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1. Introdução
  O intuito principal do presente manual de instruções 

consiste em garantir a segurança do operador e da máquina, 
conforme previsto pelas diretivas CE „Máquinas“. É dirigido  
a todas as pessoas que lidam com esta máquina ou 
instalação e sua operação, especialmente ao pessoal 
operador.

 •  Enquanto pessoa encarregue da operação/manutenção, 
leia primeiro este manual de instruções e familiarize-se 
com a operação e o funcionamento seguro da máquina, 
bem como com a forma profissional e segura de realizar os 
trabalhos de montagem de equipamento, manutenção e/ou 
reparação que virão a ser necessários.

 •  A sua segurança individual, bem como a do seu ambiente 
envolvente, assim como a operação segura da máquina, 
sem perigo potencial para outros bens ou o ambiente, 
só ficará garantida se tiver conhecimento e cumprir 
todas as indicações dadas no manual de instruções, nas 
determinações sobre a segurança no local de trabalho  
e nas instruções de segurança aplicáveis.

 •  Enquanto cliente e/ou entidade exploradora, assegurese 
de que este manual de instruções chega às mãos do seu 
pessoal de operação/manutenção, antes de proceder  
à primeira colocação em funcionamento, que continue 
sempre disponível junto à máquina e que as indicações  
e os avisos contidos no presente manual de instruções, bem 
como as regras técnicas, disposições de segurança no local 
de trabalho e/ou as instruções de segurança, etc. aplicáveis 
no local de implantação da máquina são respeitados  
e cumpridos.

   Assim sendo, o presente manual de instruções não iliba  
a entidade exploradora da responsabilidade de criar e aplicar, 
ou fazer aplicar, regras em matéria de saúde e segurança, 
bem como desenvolver e definir processos de trabalho 
seguros, requisitos de implantação específicos, tipos de 
ligação especiais e/ou características de ferramentas ou 
componentes, etc., próprios, adaptados a uma determinada 
combinação de instalação/máquina, aos requisitos ou às 
necessidades específicas da sua empresa e de monitorar  
o seu cumprimento.

2. Indicações importantes
 Serviço de atualização
  Este manual de instruções não está sujeito a atualizações 

programadas. Se, após a entrega da máquina, forem 
efetuadas alterações/montagens de acrescentos na máquina, 
a entidade exploradora deverá atualizar este manual de 
instruções, à sua responsabilidade, com aditamentos próprios 
ou, caso se aplique, com aditamentos fornecidos pela  
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Relativamente a todos os dados técnicos, especificações  
e ilustrações, fica reservado o direito a proceder, em qualquer 
altura, a alterações e melhorias que visem o aperfeiçoamento 
técnico.

 Atualidade
  Leis, prescrições, diretivas, regulamentações técnicas, etc., 

mencionadas no presente manual de instruções, bem como 
conclusões resultantes das mesmas, correspondem ao estado 
de conhecimento existente no momento em que o manual foi 
criado.

  Todas elas deverão sempre ser ponderadas na sua respetiva 
versão mais atual e vigente, atualizadas à responsabilidade 
da entidade exploradora e aplicadas sempre na sua redação 
mais restritiva (mais rigorosa).

  Além disso, lembramos também que o conteúdo 
deste manual de instruções não faz parte de acordos, 
compromissos ou relações jurídicas anteriores, nem visa 
alterar nada pré-existente. Todas as obrigações da 
Paul Hettich GmbH & Co. KG resultam do respetivo 
contrato de fornecimento, que também contém a única 

regulamentação válida e completa da garantia legal,  
e/ou que remete para ela. Estas determinações contratuais 
da garantia legal não são ampliadas nem limitadas pelas 
explanações do presente manual de instruções.

3. Validade deste manual de instruções
 •  O presente manual de instruções só é válido para esta 

máquina.
 •  Quando quiser colocar qualquer pergunta ou encomendar 

peças de substituição, indique sempre o número da 
máquina.

   Afirmações contidas no presente manual de instruções, que 
estejam relacionadas com itens de equipamento que não 
façam parte do âmbito do fornecimento, servem meramente 
como informação. A sua menção não confere qualquer 
direito a exigir que a máquina venha a ser equipada com 
esses itens de equipamento.

 Aplicabilidade
   O presente manual de instruções foi compilado com 

base em diretivas da União Europeia, normas europeias 
(harmonizadas), etc. É possível que as referências feitas em 
matéria de segurança no local de trabalho, regulamentações 
de proteção ambiental e segurança ainda correspondam 
a regulamentos de prevenção/seguro de acidentes ainda 
não harmonizados, aplicáveis na Alemanha e/ou às normas 
DIN ou às regulamentações técnicas listadas no anexo à lei 
alemã sobre a segurança de equipamentos (GSG).

  O cliente / A entidade exploradora tem as seguintes 
responsabilidades:

 •  assumir leis, regulamentações, diretivas, etc. que sejam 
especificadas como fundamento praticado para o 
manuseamento e a conservação seguros,

 •  medir a sua execução e observância com base em 
regulamentações nacionais / regionais / internas da 
empresa,

 •  disponibilizar equipamentos de segurança ou proteção 
complementares que possam ser exigidos pelas entidades 
competentes locais, regionais ou nacionais e montá-los 
antes de proceder à primeira colocação em funcionamento.

 Reserva de direitos de autor © 2012
 Paul Hettich GmbH & Co. KG 
 D-32278 Kirchlengern
   O presente manual de instruções está protegido por direitos 

de autor nos termos do Código dos Direitos de Autor alemão 
(UrhG) de 09/09/1965 a favor da Paul Hettich GmbH & Co. 
KG. Isso aplica-se especialmente ao direito de reprodução 
e divulgação, bem como de tradução. A Paul Hettich GmbH 
& Co. KG reserva-se especialmente os direitos para a 
eventualidade do registo de patentes e/ou um pedido de 
modelo de utilidade.

4. Responsabilidade pessoal da entidade exploradora
   O cliente ou a entidade exploradora deve assegurar, à sua 

responsabilidade,
 •  que as regulamentações em matéria de proteção no local 

de trabalho, segurança, proteção ambiental e eliminação 
relacionadas com a máquina, o seu manuseamento, bem 
com as inspeções e as medidas de manutenção e reparação 
são cumpridas,

 •  que não são realizadas alterações ou transformações 
indevidas na máquina e nos equipamentos de segurança,

 •  que fica excluída qualquer eventualidade de utilização 
indevida, incorreta ou não conforme com os fins previstos 
da máquina.

5. Serviço

  Caso precise de informações, ou se tiver problemas técnicos 
ou necessitar de peças de substituição, etc., contacte 
diretamente a Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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Declaração CE de conformidade
Na aceção da diretiva „Máquinas“ 2006/42/CE, Anexo II A

A empresa  Paul Hettich GmbH & Co. KG 
  Vahrenkampstraße 12 - 16 

declara, pela presente,
  D-32278 Kirchlengern

que a Máquina de perfuração e inserção automática – BlueMax Mini Modular 
 enquanto máquina da  
 Paul Hettich GmbH & Co. KG, Vahrenkampstraße 12-16, D-32278 Kirchlengern,

é uma máquina na aceção da diretiva europeia „Máquinas“ e que está em conformidade com o disposto nas seguintes 
diretivas:
 Diretiva CE „Máquinas“ 2006/42/CE, diretiva CE „Baixa tensão“ 2014/35/UE  
 Diretiva CE „Compatibilidade eletromagnética“ 2014/30/UE

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas*:
EN ISO 12100 2010; Segurança de máquinas — Princípios gerais de conceção –  
 Avaliação e redução de riscos 
EN ISO 13857 2008; Segurança de máquinas — Princípios gerais de conceção —  
 Distâncias de segurança para impedir que os membros superiores e inferiores  
 alcancem zonas perigosas
EN ISO 14120 2015; Segurança de máquinas — Protetores —  
 Requisitos gerais para a conceção e fabrico de protetores fixos e móveis
EN 60204-1 2006/A1:2009; Segurança de máquinas — Equipamento elétrico de máquinas —  
 Parte 1: Requisitos gerais
EN 61000-6-2  2005; Compatibilidade eletromagnética (CEM) – 
 Parte 6-2: Normas genéricas — Imunidade para os ambientes industriais
EN 61000-6-4 2007/A1:2011; Compatibilidade eletromagnética (CEM) – 
 Parte 6-4: Normas genéricas — Norma de emissão para os ambientes industriais
EN ISO 4414 2010; Engenharia de fluidos – Regras gerais e requisitos de segurança  
 para os sistemas pneumáticos e seus componentes
EN 349 1993+A1:2008; Segurança de máquinas — Distâncias mínimas para evitar  
 o esmagamento de partes do corpo humano

A presente declaração de conformidade extinguir-se-á no momento em que forem realizadas alterações substanciais na 
instalação global ou em partes da instalação, sem o consentimento prévio e por escrito por parte do fabricante.
*  Relativamente às normas aplicadas por subfornecedores, consultar as respetivas declarações CE ou declarações de incorporação 

separadas

Nome/Endereço da pessoa autorizada a compilar a documentação técnica:

Local, data: Kirchlengern, 01-08-2017 Gerente:

     Nome / Assinatura

2. Declaração CE e atas

 1. Declaração CE de conformidade 6 

 2. Indicação importante 7

 3. Comprovativo de familiarização 7 

Declaração CE e atas
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2. Indicação importante

 Continuidade da utilização e transformações

  Lembramos expressamente que transformações/alterações, 
etc. efetuadas nas máquinas listadas farão com que  
a declaração CE perca a sua validade.  
A empresa que realizar a transformação terá de 
complementar a declaração CE e complementar e/ou voltar  
a elaborar as respetivas documentações. 
(Art.º 8.º ponto 6 da diretiva CE „Máquinas“)

3. Comprovativo de familiarização

  Com a sua assinatura, os signatários da presenta ata 
confirmam que as informações e os dados seguintes estão 
corretos.

 Confirmação

  Declaro, pela presente, que li e entendi os manuais de 
instruções para a máquina:

 Designação BlueMax Mini Modular

 Tipo de construção 
 Máquina de perfuração e inserção automática

 N.º da máquina

Nome
Data 

de / até

Tipo de familiarização recebida
Assinatura 
da pessoa 
que foi 

instruída/
familiarizada

Instrutor Pessoa instruída Utilização Instruções de 
segurança Manutenção

   Além disso, comprometo-me a cumprir e respeitar as 
instruções de segurança gerais, as instruções de manutenção 
e conservação, bem como as instruções de ligação e operação 
e, no caso de avarias, as respetivas disposições legais 
aplicáveis. Sei que o desrespeito de disposições legais pode 
resultar em acidentes e potenciais riscos para pessoas, bens  
e máquina, caso estas instruções não sejam respeitadas.
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3. Regulamentações em matéria de segurança gerais

 1. Fundamentos  8

  Instruções para o pessoal operador 8

 2. Indicações referentes ao manual de instruções 9

 3. Medidas de segurança informais 9

 4. Responsabilidade da entidade exploradora 9

 5. Indicações para o utilizador 9

 6. Pessoal especializado e pessoas qualificadas instruídas 9

 7. Símbolos usados no texto deste manual de instruções 10

 8. Avisos de perigo na máquina 10

 9. Funções e obrigações do pessoal operador 11

 10. Perigos potenciais / Perigos residuais 11

 11. Pontos perigosos e áreas de perigo 12

 12. Descarregamento e transporte 12

 13. Implantação e ligação da máquina 12

 14. Preparativos 12

 15. Operação da máquina, inspeção, monitorização 13

 16. Modo de trabalho 13

 17. Trabalhos de manutenção (conservação) 14

 18. Limpeza 14

 19. Ar comprimido 14

 20. Trabalhos no sistema elétrico 14

 21. Reparações (manutenção corretiva) 15

 22. Peças de substituição 15

 23.  Equipamentos de proteção /  
Componentes de segurança 15

  Equipamentos de proteção mecânicos 15

 24. Alimentação elétrica principal 15

 25. Equipamentos de segurança pneumáticos 15

 26. Equipamentos de segurança complementares 15

 27. Eliminação e proteção ambiental 15

 28. Emissões 16

 29. Operação segura da máquina 16

1. Fundamentos

  O presente manual de instruções foi criado segundo o padrão 
da UE e deve estar sempre disponível junto à máquina.

 Instruções para o pessoal operador

  A empresa Paul Hettich GmbH & Co. KG construiu esta 
máquina segundo o mais recente estado da arte tecnológico 
e em conformidade com as regulamentações vigentes 
em matéria de segurança. Mesmo assim, a máquina pode 
representar perigos para pessoas e bens se for usada de 
forma incorreta ou para fins que não sejam os previstos ou  
se as instruções de segurança não forem respeitadas.

  A operação profissional e a manutenção cuidadosa 
asseguram um rendimento e disponibilidade elevados da 
máquina. Por isso, recomendamos que dedique especial 
atenção a estes capítulos.

  Cuidado!

   Qualquer pessoa envolvida na instalação, alimentação 
com material, operação ou manutenção da/na 
máquina, tem obrigatoriamente de ter lido  
e entendido este manual de instruções.

 Isso inclui o seguinte:

 •  compreendeu as instruções de segurança na máquina  
e no texto,

 •  conhece a disposição e o funcionamentos dos diversos 
tipos de operação.

  A operação da máquina só pode ser executada por pessoal 
devidamente formado e familiarizado com esta máquina. 
Todos os trabalhos na máquina só podem ser realizados em 
conformidade com o presente manual de instruções. É por 
isso que o manual de instruções deve ser guardado próximo 
da máquina, sempre acessível  
e protegido.

  Devem ser respeitadas todas as regulamentações de 
segurança gerais, nacionais ou empresariais (por ex., usar 
óculos de proteção, vestuário de proteção, equipamento de 
proteção auditiva, calçado de segurança, etc.).

  Cuidado!

   As responsabilidades na operação da máquina têm 
de ser definidas inequivocamente e cumpridas 
rigorosamente, para que não haja dúvidas quanto  
à responsabilidade em termos da segurança.

Regulamentações em matéria de segurança 
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2. Indicações referentes ao manual de instruções

  A descrição aplica-se a todos os modelos desta máquina. As 
ilustrações contidas no manual de instruções podem divergir 
da versão real, mas isso não invalida o conteúdo factual das 
informações.

  O manual de instruções não contém instruções referentes 
a reparações da máquina.

  O manual de instruções está estruturado segundo 
as atividades a efetuar na máquina e por grupos de 
componentes, sendo aí descrito a versão fornecida, bem 
como possíveis equipamentos adicionais ou alternativos. 
O índice permite encontrar rapidamente a informação 
desejada.

  Sem o nosso consentimento, este manual de instruções não 
pode ser reproduzido nem repassado a terceiros, seja na 
íntegra seja em excertos.

  A máquina foi construída e fabricada segundo o mais recente 
estado da arte tecnológico e encontra-se em perfeito estado 
de segurança técnica. Se for usada para os fins previstos 
e os dados técnicos, outras condições de funcionamento 
e características de componentes acordados forem 
respeitados, estará garantido um funcionamento seguro.

  Perigo!

   A máquina pode representar perigos para o pessoal 
operador ou terceiros, para a máquina ou outros 
bens, bem como para o ambiente, se a sua instalação, 
preparação, manutenção ou reparação for realizada 
por pessoal insuficientemente qualificado, de forma 
incorreta e/ou em desconformidade com os fins 
previstos e/ou com problemas em termos de segurança 
técnica.

  O local de instalação da máquina, bem como os componentes 
alvo do processamento e as emissões produzidas durante 
a operação (ruídos, etc.) podem representar perigos adicionais 
para pessoas, bens ou o ambiente. A entidade exploradora 
tem a obrigação de tomar as medidas necessárias para 
assegurar, à sua própria responsabilidade, a proteção contra 
potenciais perigos que, mesmo que a utilização esteja em 
conformidade com os fins previstos, são inevitáveis e estão 
fora da área responsabilidade do fabricante da máquina.

  Aviso!

   Nesta versão, a máquina não pode ser instalada nem 
operada em áreas com perigo de explosão.

3. Medidas de segurança informais

  Guarde este manual de instruções diretamente junto 
à máquina, numa área que permita o acesso direto por parte 
do pessoal de operação e manutenção.

  Mantenha a placa de características, bem como as indicações 
de segurança e de perigo, avisos e informações textuais na 
máquina sempre em perfeito estado de legibilidade, 
e substitua as placas e/ou os autocolantes imediatamente 
se estiverem danificados.

4. Responsabilidade da entidade exploradora
  Lembre-se de que a responsabilidade e o risco referente 

à execução segura dos trabalhos na/com a máquina 
relativamente aos seus colaboradores e a terceiros por 
si incumbidos é exclusivamente sua.

 •  Faça com que todas as pessoas que tenham a ver com 
a máquina se comprometam a respeitar obrigatoriamente 
as regras de proteção no local de trabalho, as 
regulamentações em matéria de segurança e as indicações 
dadas no presente manual de instruções.

 •  Tome medidas imediatas para eliminar perigos ou 
assegurar o cumprimento de regulamentações em matéria 
de proteção no local de trabalho e de segurança assim 
que se tomar conhecimento de tal perigo ou de um 
incumprimento de uma regulamentação.

 •  Antes da primeira colocação em funcionamento, após 
um período de imobilização mais prolongado e após 
trabalhos de manutenção ou reparação, peça a uma pessoa 
devidamente qualificada para verificar se não há restrições 
à segurança operacional e ao funcionamento corretos da 
máquina.

 •  Mande eliminar imediatamente falhas/anomalias 
e danos na máquina de forma profissional e integral, 
salvaguardando os aspetos de segurança.

 •  Informe o pessoal operador e terceiros por si incumbidos 
sobre potenciais perigos inerentes à máquina, perigos no 
local de instalação ou condições ambientais com perigo 
para a saúde.

 •  Instrua todas as pessoas por si incumbidas para 
trabalharem de forma a que não haja nenhum risco a nível 
de saúde e/ou da tecnologia de segurança.

 •  Monitorize o uso obrigatório de equipamentos de proteção 
individual.

 •  Empregue exclusivamente pessoal qualificado ou 
suficientemente instruído para a execução das medidas.

 •  Defina claramente as competências em termos de operação 
da máquina e dos trabalhos de manutenção e designe uma 
pessoa incumbida de supervisionar essas atividades.

 •  Exclua quaisquer perigos causados por competências mal 
definidas relativamente à operação e manutenção da 
máquina.

5. Indicações para o utilizador
  Assegure uma eliminação em conformidade com as 

regulamentações de todos os resíduos e materiais gastos em 
resultado da instalação, da operação e da manutenção.

  Antes de cada colocação em funcionamento, o operador 
da máquina deve assegurar-se e garantir que nenhuma 
pessoa ou nenhum objeto se encontra dentro da área de 
perigo da máquina. O utilizador só pode operar a máquina 
se esta estiver em perfeito estado de funcionamento. 
Qualquer alteração deve ser comunicada imediatamente ao 
responsável seguinte na hierarquia.

