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Leia atentamente e entenda as instruções antes do uso
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Guarde estas instruções 

1.     Área de trabalho 

a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas e 

escuras atraem acidentes. 

b) Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de 

líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas criam faíscas que podem 

inflamar a poeira ou fumaças. 

c) Mantenha crianças e transeuntes longe enquanto estiver operando uma 

ferramenta elétrica. Distrações podem ocasionar perda de controle. 

 

2.    Segurança elétrica 

a) Plugues de ferramentas elétricas devem sempre ser compatíveis com a saída. Nunca 

modifique um plugue de forma alguma. Não use nenhum plugue adaptador com 

ferramentas elétricas aterradas. Plugues não modificados e saídas compatíveis 

reduzirão o risco de choque elétrico. 

b) Evite qualquer contato corporal com superfícies aterradas como canos, radiadores, 

extensões e refrigeradores. Há um risco aumentado de choque elétrico se seu corpo 

estiver aterrado.  

c) Não exponha ferramentas elétricas a chuva ou a condições de umidade. Água 

entrando em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico. 

d) Não force o fio. Nunca use o fio para carregar, puxar ou desplugar a ferramenta 

elétrica. Mantenha o fio longe de calor, óleo, estruturas afiadas ou partes móveis. Fio 

danificado ou enrolado aumenta o risco de choque elétrico. 

e) Quando operar uma ferramenta elétrica em área externa, use um fio extensor 

compatível para uso externo. O uso de um fio compatível para uso externo reduz o 

risco de choque elétrico. 
 

N° Nome em Português Qt

de 

N° Nome em Português Qtde 

 

1 Caixa da Mola 1 51 Rotor 1 

2 Arruela 1 52 Parafuso da máquina M5X60 2 

3 Basculante 1 54 Conjunto do Estator 1 

4 Mola do nivelador 1 55 Rolamento esférico 6200-2RS 1 

6 Parafuso Sextavado Hd. M8X30 6 56 Revestimento do rolamento 1 

7 Rolo de Agulha 4X18 1 57 Arruela de uretano 16 1 

8 Alavanca de travamento 1 58 Bucha do estator 1 

9 Tampa frontal 1 59 Selo de suporte 1 

10 Basculante 1 60 Feltro de óleo 1 

11 Anel tipo “o’ring” 23, 6X5 1 61 Suporte do feltro 1 

12 Bucha da haste 1 62 Arruela elástica 4 8 

13 Bocal 1 63 Parafuso cilíndrico M4X12 8 

14 Tampa do bocal 1 64 Selo da tampa 1 

15 Arruela grande 1 65 Chapa de cobertura 1 

16 Anel de uretano 1 66 Parafuso Sextavado Hd. M5X12 6 

17 Caixa do Cilindro 1 67 Anel tipo “o’ring” 19.8X2.1 1 

18 Parafuso Sextavado Hd. M8X35 4 68 Compartimento de óleo 1 

19 Arruela 8 4 69 Suporte da Escova 2 

20 Anel tipo “o’ring”62X2 1 70 Escova de Carbono 2 

21 Cilindro 1 71 Topo da Escova 2 

22 Anel ‘L’ 1 72 Borracha de topo 2 

23 Pistão 1 73 Tampa de topo 2 

24 Pino do Pistão 1 74 Conjunto de parafuso sextavado 2 

25 Parafuso Sextavado Hd. M6X45 6 75 Tampa traseira 1 

26 Arruela elástica 6 10 76 Parafuso cilíndrico ST4.2X19 3 

27 Arruela 6 10 77 Arruela 4 3 

28 Tampa da engrenagem 1 78 Parafuso Sextavado Hd. M6X25 4 

29 Rolamento esférico 6302 1 79 Revestimento do punho 1 

30 Embalagem de feltro 21 1 80 Capacitor 1 

31 Engrenagem grande 1 81 Parafuso cilíndrico ST4.2X16  2 

32 Rolamento esférico 6201 1 82 Grampo para fio 1 

33 Engrenagem do contador 1 83 Acionador 1 

34 Rolamento esférico 6001 1 84 Indutor 1 

35 Parafuso da máquina M5X16 7 85 Revestimento do fio 1 

36 Arruela elástica 5 15 86 Punho 1 

37 Tampa do rolamento A 1 87 Fio 1 

38 Rolamento esférico 6203-2RS 1 88 Pinça 1 

39 Revestimento interno 1 89 Cavilha 4X25 2 

40 Rolamento esférico 6205-2RS 1 90 Arruela 8 2 

41 Tampa do rolamento 1 91 Haste do punho 1 

42 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chave tipo “Woodruff” 4X16 2 92 Conjunto do punho lateral 1 

