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Declaração CE de conformidade

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 automática – BlueMax Mini Modelo 3,
 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 2008-06; 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  005; 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
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Prefácio

   AVISO

   Leia este manual de instruções com atenção para 
que obtenha conhecimentos fundamentados sobre 
a máquina, a sua utilização, bem como a respetiva 
manutenção. Use a máquina da forma correta, em 
conformidade com o presente manual de 
instruções, para evitar ferimentos e danos na 
instalação. Não use a máquina baseando-se 
apenas em suposições. Mantenha este manual de 
instruções sempre disponível e consulte-o sempre 
que tiver qualquer dúvida em relação à execução 
de um processo.

   Se, depois de ter lido tudo, ainda lhe restarem 
dúvidas, não deverá colocar a máquina em 
funcionamento. Primeiro, esclareça as suas dúvidas 
contactando a 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

 Serviço

  Apoio ao cliente

  Paul Hettich GmbH & Co. KG, 
Vahrenkampstraße 12 - 16, D-32278 Kirchlengern

  Manual de instruções: Paul Hettich GmbH & Co. KG© 
2017

 

 Direitos de autor do manual de instruções

  Os direitos de autor do presente manual de instruções são 
detidos pela Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  O presente manual de instruções destina-se a ser usado pelo 
pessoal operador. Ele contêm regulamentações e desenhos de 
teor técnico, que não podem ser reproduzidos na íntegra nem 
em parte, nem distribuídos ou usados ilicitamente para fins 
concorrenciais, nem divulgados a terceiros.
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1. Introdução

O manual de instruções deverá facilitar-lhe a familiarização 
com a máquina e com as suas potencialidades de utilização para 
os fins previstos. O manual de instruções contém indicações 
importantes para poder operar a máquina de forma segura, 
correta e rentável. O cumprimento das instruções ajuda 
a evitar perigos, a reduzir os custos de reparação e os tempos de 
inatividade e a aumentar a fiabilidade e a duração da vida útil.

Para além disso, aplicam-se as regulamentações nacionais em 
matéria de prevenção de acidentes e proteção ambiental. 

A implementação e a montagem da máquina são realizadas 
exclusivamente por pessoas incumbidas pela 
Paul Hettich GmbH & Co. KG. Isto aplica-se especialmente 
também à primeira colocação em funcionamento.

O manual de instruções deve estar sempre disponível no local 
de utilização da máquina. O manual de instruções deve ser lido 
e posto em prática por qualquer pessoa incumbida de realizar 
trabalhos com ou na máquina, por ex.: 

• Utilização

•  inclusive montagem de equipamento na máquina, eliminação 
de anomalias no processo de trabalho, conservação, eliminação 
de materiais de consumo e substâncias adjuvantes 

• Conservação 

• Manutenção, inspeção, reparação 

• Transporte

2. Placa de características

  NOTA

  A placa de característica encontra-se afixada à máquina.

  A placa de características fornece as seguintes informações:

          Fabricante 

          Endereço

          Designação do modelo, 
          Números da máquina

          Ano de construção

          Dados técnicos
          (por ex., pressão nominal)

  Para obter informações técnicas e encomendar peças 
sobressalentes, especifique todos os dados acima referidos.

  A reimpressão, mesmo que apenas parcialmente, não 
é permitida.

3. Indicação importante

 Indicações para a entidade exploradora

  Para além do manual de instruções e das regulamentações 
vinculativas vigentes no país de utilização e/ou no local 
de implantação relativamente à prevenção de acidentes, 
também devem ser observadas as regras técnico-profissionais 
oficialmente reconhecidas em matéria da segurança e do 
profissionalismo no trabalho.

  Sem o consentimento da Paul Hettich GmbH & Co. KG, 
a entidade exploradora da máquina não pode proceder 
a quaisquer ampliações ou transformações da máquina que 
possam afetar a segurança.

  As peças de reposição utilizadas devem cumprir os requisitos 
técnicos definidos pela Paul Hettich GmbH & Co. KG. Estes 
requisitos estarão sempre cumpridos se forem utilizadas 
peças de reposição originais enunciadas na respetiva lista de 
peças de reposição mais atual.

  Utilize sempre e exclusivamente pessoal devidamente 
formado ou instruído e defina as responsabilidades do 
pessoal relativamente à operação, manutenção e reparação.

Introdução
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Nome
Data

de / até

Tipo de familiarização recebida Assinatura 
da pessoa 
que obteve 

familiarizaçãoInstrutor Pessoa instruída Utilização Instruções de 
segurança Manutenção

4. 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 Modelo 3

 Tipo de construção  Máquina de perfuração e inserção 
automática

 N.º da máquina

  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 riscos para pessoas, bens e máquina, 
caso estas instruções não sejam respeitadas.