6. Pessoal especializado e pessoas qualificadas instruídas
  Só o pessoal qualificado, devidamente formado ou 

familiarizado pode executar trabalhos na máquina.

 • controlos visuais, inspeções,

 •  operação (colocação em funcionamento, imobilização), 
controlo visual da máquina em funcionamento,

 • limpeza da máquina imobilizada e desbloqueada,

 •  localização de falhas na máquina em funcionamento e, 
após imobilização, eliminação de anomalias mecânicas/
elétricas,

 • trabalhos de manutenção e reparação,

 • colocação fora de serviço,

 •  ligação de dispositivos elétricos, configuração de 
equipamentos de segurança, etc.,

 • substituição de dispositivos e equipamentos elétricos.
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7. Símbolos usados no texto deste manual de instruções

  As indicações e os avisos de perigo especificados não 
constituem uma listagem exaustiva de todas as medidas 
de precaução necessárias para a operação ou manutenção 
segura da máquina. Uma determinada combinação de 
máquinas, condições de instalação especiais ou condições 
específicas existentes no local, tipos de ligação, condições 
operacionais características de materiais ou componentes 
especiais, etc. podem exigir a adoção de mais medidas de 
segurança.

  Assim sendo, o presente manual de instruções não iliba 
a entidade exploradora da responsabilidade de criar e aplicar, 
regras em matéria de saúde e segurança, bem como de 
desenvolver e definir processos de trabalho seguros e de 
monitorizar o seu cumprimento.

  A título de alerta e aviso direto de perigos iminentes, existem 
neste manual de instruções passagens de texto de especial 
importância, as quais estão identificadas da seguinte forma:

  Nota!

   Este símbolo fornece-lhe uma indicação relativamente 
a uma função ou configuração ou alerta para a 
necessidade de uma especial cuidado ao trabalhar.

  Aviso!

   Este símbolo fornece-lhe indicações importantes 
relativamente ao manuseamento e à configuração 
da/na máquina.

  Perigo!

   Este símbolo fornece-lhe indicações relativamente 
a perigos específicos na máquina e os seus efeitos 
sobre a sua pessoa, bem como as possibilidades de 
evitar o perigo e regras comportamentais para 
o manuseamento correto da máquina.

  Cuidado!

   Este símbolo fornece-lhe indicações importantes 
relativamente a potenciais perigos de ferimento ou 
perigos de danificação de componentes na máquina, 
bem como a regras comportamentais para 
o manuseamento correto da máquina.

  Tensão!

   Este símbolo fornece-lhe indicações importantes 
relativamente à forma correta de lidar com energia 
elétrica (choque elétrico) e aos seus efeitos sobre 
a sua pessoa, bem como em relação a regras 
comportamentais para o manuseamento correto da 
máquina.

8. Avisos de perigo na máquina

  Na máquina encontram-se indicações de perigo, pictogramas, 
placas de aviso, textos informativos, cumprindo a 
regulamentação alemã sobre a forma de obviar perigos BGV 
A8. DIN 4844 (VBG 125), que remetem para determinados 
comportamentos a ter.

 Aviso relativamente a um ponto perigoso.

  Este pictograma encontra-se, por ex., em tampas de proteção 
que só podem ser abertas ou desmontadas com segurança se 
a máquina estiver num estado de imobilização protegido.

 Perigo associado a tensão elétrica perigosa.

  Este pictograma encontra-se, por ex., no armário de 
distribuição, em acionamentos, aparelhos e equipamentos 
elétricos.

 Aviso de ferimento nas mãos

  Este pictograma encontra-se em pontos perigosos nos quais 
existe a possibilidade de sofrer ferimentos nas mãos. 
Não coloque as mãos nesta área.

 Aviso de ferimento nas mãos

  Este pictograma encontra-se em pontos perigosos nos quais 
existe a possibilidade de sofrer ferimentos nas mãos devido 
a configurações incorretas (preparação). Não coloque as 
mãos nesta área..

Regulamentações em matéria de segurança 
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9. Funções e obrigações do pessoal operador

  Observe as regras de proteção no local de trabalho e as 
regulamentações em matéria de segurança. Em todas 
as medidas que tomar, use sempre técnicas de trabalho 
adequadas e seguras.

  Use sempre o equipamento de proteção individual prescrito 
(óculos de proteção, vestuário de proteção, equipamento de 
proteção auditiva, calçado de segurança, etc.).
Assegure-se de que o seu equipamento de proteção no local 
de trabalho está em perfeitas condições.

  Aviso!

   Qualquer pessoa que for incumbida de efetuar 
uma das medidas descritas no presente manual 
de instruções, terá de ter lido previamente e 
compreendido o manual de instruções, especialmente 
este capítulo sobre a segurança. Em plena operação da 
máquina, será tarde demais!

 Antes de iniciar os trabalhos, informe-se do seguinte:

 •  sobre perigos potenciais e perigos residuais, isto é, sobre 
potenciais perigos que não podem ser eliminados sem 
restringir o funcionamento para os fins previstos na 
máquina ou no local de instalação.

 •  sobre potenciais perigos adicionais durante a operação da 
máquina, por ex., emissões de ruído e outros,

 •  sobre produtos de limpeza que terão de ser manuseados 
durante trabalhos de limpeza e manutenção,

 •  sobre os dispositivos de proteção e segurança na máquina,

 •  sobre riscos potenciais que itens de equipamento possam 
eventualmente causar.

  Nota!

  Mantenha os caminhos de fuga desobstruídos.

 •  Familiarize-se com os sistemas de extinção de incêndio 
e observe as indicações nos extintores.

 •  Permita apenas que pessoas devidamente autorizadas 
trabalhem com a máquina e a coloquem em 
funcionamento, a reparem ou a imobilizem.

 •  Antes de cada ligação da máquina, certifique-se da 
segurança operacional e da operacionalidade da mesma.

 •  Controle se não existe qualquer potencial perigo de alguém 
poder ser ferido pelo arranque da máquina, o transporte de 
componentes, as emissões geradas, etc.

  Perigo!

   Nunca ligue a máquina enquanto alguém se encontrar 
na área de perigo da máquina.

 Ligue-a apenas se estiver assegurado o seguinte:

 •  eventuais anomalias foram eliminadas,

 •  trabalhos de montagem de equipamento e manutenção 
foram concluídos corretamente,

 •  componentes gastos e/ou danificados foram substituídos,

 •  todos os dispositivos de proteção e segurança estão 
funcionais.

  Evite qualquer ativação e modo de trabalho que possa, de 
alguma forma, comprometer ou sequer afetar a segurança de 
pessoas ou da máquina.

 

  Ao operar a máquina, use sempre vestuário de trabalho 
adequado, justo ao corpo e apanhe cabelos compridos. 
Existe o perigo de ser puxado para dentro da máquina 
devido a arrastamento e enrolamento de peças de vestuário 
por peças da máquina em movimento linear ou rotativo.

 Danos ou deficiências percetíveis.

  Controle a máquina, pelo menos uma vez por dia, 
relativamente a danos ou deficiências exteriores aparentes.

  Comunique imediatamente quaisquer alterações na 
máquina, no seu comportamento em operação ou 
nas condições operacionais e/ou nas características 
dos componentes à entidade a designar pela entidade 
exploradora ou à pessoa encarregada da supervisão.

  Perigo!

   Imobilize imediatamente a máquina se surgirem 
anomalias na operação e/ou no funcionamento, 
especialmente se estas comprometerem a sua 
segurança individual, a segurança do seu ambiente ou 
a segurança operacional da máquina e/ou de toda 
a instalação.

  Para efetuar a limpeza e conservação, trabalhe sempre só 
com a máquina imobilizada e devida bloqueada.

  Retire a ficha da tomada elétrica, bloqueie este estado de 
funcionamento.

  Quando realizar trabalhos de manutenção corretiva, mande 
um eletricista profissional assegurar a isenção de corrente 
na máquina e efetuar uma ligação à terra, para evitar, de 
forma segura, a ligação acidental ou inadvertida.

  Nunca realize transformações ou alterações arbitrárias na 
máquina, especialmente em dispositivos de proteção ou 
segurança.

  Observe as regulamentações em matéria de proteção 
ambiental para assegurar uma eliminação de todos os tipos 
de resíduos em conformidade com as prescrições.

  Assegure-se sempre de que o local de instalação da máquina 
está limpo e arrumado.

  Evite pontos que representem um perigo de tropeçar ou 
escorregar.

10. Perigos potenciais / Perigos residuais

  As indicações listadas a seguir correspondem, entre outras 
normas, aos requisitos da diretiva CE „Máquinas“, da lei 
alemã sobre a segurança de equipamentos (GSG), da lei 
alemã sobre a responsabilidade do produto, etc., referentes 
à obrigatoriedade de avisar a entidade exploradora 
e o pessoal operador sobre os pontos perigosos e as fontes 
de perigo na máquina.

  As indicações e os avisos de perigo também alertam para 
perigos residuais que não podem ser evitados pelo fabricante 
da máquina, ou que não o podem ser sem restringir 
a utilização para os fins previstos.

  Perigo!

   Se as indicações de perigo, os avisos e as informações 
listados a seguir não forem respeitados, isso poderá 
acarretar danos pessoais a nível de saúde ou danos 
materiais graves na máquina e/ou noutros bens.
O risco é da responsabilidade exclusiva da entidade 
exploradora.
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11. Pontos perigosos e áreas de perigo

  Os pontos perigosos da máquina quando esta se encontra 
em funcionamento estão devidamente protegidos de fábrica 
através de dispositivos de proteção adequados.

  Nunca meta as mãos na área de perigo enquanto a máquina 
estiver a funcionar.

  Antes de realizar qualquer tipo de trabalho nesta máquina, 
retire sempre a ficha da tomada elétrica.

  Se alguém entrar na área de perigo sem autorização ou 
com a máquina em funcionamento, ou se alguém meter as 
mãos nesta área, por ex., para realizar trabalhos de limpeza, 
montagem de equipamento ou manutenção, são possíveis os 
potenciais perigos descritos a seguir:

12. Descarregamento e transporte
  Quando descarregar a máquina, grupos de componentes 

e componentes, bem como quando içar cargas pesadas, 
use exclusivamente equipamentos de elevação de cargas 
apropriados (gruas), e para transportar a máquina dentro 
da empresa, use, se possível, exclusivamente veículos de 
transporte industrial.

 •  Quando o peso é superior a 25 kg, não é permitido 
o descarregamento nem o transporte manuais.

  Perigo!
   Quando usar equipamentos de elevação de cargas, 

nunca passe nem trabalhe debaixo de cargas 
suspensas. Existe perigo de morte.

  Ao usar equipamentos de elevação de cargas, observe 
o seguinte:

 •  Fixe os equipamentos de elevação de cargas apenas nos 
pontos identificados na máquina (olhais de transporte 
e outros).

 •  Use exclusivamente acessórios de engate de cargas 
apropriados e testados (cintas de elevação, cabos, 
correntes, manilhas, etc.) com uma capacidade de carga 
suficiente.

 •  Incumbir exclusivamente pessoal especializado do 
transporte.

 •  Alinhar a máquina e/ou os grupos de componentes sempre 
na horizontal e elevá-los sempre na vertical, ao invés de os 
puxar enviesados.

     Ao usar equipamentos de elevação de cargas e durante 
o transporte dentro da empresa, proteja contra danos 
componentes e itens de equipamento da máquina 
salientes.

     Pouse todas as cargas com os devidos cuidados 
e proteja-as imediatamente para não tombarem/virarem, 
deslizarem, bem como contra forças prejudiciais, por ex., 
colisão com veículos industriais de transporte e objetos 
que lhe possam cair em cima.

13. Implantação e ligação da máquina

 •  Antes de assentar a máquina, mande um profissional 
verificar se a capacidade de carga das bancadas de 
trabalho no local de instalação é suficiente.

 •  Assegure-se de que os trabalhos de instalação e ligação 
não são perturbados por perigos adicionais no local de 
instalação.

 •  Não implante a máquina nas proximidades de áreas de 
trabalho nas quais se trabalhe com solventes (por ex., 
cabinas de pintura).

  Aviso!

   A máquina não pode ser instalada com o seu 
equipamento elétrico em áreas sujeitas a perigo de 
explosão.

 •  Limpe bem a superfície de implantação. Remova sujidade, 
resíduos de obras ou montagem (à vassoura).

 •  Coloque as cablagens e as mangueiras de ar comprimido 
de maneira a que não exista qualquer perigo de tropeçar 
na área de trabalho e nas áreas de circulação da máquina. 
Não pode existir o risco de as cablagens ou as tubagens 
serem sujeitas a dobramento, esmagamento ou corte por 
atrito.

 •  A ligação de dispositivos e itens de equipamento 
pneumáticos, bem como trabalhos de configuração 
e reparação requer conhecimentos profissionais e só pode 
ser realizada por pessoal devidamente formado 
e qualificado.

14. Preparativos

  Preparativos operativos, controlo de funcionamento, teste de 
funcionamento e modo de montagem de equipamento

  Respeite a proibição de modificar a máquina e não monte 
dispositivos complementares que não tenham sido testados 
e autorizados pela Paul Hettich GmbH & Co. KG. Qualquer 
modificação, por mais pequena que seja, resultará em 
anomalias incontroláveis no funcionamento e pode acarretar 
perigos e danos materiais consideráveis.

  Ao estar no modo de montagem de equipamento ou ao 
mudar de ferramenta, trabalhe sempre em conformidade 
com as respetivas medidas de precaução e a familiarização/
formação recebida. Tome as medidas adequadas para 
assegurar a proteção contra movimentos súbitos de 
elementos da máquina, por ex., causados por alterações não 
autorizadas ou acidentais do estado de comutação.

  Antes de iniciar qualquer trabalho, desligue o interruptor 
principal ou o interruptor de rede e bloqueie a posição do 
interrutor.

  Ao realizar trabalhos de montagem de equipamento ou 
configuração, nunca toque no seguinte:

 •  em componentes que ainda estejam a ser movimentados, 
apertados ou processados pela máquina e/ou que ainda 
não tenham sido libertados definitivamente pela máquina,

 •  em ferramentas, antes de a máquina estar completamente 
desligada e tenha sido imobilizada por completo,

 •  componentes que estejam à temperatura de 
funcionamento. Passado algum tempo de funcionamento, 
as unidades de perfuração podem alcançar uma 
temperatura superficial de aprox. 80 °C.

  Aviso!

   Ao realizar trabalhos de montagem de equipamento 
ou configuração, se for possível, assegure-se de que 
tem sempre uma pessoa que fique a supervisionar, 
para que essa pessoa possa desligar a máquina se 
surgir subitamente alguma situação de perigo.

Regulamentações em matéria de segurança 

Perigo de 
esmagamento

entre parte móveis da máquina e itens 
fixos no local, por ex., entre as unidades da 
máquina e os limitadores ou os dispositivos 
de segurança

Perigo de corte em ferramentas

Perigo de 
arrastamento

em partes da máquina e/ou unidades da 
máquina que estejam em rotação

peças sob 
movimento 
descontrolado

componentes que caiam, sejam projetados, 
rechaçados, peças que saiam disparadas ou 
movimentos pneumáticos da máquina

perigos elétricos
correntes de choque em resultado do 
contacto direto ou indireto com dispositivos 
elétricos
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 •  No modo de montagem de equipamento da máquina, ou 
ao mudar de ferramenta, limpe minuciosamente a área de 
trabalho imediatamente junto à máquina, sempre através 
de aspiração, conforme prescrito, e nunca soprando com 
ar comprimido. A contaminação por pó poderá causar 
anomalias de funcionamento e/ou danos materiais, o mais 
tardar, durante a operação.

 • Fixe as ferramentas sempre de forma segura.
 •  Remova completamente da máquina eventuais meios 

auxiliares de montagem ou manutenção, ferramentas, 
panos de limpeza, resíduos da montagem etc..

 •  Assegure-se de que todos os componentes se podem 
mover sem qualquer obstrução.

 •  Depois de concluir por completo todos os trabalhos de 
ligação, montagem de equipamento, manutenção e/ou 
reparação, controle a máquina para se assegurar deque se 
encontra em perfeito estado de segurança operacional e/
ou operacionalidade.

 •  Verifique se todos os equipamentos de segurança estão 
montados corretamente.

 •  Elementos da máquina que sejam sujeitos a movimento 
linear/rotativo e que não possam ser cobertos por motivos 
operacionais, representam sempre pontos perigosos com 
grande risco de ferimento, nomeadamente em pontos 
de esmagamento, corte, cisalhamento, arrastamento, 
aprisionamento, enrolamento ou embate.

 •  Realize controlos de funcionamento e um teste de 
funcionamento em conformidade com a familiarização 
recebida e controle especialmente os dispositivos de 
segurança e o seu funcionamento correto.

 •  Familiarize-se também com eventuais erros de comutação 
e a forma de os evitar, bem como com as medidas 
necessárias no caso de ser verificarem resultados 
operacionais insatisfatórios.

 •  Após os controlos/testes de funcionamento mude 
a máquina de novo para o estado operacional para 
o utilizador e instrua o utilizador, se for necessário, 
sobre uma eventual nova forma de operação.

15. Operação da máquina, inspeção, monitorização
  Perigo!
   Enquanto a máquina estiver a trabalhar, nunca saia 

do seu local de trabalho. Evite qualquer contacto com 
componentes em movimento linear/rotativo.

  Apenas coloque a máquina em funcionamento depois de 
todos os trabalhos de instalação, ligação e manutenção 
terem sido concluídos em segurança.

  Assegure-se de que durante a colocação em funcionamento 
e ativação da máquina ninguém se encontra a trabalhar na 
máquina ou possa correr qualquer risco pelo facto de 
a máquina arrancar.

 Ligue a máquina apenas se estiver assegurado o seguinte:
 • eventuais anomalias foram eliminadas,
 •  trabalhos de montagem de equipamento e manutenção 

foram concluídos corretamente,
 •  componentes gastos e/ou danificados foram substituídos,
 •  todos os dispositivos de proteção e segurança estão 

funcionais.
  Perigo!
   Nunca mande uma segunda pessoa ligar a máquina, 

enquanto você próprio estiver dentro da área 
de perigo a realizar trabalhos de montagem de 
equipamento ou manutenção.

  Sempre que executar qualquer medida de intervenção, 
lembre-se do perigo de esmagamento entre partes móveis da 
máquina e pontos de delimitação fixos (edifício, dispositivos 
de segurança, etc.).

16. Modo de trabalho

  Não coloque paletes ou outros objetos na área de segurança 
de, pelo menos, 1 metro entre as partes móveis da máquina 
e pontos de delimitação fixos (paredes, pilares, outras 
máquinas ou os dispositivos de segurança, etc.).

  Perigo!
   Uma máquina ativada (interruptor principal e/ou 

alimentação de corrente elétrica em ON) poderá 
começar a trabalhar a qualquer momento.

  Opere a máquina somente com os dispositivos de segurança 
previstos no local de instalação.

  Perigo!
   Fumar, bem como qualquer tipo de fogo, chama ou 

luz desprotegida ou outras fontes de ignição são 
interditos no local de instalação da máquina.