43 Eixo da manivela 1 93 Apoio do punho 1 

44 Rolamento agulha HK1820 1 94 Porca em “U” M8 2 

45 Conjunto traseiro da haste 

conectora 

1 95 Parafuso cilíndrico ST4X10 6 

46 Arruela da manivela 1 96 Protetor esquerdo 1 

47 Mola da manivela 8 11 97 Defletor esquerdo 1 

48 Parafuso Sextavado Hd. M8X16 3 98 Defletor direito 1 

49 Rolo de agulha 5X18 1 99 Protetor direito 1 

50 Conjunto da carcaça 1 100 Arruela 18X12X1 1 

51 

 

Rotor 1 101 Anel tipo “o’ring” 45X5.25 1 
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Britadeira Elétrica, ela pode ser usado por aproximadamente 20 

dias sem troca de óleo lubrificante, assumindo que a Britadeira 

seja usada continuamente de 3 ~4 horas diariamente. 

Ponha óleo no tanque de óleo como descrito abaixo antes de 

usar esta Britadeira. (Vide Figs 4 e 5) 

 
1.  Antes que a janela do compartimento de óleo acuse a falta 

de óleo quando o aparelho for erguido, complete com óleo 

sem falhar. 

2.  Antes de colocar o óleo, use a chave fornecida para remover 

o compartimento de óleo. 

Cuidado para não perder a borracha presa abaixo do 

compartimento de óleo. 

3. Cheque o nível de óleo uma vez diariamente, confirmando 

que o nível está preenchido. 

4. Depois de completar o óleo, tampe seguramente o 

compartimento de óleo. 

Nota:   Como um acessório opcional, o óleo para esta Britadeira 

Elétrica (um litro) é vendido separadamente. Use este óleo 

quando o tanque estiver vazia. O óleo Shell Co. ROTELLA #40 

(óleo de máquina) pode também ser usado. Este óleo é 

vendido em quaisquer dos postos Shell.  

 
Manutenção e inspeção 

 
1. Inspecionando a ferramenta 
     Uma vez que o uso de uma ferramenta sem corte causará o 
mal funcionamento e a degradação da eficiência, afie-a 

ou troque-a por uma nova sem delongas quando a abrasão 

for percebida. 

2. Inspecionando os parafusos de montagem 

    Inspecione regularmente todos os parafusos de montagem 

e certifique-se que eles estejam propriamente apertados. Se 

algum dos parafusos estiver folgado, reaperte-o 

imediatamente. 

     Falha ao fazê-lo pode resultar em perigo sério. 

3.  Manutenção do motor 

     A unidade de ventilação do motor é o “coração” da 

ferramenta elétrica. Exerça cuidado devido para garantir que 

a ventilação não se fique danificada e/ou encharcada com 

óleo ou água.  

4. Inspecionando as escovas de carbono (Fig. 6) 

 
      O motor emprega escovas de carbono as quais são peças 

consumíveis. Quando elas ficarem gastas ou próximas ao 

“limite de desgaste”, pode resultar em problemas ao motor.  

     Neste momento, troque ambas as escovas de carbono por 

novas as quais tenham os mesmos “Nos”, mostrados na 

figura.  

Adicionalmente, sempre mantenha as escovas de carbono 

limpas e certifique-se de que elas deslizem livremente dentro 

dos suportes de escova. 

o Passos para substituição 

     A escova de carbono pode ser removida removendo-se do 

interior a tampa do topo, borracha do topo e topo da escova 

nesta ordem. 

 
Nota 

Devido ao contínuo programa de pesquisa e 

desenvolvimento do produto, as especificações aqui estão 

sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 

 

a)   Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta para  

sua aplicação. A ferramenta elétrica correta fará o trabalho melhor e de forma 

mais segura para aquilo que foi projetada. 

b)   Não use a ferramenta elétrica se o botão de acionamento não liga e 

desliga. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com o 

acionador é perigosa e deve ser reparada. 

c)    Desconecte o plugue da fonte de energia antes de fazer quaisquer ajustes, 

troca de acessórios, ou guardar ferramentas elétricas. Tais medidas preventivas 

de segurança reduzem o risco de iniciar a ferramenta elétrica acidentalmente.  