Introdução
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Generalidades

2. Generalidades

 1.  Utilização prevista 8

 2. Utilização incorreta previsível 8

 3.   Descrição da máquina 9
 Delimitação de espaço da máquina 9
 Limite da vida útil da máquina 9

 4.  Responsabilidade 9

1. Utilização prevista

  AVISO

   A máquina deve ser usada exclusivamente para os fins 
previstos e sempre em estado técnico impecável e seguro!

   A segurança operacional da máquina só fica assegurada 
enquanto for usada para os fins previstos!

  A BlueMax Mini Modelo 3 é uma máquina semiautomática 
de perfuração e inserção de peças de trabalho em forma de 
placas. 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.

  Qualquer outra utilização ou uma utilização que exceda 
o previsto é considerada uma utilização imprópria, 
desconforme à utilização prevista.

  A utilização prevista também inclui o cumprimento 
das condições de operação, manutenção e conservação 
especificadas pelo fabricante.

  Quaisquer alterações arbitrárias na máquina excluem 
a responsabilidade pelo produto e a responsabilidade do 
fabricante pelos danos daí resultantes.

  Qualquer utilização que exceda o previsto é considerada 
uma utilização desconforme à utilização prevista. 
O fabricante não assume qualquer responsabilidade pelos 
danos daí resultantes, o respetivo risco é assumido 
inteiramente pelo utilizador.

2. Utilização incorreta previsível

  AVISO

   Uma utilização incorreta pode causar situações de 
perigo! Formas de utilização incorreta previsível são, 
especialmente, as seguintes situações:

 •  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.
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  Os aspetos referidos são alguns dos riscos residuais que 
podem existir, apesar da respetiva proibição, e que podem pôr 
em risco a saúde dos colaboradores.

  Os requisitos em matéria de segurança definidos na 
regulamentação de segurança industrial devem ser 
respeitados pela entidade exploradora.

3. Descrição da máquina

  A BlueMax Mini Modelo 3 é uma máquina semiautomática 
de perfuração e inserção de peças de trabalho em forma de 
placas. 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.

  Todas as peças de processamento são colocadas 
manualmente na máquina. As placas são colocadas planas 
sobre a bancada de processamento e fixadas com 
o dispositivo de fixação (opcional). 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 (opcional) permite inserir as respetivas 
ferragens manualmente, usando um braço articulado 
(opcional). Com esse passo, o processamento está concluído.

Fig. 1: BlueMax Mini Modelo 3

Fig. 2: BlueMax Mini Modelo 3 com acessórios

g. 1: BlueMax Mini Modelo 3

 Delimitação de espaço da máquina

  No essencial, a delimitação do espaço para a BlueMax Mini 
Modelo 3 é determinada pelas dimensões da armação da 
máquina.

 Limite da vida útil da máquina

  O limite da vida útil da máquina depende da utilização 
para os fins previstos, do cumprimento dos intervalos de 
manutenção periódicos e da substituição regular das peças 
de desgaste. 

4. Responsabilidade

  As falhas só podem ser eliminadas por pessoal devidamente 
qualificado. 

  A nossa responsabilidade limita-se aos danos que possam 
ocorrer durante a utilização prevista. Não assumimos 
qualquer responsabilidade por deficiências de segurança 
que não sejam detetáveis com os meios e conhecimentos 
técnicos disponíveis à data. 

 Infrações:

 • às instruções de segurança para o pessoal operador

 • às indicações de perigos específicos

 •  à proibição de alterações e transformações arbitrárias

 •  à utilização de peças de reposição e desgaste ou 
substâncias adjuvantes não autorizadas pelo fabricante 
excluem a nossa responsabilidade pelas eventuais 
consequências daí resultantes.
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3. Segurança

 1.  Indicações referentes a avisos, símbolos e marcações 10

 2. Generalidades 11

 3.  Instruções de segurança para a empresa utilizadora 12

 4.  Ruídos 12

 5.   Óleos, massas lubrificantes e outras substâncias 
químicas 12

 6.  Risco residual 12

 7.  Instruções de segurança para o pessoal operador 12
Trabalhos admitidos ao pessoal operador 13
Requisitos do pessoal operador 13

 8.   Instruções de segurança sobre a operação 
da máquina 13

 9.   Instruções de segurança sobre a conservação 13

 10.  Formação/Familiarização 13

 11.  Equipamento de proteção individual 13

1.  Indicações referentes a avisos, símbolos e marcações 

  As instruções de segurança contidas no manual de instruções 
têm a seguinte estrutura:

   PERIGO

    Este aviso de perigo alerta para uma situação de perigo 
iminente que vai resultar na morte ou em ferimentos 
graves, se as medidas de segurança não forem 
respeitadas.