  Remova, em intervalos regulares a definir pela entidade 
exploradora, o pó gerado durante a operação. Observe as 
regulamentações em matéria de proteção contra incêndios 
e explosão.

  Só deve efetuar um controlo de qualidade ao componente 
com a máquina em estado imobilizado e bloqueado ou 
depois de o componente ter saído da máquina e ter sido 
depositado em local seguro.

  Durante a operação da máquina, use sempre o equipamento 
de proteção individual recomendado ou prescrito, tais como 
óculos de proteção, vestuário de proteção, equipamento de 
proteção auditiva, calçado de segurança, etc.

  Nunca introduza as mãos na máquina ou por trás de 
coberturas/tampas ou outros pontos que não consiga 
visualizar enquanto a máquina estiver a trabalhar.

  Perigo!
   Perigo de ferimento em pontos de esmagamento 

e corte
 Nunca toque nos itens seguintes:
 •  em ferramentas, antes de a máquina estar completamente 

desligada e ter-se imobilizado por completo,
 •  em componentes que estejam à temperatura de serviço, 

por ex., unidades de perfuração.
  Imobilize imediatamente a máquina, desligue o interruptor 

principal/de rede, nos seguintes casos:
 •  se verificar um comportamento operacional, ruídos ou 

vibrações anormais/estranhos,
 •  se ocorrer algum dano na ferramenta e/ou se a ferramenta 

estiver fixada incorretamente,
 •  se ocorrer alguma avaria na alimentação de energia 

elétrica/pneumática.
  Identifique a causa da avaria e mande-a eliminar de forma 

profissional, segura e na íntegra por pessoal especializado 
e qualificado ou informe a Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  A recolocação em funcionamento só é permitida depois da 
eliminação total de todos os defeitos ou danos.

  Antes de abandonar o posto de operação, desligue a 
máquina e bloqueie o estado de comutação com medidas 
adequadas para impedir qualquer manipulação não 
autorizada ou acidental.
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17. Trabalhos de manutenção (conservação)
  Os trabalhos de conservação na máquina requerem um 

elevado grau de conhecimentos profissionais e experiência.
  Realize os trabalhos de manutenção só depois de ter 

recebido uma instrução inicial e/ou formação fundamentada 
e sempre em conformidade com o presente manual de 
instruções.

  Qualquer eventual reparação deverá ser realizada, se 
possível, só pela Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Realize trabalhos de inspeção/manutenção sempre com 
a máquina imobilizada e bloqueada. Desligue o interruptor 
principal ou o interruptor de rede e bloqueie a posição do 
interrutor.

  Se estiver sozinho, nunca realize trabalhos de configuração, 
montagem de equipamento ou manutenção, que 
eventualmente venham a ser necessários, com a máquina 
em funcionamento.

  Nota!
   Lembramos expressamente que, por princípio, não 

é permitido efetuar qualquer trabalho de soldadura 
nesta máquina.

  Volte a montar componentes mecânicos ou elétricos 
relacionados com a segurança imediatamente depois de 
concluir os trabalhos de manutenção.

  A operação com dispositivos de segurança ou componentes 
de segurança desmontados ou desligados, bem como 
qualquer tipo de exclusão destes elementos são proibidas.

  Perigo!
  Existe o perigo de danos materiais.
  Uniões aparafusadas/roscadas soltas que sejam detetadas 

durante trabalhos de inspeção/manutenção devem ser 
reapertadas imediatamente com as ferramentas adequadas 
e respeitando os respetivos binários prescritos.

  Sempre que efetue qualquer tipo de trabalho, providencie 
a limpeza absoluta. Qualquer sujidade causará falhas de 
funcionamento e danos materiais.

18. Limpeza
 •  Limpe a máquina apenas através de aspiração, nunca 

através de sopro com ar comprimido.
 •  Restos de lubrificantes devem ser removidos apenas a seco 

com um pano de limpeza.
 •  Para lavar componentes oleosos/gordurosos use 

unicamente os produtos de limpeza permitidos.
 •  Ao efetuar trabalhos de limpeza, controle os componentes 

da máquina e o sistema elétrico relativamente a danos 
exteriores percetíveis.

 •  Mande eliminar imediatamente todos os defeitos/danos 
que detetar durante a limpeza da máquina.

 •  Observe as indicações referentes a peças de substituição, 
materiais de substituição, etc.

 •  Observe a identificação na embalagem e a ficha técnica 
de segurança de todos os produtos químicos (produtos de 
limpeza e outros). Solicite que o respetivo fabricante do 
material lhe envie a ficha.

 •  Nunca humedeça componentes de borracha ou materiais 
plásticos com óleos, solventes ou produtos de limpeza nem 
outras substâncias químicas.

 •  Ao limpar a máquina, componentes e itens de 
equipamento, não utilize solventes ou produtos de 
limpeza agressivos, facilmente inflamáveis ou nocivos 
para a saúde, nem tão pouco substâncias que contenham 
solventes perigosos.

19. Ar comprimido
   Nota!
  Desligue a alimentação elétrica.
  Cuidado!
   Todo o sistema de ar comprimido tem de ser 

despressurizado por princípio!
 •  Limpe a máquina em conformidade com as prescrições, 

pelo menos, a área de trabalho.
 •  Controle periodicamente todas linhas pneumáticas, 

mangueiras e uniões aparafusadas/roscadas relativamente 
a fugas e danos exteriores percetíveis.

 •  Retire as mangueiras com cuidado. O ar comprimido que 
escapa poderá levantar poeira.

 •  Proteja ligações de ar comprimido contra contaminação 
com sujidade.

 •  Nunca troque as ligações, as fichas ou os interruptores. 
A consequência inevitável seriam falhas de 
funcionamento.

20. Trabalhos no sistema elétrico 
  Por princípio, os trabalhos no equipamento elétrico só 

podem ser realizados por pessoal especializado e qualificado.
 •  Antes de iniciar qualquer tipo de trabalho no equipamento 

elétrico ou nas imediações diretas de equipamentos 
elétricos condutores de tensão, mande pessoal 
especializado e qualificado assegurar a isenção de tensão, 
separar o sistema em segurança da rede elétrica e efetuar 
uma ligação à terra.

 •  Antes de iniciar qualquer tipo de trabalho em 
acionamentos, dispositivos e equipamentos elétricos, 
verifique sempre se estão isentos de tensão.

  Perigo!
   Ao operar dispositivos elétricos, e/ou depois de 

estabelecer a ligação à rede elétrica, é inevitável que 
determinadas partes dos dispositivos ou equipamentos 
fiquem sob tensão perigosa.

  Mande substituir imediatamente cabos danificados 
e desgastados, bem como ligações de cabos soltos ou 
não estanques na máquina por pessoal especializado 
e qualificado.

  No caso de avarias nos fusíveis, use exclusivamente fusíveis 
de origem com a amperagem prescrita. Se os fusíveis 
dispararem com frequência, peça a pessoal especializado 
e qualificado para verificar o equipamento elétrico.

 •  Durante estas medidas, deve-se negar o acesso à área de 
trabalho a pessoas não autorizadas.

 •  A inobservância das regulamentações em matéria de 
segurança ou das regulamentações DIN, EN ou VDE e/ou 
a falta de conhecimentos profissionais podem acarretar 
danos gravíssimos para a saúde e/ou danos materiais no 
caso de ocorrer um contacto ou ao realizar trabalhos nos 
dispositivos/equipamentos elétricos.

Regulamentações em matéria de segurança 
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21. Reparações (manutenção corretiva)
  Qualquer reparação nos componentes mecânicos da 

máquina requer elevados conhecimentos profissionais 
e grande experiência.

  Qualquer eventual reparação deverá ser realizada, se 
possível, só pela Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Nota!
   Alterações e acrescentos/transformações na máquina 

são inadmissíveis se tiverem influência sobre 
o funcionamento ou a segurança ativa/passiva da 
máquina.

  Realize as reparações na máquina apenas se dispuser dos 
respetivos conhecimentos profissionais e siga as indicações 
dadas no presente manual de instruções.

  Restabeleça sempre o estado original de fábrica, que é o que 
oferece toda a segurança.

  Para qualquer tipo de trabalho que realize, utilize sempre 
ferramentas em perfeitas condições, de forma segura e em 
conformidade com as regras técnicas habituais no setor.

22. Peças de substituição
  Peças de substituição, itens de equipamento e materiais de 

substituição que não tenham sido testados e autorizados 
pela empresa Paul Hettich GmbH & Co. KG podem 
comprometer a segurança ativa e passiva da máquina. As 
peças de substituição só podem ser montadas por pessoal 
qualificado e por pessoal especializado da empresa 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Perigo!
   Componentes desgastados e danificados 

comprometem a segurança e devem ser substituídos 
de imediato.

  Use exclusivamente peças de origem. No caso de utilizar 
peças de terceiros, não ficará assegurado que cumpram 
os requisitos a nível de resistência e segurança. Devido 
a especificações incorretas, qualidade insuficiente, 
atribuição incorreta, etc. pode haver um risco acrescido 
de acidente. Um eventual risco relacionado com peças ou 
itens de equipamento adquiridos a terceiros é da exclusiva 
responsabilidade da entidade exploradora.

23. Equipamentos de proteção / Componentes de segurança
  Só deve colocar a máquina em funcionamento se estiver 

apetrechada com dispositivos de segurança 
e/ou componentes de segurança em perfeito estado de 
funcionamento.

  Aviso!
   É expressamente proibido desmontar, desligar ou 

excluir dispositivos de segurança, bem como efetuar 
modificações nestes dispositivos. As consequências 
são da exclusiva responsabilidade da entidade 
exploradora.

 Equipamentos de proteção mecânicos
 •  Todos os dispositivos de segurança devem ser protegidos 

de forma a impedir qualquer contacto com elementos 
da máquina que estejam sujeitos a movimento linear ou 
rotativo.

 •  A máquina e a área de perigo devem ser protegidas com 
uma vedação de segurança que funcione como protetor 
(dispositivo de proteção por separação), para impedir 
o acesso enquanto a máquina estiver em funcionamento.

24. Alimentação elétrica principal
  A ficha para a alimentação elétrica principal serve para 

separar a máquina da alimentação de energia elétrica.
  Antes de separar a alimentação elétrica, por ex., para 

imobilizar a máquina:
 •  deixe a máquina trabalhar até ficar sem material 

(esvaziar), ou seja, todas as peças de trabalho devem ter 
saído da máquina,

 • desligue a máquina,
 •  espere até a máquina se ter imobilizado e desligue 

o interruptor principal.

25. Equipamentos de segurança pneumáticos
  Na unidade de preparação de ar comprimido existe um 

acoplamento. Este deverá ser retirado sempre que se realize 
qualquer trabalho na máquina, para, assim, despressurizar 
a máquina.

26. Equipamentos de segurança complementares
  A instalação de outros dispositivos de segurança 

adicionais são da total responsabilidade da entidade 
exploradora, levando em linha de conta as condições locais, 
regulamentações internas da empresa ou imposições de 
entidades de supervisão locais.

  Salvo algo em contrário na confirmação da encomenda 
e ilustração divergente no esquema de instalação, os 
dispositivos de segurança listados a seguir, e outros mais, 
não fazem parte do âmbito de fornecimento da 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

 •  Dispositivos de segurança, também no caso de eventuais 
emissões da máquina, para locais de trabalho ou vias de 
passagem diretamente adjacentes.

 •  Bloqueio de arranque para a máquina ou o posto de 
operação como dispositivo de proteção para proteger 
contra danos causados por veículos industriais de 
transporte.

 •  Marcações com cor no piso, em conformidade com 
o regulamento de prevenção de acidentes, para além de 
noutros pontos, como identificação de segurança para 
áreas de trabalho, vias de passagem, etc.

27. Eliminação e proteção ambiental
  Cada processo de eliminação terá de ser efetuado em 

conformidade com as regulamentações e tendo em 
consideração as disposições legais!

  Podem ser alvo de eliminação – sob responsabilidade da 
própria entidade exploradora – os resíduos indicados a 
seguir, resultantes de trabalhos de conservação, manutenção 
e reparação:

 •  lubrificantes, produtos de limpeza e consumíveis,
 •  resíduos de todo o tipo, inclusive componentes 

desgastados da máquina, bem como ferramentas.
  Os resíduos líquidos são substâncias que constituem um 

risco para as águas subterrâneas e devem ser recolhidos em 
recipientes fechados autorizados e preparados para serem 
eliminados em conformidade com as regulamentações 
aplicáveis.

  Neutralize imediatamente líquidos derramados.
  Nunca permita que produtos auxiliares (por ex., óleo usado) 

se infiltrem na terra ou escoem para a canalização.
  Ao realizar qualquer tipo de eliminação, respeite sempre 

os regulamentos internos da empresa, bem como as 
regulamentações locais e regionais.

  Ao proceder à eliminação de uma máquina 
(desmantelamento ou sucateamento), todos os componentes 
devem ser divididos em grupos de material para os poder 
entregar, de preferência, em centros de reaproveitamento 
(reciclagem).

  Durante o desmantelamento final, efetuado depois de 
esvaziar e limpar completamente os sistemas de lubrificação 
(unidades de perfuração e outros), podem ser formados os 
seguintes grupos de material:

 Metais: aço, alumínio (materiais de engenharia mecânica),
 Plásticos: PVC (mangueiras),
  Elastómeros: revestimentos de cabos, vedantes, aparelhos/

equipamentos elétricos.
  Os componentes desmantelados devem ser triados, 

separando-os e recolhendo-os segundo o grupo de material 
a que pertencem, resíduos não recicláveis devem ser 
eliminados.

  Relativamente à eliminação de acionamentos e itens de 
equipamento, respeite a regulamentação aplicável em 
matéria de sucata eletrónica.



16

pt

16

28. Emissões

  Ruído

  Em processos de trabalhos de exposição intensa a ruído, use 
sempre equipamento de proteção auditiva.

29. Operação segura da máquina

  A máquina é uma máquina de perfuração e inserção 
semiautomática para peças de trabalho em forma de placas 
e as respetivas ferragens. Qualquer outra utilização ou 
uma utilização que exceda o previsto é considerada uma 
utilização desconforme à utilização prevista. O fabricante/
fornecedor não assume qualquer responsabilidade pelos 
danos daí resultantes. O risco é da responsabilidade 
exclusiva do utilizador.

  Só pessoas devidamente familiarizadas podem trabalhar 
com a máquina.

  As competências relacionadas com o trabalho na máquina 
têm de ser definidas inequivocamente. O operador da 
máquina não pode permitir que a máquina seja operada por 
pessoal não devidamente familiarizado. Instruções adversas  
à segurança devem ser rejeitadas!

  Antes de a abandonar, a máquina deve ser desligada.  
Nunca deixe a máquina a trabalhar sem supervisão! Retirar  
a ficha da tomada, separar a máquina da alimentação de ar 
comprimido e desmontar as unidades de perfuração.

 Área de aplicação 
  Esta máquina só pode ser usada para processar placas 

planas de materiais à base de madeira, tais como 
aglomerado de madeira, placas de madeira estratificada, 
MDF, madeira maciça ou afins! O fabricante não assume 
qualquer responsabilidade por qualquer outro tipo de 
utilização.

  A utilização abusiva de agregados montados na máquina, 
por ex., a maquinagem de peças de trabalho que apenas 
sejam seguradas nas mãos ou fixadas com ferramentas 
instáveis, representa um risco de ferimento.

  A máquina não pode ser modificada arbitrariamente 
com dispositivos complementares ou outros elementos 
importantes para a segurança que não tenham sido testados 
e autorizados pelo fabricante.

  A humidade máxima da madeira deve situar-se entre  
os 8 e os 12%.

  Trabalhe com cuidado redobrado quando as peças de 
trabalho forem de tal maneira compridas que sobressaiam 
dos limites da bancada de trabalho. Nestes casos, monte 
uma bancada de apoio maior ou apoios maiores.

  Estabilize a peça de trabalho durante o processamento.  
Use os pistons.

 Ferramentas

  Utilize exclusivamente ferramentas testadas apropriadas 
para o avanço mecânico! Fixe as ferramentas de forma 
segura!

  Em caso de ferramentas com sistemas de fixação, observe 
as indicações do fabricante (consulte também a secção 
sobre a mudança de unidade de perfuração no manual de 
instruções).

  Use exclusivamente ferramentas de perfuração afiadas 
corretamente.

 Perigo de esmagamento!

  A operação e a alimentação com ferragens devem ser 
sempre realizadas pela frente.

 Pó

 Perigos para a saúde causados pelo pó da madeira!

  Com os dispositivos de aspiração previstos, a máquina 
cumpre os requisitos em matéria de proteção contra pó.

  Em alguns processos de trabalho e ao trabalhar com peças 
de trabalho especiais (por ex., portas com marco) não é 
possível o encapsulamento e a aspiração completos. Nestes 
casos é necessário usar máscaras de proteção contra o pó!

 Restos

  Preparar as peças de trabalho de forma a que não seja 
possível que restos da peça sejam projetados.

 Forças de processamento

  Adapte o avanço e o volume de corte à força de retenção do 
dispositivo de fixação e ao material da peça de trabalho!

  Veja a configuração da velocidade de perfuração. Se houver 
problemas de fixação, use mais batentes ou fixadores 
rápidos.

 Perigo de incêndio

  Os trabalhos abrasivos e de soldadura nunca devem ser 
realizados perto desta máquina.

 Perigo de incêndio!

  Respeite as regras de soldadura e as regulamentações em 
matéria de prevenção de acidentes.

 Proteção contra explosão

  A máquina não dispõe de proteção contra explosão.  
Não deve ser implantada perto de secções de pintura!

Regulamentações em matéria de segurança 
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1. Indicações gerais

  Este manual de instruções deve ser guardado sempre no local 
de utilização da máquina e estar sempre disponível. Para 
assegurar a operação segura e o manuseamento profissional 
desta máquina, é importante ter lido e compreendido 
o manual de instruções, especialmente as regulamentações 
em matéria de segurança. As determinações em matéria de 
segurança e as regulamentações de operação descritas neste 
manual de instruções devem ser rigorosamente cumpridas.

  Controle periodicamente os dispositivos de segurança 
e os processos de trabalho desta máquina.

  Perigo!

   Qualquer pessoa que seja incumbida da implantação, 
manutenção, colocação em funcionamento, operação 
ou reparação da máquina, tem obrigatoriamente de 
ter lido e, acima de tudo, entendido o manual de 
instruções.

2. Utilização prevista

  Esta máquina só pode ser usada para processar placas planas 
de materiais à base de madeira, tais como aglomerado de 
madeira, placas de madeira estratificada, MDF, madeira 
maciça ou afins!

 Utilização abusiva

  A máquina não pode ser modificada arbitrariamente 
com dispositivos complementares ou outros elementos 
importantes para a segurança que não tenham sido testados 
e autorizados pelo fabricante.