d) Guarde ferramentas elétricas ociosas fora do alcance de crianças e não 

permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou estas 

instruções operem-na. Ferramentas elétricas são perigosas em mãos de 

usuários despreparados. 

e) Faça manutenção de ferramentas elétricas, cheque desalinhamento ou 

dobradiças de partes móveis, quebra de peças ou quaisquer outras condições 

que afetem a operação das ferramentas elétricas. Se danificada, reparar a 

ferramenta elétrica antes do uso. Muitos acidentes são causados por 

ferramentas elétricas sem manutenção. 

f) Mantenha ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte com 

manutenção apropriada com lâminas afiadas são menos propensas a entortar e 

mais fáceis de controlar. 

g) Use a ferramenta elétrica, acessórios, brocas e etc. de acordo com estas 

instruções e de maneira destinada para o tipo particular de ferramenta 

elétrica, levando em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser 

realizado. O uso de ferramenta elétrica para operações diferentes das 

destinadas pode resultar em uma situação perigosa. 

5. Serviço 

       a)   Repare sua ferramenta elétrica com uma pessoa qualificada usando 

somente peças de substituição idênticas. Isto irá garantir que a segurança da 

ferramenta elétrica está mantida.  
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Precauções usando uma britadeira elétrica 

 
 

1. Use óculos protetores para proteger seus olhos. 

2. Use uma máscara quando virar usa cabeça para cima. 

3. Use tampões para manter seus ouvidos livres de 

barulho enquanto trabalha. 

4. Ajuste propriamente o suporte da broca. 

5. Uma vez que a broca fique muito quente durante a 

operação, exercite os extremos muito quentes. 

6. Certifique-se de usar o punho lateral. 

7. Operação segura depende da postura estável do 

operante. 

8. No início do trabalho, confirme o suprimento de óleo 

e o aperto dos parafusos. 

9. Quando trabalhar em localidade muito elevada, 

preste atenção a artigos e pessoas abaixo. 

10. Antes de começar a quebrar ou desbastar uma 

parede, chão ou teto, confirme se não há itens como 

cabo elétrico ou conduítes soterrados. 

11. Use sapatos protetores para proteger seus pés. 

 

 

 

 

 
Especificações 

 
  

Modelo Z1G-765A 

Voltagem 230V~50Hz 

Entrada* 1500W 

Taxa de impacto a toda carga 1400 RPM 

Peso (sem fio) 15kg 

* Certifique-se de checar a identificação no produto 
visto que ele é sujeito a mudanças por áreas 
 
 
 

 
Acessórios padrão 

 
(1) Caixa de aço ............................................................. 1 
(2) Cinzel de ponta dura (comprimento 30X400mm). 1  
(3) Dosador de óleo .................................................1 
(4) Chave de barra sextavada ..................................2 
(5) Chave .................................................................1 
Acessórios padrão estão sujeitos a mudanças sem aviso.  

 
Acessórios opcionais (vendidos separadamente) 

 
 

O  Cortador (para demolir asfalto) 

 
Comprimento total            410mm 
Largura :                              75mm 
 
 
O  Talhadeira 
(para entalhar e fazer quadratura) 
 

 
 
Comprimento total:          410mm 
 
 
 
 
 
O Aríete (para calçamento de areia e cascalho) 
 

 
 
 
Aríete + Haste 
  Aríete  
    Diâmetro externo:              200mm 
 
  Haste  
    Comprimento total:            250mm 
 
 
 
O  Pá 
(para cavar em vários tipos de fundação) 
 

 
 
 
Comprimento total:                  410mm 
 
O  Óleo para britadeira elétrica (um litro) 
 
Acessórios opcionais estão sujeitos a mudanças sem 
aviso. 

Aplicações 
 

O Quebrar concreto, desbastar, cavar e fazer 
quadraturas.  

(Exemplos de aplicação) 
     A instalação de encanamento, fiação, instalações 
sanitárias, de maquinário, suprimento de água e 
trabalho de drenagem, trabalhos interiores, instalações 
de portos e outro trabalho de engenharia civil. 

 
Antes da operação 

 
1.   Fonte de energia 
     Certifique-se que a fonte de energia a ser utilizada está de 

acordo com os requisitos de energia especificados na 
identificação do produto. 

