
anel de pressão. 

Sem força de pressão na 
haste de pressão. 

Vedação imperfeita da esfera de aço 
no interruptor. 

Troque a esfera de aço. 

A esfera de aço não foi fixada 
suficientemente no topo do interruptor 
ou a esfera de aço caiu do interruptor. 

Aperte o interruptor ou adicione uma 
nova esfera de aço na parte 
superior do interruptor caso não 
exista. 

Problemas Causas Métodos de correção 

Vazamento de óleo aparece 
no lado superior da haste 
de pressão. 

O anel de vedação no lado 
superior da haste de pressão está 
danificado. 

Substitua o O-ring 14 X 2.4 preparado 
pelos próprios clientes. 

Sucção de óleo insuficiente 
em bombas grandes e 
pequenas. 

Qualquer falta de óleo ou sujeira 
existente sobre as superfícies da 
tela de filtragem. 

Desmontar a parte número13 e limpe-a 
com gasolina. Encha o tanque de óleo 
com óleo. 

O furo de montagem do 
molde está quebrado. 

Enquanto o molde é empurrado, 
ele sofre uma carga de um dos 
lados, ex.: quando um tubo 
dobrado é colocado novamente no 
molde, e não é localizado 

Verifique se as posições dos dois 
rolamentos de apoio estão corretas. 
Coloque um pouco de óleo nas 
superfícies dos rolamentos de apoio e 
nas tubulações que serão dobradas. 

Anormal    retirada da haste 
da bomba. 

A esfera de aço na válvula de 
saída não pode ser restaurada. 

Estender a haste de ação No.7 Quando 
tiver pressão, forçar sobre a bomba de 
pistão, bata na alavanca com um martelo 
algumas vezes, a esfera de aço será 
restaurada. 



 

6. Moldes equipados: 

 

Modelo Formadores de dobragem (polegadas) 

HHW-2J 1/2＂  3/4＂  1＂  1 1/4＂  1 1/2＂  2＂ 

HHW-3J 1/2＂  3/4＂  1＂  1 1/4＂  1 1/2＂  2＂  2 1/2＂3＂ 

HHW-4J 1/2＂  3/4＂  1＂  1 1/4＂  1 1/2＂  2＂  2 1/2＂  3＂  4＂ 

 

7. Desenho estrutural: 

 

 

 

1.  Pino do pistão 2.  Interruptor 3.  Injetor de óleo 4.  Assento da bomba 
de óleo 

5.  Alavanca 6.  Placa superior 7.  Alavanca de 
ação 

8.  Rolamentos de 
apoio 

9.  Moldes de 
dobragem 

10.  Placa inferior 11.  Suporte 12.  Tanque de óleo 

13.  Orifício de 
drenagem do 
óleo 

14.  Assento da 
alavanca  

  

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 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, 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 pode não ser aplicáveis para o equipamento adquirido. 
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