  Qualquer outra utilização, ou utilização semelhante, 
ou uma utilização desta máquina que exceda o previsto 
é considerada uma utilização desconforme à utilização 
prevista e, como tal, não é permitida.
A empresa Paul Hettich GmbH & Co. KG não 
assume qualquer responsabilidade por danos daí resultantes.

3. Utilização não conforme à prevista

  Em caso de uma utilização não conforme à prevista, de 
um manuseamento não profissional ou de uma utilização 
da máquina por pessoal sem formação ou por pessoal não 
autorizado, poderão advir da máquina perigos para o pessoal 
e para a própria máquina. Por esse motivo, a máquina 
só pode ser operada por pessoal devidamente formado, 
familiarizado e incumbido de o fazer.

  Uma utilização da máquina não conforme à prevista 
significa, por exemplo:

 •  montagem, colocação em funcionamento, operação 
e manutenção incorreta desta máquina,

 •  operação da máquina com equipamentos de segurança 
avariados,

 •  operação com equipamentos de segurança montados de 
forma incorreta,

 •  operação com equipamentos de segurança e proteção não 
funcionais,

 •  desrespeito das indicações e instruções contidas no manual 
de instruções referentes a transporte, armazenamento, 
montagem, colocação em funcionamento, operação, 
manutenção e montagem de equipamento nesta máquina,

 •  alterações construtivas arbitrárias,

 •  alterações arbitrárias no sistema de acionamento desta 
máquina (potência, rotações),

 •  monitorização insuficiente das partes da máquina mais 
sujeitas a desgaste,

 •  reparações efetuadas de forma não profissional e

 •  casos de catástrofe causados pela ação de corpos estranhos 
e de força maior.

4. Funcionamento e descrição da máquina

  Modo de trabalhar

  Esta máquina é semiautomática. Todas as peças de 
processamento são colocadas manualmente na máquina.

  As placas planas de materiais à base de madeira, tais como 
aglomerado de madeira, placas de madeira estratificada, 
MDF, madeira maciça ou afins, são colocadas sobre 
a bancada de processamento, onde são fixadas com 
o equipamento de fixação. O processo de perfuração 
é iniciado com o premir do botão de arranque. O botão 
de arranque tem de ser mantido premido durante todo 
o processo de perfuração, até terminar. O dispositivo de 
inserção integrado permite inserir as respetivas ferragens 
manualmente, usando uma alavanca de mão. Com esse 
passo, o processamento está concluído.

5. Placa de características

  Nota!

   A placa de característica encontra-se afixada 
à máquina.

6. Valores-limite

  Relativamente aos itens de equipamento e aos acessórios, 
como sejam motores de acionamento, equipamentos 
elétricos/eletrónicos, etc., aplicam-se os valores-limite 
seguintes:

 • Temperatura ambiente: máx. 35 °C

 • Humidade rel. do ar: aprox. 65%
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Informações técnicas

1. Instruções de segurança

  Ao realizar qualquer um dos trabalhos descritos neste 
capítulo, observe sempre as regulamentações, os avisos 
e as indicações em matéria de proteção no local de trabalho, 
as regulamentações em matéria de segurança e proteção 
ambiental.

2. Pontos de ancoragem

  Quando descarregar a máquina, grupos de componentes 
e componentes, bem como quando içar cargas pesadas, 
use exclusivamente equipamentos de elevação de cargas 
apropriados e autorizados, e para transportar a máquina 
dentro da empresa, use exclusivamente meios de transporte 
correspondentes.

  Quando o peso é superior a 25 kg, não é permitido 
descarregá-lo nem transportá-lo à mão dentro da empresa.

  Ao utilizar veículos industriais de transporte para 
o descarregamento e o transporte da máquina dentro da 
empresa é imprescindível ter em conta o peso total máximo 
da máquina (consulte os dados técnicos).

  Perigo!

   Quando usar equipamentos de elevação de cargas, 
nunca passe nem trabalhe debaixo de cargas 
suspensas. Existe perigo de morte!

  Ao usar equipamentos de elevação de cargas, observe 
o seguinte:

 •  Fixe os equipamentos de elevação de cargas apenas nos 
pontos identificados (olhais de transporte e outros) na 
máquina / nos grupos de componentes / nos componentes.

 •  Use exclusivamente acessórios de engate de cargas 
apropriados e testados (cintas de elevação, cabos, 
correntes, manilhas, etc.) com uma capacidade de carga 
suficiente.

 •  Incumba exclusivamente pessoal especializado do 
transporte.

 •  Alinhar a máquina e/ou os grupos de componentes sempre 
na horizontal e elevá-los sempre na vertical, ao invés de os 
puxar enviesados.

     Ao usar equipamentos de elevação de cargas e durante 
o transporte dentro da empresa, proteja contra danos 
componentes e itens de equipamento da máquina salientes.

     Pouse todas as cargas com os devidos cuidados e proteja-
as imediatamente para não tombarem/virarem, deslizarem, 
bem como contra forças prejudiciais, por ex., colisão com 
veículos industriais de transporte e objetos que lhe possam 
cair em cima. 

5. Informações técnicas

 1. Instruções de segurança 20

 2. Pontos de ancoragem 20

 3. Dados técnicos 21
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 5. Equipamentos de segurança 23
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 17. Remoção dos produtos e meios de conservação 26
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3. Dados técnicos

Máquina Número de referência N.º 9132099 N.º 9131498 N.º 91314499

Compr. x Larg. x Alt. (mm) 800 x 570 x 680

Peso aprox. 40 kg

Características

Duração do ciclo manual

Dados elétricos

Ligação à rede elétrica 400 V, 50 Hz, trifásico 400 V, 50 Hz, trifásico 230 V, 60 Hz, monofásico

Proteção-fusível máx. 6 A 6 A 6 A

Potência da ligação 1,1 kW 1,1 kW 1,6 kW

Corrente nominal 2,64 A 2,64 A 2,64 A

Dados pneumáticos

Pressão nominal do ar mín. 6 bar, máx. 7 bar

Ligação 6 bar / 100 psi

Condições ambientais

Temperatura máx. 35 °C

Humidade rel. do ar aprox. 65%

Nível de ruídos máx. > 80 dB
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Informações técnicas

4. Equipamento

Item Designação Explicações

1 Interruptor do motor Ligar/desligar a alimentação elétrica

2 Unidade de preparação de ar comprimido Alimentação de ar comprimido 6-7 bar

3 Elementos de comando, interruptores Elementos de comando, interruptores e botões elétricos

4 Alimentação elétrica Cabo de ligação com ficha de 16 A

5 Interruptor de pedal Interruptor de ativação do curso de perfuração

6 Batentes pendulares Batentes ajustáveis para as placas

7 Piston Dispositivo de fixação controlado por ar comprimido

8 Aspiração do pó Ligação para a aspiração do pó externa

9 Batentes centrais Batentes ajustáveis

0 Braço articulado Acionamento manual

¡ Placa de trabalho e apoio Bancada de trabalho e apoio

“ Unidade de perfuração intercambiável Porta-ferramenta para várias unidades de furação intercambiáveis
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5. Equipamentos de segurança  

Item Designação Explicações

1 Cobertura transparente de resguardo
Impede a intromissão direta das mãos nas ferramentas em 
movimento.
Importante! É essencial ter o máximo cuidado.

2 Botão de pressão "Start"
Botão de pressão para ativar o curso de perfuração. Quando se 
larga, o processo de perfuração para imediatamente e a unidade 
desloca-se para cima, de volta à sua posição inicial.

  Aviso!

   Os equipamentos de segurança nunca devem ser 
modificados, manipulados ou desativados.

  Cuidado!

   A máquina não tem botões de desligamento de 
emergência nem sistemas de desligamento de 
emergência. Por esse motivo, é indispensável ter 
o máximo cuidado ao lidar e trabalhar com esta 
máquina.

  Perigo!

   O operador tem sempre a obrigação de observar e 
cumprir as regulamentações de segurança para esta 
máquina.
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6. Emissão de ruídos

  O nível de ruídos desta máquina situa-se acima dos 80 dB(a). 
Recomendamos usar sempre um equipamento de proteção 
auditiva, para evitar lesões auditivas.

  Aviso!

  Use proteção auditiva.

7. Alinhamento / Fixação

 Indicações gerais

  A instalação deve ser efetuada numa base inferior plana com 
capacidade de carga suficiente e com pés fortes.

  Qualquer máquina tem ser instalada de modo a que fique tão 
fixa que seja impossível saltitar e/ou tombar.

  Nota!

  Máquinas protegidas impedem acidentes.

8. Ligações necessárias

 Ligação elétrica principal

  A ligação elétrica é realizada por meio de uma ficha 2, 
de 16 A, numa tomada 1 devidamente preparada e com 
respetiva proteção-fusível.

  É necessário ter atenção a eventuais danos nos cabos de 
alimentação elétrica.

 Se for necessário, devem ser substituídos.

  Nota!

   Mande verificar previamente a ligação elétrica por 
pessoal profissional.

Informações técnicas

 Ligação de ar comprimido

  Toda a máquina é ligada à alimentação de ar comprimido 
central do local de instalação.

 A linha de alimentação tem um acoplamento de encaixe 2.

  A pressão de serviço deve ser regulada com o regulador de 
pressão 1 para 6-7 bar.

 Esta pressão deve ser verificada no manómetro.

  Nota!

   A alimentação só deve ser efetuada com ar 
comprimido seco, uma vez que o sistema pneumático 
funciona quase exclusivamente com ar sem óleo.

9. Transportar a máquina

 Espaço de circulação

  Esta máquina deve ser instalada de modo a que a área em 
redor da máquina fique desobstruída e seja facilmente 
acessível. Objetos espalhados devem ser removidos. 
É obrigatório manter uma distância de segurança mínima de 
1 m em redor da máquina.

  Nota!

   Esta máquina só pode ser transportada com 
equipamentos de transporte e elevação autorizados 
e testados.

  Assegure-se de que esta máquina está assente de forma 
segura.

  Observe sempre as regulamentações em matéria de 
prevenção de acidentes aplicáveis na sua empresa.
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 Transporte

  Para assegurar um transporte profissional (esforço de torção 
reduzido, amarramento da carga, embalagem, etc.) deve ser 
incumbido pessoal profissional.

  Regra geral, o transporte é efetuado com um equipamento 
de elevação (empilhador, etc.) ou com equipamentos 
de transporte homologados, em conformidade com as 
regulamentações. O transporte com empilhadores pressupõe 
que tenham capacidade de elevação suficiente.

  Após o transporte, toda a máquina tem de ser inspecionada, 
a fim de detetar eventuais danos de transporte, uma vez que 
possíveis danos poderão deteriorar o bom funcionamento 
e a segurança da instalação.

 Descarregar a máquina

  Observe sempre as regulamentações em matéria de 
segurança. Uma pessoa pode levantar um peso máximo de 
25 kg. Preste atenção ao peso total.

  Perigo!

   Aviso! Existe um risco de ferimento e acidente 
acrescido!

 Observe o seguinte:

 •  só devem ser incumbidas pessoas experientes 
e qualificadas para o descarregamento,

 •  os acessórios de engate de cargas têm de ser fixados 
e bloqueados de forma segura,

 •  ao elevar, a carga suspensa nunca pode representar um 
perigo,

 •  a elevação deve ser sempre efetuada na vertical e nunca 
puxando enviesado.

  Perigo!

   Nunca pare nem trabalhe debaixo de cargas 
suspensas.

 •  Assente a máquina sem a expor a vibrações ou impactos 
e sempre ao alto. Proteja-a imediatamente contra o perigo 
de danos causados por veículos de transporte e contra 
a eventualidade de tombar.

 •  Sempre que proceder ao descarregamento, transporte 
e armazenagem provisória da máquina, proceda com 
o maior cuidado possível e proteja-a contra a intempérie, 
guarde-a em local onde não fique sujeita a forças 
prejudiciais, bem como protegida de objetos que 
eventualmente lhe possam cair em cima.

 • Observe a área de segurança em redor da máquina.

10. Transporte dentro da empresa

 •  Para transportar a máquina dentro da própria empresa, use 
sempre carros de transporte com estabilidade 
e capacidade de carga suficientes.

 •  Durante o transporte, evite obrigatoriamente qualquer tipo 
de impacto e vibração.

 •  Proteja eficazmente objetos salientes (motores, correntes 
porta-cabos, cablagens, tubos flexíveis, cilindros) contra 
qualquer danificação.

  Nota!

   Ao realizar o transporte com empilhadores, respeite as 
regulamentações relativamente a veículos industriais 
de transporte.

11. Integralidade do fornecimento

 •  O âmbito do fornecimento está especificado na 
confirmação do pedido ou na listagem contida no presente 
manual de instruções, bem como na guia de remessa que 
acompanha a mercadoria.

 •  Depois da receção da mercadoria, verifique imediatamente 
se todos os itens pertinentes foram entregues.

 •  Se faltarem peças, reclame-as imediatamente junto da 
transportadora que fez a entrega (aviso de perda) 
e informe também imediatamente a 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

12. Procedimento no caso de danos de transporte

  Imediatamente depois de a ter recebido e descarregado, 
verifique bem se a máquina apresenta quaisquer danos de 
transporte, isto é, se são detetáveis danos exteriores visíveis 
(pontos de rutura, amolgadelas, vincos, rasgos, etc.).

  Se houver suspeita de danos de transporte, deverá 
imediatamente fazer o seguinte:

 •  Informar a empresa transportadora por escrito e/ou

 •  Se a entidade exploradora tiver feito um seguro próprio 
contra os riscos de transporte, comunicar também à sua 
seguradora, por escrito, a suspeita de danos de transporte.

  Nota!

   Um atraso na informação/reclamação pode resultar 
na perda da proteção do seguro.

  Os prazos habituais para a comunicação de danos são de 
apenas 24 h (por correio) ou 7 dias após entrega.

  Documente sempre os danos de transporte da seguinte 
forma:

 • Fotos

 •  Esquema desenhado à mão com identificação exata do 
dano (use uma cópia da vista geral da máquina) e

 • Uma descrição completa (relatório).

  Por precaução, inclua na sua comunicação à transportadora/
seguradora os danos de transporte „ocultos“, que só podem 
ser detetados depois de desmantelar a máquina, isto é, faça 
uma ressalva por escrito relativamente à dimensão real dos 
danos, explicando que só está a descrever danos exteriores 
percetíveis.

  Envie obrigatoriamente uma cópia da comunicação dos 
danos à Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Se for necessário desmantelar a máquina ou itens de 
equipamento, estes trabalhos devem ser realizados 
exclusivamente por pessoal especializado da empresa 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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13. Medidas para o armazenamento interino

  A máquina está prevista para ser instalada e colocada em 
funcionamento de imediato. Se isso não suceder durante um 
prazo razoável de cerca de 3 meses após a entrega, devem 
ser tomadas as medidas seguintes:

 •  Unte componentes metálicos não pintados usando óleo de 
proteção anticorrosiva.

 •  Cubra o comando, os aparelhos/equipamentos elétricos 
e os motores de acionamento com uma proteção contra 
humidade e pó.

 •  Cubra com especial cuidado as entradas de cabos em 
caixas de bornes e fichas ou tape-as com fita adesiva.

 •  Proteja as cablagens contra a ação prejudicial de 
animais (roedores, etc.). Os ratos e as ratazanas adoram 
especialmente os cabos altamente flexíveis.

 •  Guarde a máquina num recinto não sujeito a temperaturas 
negativas e seco.

 •  Observe também as regulamentações em matéria de 
armazenamento.

  Proteja a máquina armazenada tomando medidas 
apropriadas contra tombamento, objetos que eventualmente 
lhe possam cair em cima, vibrações e trepidações e onde 
não fique sujeita a forças prejudiciais (por ex., embates com 
veículos industriais de transporte).

14. Medidas de segurança no local de instalação

  Ao realizar qualquer medida de instalação e trabalho de 
ligação, observe sempre as regulamentações, os avisos e as 
indicações em matéria de proteção no local de trabalho, 
as regulamentações em matéria de segurança e proteção 
ambiental neste manual de instruções.

  A operação segura da máquina pressupõe que ela seja 
instalada/montada e ligada corretamente por pessoal 
profissional, observando as indicações de aviso e as 
regulamentações mencionadas neste manual de instruções.

  Observe particularmente as regulamentações em matéria 
de implantação e segurança relativamente a trabalhos em 
instalações de corrente trifásica, as regulamentações da 
respetiva companhia fornecedora de energia e a qualificação 
individual do pessoal.

  Perigo!

   A inobservância pode causar danos físicos e materiais 
muito graves.

 •  Antes de iniciar a execução de qualquer medida, informe-
se sobre os perigos no local de instalação e/ou dos 
materiais a serem processados pela máquina e/ou dos 
adjuvantes (solventes/produtos de limpeza, etc.) a serem 
manuseados por si.

 •  Bloqueie o acesso à área de trabalho para impedir 
a entrada de pessoas não autorizadas.

 •  Observe as regulamentações nacionais e internacionais 
aplicáveis em matéria de segurança.

  Aviso!

   É absolutamente proibido efetuar soldaduras na 
máquina.

15. Equipamentos de segurança no local de instalação

  Depois de a máquina ter sido instalada, os equipamentos 
de segurança existentes no local de instalação devem 
permanecer facilmente acessíveis e em condições de 
funcionamento perfeitas. Os equipamentos de segurança 
próprios da máquina instalada não podem ser influenciados 
pelos equipamentos referidos.

  O local de implantação deve ser selecionado de modo a que 
as reparações também possam ser realizadas numa data 
posterior sem que haja qualquer restrição em termos de 
espaço.

16. Condições ambientais admissíveis

 •  A máquina só pode ser instalada e operada em recintos 
secos.

 •  A máquina não dispõe de proteção contra explosão. 
Por isso, não pode ser instalada nas proximidades de 
secções de pintura.

 •  Assegure a alimentação das coberturas de ventilação de 
motores elétricos com ar fresco.

 •  Evite todos os esforços mecânicos que possam ser 
exercidos sobre a máquina.

17. Remoção dos produtos e meios de conservação

  De fábrica, a máquina é fornecida apenas com meios de 
conservação para os fins de transporte.

 •  Limpe a máquina com um pano seco para remover o pó 
e a sujidade do transporte.

 •  Nunca use produtos de limpeza a frio, diluentes ou outros 
químicos agressivos!

 •  Todos os bloqueios de transporte devem ser removidos. 
Guarde-os para mais tarde os poder reutilizar.

Informações técnicas
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6. Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento

 1. Antes da colocação em funcionamento 28
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 3. Anomalias durante a colocação em funcionamento 28

 4. Variantes de fornecimento 29

  1. Máquina com número de referência:
      9 131 498 e 9 131 499 29

  2. Máquina com número de referência: 9 132 099 29
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 6. Unidade de perfuração intercambiável 29

  Unidade de perfuração intercambiável, 9 fusos / 
  Unidade de perfuração intercambiável, 3 fusos Selekta / 
  Unidade de perfuração intercambiável, 6 fusos 29
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   Braço articulado para a unidade de perfuração 
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  Batente central 31

  Batentes para continuação 32

  Batentes de tambor 35

  Pistons 36

   Conversão de operação manual para operação com 
interruptor de pedal 37

  Pinagem 38

 9.  Ligação ao sistema de aspiração 38

  Ligação à alimentação de ar comprimido 39

  Ligação à alimentação elétrica 39

 10. Efetuar um ensaio de funcionamento 40

  Botão de mão: 40

  Indicações referentes ao ensaio de funcionamento 40

  Requisitos prévios 40

 11. Terminar a colocação em funcionamento 41

1. Antes da colocação em funcionamento

   Nota!