2.   Aterramento 
      Esta ferramenta deve estar aterrada enquanto estiver em 
uso para proteger o operador de choque elétrico. A 
ferramenta é equipada com um fio tri-condutor e plugue do 
tipo aterrado para se ajustar ao tipo de receptor de 
aterramento. O condutor verde (ou verde e amarelo) no fio 
é o fio terra. Nunca conecte o fio verde (ou verde e amarelo) 
em um terminal elétrico. 
3.   Botão de acionamento 
     Certifique-se que o botão de acionamento está na 
posição desligado. Se o plugue estiver conectado com um 
receptor de energia enquanto o botão estiver na posição 
ligado, a ferramenta elétrica iniciará imediatamente, 
atraindo sérios acidentes. 
4.    Fio de extensão 
      Quando a área de trabalho está desprovida de fonte de 
energia, use um fio de extensão de espessura suficiente e 
capacidade nominal de alimentação. O fio de extensão deve 
ser mantido tão curto quanto possível. 
5.    Completando óleo 
      Antes de usar a ferramenta elétrica, remova o 
compartimento de óleo e não falhe ao encher o tanque de 
óleo com o óleo fornecido. (Embora o tanque de óleo seja 
interno, ele contém apenas um pequeno volume de óleo 
quando enviado da fábrica.) 
6.    Montando uma ferramenta 
  (1)  Gire a alavanca de travamento 180° na direção horária 
enquanto a puxa em sua direção. Depois, insira a haste da 
ferramenta no orifício sextavado na tampa frontal. (Fig.   1 ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(2) Aperte a ferramenta girando a alavanca de 
travamento em meio giro na direção oposta (Fig.  2) 
  (Nota) Quando remover a ferramenta,  siga o 
procedimento referido na ordem reversa. 

 
 

Como usar a britadeira (Fig.  3) 
 

 
1.   Depois de colocar a ponta da ferramenta no orifício 
de base, acione o botão para a posição LIGADO. 
     Em alguns casos, é necessário bater a broca contra a 
posição de demolição forçosamente para iniciar o 
processo.  
     Isto não se deve a mau funcionamento da 
ferramenta. Isto significa que o mecanismo de 
segurança contra ausência de peso está funcionando. 
2.   Utilizando o peso da máquina e segurando 
firmemente a britadeira com ambas as mão, pode-se 
efetivamente controlar o movimento de recuo 
subsequente. 
    Prossiga em uma taxa de trabalho moderada, o uso de 
muita força diminuirá a eficiência.  
Cuidado:    Às vezes a ferramenta não inicia o processo 
                    mesmo quando o motor rotaciona porque o  
                    óleo ficou muito espesso. 
                    Se a ferramenta for usada em temperaturas  
                    Baixas ou se ela for usada após um longo 
                   período ociosa, a ferramenta deve ficar em  
                   acionamento por cinco minutos para poder 
                   aquecer. 

 
Completando óleo 

 
Cuidado:    Antes de completar o óleo, sempre 
                    desconecte o plugue do receptor de 
                    fonte de energia. 
Uma vez que o compartimento de óleo é interior à esta 



  

4 7 

 

3.  Segurança Pessoal 

 a) Fique alerta, observe o que está fazendo e use o senso comum 

quando for operar uma ferramenta elétrica. Não use a ferramenta 

elétrica quando estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou 

medicação. Um momento de desatenção enquanto operando ferramentas 

elétricas pode resultar em sérios danos pessoais. 

b) Use equipamento de segurança. Sempre use proteção para olhos.  

Equipamentos de segurança como máscara antipoeira, sapatos de 

segurança antiderrapantes, capacete resistente, ou proteção auricular 

usados para condições apropriadas reduzirão danos pessoais. 

c) Evite início acidental. Certifique-se de que o botão de acionamento 

está na posição desligado antes de plugá-lo. Carregar ferramentas 

elétricas com seu dedo no botão ou plugar ferramentas elétricas com o 

botão acionado atrai acidentes.   

d) Remova qualquer ferramenta de ajuste ou chave antes de ligar a 

ferramenta. Uma chave inglesa ou chave conectada a uma parte rotatória 

da ferramenta elétrica pode resultar em dano pessoal. 

e) Não se exceda. Mantenha apoio e firmeza todo o tempo. Isto 

permite melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas. 

f)  Vista-se propriamente. Não use vestuário folgado ou joias. 

Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de partes móveis. Roupas 

folgadas, joias ou cabelo longo podem ficar presos em partes móveis. 

g) Se aparelhos forem providos para conexão de extração de poeira e 

instalações de remoção, certifique-se que estes estão conectados e são 

usados propriamente. O uso destes aparelhos pode reduzir perigos 

relativos a poeira. 

 
4. Uso e cuidado de uma Ferramenta Elétrica 
 

 



  

  

 

 