   A primeira colocação em funcionamento e a inspeção 
de aceitação da máquina são efetuadas por pessoal 
especializado da empresa
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Antes da primeira colocação em funcionamento, assegure-
se de que as configurações básicas e os ensaios e testes de 
funcionamento descritos foram realizados e que a máquina 
se encontra operacional.

  Antes da colocação em funcionamento, devem ser realizados 
os seguintes controlos:

 •  verificar a instalação e o alinhamento corretos da máquina,

 •  controlar a firmeza de todas as uniões aparafusadas,

 •  verificar se os equipamentos de segurança funcionam 
corretamente e

 •  verificar se as ligações para a corrente elétrica e o ar 
comprimido foram estabelecidas corretamente e se estão 
bem firmes.

2. Controlo de segurança

 Certifique-se de que:

 •  todos os trabalhos de instalação, montagem de 
equipamento e manutenção estão totalmente concluídos 
e de que ninguém se encontra dentro da área de perigo da 
máquina e, muito menos, que alguém está a trabalhar na 
máquina,

 •  todos os equipamentos de segurança/coberturas estão 
montados,

 • a alimentação de ar comprimido está operacional e

 •  os elementos de comando estão desobstruídos e livremente 
acessíveis.

3. Anomalias durante a colocação em funcionamento

  Aquando da colocação em funcionamento, desligue 
imediatamente a alimentação elétrica se verificar uma das 
seguintes situações:

 • ruídos de funcionamento estranhos,

 • irregularidades ou oscilações/vibrações de funcionamento,

 • anomalias em ferramentas,

 • anomalias nos agregados auxiliares,

 • consumo excessivo de corrente por parte dos motores,

 • anomalias elétricas e

 • sobreaquecimento das ferramentas.

  Perigo!

   Nunca coloque a máquina em funcionamento se ainda 
estiverem a ser realizados trabalhos na máquina ou no 
sistema elétrico da máquina.

  Sempre que ocorra uma falha de funcionamento, imobilize 
e bloqueie a máquina, averigue a causa e peça a uma pessoa 
devidamente qualificada e formada para eliminar a anomalia 
ou, se você próprio for também devidamente qualificado, 
elimine-a você mesmo(a).

  Cuidado!

   Volte a ligar a máquina somente quando todas as 
anomalias/falhas tiverem sido eliminadas correta 
e completamente!

Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento
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4. Variantes de fornecimento

 A máquina é entregue em várias versões.

 1. Máquina com número de referência:  9 131 498  
                                                e  9 131 499

  Máquina de perfuração e inserção semiautomática compacta 
com tecnologia de unidade de perfuração intercambiável

 •  Curso de elevação pneumática, bancada de máquina 
ajustável

 • Limitador mecânico da profundidade de perfuração

 •  2 batentes de tambor para o ajuste da profundidade da 
régua de encosto de 22, 37, 57 mm

 •  1 unidade de perfuração intercambiável com 6 fusos  
e bucha de aperto rápido

 • 6 porta-brocas para buchas de aperto rápido

 • 1 suporte de ferramentas

 • 2 batentes pendulares

 Equipamento elétrico:

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / trifásico 9 131 498

 • 1,6 kW / 230 V / 60 Hz / monofásico 9 131 499 1

 2. Máquina com número de referência:  9 132 099

  Máquina de perfuração e inserção semiautomática compacta 
com tecnologia de unidade de perfuração intercambiável

 • Curso de elevação pneumática

 • Bancada de máquina ajustável

 • Limitador mecânico da profundidade de perfuração

 •  2 batentes de tambor para o ajuste da profundidade da 
régua de encosto de 22, 37, 57 mm

 •  1 unidade de perfuração intercambiável, 6 fusos com bucha 
de aperto rápido

 • 6 porta-brocas para buchas de aperto rápido

 • 1 suporte de ferramentas

 • 2 pistons (esquerda/direita)

 • 1 batente central com escala

 • 2 batentes pendulares

 Equipamento elétrico:

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / trifásico

5. Acessórios opcionais

  Acessórios para a configuração personalizada da BlueMax 
Mini Modular

 • Pistons 9 131 508 1 conjunto

 • Batente central com escala 9 132 098 1 un.

 •  Braço articulado para unidade  
de perfuração 9 132 100 1 un.

 • Interruptor de pedal 9 132 101 1 un.

 •  Tampa cega da bucha de aperto  
para bucha de aperto rápido 0 040 657 1 un.

 • Tampa cega da bucha de aperto 0 076 497 1 un.

6. Unidade de perfuração intercambiável

  Unidade de perfuração intercambiável, 9 fusos /  
Unidade de perfuração intercambiável, 3 fusos Selekta / 
Unidade de perfuração intercambiável 6 fusos

  Unidade de perfuração intercambiável com três árvores 
porta-brocas para realizar perfurações para a dobradiça 
Selekta (23/9).

  Unidade de perfuração intercambiável com 6 árvores porta-
brocas para realizar perfurações para dobradiças e ligadores

 •  Unidade de perfuração intercambiável, 
3 fusos, esquema de furação Selekta  9 131 503 1 un.

 •  Unidade de perfuração intercambiável,  
6 fusos 9 131 501 1 un.

 •  Unidade de perfuração intercambiável,  
6 fusos com bucha de aperto rápido  
e porta-brocas 9 131 500 1 un.

 Unidade de perfuração intercambiável, 9 fusos

  Unidade de perfuração intercambiável para linhas de furos 
System 32, inclui batente para continuação

 •  Unidade de perfuração intercambiável,  
9 fusos 9 131 506 1 un.

 •  Unidade de perfuração intercambiável,  
9 fusos com bucha de aperto rápido  
e porta-brocas 9 131 505 1 un.

 Unidade de perfuração intercambiável de 90°, 9 fusos

  Unidade de perfuração intercambiável de 90° desfasada  
para corrediças System 32

 •  Unidade de perfuração intercambiável de 90°, 
9 fusos 9 132 097 1 un.

 •  Unidade de perfuração intercambiável de 90°,  
9 fusos, com bucha de aperto rápido  
e porta-brocas 9 131 507 1 un.

7. Implantação, montagem e ligação

  A BlueMax Mini Modular é entregue acondicionada em 
embalagem apropriada para o transporte. É necessário 
montar alguns componentes antes de a máquina ficar pronta 
a entrar em funcionamento. Depois de a instalar, a máquina 
deve ser limpa para remover o pó acumulado durante  
o transporte e os produtos de conservação (óleo).

  Nas páginas seguintes, ser-lhe-á explicada a montagem dos 
diversos grupos de componentes.

  Dependendo do equipamento da sua máquina, os respetivos 
trabalhos devem ser realizados correta e profissionalmente.

Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento
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8. Grupos de componentes

  Braço articulado para a unidade de perfuração 
intercambiável, 6 fusos

  O braço articulado é fornecido em peças individuais e terá 
de ser montado em conformidade com o esquema. O braço 
articulado só deve ser utilizado juntamente com esta unidade  
de perfuração intercambiável de 6 fusos.

Braço articulado depois de completamente montado.

Parafusos de fixação para a matriz de inserção para inserir 
dobradiças e ligadores.

Observe sempre as respetivas instruções de montagem!

Fixação lateral com parafuso de encosto 1 para  
o posicionamento preciso do braço articulado com os  
parafusos de fixação 2 na unidade de perfuração  
intercambiável de 6 fusos

Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento
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Vista de debaixo da bancada.

3 4 4 3

5 6

1 1

Batente central

O batente central vem pré-montado.

Nota referente à montagem:

O batente central e a bancada da máquina devem ser 
introduzidos em simultâneo.

Aplicável para as máquinas n.º 9 131 498 e 9 131 499

Os deslizadores 1 devem ser introduzidos no perfil  
das corrediças 3.

O batente central é fixado com os parafusos 4.

Depois de montar o batente central, o tampo da  
bancada 6 é empurrado para a posição pretendida  
e fixado com os parafusos 5.

Observe sempre as respetivas instruções de montagem!
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Batente central montado no tampo da bancada.

Lateralmente, o batente central tem de ser fixado com os 
parafusos 4 fornecidos.

Observe sempre as respetivas instruções de montagem!

Batentes para continuação

Os batentes para continuação estão pré-montados na unidade 
de perfuração intercambiável de 9 fusos.

Configurar os batentes para continuação

Ajustar a altura do batente para continuação

Consoante a espessura da placa, a altura do batente para 
continuação esquerdo e direito tem de ser ajustada por meio do 
anel de ajuste superior 1. O pino do batente para continuação 
deverá entrar o mais fundo possível no furo. Também deve restar 
um espaço de aprox. 3 mm entre a peça de trabalho e o batente 
(calçar com uma chave de sextavado interior de 3 mm 2)

Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento
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Interruptor para pistons/Redução do curso de perfuração

Coloque o interruptor para os pistons na posição de linha 
de furos 3. Assim, os pistons soltar-se-ão automaticamente 
após o processo de perfuração e não precisam de ser soltos 
manualmente. Gire para dentro a alavanca oscilante para 
redução do curso de perfuração. Com o motor desligado, 
desloque a máquina para a posição de perfuração e gire  
a alavanca para dentro (vê-se o pictograma da linha de furos) 4.

Perfuração com o batente para continuação 
(aqui, com o batente para continuação direito)

Empurre a peça de trabalho contra o batente central 5  
(posição inicial do 1.º furo da linha de furos, para placas de 
19 mm = 10 mm).

Ativar o processo de perfuração e empurrar a placa a processar 
para a direita, até o pêndulo dos batentes para continuação ter 
deslizado sobre o último furo. Agora, puxar a placa por processar 
para trás, até o pino do pêndulo engrenar totalmente na 
perpendicular no furo. Puxar a peça de trabalho até ao batente 
do pêndulo 6.
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Reiniciar o processo de perfuração e controlar a distância entre  
o último furo do 1.º processo de perfuração e o 1.º furo do 
segundo processo de perfuração 7.

A melhor forma de controlar esta medida, é introduzindo 
dois pinos de 5 mm nos furos. Para isso, use um calibrador de 
corrediça e meça por fora, contra os pinos 8. A medida deve  
ser de 37 mm (32 mm de distância entre os furos + 2 vezes 
2,5 mm = 37 mm).

Se a medida for diferente, será necessário reajustar o batente 
para continuação.

Para o fazer, solte o parafuso no pêndulo e rode o parafuso 
sem cabeça para fora ou para dentro, usando uma chave de 
sextavado interior (1 volta = 0,8 mm) 9.

Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento
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Batentes de tambor

Os batentes de tambor estão pré-montados e ajustados. 

Os batentes de tambor 1 estão montados de ambos os lados  
da máquina.

O ajuste de precisão é efetuado com os pinos de batente 2.

Três batentes já vêm pré-ajustados com as distâncias seguintes:

a. 22 mm 
b. 37 mm 
c. 57 mm

O quarto batente pode ser ajustado conforme for conveniente e 
tem de ser montado. É fornecido um parafuso de batente.

Por exemplo: para a unidade de perfuração intercambiável de 
90° de 9 fusos, ajuste a bancada pela escala em 69,5 mm e 
enrosque o parafuso contra o perfil da bancada. 
Daí resultará uma distância de 37 mm à aresta da placa 
relativamente à 1.ª árvore porta-brocas da unidade de perfuração 
intercambiável.

Para fazer o ajuste, solta-se o tampo da bancada 3 por meio 
dos parafusos de fixação. Os dois pinos de batente 2 são 
posicionados à distância desejada (girando). 
A seguir, a bancada 3 deve ser empurrada contra os pinos de 
batente e fixada de novo.

Observe sempre as respetivas instruções de montagem!

A ilustração mostra a vista lateral do lado direito.
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Piston

Os pistons (grupo de componentes) vêm pré-montados.

A montagem só é necessária nas máquinas  
n.º 9 131 498 e 9 131 499.

A ilustração mostra o lado direito do piston; no lado 
esquerdo, o piston é montado de forma inversa (em 
espelho).

Montagem do piston.

Primeiro, enrosque o perno 1 com firmeza.

A seguir, o piston pré-montado é fixado com a alavanca 
de aperto 2.

Empurre a mangueira 2 para dentro do suporte  
de aperto 3 do cilindro de pressão.

Observe sempre as respetivas instruções de montagem!

Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento
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Ligue as mangueiras de ar comprimido 4 com a ajuda do 
adaptador duplo 5.

Assegure-se de que as ligações estão bem firmes.

Conversão de operação manual para operação com 
interruptor de pedal

O conjunto de conversão contém todas as peças necessárias.

O interruptor de pedal deve ser pousado no chão de forma que 
não possa escorregar.

A válvula é montada na traseira da máquina e depois é ligada  
às mangueiras de ar comprimido.

Observe sempre as respetivas instruções de montagem!
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Pinagem

9. Ligação ao sistema de aspiração

  Ligue a máquina a um sistema de aspiração. Existe uma 
obrigatoriedade de ligação a um sistema de aspiração 
por meio de um tubo flexível que tem de ser dificilmente 
inflamável.

  Encaixe o tubo de aspiração flexível do sistema de aspiração 
no bocal de aspiração 1 e fixe-o com uma abraçadeira para 
mangueiras.

  A velocidade mínima do ar no sistema de aspiração 
tem de ser de 20 m/s.

  Diâmetro do tubo de aspiração flexível: Ø 80 mm. Assente 
o tubo de aspiração flexível de forma a que o bocal de 
aspiração não fique sujeito a carga!

Retire a tampa cega 5 da peça de distribuição e ligue 
a mangueira de ar comprimido à ligação do interruptor de pedal.

  Nota!

   Depois de terminar os trabalhos, realize sempre um 
teste de funcionamento.

  Aviso!

   As mangueiras de ar comprimido não podem ser 
danificadas nem dobradas.

Observe impreterivelmente as instruções de montagem 
no anexo do presente manual de instruções.

Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento

N.º Designação

1 Ligação 1

2 Ligação 2

3 Válvula de ligação para o interruptor de pedal

4 Ligação 4
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Ligação à alimentação de ar comprimido

Para ligar a máquina à rede de ar comprimido, encaixe a linha de 
alimentação de ar na unidade do filtro de ar, usando a ficha de 
acoplamento rápido 1.

Pressão de ar recomendada 6-7 bar, 100 psi.

Ligação à alimentação elétrica

A alimentação elétrica é estabelecida através de uma ficha 
de 16 amperes.

Primeiro, peça a um eletricista credenciado para verificar 
o funcionamento correto da tomada.

A seguir, empurre a ficha 2 para dentro da tomada 1.

A máquina está dimensionada para uma tensão de ligação de 
400 volts.

Utilize uma ficha que cumpra os requisitos das normas DIN VDE 
ou IEC. Será necessário providenciar a instalação de um fusível 
de entrada na rede.

  Cuidado!

  Controle o sentido de rotação do motor.
  As árvores porta-brocas devem girar para a direita.

  Nota!

   Se o motor ou o fuso girarem para a esquerda, será 
necessário mudar o inversor de fase na ficha.
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10. Efetuar um ensaio de funcionamento

  Recomendamos fazer primeiro um teste de funcionamento 
sem material e sem brocas, para experimentar todas as 
funções em segurança. Se todas as funções estiverem em 
ordem, pode colocar-se a ferramenta pretendida.

  Dependendo do tipo de ligação, deve ser usado o interruptor  
de mão ou de pedal para fazer o teste de funcionamento.

  Inicie um teste de funcionamento sem material. A seguir,  
deverá executar outro teste de funcionamento, mas com 
material.

  Controle os resultados do trabalho. Se todas as 
configurações estiverem corretas, poderá começar com  
a produção.

 Botão de mão:

 1 = Botão de pressão

  O acionamento do botão de mão 1 ativa um processo de 
trabalho manualmente.

  O botão de pressão tem de ficar premido até o processo 
de trabalho estar concluído, caso contrário o processo será 
interrompido imediatamente.

 2 = Interruptor rotativo

  Seleção para perfuração e inserção, o interruptor rotativo  
aponta para cima.

  Seleção para perfurar apenas uma linha de furos,  
o interruptor rotativo aponta para baixo (consulte a foto).

 3 = Botão de pressão

 Para desbloquear os pistons manualmente.

 4 = Interruptor de pedal

  O interruptor de pedal 4 permite ativar um processo de 
trabalho e tem de continuar premido até o processo de 
trabalho estar concluído, caso contrário o processo será 
interrompido de imediato.

  Ao ser usado o interruptor de pedal, o botão de mão 1  
fica desativado.

 Indicações referentes ao ensaio de funcionamento

  Depois de ter efetuado e controlado todas as configurações, 
execute um ensaio de funcionamento.

 Requisitos prévios

 •  Todos os processos de ativação necessários devem ter sido 
realizados.

 •  O ar comprimido tem de estar ligado.

 •  A máquina deve estar corretamente configurada para  
o respetivo produto.

 •  Certifique-se de que a máquina funciona regularmente  
e não existem irregularidades.

 •  O operador deve ser sempre informado sobre o modo de 
procedimento atual.

Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento
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11. Terminar a colocação em funcionamento

 •  Após todos os trabalhos de serviço e configuração da 
máquina, deve ser efetuado um controlo dos trabalhos 
realizados.

 •  Verifique a firmeza de todos os parafusos e pontos de 
fixação.

 •  Depois de efetuada a verificação, deve-se efetuar primeiro 
um teste de funcionamento com uma peça de trabalho.

 •  Só depois de a máquina estar a funcionar sem qualquer 
problema é que se poderá terminar a colocação em 
funcionamento.

 •  Depois, desligue a máquina e entregue a produção ao 
operador.

 •  O operador deve ser sempre informado sobre a produção 
atualmente configurada e devidamente instruído em 
relação ao modo de procedimento.

 •  Depois de tudo isso, a produção pode ser iniciada.

  Nota!

   Depois de trabalhos de assistência, todos os 
equipamentos de proteção devem ser controlados 
relativamente ao seu funcionamento correto.
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7. Configurar/Preparar

 1. Indicações gerais 42

  Instruções de segurança 42

  Indicações para o configurador de máquinas 42

 2. Preparação 42

 3. Ferramentas / Meios auxiliares 42

 4. Controlo de segurança 42

 5. Configurar (preparação do trabalho) 43

  Ferramentas de aplicação (brocas) 43

  Unidade de perfuração intercambiável, 6 fusos,
   Unidade de perfuração intercambiável, 3 fusos 

(Selekta 22/9) 44

  Unidade de perfuração intercambiável, 9 fusos 44

  Unidade de perfuração intercambiável de 90°, 9 fusos 44

 6. Substituir uma unidade de perfuração intercambiável 45

  Limpeza 45

  Colocar a unidade de perfuração 46

  Controlar o funcionamento dos interruptores 47

  Posição de inserção para o braço articulado 47

  Ajuste da profundidade de perfuração 48

   Velocidade de deslocação de perfuração 
(amortecimento nas posições finais) 48

  Limitação do curso de perfuração para linhas de furos 49

 7. Pistons e batente central 50

  Pistons 50

  Batente central 51

 8. Distância da borda do tampo de mesa 51

  Batentes pendulares 51

1. Indicações gerais

 Instruções de segurança

  Qualquer pessoa envolvida na operação, manutenção, 
reparação ou transformação da máquina deve ter lido 
e entendido o manual de instruções, especialmente as 
instruções de segurança, e tem de as cumprir.

  As competências e tarefas do pessoal operador desta 
máquina devem ser definidas de forma inequívoca.
Os trabalhos descritos neste capítulo só devem ser realizados 
por pessoal devidamente qualificado para o fazer e que esteja 
100% familiarizado com a máquina / o sistema.

 Indicações para o configurador de máquinas

  Todos os trabalhos de reparação, configuração, eliminação 
de falhas e manutenção só podem ser realizados por pessoal 
especializado devidamente familiarizado e autorizado. Por 
motivos de segurança, deve estar sempre presente uma 
segunda pessoa durante todos os trabalhos, para que possa 
intervir em caso de perigo.

2. Preparação

  Nota!

   Antes de realizar a configuração, informe-se sobre 
os elementos de comando e operação.

 Antes de iniciar a configuração:

 •  Verifique na ordem de trabalho quais são os trabalhos de 
configuração a realizar.

 • Verifique se a máquina apresenta eventuais danos.

 •  Verifique a máquina, antes e depois de a ligar, 
relativamente ao estado de segurança e ao funcionamento 
perfeito.

 •  Assegure-se de que as configurações básicas e os ensaios 
e testes de funcionamento descritos tenham sido realizados 
e que a máquina se encontra operacional.

 •  Ao ligar a máquina, assegure-se primeiro de que não se 
encontram pessoas não autorizadas dentro da área de 
trabalho da máquina.

3. Ferramentas / Meios auxiliares

 •  Todas as ferramentas e meios auxiliares devem estar em 
boas condições.

4. Controlo de segurança

 Certifique-se de que:

 •  todos os trabalhos de instalação, montagem de 
equipamento e manutenção estão totalmente concluídos 
e de que ninguém se encontra dentro da área de perigo da 
máquina e, muito menos, que alguém está a trabalhar na 
máquina,

 •  todos os equipamentos de segurança/coberturas estão 
montados,

  Perigo!

   Nunca coloque o sistema em funcionamento se ainda 
estiverem a ser realizados trabalhos na máquina.

  Sempre que ocorra uma falha de funcionamento, imobilize 
e bloqueie a máquina, averigue a causa e peça a uma pessoa 
devidamente qualificada e formada para eliminar a anomalia.
Ou, se você próprio for também devidamente qualificado, 
elimine-a você mesmo(a).

  Cuidado!

   Volte a ligar a máquina somente quando todas as 
anomalias/falhas tiverem sido eliminadas correta 
e completamente.

Configurar / Preparar
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5. Configurar (preparação do trabalho)

  Primeiro, selecione a unidade de perfuração intercambiável 
de que necessita. A máquina tem 4 variantes.

 Ferramentas de aplicação (brocas).

  Primeiro, efetua-se a pré-montagem das unidades de 
perfuração desejadas. Esta configuração é aplicável a todas 
as unidades de perfuração intercambiáveis.

  Introduza a broca 1 desejada no fecho tipo baioneta 2 
e aperte os dois parafusos 7 com a chave de sextavado 
interior 3.

  Ao introduzir, preste atenção à posição correta da superfície 
de aparafusamento 8 da broca. Os parafusos têm de apertar 
a broca nesta superfície.

 Brocas pré-montadas

  A ferramenta pré-montada 4 é empurrada para dentro do 
porta-broca da unidade de perfuração intercambiável 5 
e rodada contra o „sentido de funcionamento / sentido de 
rotação“ da unidade de perfuração.

 O fecho de baioneta engata.

  Repita este passo de trabalho até todas as ferramentas 
estarem engatadas em segurança.

  Os porta-brocas que não sejam necessários devem ser sempre 
tapados com um tampão 6.

  Antes de introduzir a unidade de perfuração intercambiável, 
verifique sempre a boa execução dos seus trabalhos.
As brocas devem estar engatadas e todos os parafusos devem 
estar bem apertados.

  Nota!

  Atenção à marcação de cor!

  As brocas marcadas a vermelho devem ser usadas para fusos 
de rotação à esquerda.

  As brocas marcadas a preto devem ser usadas para fusos 
de rotação à direita.
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Unidade de perfuração intercambiável, 6 fusos,  
Unidade de perfuração intercambiável, 3 fusos (Selekta 22/9)

Estas unidades de perfuração intercambiáveis são utilizadas  
para fazer os furos de alojamento e para inserir dobradiças  
e ligadores.

A colocação das ferramentas (brocas) é efetuada em cima de 
uma bancada de trabalho.

Unidade de perfuração intercambiável, 9 fusos

Esta unidade de perfuração intercambiável é utilizada  
para a produção de linhas de furos.

Unidade de perfuração intercambiável de 90°, 9 fusos

Esta unidade de perfuração intercambiável é utilizada  
para a produção de furos com ângulos de 90° (corrediças).

Podem ser introduzidos, no máximo, 6 brocas de um diâmetro 
máximo de 5 mm.

Configurar / Preparar
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6. Substituir uma unidade de perfuração intercambiável

  Dependendo da aplicação, deve ser usada a unidade de 
perfuração intercambiável correspondente.

  Com base neste exemplo, vamos mostrar-lhe como 
se troca uma unidade de perfuração intercambiável. 
Ao substituir unidades de perfuração intercambiáveis, 
recomendamos que use luvas de segurança, para evitar 
ferimentos causados pelas ferramentas cortantes.

  Aviso!

   Por princípio, deve-se retirar sempre a mangueira 
de ar comprimido quando se substitui uma 
ferramenta, bem como interromper a alimentação 
elétrica (retirar a ficha da tomada).

  Primeiro, solte as duas alavancas de aperto 1, até 
a ferramenta escorregar para baixo.

  A estribo de segurança 2 retém a unidade de perfuração 
intercambiável 3, para que não possa cair para baixo.

  A unidade de perfuração intercambiável é retirada da 
guia por baixo, usando a pega 4. Para o fazer, afaste um 
pouco o estribo de segurança 2.

 Coloque a unidade de perfuração intercambiável de parte.

 Limpeza

  Antes de colocar as unidades de perfuração 
intercambiáveis pretendidos, deverá limpar as superfícies 
de aparafusamento 5 e o carreto de acionamento 6 com 
um pano seco.

  Nota!

   A sujidade provoca um desgaste prematuro nas 
peças de acionamento e causa anomalias no 
processo de produção.
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Os pernos-guia 1 devem ser limpos.

O furo 2 no perno-guia deve estar limpo, para que o parafuso de 
aperto consiga reter a unidade de perfuração intercambiável com 
segurança.

1

3

2

A unidade de perfuração intercambiável preparada  
é introduzida por meio da pega ou amparando-a por baixo  
no estribo 2.

Assegure-se de que os pernos-guia 1 são introduzidos  
sem emperrar.

Empurre a unidade de perfuração intercambiável para cima  
e engate o estribo de segurança 3.

Aperte as alavancas de aperto 4 com firmeza.

Configurar / Preparar
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Controlar o funcionamento dos interruptores

A unidade de perfuração intercambiável de 6 fusos é utilizada 
para furar e inserir uma dobradiça / um ligador.

Ao inserir a dobradiça / o ligador, o acionamento das brocas 
deve estar desligado.

2

3

Vire o braço articulado 2 por meio da alavanca de mão 3 para 
a posição de inserção. O interruptor 1 tem de ser acionado com 
a alavanca e o motor deve ser desligado por meio do interruptor. 
Controle o funcionamento. Se for necessário, o interruptor terá 
de ser ajustado de forma correspondente.

Por princípio, o funcionamento correto do interruptor 1 tem 
de ser controlado sempre que a unidade de perfuração 
intercambiável é substituída ou depois de cada período 
de imobilização mais prolongado da máquina.

  Perigo!

   Uma falha de funcionamento pode causar graves 
ferimentos e anomalias na produção!

Se for necessário, a posição do braço articulado 2 pode ser 
ajustada.

O parafuso de ajuste 4 permite ajustar a posição do braço 
articulado com precisão. O parafuso de ajuste exerce pressão 
contra o parafuso de batente 5.

Vire o braço articulado 2 para baixo e controle a posição 
durante a inserção.

Se for necessário, o ajuste deve ser repetido até a posição 
estar correta.
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Ajuste da profundidade de perfuração

O curso de perfuração é limitado pelo batente no seu  
movimento para baixo.

O curso de perfuração pode ser ajustado à espessura  
das placas processadas conforme for mais conveniente.

Para o fazer, solte a contraporca 2 no batente 1 e vire-o  
no sentido pretendido.

De cada vez que o fizer, volte sempre a reapertar a contraporca, 
para evitar diferenças na profundidade de perfuração.

A seguir, faça um teste de perfuração e controle  
a profundidade de perfuração com um paquímetro.

Velocidade de deslocação de perfuração  
(amortecimento nas posições finais)

A velocidade de descida durante a perfuração pode ser limitada 
para obter bons resultados de perfuração. A velocidade  
é reduzida pouco antes de as brocas alcançarem a placa.

Para ajustar o amortecimento na posição final inferior, existe  
um parafuso de ajuste 5 na parte de trás da máquina, no 
cilindro de elevação 4. 
A velocidade de deslocação pode ser reduzida ou aumentada 
rodando o parafuso de ajuste.

O parafuso de ajuste 3, na válvula, permite ajustar quanto 
tempo os pistons ainda continuarão tensionados após  
a perfuração (apenas para a perfuração de linhas de furos).

O parafuso de ajuste 7 permite ajustar a velocidade de 
deslocação da perfuração. Este ajuste é necessário no caso de 
se efetuar uma conversão de botão de mão para interruptor de 
pedal.

Ao mudar para a operação com interruptor de pedal, a 
velocidade de deslocação da perfuração passa a ser ajustada com 
o parafuso de ajuste 8.

Faça um teste de perfuração para controlar o ajuste.

Configurar / Preparar

Duração da perfuração depois de desligar

O tempo que as brocas continuam a funcionar depois de serem 
desativadas pode ser ajustado. Este tempo vem predefinido de 
fábrica. Para modificar este valor, rode o parafuso da válvula de 
estrangulamento de retenção 9. Faça um teste de furação para 
controlar o ajuste.
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Limitação do curso de perfuração para linhas de furos

Ao produzir linhas de furos é possível encurtar o curso de 
perfuração para trabalhar com maior eficácia.

Para o processamento, o batente 1 é virado
através da alavanca 2.

Nesse ponto, a unidade de perfuração intercambiável 3 deve 
estar na posição inferior. Mantenha o interruptor acionado para 
ativar o curso de perfuração.

No próximo ciclo de trabalho, será executado um curso mais 
curto.

  Perigo!

   Cuidado ao deslocar a unidade de perfuração, pois 
existe o perigo de esmagamento nesta posição.

Depois de concluir os trabalhos, virar o batente 1 de volta para 
a sua posição. A alavanca encontra-se ao lado da unidade de 
perfuração.

  Nota!

   Depois de concluir os trabalhos de ajuste, controle 
novamente o resultado de todos os trabalhos.
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7. Pistons e batente central

 Piston

  Os pistons devem ser ajustados em altura consoante 
a espessura das placas.

  A distância entre a peça de trabalho e a base do piston 3 
não deve ser superior a 6 mm (colocar eventualmente 
uma chave de sextavado interior do tamanho 5).

  Para ajustar a distância, solte o parafuso de aperto 2 
e mude a posição do piston 1 no suporte.

  Quando tiver alcançado a altura certa, aperte o parafuso 
de aperto.

  Nota!

   Ao realizar estes trabalhos de ajuste, desligue 
o ar comprimido!

  Durante a perfuração, os pistons 1 devem ser 
posicionados para fixar a peça de trabalho de forma 
segura.

  Para o ajuste, solte as alavancas de aperto 4 e posicione 
o piston.

  A seguir, as alavancas de aperto devem ser reapertadas 
com firmeza.

  Cuidado!

   Não virar o braço de modo a ficar debaixo do 
cabeçote de perfuração.

Configurar / Preparar

máx. 6 mm
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 Batente central

  O batente central 1 é utilizado para o processamento de 
ligadores ou como primeiro batente para a linha de furos. 
Dependendo do sentido de trabalho, a tampa de batente  
direita ou esquerda terá de ser rebatida para cima.

  Para o ajuste, solte os parafusos serrilhados 2 e ajuste  
o batente central manualmente.

  Depois do ajuste, aperte os parafusos serrilhados com 
firmeza.

8. Distância da borda do tampo de mesa

  O ajuste do tampo de mesa relativamente à unidade de  
perfuração intercambiável (distância da borda) é efetuado  
com a escala (manualmente) ou com os batentes de  
tambor.

  Solte os parafusos 3 com uma chave de sextavado  
interior e puxe a mesa 4 no sentido pretendido (para  
a frente ou para trás).

 Ajuste com a escala

  A posição da mesa pode ser ajustada para a medida  
pretendida usando a escala 5.

  Depois de concluir os trabalhos, reaperte os parafusos  
com firmeza.
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Ajuste com os batentes de tambor

Os batentes de tambor obrigam a determinadas distâncias.
As distâncias predefinidas são: 22 mm, 37 mm e 57 mm.
Puxe a mesa um pouco para trás.
Para o ajuste, vire o batente de tambor 2 para a posição 
pretendida até engatar.

  Nota!

   O ajuste deve ser realizado de ambos os lados 
da máquina!

Empurre a mesa contra os batentes 1 e reaperte os parafusos 
com firmeza na mesa.

Faça um teste de perfuração.

Batentes pendulares

Os batentes pendulares são ajustados em função da aplicação.

Para o ajuste, solte o parafuso 4 e desloque o batente pendular 
5 na calha.

Reaperte o parafuso com firmeza.

Configurar / Preparar

Distância 22 mm
Unidade de perfuração intercambiável 
de 6 fusos para a perfuração para dobradiças

Distância 37 mm
Unidade de perfuração intercambiável 
de 9 fusos para linhas de furos

Distância 57 mm
Unidade de perfuração intercambiável 
de 9 fusos para linhas de furos
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8. Operação

 1. Controlo de segurança 54

  Indicações gerais 54

  Operacionalidade 54

 2. Ligar 55

  Trabalhos de preparação 55

  Utilização 55

  Elemento de comando 56

  Batentes para continuação 57

  Inserir dobradiças 60

 3. Anomalias durante a operação 61

  Eliminação de anomalias 61

 4. Monitorizações durante a operação 61

  Monitorizações de funcionamento 61 

1. Controlo de segurança

  Cuidado!

   A operação e todos os trabalhos de manutenção 
nesta máquina só podem ser realizados por pessoal 
especializado autorizado ou devidamente familiarizado. 
Observe sempre as instruções de segurança e as 
regulamentações internas em matéria de segurança.

  Antes de ligar a máquina, certifique-se do seguinte:

 •  eventuais trabalhos de instalação, montagem de 
equipamento, configuração/preparação e manutenção 
estão totalmente concluídos,

 •  não está ninguém dentro da área de perigo da máquina 
e, muito menos, a trabalhar na máquina,

 •  todos os equipamentos de proteção estão montados 
corretamente e

 •  a alimentação de ar comprimido está operacional.

 Indicações gerais

 • Antes de iniciar a produção:

 •  Verifique a máquina, antes e depois de a ligar, 
relativamente ao estado de segurança e ao funcionamento 
perfeito.

  •  Verifique se a alimentação de ar comprimido está 
operacional.

  •  Verifique se a máquina está corretamente configurada 
para o respetivo produto.

  Nota!

   Se ocorrerem falhas de funcionamento na máquina, 
ou avarias, informe imediatamente o seu superior.

 Operacionalidade

 A máquina está operacional quando

 •  todos os processos de ativação enunciados tiverem sido 
realizados,

 •  tiver sido efetuado um teste de funcionamento,

 •  a alimentação de ar comprimido estiver ativada e

 •  a máquina estiver corretamente configurada 
para o respetivo produto.

 Depois de tudo isso, a produção pode ser iniciada.

Operação



55

pt

1 3

2

2. Ligar

 Trabalhos de preparação

 •  Estabeleça a alimentação elétrica introduzindo a ficha  
na tomada,

 •  estabeleça a ligação do ar comprimido, ative  
a alimentação com ar comprimido e

 •  prepare o material:  
placas, dobradiças/ligadores, etc.

 Utilização

  A máquina pode ser operada através do interruptor de pedal 
ou do botão de mão na unidade de comando. Não é possível 
efetuar a operação com o interruptor de pedal e o botão de 
mão em simultâneo.

  Ligue a alimentação elétrica para o motor de acionamento 
através do interruptor principal 1.

  O interruptor de pedal 2 e o botão de mão 3 da unidade  
de comando têm as mesmas funções.

  Ambos os elementos de comando devem ficar premidos  
até um passo de trabalho estar totalmente concluído.

  Se largar o botão de mão ou o interruptor de pedal antes, 
a máquina para imediatamente e a unidade de perfuração 
volta para a sua posição inicial.
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4a

N.º Designação Função

3 Botão de mão "Start"
Para iniciar a perfuração, prima este botão e mantenha-o premido até o processo  
de perfuração estar concluído

4 Interruptor rotativo

Escolher perfuração e inserção ou só perfuração
(4a = perfurar e inserir) só com unidade de perfuração intercambiável de 6 fusos
ou unidade de perfuração intercambiável de 3 fusos
(4b = só perfuração) = só com unidade de perfuração intercambiável de 9 fusos e
Unidade de perfuração intercambiável de 90°, 9 fusos

5
Botão de pressão
"Soltar piston"

É utilizado em combinação com o interruptor seletor (4a).
Ventila os pistons após a inserção de uma dobradiça.

Elemento de comando

No elemento de comando existem dois botões de pressão  
e um interruptor seletor.

  Cuidado!

  Ao realizar qualquer trabalho, lembre-se sempre:  
  A segurança acima de tudo!

Operação
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Batentes para continuação

Os batentes para continuação estão pré-montados  
na unidade de perfuração intercambiável de 9 fusos.

Configurar os batentes para continuação

Ajustar a altura do batente para continuação

Consoante a espessura da placa, a altura do batente para 
continuação esquerdo e direito tem de ser ajustada por meio  
do anel de ajuste superior 1. O pino do batente para 
continuação deverá entrar o mais fundo possível no furo. 
Também deve restar um espaço de aprox. 3 mm entre a peça 
de trabalho e o batente (calçar com uma chave de sextavado 
interior de 3 mm 2)

3

4

Interruptor para pistons/Redução do curso de perfuração

Coloque o interruptor para os pistons na posição de linha 
de furos 3. Assim, os pistons soltar-se-ão automaticamente 
após o processo de perfuração e não precisam de ser soltos 
manualmente. Gire para dentro a alavanca oscilante para 
redução do curso de perfuração.  
Com o motor desligado, desloque a máquina para  
a posição de perfuração e vire a alavanca para dentro  
(vê-se o pictograma da linha de furos) 4.
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7

Reiniciar o processo de perfuração e controlar a distância entre  
o último furo do 1.º processo de perfuração e o 1.º furo do 
segundo processo de perfuração 7.

5

6

Perfuração com o batente para continuação 
(aqui, com o batente para continuação direito)

Empurre a peça de trabalho contra o batente central 5  
(posição inicial do 1.º furo da linha de furos, para placas  
de 19 mm = 10 mm)

Ativar o processo de perfuração e empurrar a placa a processar 
para a direita, até o pêndulo dos batentes para continuação ter 
deslizado sobre o último furo. Agora, puxar a placa por processar 
para trás, até o pino do pêndulo engrenar totalmente na 
perpendicular no furo. Puxar a peça de trabalho até ao batente 
do pêndulo 6.

Operação
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A melhor forma de controlar esta medida, é introduzindo 
dois pinos de 5 mm nos furos. Para isso, use um calibrador de 
corrediça e meça por fora, contra os pinos 8. A medida deve  
ser de 37 mm (32 mm de distância entre os furos  
+ 2 vezes 2,5 mm = 37 mm).

Se a medida for diferente, será necessário reajustar o batente 
para continuação.

Para o fazer, solte o parafuso no pêndulo e rode o parafuso 
sem cabeça para fora ou para dentro, usando uma chave de 
sextavado interior (1 volta = 0,8 mm) 9.
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 Inserir dobradiças

  A inserção de dobradiças requer a utilização da unidade 
de perfuração intercambiável de 6 fusos.

  Antes de iniciar a produção, realize um teste de funciona-
mento. Com o braço dobrado para baixo, o interruptor de 
segurança tem de estar acionado para desligar o motor 
durante o processo de inserção da dobradiça.

 •  Empurre uma placa 1 contra o batente 3.

 •  Acione o interruptor de pedal ou o botão de mão.

 •  Os pistons 2 prendem a placa e o processo 
de perfuração é executado.

 •  Os pistons permanecem acionados e continuam 
a prender a placa.

 •  Coloque uma dobradiça na matriz de inserção 4.

 •  Vire o braço articulado 6 com a pega 5 para debaixo 
da unidade de perfuração intercambiável.

 •  Acione novamente o interruptor de pedal (botão de mão).
(Com uma mão no braço articulado e a outra no botão de 
mão.)

 •  A dobradiça é inserida.

  Nota!

   A inserção dos ligadores faz-se da mesma forma.

Operação
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 •  Acione o botão de pressão 5.

 •  Os pistons sobem e já pode retirar a placa.

 O processo de trabalho está concluído.

3. Anomalias durante a operação

  Todos os trabalhos de reparação, configuração/preparação, 
eliminação de falhas, montagem de equipamento, 
manutenção e assistência só podem ser efetuados por 
pessoal especializado devidamente familiarizado, formado 
e autorizado.

 Anomalias durante a operação

  Desligue imediatamente a alimentação elétrica da 
máquina sempre que se verifique uma destas situações:

 • ruídos de funcionamento estanhos

 • irregularidades ou oscilações/vibrações de funcionamento,

 • emperramentos devido a peças defeituosas,

 • anomalias nos agregados auxiliares e

 • anomalias elétricas.

  Nota!

   No caso de ocorrer qualquer interferência, é preciso 
sempre contactar pessoal especializado.

 Eliminação de anomalias

 • Informe o seu superior/configurador de máquinas.

 • Retire as peças de trabalho da máquina.

  Cuidado!

   Elimine primeira a anomalia e/ou a causa da anomalia, 
antes de voltar a ligar a máquina e prosseguir com 
a operação.

4. Monitorizações durante a operação

 A monitorização da operação cabe ao operador.

 •  Para salvaguardar a sua segurança individual e a plena 
segurança operacional da máquina, efetue 1 a 2 vezes por 
dia/turno as inspeções visuais e os controlos de segurança 
especificados.

  Em condições operacionais e/ou ambientais extremas, 
o número de controlos por turno deve ser aumentado.

 Monitorizações de funcionamento

 •  O funcionamento da máquina é regular e as vibrações 
são poucas?

 •  Fique atento a eventuais alterações e ruídos de 
funcionamento.
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9. Manutenção / Conservação

 

 1. Indicações gerais 62

  Trabalhos em componentes elétricos 62

 2. Familiarização do pessoal de manutenção 62

 3. Proteção de imobilização da máquina 63

 4. Limpar a máquina 63

  Motores elétricos 63

 5. Trabalhos de manutenção 63

  Trabalhos no sistema pneumático 63

  Unidade de preparação de ar comprimido 64

 6. Instruções para as inspeções 64

  Generalidades 64

1. Indicações gerais

  A manutenção insuficiente, incorreta e/ou fora de prazo 
aumenta o potencial de perigos e pode resultar em falhas 
de funcionamento, elevados custos de reparação 
e longos períodos de imobilização da máquina. O risco 
é da responsabilidade exclusiva da entidade exploradora.

 Trabalhos em componentes elétricos

  Componentes elétricos avariados só podem ser substituídos 
por peças de substituição idênticas.

  Antes de realizar trabalhos em equipamentos elétricos, 
separe-os sempre da corrente e contacte pessoal 
devidamente especializado.

  Perigo!

   Os equipamentos elétricos, bem como determinadas 
partes destes equipamentos, por vezes até em estado 
desligado, encontram-se sob tensão perigosa.

  Por isso, o manuseamento incorreto de equipamentos 
elétricos poderá resultar em danos para a saúde e/ou em 
danos materiais gravíssimos.

  Aviso!

   A manutenção de aparelhos elétricos só pode ser 
efetuada por pessoal qualificado.

  Antes de iniciar qualquer tipo de trabalho, o respetivo 
aparelho deve ser separado em segurança da rede elétrica 
e ligado à terra. Utilize exclusivamente peças de substituição 
homologadas (por ex., fusíveis) com especificações que 
coincidam com os dados referidos na lista de aparelhos.

2. Familiarização do pessoal de manutenção

  Antes de iniciar qualquer trabalho, familiarize-se com 
a máquina, bem como com este manual de instruções 
e trabalhe sempre respeitando as instruções de segurança.

  Observe também as instruções de montagem de terceiros 
eventualmente contidas no anexo do presente manual de 
instruções.

  Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção/
conservação, verifique o seguinte:

 •  a máquina foi imobilizada em segurança e é impossível 
recolocá-la em funcionamento por engano ou 
acidentalmente e

 •  a alimentação de ar comprimido da máquina está 
bloqueada e a máquina está despressurizada.

  Comunique todos os trabalhos previstos à pessoa responsável 
pela supervisão.

  Aviso!

   Substitua imediatamente componentes gastos e/ou 
danificados.
Caso contrário, estará a pôr em risco a sua segurança 
individual, a segurança operacional da máquina 
e a segurança do seu ambiente.

Manutenção / Conservação
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 Recomendação:

  Utilize exclusivamente peças de substituição originais.
Peças de substituição ou itens de equipamento não testados 
e/ou autorizados pela Paul Hettich GmbH & Co. KG podem 
prejudicar a segurança ativa e passiva da máquina.

  Ao realizar qualquer trabalho, evite exercer forças que 
excedam as normalmente necessárias para soltar/fixar 
ligações e/ou uniões aparafusadas/roscadas.
Ao realizar trabalhos de manutenção/conservação, use 
exclusivamente ferramentas adequadas e em perfeito estado 
técnico e utilize-as de forma profissional e segura.

3. Proteção de imobilização da máquina

 •  Desligue a alimentação elétrica da máquina (retire a ficha).

 •  Retire a mangueira do ar comprimido (alimentação de ar 
comprimido).

 •  Bloqueie a máquina para impedir que volte a ser ligada por 
alguém não autorizado.

 •  Limpe a máquina em conformidade com as instruções no 
respetivo capítulo.

 •  Coloque uma placa de aviso na máquina, conforme previsto 
no regulamento de prevenção de acidentes.

  Perigo!

   ATENÇÃO! Trabalhos de manutenção!
Não ligar a máquina

 Respeite o controlo de imissões

  A sujidade contaminada (água de lavagem, óleos, 
massas lubrificantes) deve ser recolhida e eliminada em 
conformidade com as regulamentações aplicáveis.

  Respeite as regulamentações aplicáveis (por ex., AbfG, lei 
alemã relativa à reciclagem e gestão de resíduos). Após a 
limpeza, as partes metálicas não pintadas da máquina devem 
ser untadas com óleo de conservação.

  As partes de borracha e plástico podem necessitar de pó de 
talco.

4. Limpar a máquina

  Por princípio, toda a máquina deve ser limpa após cada 
utilização. A melhor forma de o fazer é limpando-a com 
panos e/ou aspirando-a com um aspirador industrial.

  Nota!

   Nunca use ar comprimido para limpar a máquina por 
sopro de ar.

  Se o fizesse, a sujidade seria levada para os mais ínfimos 
recantos da máquina e depositar-se-ia sobretudo debaixo 
dos lábios de vedação de rolamentos de esferas e em outros 
componentes.

  Perigo!

   Devido ao perigo de curto-circuito, os componentes 
elétricos (acionamentos, aparelhos de conexão, etc.) 
só devem ser limpos a seco (pano de limpeza) ou então 
protegidos com coberturas.

   Sempre que as condições operacionais o exijam, limpe em 
intervalos mais curtos.

 Para limpar a máquina, respeite o seguinte:

 •  apenas por aspiração, conforme previsto, nunca por sopro 
com ar comprimido e

 •  só a seco, com um pano, para remover restos de massa 
lubrificante, etc.

  Ao lidar com líquidos perigosos e/ou que constituam um 
risco para as águas subterrâneas (por ex., óleo, produtos de 
limpeza ou solventes, bem como outras substâncias químicas) 
respeite as regulamentações em matéria de proteção no local 
de trabalho e outras regulamentações aplicáveis.

  Para lavar as mãos, nunca utilize solventes ou produtos de 
limpeza agressivos, facilmente inflamáveis ou prejudiciais 
para a saúde.

 Motores elétricos

  Todos os motores elétricos devem ser limpos periodicamente, 
dado que a sujidade e o pó atuam como uma camada de 
isolamento, podendo provocar um sobreaquecimento dos 
motores / das bobinas.

5. Trabalhos de manutenção

 Trabalhos no sistema pneumático

  Antes de trabalhar no sistema pneumático, limpe a máquina, 
pelo menos a área de trabalho, conforme descrito abaixo.

 •  Despressurize as linhas de pressão/mangueiras do sistema 
pneumático.

 •  Retire as mangueiras com cuidado. O ar comprimido que 
escapa poderá levantar poeira.

 •  Proteja ligações de ar abertas contra a sujidade 
(se for necessário, usando fita adesiva).

 •  Nunca troque as ligações, as fichas ou os interruptores. 
A consequência inevitável seriam falhas de funcionamento.

 •  Trabalhe sempre mantendo tudo tão limpo quanto possível. 
A sujidade ou o pó que ingresse nos sistemas pneumáticos 
pode causar falhas de funcionamento e até mesmo 
provocar danos materiais consideráveis.

  Cuidado!

   Todos os trabalhos no sistema pneumático devem ser 
realizados exclusivamente por pessoal especializado 
devidamente autorizado. 
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 Unidade de preparação de ar comprimido

  A unidade de preparação de ar comprimido remove sujidade, 
pó, água e gotas de óleo da tubagem de ar. É imprescindível 
assegurar o esvaziamento atempado do recipiente coletor. 
O filtro não tem qualquer efeito se o nível do líquido no 
recipiente estiver demasiado elevado. As consequências são 
anomalias e desgaste prematuro das válvulas e dos cilindros. 
Os intervalos necessários devem ser definidos internamente 
na empresa, uma vez que dependem muito da qualidade do 
ar comprimido disponibilizado no local.

  As unidades de preparação de ar comprimido devem ser 
verificadas diariamente relativamente a água no óculo de 
observação.

  Nota!

   Depois de concluir todos os trabalhos nos sistemas 
de ar comprimido, verifique se todos os parafusos 
e tubagens/linhas estão bem firmes.

6. Instruções para as inspeções

  As inspeções são medidas para detetar e avaliar o estado real 
de uma máquina e dos seus componentes.

  Nota!

   As inspeções estão ao serviço da manutenção 
preventiva e são efetuadas para a sua segurança 
individual.

  Uma inspeção realizada fora de prazo é considerada 
desconforme aos fins previstos da máquina.

  O operador da máquina deve controlar a máquina todos os 
dias relativamente a defeitos exteriores percetíveis, eliminar 
imediatamente falhas ocorridas ou, se tal não for possível, 
comunicá-las.

  Esta máquina só pode ser operada em perfeito estado de 
funcionamento.

  O ambiente em redor da máquina deve ser mantido limpo 
e não pode conter nenhum ponto que ofereça o risco de 
tropeçar. As mangueiras de ar e de aspiração devem ser 
dispostas de forma apropriada para não restringir a liberdade 
de movimento do operador da máquina.

  Os trabalhos de manutenção previstos devem ser realizados 
nos intervalos mencionados. Se necessário, a entidade 
exploradora deverá indicar outros intervalos, mais 
apropriados, ou mandar efetuar trabalhos adicionais.

  No âmbito da limpeza semanal, na medida do possível, todos 
os componentes devem ser controlados relativamente 
a sinais de desgaste ou danos. Quanto mais cedo se detetar 
um dano, menores serão os custos de reparação em que se 
incorrerá!

  Depois de efetuada a montagem, todas as uniões 
aparafusadas/roscadas devem ser verificadas relativamente 
à sua firmeza de aperto! Isso aplica-se especialmente a todos 
os componentes sujeitos a esforço dinâmico.

  Durante os trabalhos de manutenção mensais, as uniões 
aparafusadas/roscadas sujeitas a esforço dinâmico devem ser 
verificadas aleatoriamente!

  Os equipamentos de segurança devem ser verificados 
periodicamente (pelo menos, 1x por mês) para averiguar se 
funcionam de forma impecável.

  Todos os cabos elétricos e mangueiras pneumáticas devem 
ser controlados relativamente a danos e firmeza de fixação.

  As passagens de cabos nas caixas de bornes devem ser 
verificadas relativamente a estanqueidade e firmeza de 
encaixe.

 Generalidades

  Remova regularmente o pó de perfuração da máquina.

  Controle periodicamente as linhas elétricas e de ar 
comprimido.

  Substitua imediatamente componentes avariados ou 
danificados. Use exclusivamente peças de origem!

Manutenção / Conservação
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10.  Anomalias / Solução

 

 1. Indicações gerais 65

 2. Causas de anomalia da parte da entidade exploradora 65

 3. Localização de falhas 65

  Causas de anomalia gerais 65

  Anomalia na sequência operacional da máquina 65

 4. Aviso de anomalia  65

1. Indicações gerais

  Nota!

   No caso de ocorrer qualquer interferência, é preciso 
sempre verificar primeiro qual é a causa.

2. Causas de anomalia da parte da entidade exploradora

  A máquina / o sistema fornecido(a) foi submetido a um 
controlo de funcionamento por pessoal especializado na 
nossa fábrica.

  Anomalias que sejam causadas por manuseamento incorreto, 
uso para fins não previstos ou manutenção deficiente 
(fora de prazo, incorreta), ficam excluídas de qualquer 
garantia. O risco é da responsabilidade exclusiva da entidade 
exploradora.

3. Localização de falhas

  Cuidado!

   Sempre que proceder a uma localização de falhas, 
observe as regulamentações, os avisos e as indicações

  Sempre que proceder a uma localização de falhas, avance 
passo-a-passo e documente por escrito tudo o que observar, 
inclusive todos os resultados de controlo ou medição.

  Tente determinar com a maior exatidão possível em que 
situação operacional específica a falha ocorreu, ou seja, tente 
responder a estas perguntas:

  Qual foi o último passo de trabalho que a máquina ainda 
executou corretamente?

  A partir de que passo de trabalho começou a surgir 
a anomalia?

  A anomalia ocorre com frequência ou apenas 
ocasionalmente?

  Caso se trate de uma falha ocasional, tente descobrir se 
a anomalia pode, de alguma forma, estar relacionada com 
determinadas ocorrências ou

  ações imediatamente antes de a falha surgir.

  A anomalia surge só ao processar determinadas peças 
(material, formato, perfis especiais)?

  Observe os manuais de instruções de todos os equipamentos 
adicionais/opcionais.

 Causas de anomalia gerais

  Sempre que efetuar uma localização de falhas, antes de 
eventualmente desmontar algum componente, verifique 
primeiro o seguinte:

 •  se a máquina e/ou o seu equipamento não apresentam 
danos percetíveis,

 •  se a máquina está limpa e se não existem depósitos de pó 
que possam restringir ou influenciar a movimentação de 
componentes,

 •  se a alimentação de ar comprimido está ok e se a pressão 
de serviço se situa dentro da tolerância admissível 
(6-7 bar),

 •  se as condições da rede elétrica coincidem com os dados 
dos motores elétricos (placas de características) e/ou dos 
aparelhos elétricos e se a proteção do motor está ajustada 
corretamente e

 •  se as medidas de manutenção foram realizadas dentro dos 
prazos previstos.

 Anomalia na sequência operacional da máquina

  Todos os trabalhos de reparação, configuração/preparação, 
eliminação de falhas, montagem de equipamento, 
manutenção e assistência só podem ser efetuados por 
pessoal especializado devidamente familiarizado, formado 
e autorizado.

  No caso de ocorrer qualquer interferência, é preciso sempre 
contactar o configurador da máquina.

  Tente localizar em que área da máquina ocorreu a anomalia.

 Verifique o seguinte:

 •  se a algum interruptor foi mudado de posição ou está 
avariado,

 •  se alguma mangueira de ar tem uma fuga ou está dobrada 
e

 •  se as linhas elétricas dos interruptores ou das válvulas 
eletromagnéticas estão danificadas. Especialmente no caso 
das linhas elétricas podem ocorrer ruturas de cabo.

4. Aviso de anomalia

  Se as explicações acima não ajudarem na resolução 
do problema, contacte telefonicamente a 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Mas lembre-se de que nós só poderemos ajudar com rapidez 
se nos fornecer informações e descrições detalhadas do 
problema.

Anomalias / Solução
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11.  Desmontagem / Eliminação

 1. Indicações gerais 67

  Antes do desmantelamento 67

 2. Colocação fora de serviço 67

 3. Desmontagem 67

  Indicações gerais 67

  Desmontagem da(o) máquina / sistema 67

 4. Situação das substâncias perigosas / Eliminação 67

Manutenção / Conservação
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 Desmontagem da(o) máquina / sistema
  Nota!  

  Relativamente à desmontagem, observe também as 
indicações no capítulo „Informações técnicas“ na 
secção „Instalar / Fixar“.

 •  Solte todas as uniões aparafusadas/roscadas e identifique 
os parafusos e as posições se eventualmente se pretender 
voltar a montar a máquina ou o sistema.

4. Situação das substâncias perigosas / Eliminação
  Cada processo de eliminação tem de ser efetuado em 

conformidade com as regulamentações e as disposições 
legais!

  Os componentes desmantelados devem ser triados, 
separando-os e recolhendo-os segundo o grupo de material 
a que pertencem. Os resíduos não reutilizáveis devem ser 
eliminados.

  Relativamente à eliminação de acionamentos e itens de 
equipamento, bem como componentes elétricos/eletrónicos, 
respeite a regulamentação aplicável em matéria de sucata 
eletrónica.

  Podem ser alvo de eliminação – sob responsabilidade da 
própria entidade exploradora – os resíduos indicados a seguir 
resultantes de trabalhos de conservação, manutenção 
e reparação:

 - lubrificantes, massas lubrificantes, óleos e químicos

 - gases técnicos, por ex., azoto

 - produtos de limpeza e consumíveis, bem como

 -  resíduos de todo o tipo, inclusive componentes desgastados 
da máquina e ferramentas.

  Os resíduos líquidos são substâncias que constituem um 
risco para as águas subterrâneas e devem ser recolhidos em 
recipientes fechados autorizados e preparados para serem 
eliminados em conformidade com as regulamentações 
aplicáveis.

  Aglutine e neutralize imediatamente líquidos derramados.

  Nunca permita que produtos auxiliares (por ex., óleo usado) 
se infiltrem na terra ou escoem para a canalização.

  Ao realizar qualquer tipo de eliminação, respeite sempre 
os regulamentos internos da empresa, bem como as 
regulamentações locais e regionais.

  Ao proceder à eliminação de uma máquina 
(desmantelamento ou sucateamento), todos os componentes 
devem ser divididos em grupos de material para os poder 
entregar, de preferência, em centros de reaproveitamento 
(reciclagem).

  Durante o desmantelamento final, efetuado depois de 
esvaziar e limpar completamente os sistemas de lubrificação 
(unidades de perfuração e outros), podem ser formados os 
seguintes grupos de material:

 -  Metais: aço, ferro fundido, alumínio (materiais de 
engenharia mecânica),

 - Plásticos: PVC (mangueiras),

 - Elastómeros: revestimentos de cabos, vedantes e

 - aparelhos/equipamentos elétricos.

1. Indicações gerais
  Relativamente ao desmantelamento da máquina, devem 

ser sempre respeitadas as leis nacionais e internacionais 
do respetivo país de utilização. Somente podemos fornecer 
indicações essenciais genéricas sobre o desmantelamento 
e a eliminação.

  Ao realizar qualquer trabalho, respeite sempre as 
regulamentações, os avisos e as indicações em matéria 
de proteção no local de trabalho, as regulamentações em 
matéria de segurança e proteção ambiental.

  Recomendamos que contrate um empresa de 
desmantelamento/eliminação devidamente autorizada para 
efetuar o desmantelamento ou a eliminação da máquina ou 
do sistema.

 Antes do desmantelamento
  Para proceder ao desmantelamento da máquina ou do 

sistema é importante conhecer as condições em termos de 
espaço. Incluem-se aqui as alturas de passagem, vias de 
transporte estreitas e estreitamentos que possam impedir 
a retirada da máquina.

  Devem existir lugares para colocar o equipamento de 
trabalho ou têm de ser definidos lugares adequados.

  Antes de iniciar os trabalhos, visite sempre a área de 
desmantelamento e assinale-a bloqueando o acesso.

  Ao proceder ao desmantelamento, deve informar-se antes 
sobre a estática e eventuais pontos fracos da máquina ou 
do sistema e desenvolver um plano de desmantelamento 
correspondente.

  Mantenha preparados recipientes ou contentores de 
transporte adequados para os diversos materiais.

  Um plano de trabalho e segurança bem pensado é um 
bom fundamento para uma boa organização.

2. Colocação fora de serviço
 •  Desfaça as ligações de encaixe elétricas.

 •  Bloqueie as linhas de alimentação de ar comprimido 
e desmonte, a seguir, as tubagens.

3. Desmontagem
 Indicações gerais
  Ao desmontar a máquina é necessário prestar a máxima 

atenção.

  Perigo!
   Aviso! Existe um risco de ferimento e acidente 

acrescido!
 •  Ao realizar trabalhos de exposição intensa a ruído, use 

sempre equipamento de proteção auditiva.

 •  Use exclusivamente ferramentas testadas e homologadas 
para a desmontagem.

 •  Para transportar a máquina, grupos de componentes 
e componentes, bem como para içar cargas pesadas, 
use exclusivamente equipamentos de elevação de cargas 
(grua) e veículos industriais de transporte apropriados 
e autorizados.

 •  Use sempre o equipamento de proteção individual prescrito 
(óculos de proteção, vestuário de proteção, equipamento de 
proteção auditiva, calçado de segurança, etc.).
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12. Listas de peças de substituição

 1. Base 68

 2. Tampo de bancada 69

 3.  Motor com cilindro de elevação  
e suporte de ferramentas 69

 4. Batente central 70

 5. Braço articulado 70

 6. Piston 71

 7. Limitação do curso 72

 8. Batente de tambor 72

 9. Unidade de perfuração intercambiável de 90°, 9 fusos 73

 10. Unidade de perfuração intercambiável, 9 fusos 74

 11. Unidade de perfuração intercambiável, 6 fusos 75

 12.   Unidade de perfuração intercambiável,  
3 fusos Selekta (22/9) 76

 13. Esquema pneumático 77

 14. Esquema elétrico 78

Listas de peças de substituição

1. Base
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2. Tampo de bancada

3. Motor com cilindro de elevação e suporte de ferramentas
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4. Batente central

5. Braço articulado

Listas de peças de substituição
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6. Piston
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direito

esquerdo

7. Limitação do curso

8. Batente de tambor

Listas de peças de substituição
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para substituição 
rápida

para substituição 
rápida

para substituição 
rápida

9.  Unidade de perfuração intercambiável de 90°, 9 fusos
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10.  Unidade de perfuração intercambiável, 9 fusos

Listas de peças de substituição
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para substituição 
rápida

para substituição 
rápida

para substituição 
rápida

para substituição 
rápida

para substituição 
rápida

para substituição 
rápida

11.  Unidade de perfuração intercambiável, 6 fusos
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12.   Unidade de perfuração intercambiável,  
3 fusos Selekta (22/9)

Listas de peças de substituição
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Opção
Piston

Opção
Interruptor 

de pedal

alternativo

13.  Esquema pneumático
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14.  Esquema elétrico

Listas de peças de substituição

Em opção
(somente com sistema 
elétrico CE)

CE
1 e 2: ca; 3 e 4: az; PE: ve/am

UL/CSA
1, 2, 3 e 4: pr; PE: ve/am

P = ver pedido
U = ver pedido
I = ver pedido
n = 2800 rpm

P = ver pedido
U = ver pedido
I = ver pedido
n = 2800 rpm

BlueMax Mini Modular
Monofásica

BlueMax Mini Modular
Trifásica

Em opção
(somente com sistema 
elétrico CE)

CE
1 e 2: cin; 3 e 4: ca;  
5 e 6: pr; PE: ve/am

UL/CSA
1 e 2: vm; 3 e 4: ca;  
5 e 6: pr; PE: la com ve/am
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Números de peças de substituição

13.  Números de peças de substituição

 1.  Listagem dos números de peças de substituição  
com designação 82 + 85
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N.º de peça de 
substituição Designação

1103 Fuso secundário com mandril

1104 Fuso principal com mandril

1105 Pinhão, 21 dentes

1106 Pinhão, 32 dentes

1108 Placa de base

1111 Limitador da profundidade de perfuração M 12 x 1

1112 Chapa-guia

1114 Régua de batente 800 mm

1115 Perfil de base 465 mm

1116 Parafuso-guia M 6 x 12

1120 Tampa para mandril

1134 Fuso secundário, bucha de aperto rápido

1135 Fuso principal, bucha de aperto rápido

1151 Rolamento rígido de esferas 6000 - RS

1155 Mola de pressão PM

1160a
Joelho roscado 1/8"  
(lado mais longo)

1161 Bucha de inserção ø 10 x 12

1164 Porca quadrada DIN 562 - M 8

1183 Pinhão, 17 dentes

1184 Rolamento rígido de esferas especial 607 - 2RS

1190 Fuso secundário especial com mandril

1193 Pinhão, 25 dentes

1197 Pinhão, 23 dentes

1223 Puxador-barra para braço de inserção

1247 Parafuso sem cabeça DIN 553 - M8 x 40

1248 Anilha de aba larga DIN 9021 - A 8,4

1249 Porca sextavada autoblocante DIN 982 - M8

1250 Casquilho

1251 Botão esférico

1252 Mola de prato DIN 2093 B 22,5 GR 1

1264
Joelho roscado M5 orientável  
ø 4 mm

1353 Tampa para bucha de aperto rápido

1551

Motor com interruptor = são necessários os 
seguintes dados: 
1. Modelo da máquina
2. Número de série
3. Volt, Hertz, fases, potência em kW

1553
Chaveta de ajuste para acoplamento  
DIN 6885 - A 3 x 3 x 16

1637 Acoplamento para haste de êmbolo, incluindo porca

1638 Consola de comutação

1651 Cilindro pneumático DW 80 / 125

1656
Válvula com comando por botão de pressão de 5/2 
vias de 1/8”

N.º de peça de 
substituição Designação

1659 Joelho roscado 1/4”

1661
União roscada reta de acoplamento rápido 1/8”  
ø 6 mm

1662 Silenciador 1/8”

1663 Válvula de estrangulamento de retenção do ar evacuado

1664 Redução 1/41 x 3/8 A

1665
Unidade de preparação de ar comprimido  
1/4" completa

1671 Ficha de acoplamento diâmetro nominal 7,2

1680

Interruptor eletropneumático com cabo =  
São necessários os seguintes dados:
1. Número de série
2. Volt, Hertz, fases, potência em kW

1684 Tampão de fecho ø 6 mm

1686 Tampão de fecho ø 4 mm

1688 Válvula de escape rápido G 1/8”

1689 Redução 1/8" I x 3/8" A

1690 Joelho roscado, cónico, 2 x 1/8”

1738 Peça de pressão para calcadores

1741 Cavilha para pistons

1757 Cilindro redondo pneumático, ø 33 mm

1760 União de acoplamento rápido, ligação dupla ø 6 mm

1763 Silenciador M5

1765
União de acoplamento rápido, ligação dupla ø 4 mm 
(3 x ø 4 mm)

1766 Cruzeta de união de acoplamento rápido ø 4 mm

1779 Válvula de 3/2 vias M5, com rearme por mola

1783 Ligador redutor de encaixe

1953 Válvula de 5/2 vias 1/8"

1955 Válvula de pé de 3/2 vias 1/8"

1956 Niple duplo M5 - M5

1964
Joelho de acoplamento rápido com rosca R 1/8"  
ø 4 mm MR 14.04.18

2001 Pé do aparelho Skiffy em PE cinzento

2002 Bancada de trabalho BlueMax Mini Modular

2003 Batente central 39

2004 Inserção p/ bancada de trabalho

2005 Porca redonda com entalhes M longa

2006 Coluna-guia BlueMax Mini Modular

2007 Ponte BlueMax Mini Modular

2008 Caixa de válvula para série de válvulas PC104

2009 Apoio de motor BlueMax Mini Modular

2010 Pino de aperto BlueMax Mini Modular

2011 Tubo p/ ar evac. BlueMax Mini Modular

2012 Chapa de deslize BlueMax Mini Modular
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Números de peças de substituição
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N.º de peça de 
substituição Designação

2013 Manípulo em cruz, ferro fundido M8 furo cego roscado

2014 Deslizador IGUS J 30 x 34 - 30

2015 Casquilho DU, cilíndrico

2016 Miolo roscado de arame M 8

2017 Bowex Junior tam. 19 d14 luva acopl. ráp.. 2b

2018 Cobertura completa

2019 Válvula com rolete apalpador NO d4 linear

2020 Bloco do redutor 6 fusos MT BlueMax Mini Modular

2021 Tampa do redutor 6 fusos MT BlueMax Mini Modular

2022 Pino de aperto

2023 Proteção brocas 6 fusos

2024 Vedante 6 fusos BlueMax Mini Modular

2025 Mola de arame BlueMax Mini Modular

2026 Fuso cego

2027 Bowex Junior tamanho 19 d10 cubo 1b

2028
Boquilha para cabos (para injetor de sopro  
BlueMax Mini Modular)

2029
Alavanca de aperto, rígida, M10 comprimento da 
pega 78

2030 Porta-broca c/ p. press. e pino rosc.

2031 Autocolante escala BlueMax Mini Modular

2032 Barra roscada M 6 103 lg

2033 Tampa, reprocessada

2034 Casquilho regul. BlueMax Mini Modular

2035 Suporte U duplo BlueMax Mini Modular

2036 O-ring

2037 Porca serrilhada, plana

2039 Tambor BlueMax Mini Modular

2040 Suporte de tambor, direita

2041 Esfera categoria de qual. 3

2042 Mola de pressão

2043 Batente L1 38 longo BlueMax Mini Modular

2044 Batente L2 68 longo BlueMax Mini Modular

2045 Batente L3 53 longo BlueMax Mini Modular

2046 Batente L4 50 longo BlueMax Mini Modular

2047 Trinquete BlueMax Mini Modular

2048 Autocolante dobradiça

2049 Autocolante linha de furos

2050 Porca de orelhas, um lado, M8 tampa vermelha

2051 Esfera categoria de qual. 3

2052 Mola de pressão D1,0 x D6,0 x 16

2053 Parafuso sem cabeça

2064 Placa de prolongam. p/ piston BlueMax Mini Modular

N.º de peça de 
substituição Designação

2065 Proteção anticolisão BlueMax Mini Modular

2066 Chapa de aperto p/ piston pneum. BlueMax Mini Modular

2067 Alavanca de aperto, ajustável

2068 Braço de inserção

2069 Bloco do redutor 9R

2070 Tampa do redutor 9

2071 Vedante 9 BlueMax Mini Modular

2072 Proteção p/ brocas 9R/9W BlueMax Mini Modular

2073
Bloco do redutor 9 fusos  9W  
BlueMax Mini Modular

2074
Tampa do redutor 9 fusos 9W  
BlueMax Mini Modular

2075 Vedante 9 fusos 9W BlueMax Mini Modular

2076 Mola de arame 9W BlueMax Mini Modular

2077
Bloco do redutor 3 fusos Selecta 52/9  
BlueMax Mini Modular

2078
Tampa do redutor 3 fusos Selecta 52/9  
BlueMax Mini Modular

2079 Fuso principal (especial)

2080
Bloco do redutor 3 fusos 45/9,5  
BlueMax Mini Modular

2081
Tampa do redutor 3 fusos 45/9,5  
BlueMax Mini Modular

2082 Válvula de retenção M5

2083
Válvula de estrangulamento de retenção,  
formato bloco d4

2084 Válvula de interruptor rotativo 22 vias d4 N.C.

2085 Grampo Foldback 2154190 preto 41 mm

2086 Gabarito de configuração BlueMax Mini Modular

2087
Apoio p/ ferramentas BlueMax Mini Modular  
pintura eletrostática a pó

2088 Suporte de tambor, esquerda

2089 Autocolante "Atenção" p/ consola de comutação

2090 Bloco do redutor 38-9

2091 Tampa do redutor 38-9

2092 Fuso principal especial

2093 Fuso secundário especial d10

2094 Fuso secundário especial d7

2095 Batente para continuação
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14. Instruções de montagem para acessórios

 1. Informações 86

  Pistons 87

  Batente central 88

  Braço articulado 89

   Conversão de operação manual  
para operação com interruptor de pedal 90 + 91

Instruções de montagem
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Mangueira de ar 
Piston do lado esquerdo.

Mangueira de ar 
Piston do lado direito.

Retire o tampão cego da derivação dupla  
e introduza as mangueiras de ar.

Piston à esquerda 

Ligue as mangueiras de ar dos pistons (encaixar  
as mangueiras de ar na derivação dupla).

Piston da parte traseira da máquina.

Piston

Monte o piston conforme ilustrado.

Piston à direita

Antes de iniciar a montagem, é obrigatório cortar a energia  
elétrica e despressurizar a máquina primeiro! 
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Instruções de montagem

Batente central

Empurre a bancada da máquina para a posição devida  
e aperte-a com uma chave de sextavado interior.

Empurre o batente central e a bancada da máquina juntos para 
dentro dos perfis dos pés da máquina.

Empurre o batente central e a bancada da máquina juntos para dentro dos perfis dos pés da máquina.

Monte os parafusos com pedra de aperto no batente central.

Antes de iniciar a montagem, é obrigatório  
cortar a energia elétrica e despressurizar  
a máquina primeiro!
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Braço articulado

Parafuso de ajuste 
para regular o ângulo 
reto do braço  
articulado.

Ao apertar o parafuso 
do lado esquerdo/
direito, ajusta-se  
a orientabilidade do 
braço.

Antes de iniciar a montagem, é obrigatório cortar  
a energia elétrica e despressurizar a máquina primeiro! 
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Instruções de montagem

Conversão de operação manual para operação com interruptor de 
pedal

Antes de iniciar a montagem, é obrigatório cortar  
a energia elétrica e despressurizar a máquina primeiro! 

Retire as mangueiras de ligação da válvula do botão de mão 
da parte de trás da máquina e ligue-as à válvula fornecida do 
interruptor de pedal. A posição das três mangueiras de ligação 
deve ser transferida para a válvula do interruptor de pedal em 
conformidade com a numeração. 
A mangueira da ligação n.º 1 para a ligação n.º 1 da válvula do 
interruptor de pedal. 
As ligações dos n.º 2 e n.º 4 devem ser transpostas da mesma 
forma.

Válvula do interruptor de pedal

Consulte o esquema pneumático no manual de instruções da 
máquina Página 77.

Parte de trás da 
máquina
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2

3
Aparafusar a válvula do interruptor de pedal pelo lado de cima 
no apoio da ferramenta, usando os dois parafusos fornecidos 
(Cuidado: as mangueiras não podem ser dobradas).

Depois, reajustar o estrangulador do ar evacuado (a máquina 
deve levar, pelo menos, 6 segundos para executar um curso de 
trabalho de 120 mm).

Fixe a mangueira preta do interruptor de pedal à entrada livre da 
derivação de mangueiras.

Retire o tampão cego.
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Paul Hettich GmbH & Co. KG 
Vahrenkampstraße 12 - 16 
32278 Kirchlengern, Alemanha
Tel.: +49 52 23 / 77 - 0
www.hettich.com