   AVISO

    Este aviso de perigo alerta para uma eventual situação 
de perigo que pode resultar na morte ou em ferimentos 
graves, se as medidas de segurança não forem 
respeitadas.

   CUIDADO

    Este aviso de perigo alerta para uma eventual situação 
de perigo que pode resultar em ferimentos menores 
ou ligeiros, se as medidas de segurança não forem 
respeitadas.

   NOTA

    Este aviso alerta para o perigo de eventuais danos 
materiais, ou lembra um processo de interesse/
importância especial, que pode(m) ocorrer se as medidas 
de segurança não forem respeitadas.

  No manual de instruções, os pontos de perigo existentes são 
identificados da seguinte forma:

    PERIGO

     Perigo de eletrocussão!

     Existe perigo de morte por eletrocussão se os 
trabalhos em componentes condutores de corrente 
forem executados de forma descuidada ou com 
incúria!

     Qualquer trabalho em equipamentos elétricos 
deve ser realizado exclusivamente por eletricistas 
credenciados!

    AVISO

     Perigo de danos auditivos!

     Algumas áreas da instalação podem ficar sujeitas 
a níveis de ruído acima dos 80 dB (A).

     Quando estiver a trabalhar, use sempre o equipamento 
de proteção auditiva!

    AVISO

     Perigo de inalação de pó de madeira!

     O pó de madeira pode deteriorar as funções das vias 
respiratórias. Por isso, use uma máscara de proteção 
contra o pó.
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   AVISO
     Perigo de incêndio!
     Os trabalhos abrasivos e de soldadura nunca devem 

ser realizados perto desta máquina.

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

   AVISO
     Proteção contra explosão!
     A máquina não dispõe de proteção contra explosão. 

Não deve ser implementada perto de secções de 
pintura.

  AVISO
    Aviso de ferimentos nas mãos!

     Existe o perigo de as mãos poderem ser esmagadas, 
puxadas ou sujeitas a outros tipos de ferimento.

     Nunca meta as mãos em peças ou partes da 
instalação que estejam em movimento!

    Use luvas de proteção!

   AVISO

     Aviso de superfícies/objetos quentes!
     Existe o perigo de ferimento por contacto com 

superfícies quentes (por ex., motores elétricos).

    Não tocar!

2. Generalidades 
   A máquina descrita no manual de instruções foi construída 

segundo o mais recente nível de conhecimentos técnicos 
e garante um funcionamento seguro. Cumpre os requisitos 
da norma DIN EN 12100. 

  Os pontos de perigo estão protegidos em conformidade 
com as disposições legais aplicáveis. No entanto, podem 
existir perigos associados à máquina se ela for utilizada 
incorretamente por pessoal sem formação ou para finalidades 
que não as previstas.

  Podem surgir perigos de danos pessoais e morte, perigos para 
a máquina e perigos para o trabalho eficiente da máquina. 

  Qualquer pessoa que, na empresa do utilizador, seja 
incumbida da implementação, colocação em funcionamento, 
operação, manutenção e reparação da máquina, tem 
obrigatoriamente de ter lido e entendido o manual de 
instruções, particularmente o capítulo „Instruções de 
segurança“.

  No seu próprio interesse, o encarregado de segurança 
da empresa utilizadora deverá solicitar que o pessoal 
operador confirme por escrito a participação nas sessões 
de familiarização e formação, bem como a tomada de 
conhecimento de todas as instruções de segurança antes de 
cada primeira utilização. 

  Nunca devem ser desmontados ou desativados quaisquer 
equipamentos de segurança.

  Se a desmontagem de equipamentos de segurança for 
necessária por motivos de trabalhos de conservação ou 
reparação, os equipamentos de segurança devem ser 
montados de novo imediatamente após a conclusão dos 
trabalhos.

  A máquina só pode ser operada em perfeito estado de 
funcionamento e exclusivamente por pessoal devidamente 
formado e autorizado.

  Trabalhos que requeiram conhecimentos específicos (por ex., 
sistema elétrico ou pneumático), só podem ser realizados por 
pessoas apropriadas e devidamente formadas.

  Antes de realizar qualquer tipo de trabalho na máquina, 
o interruptor geral tem de ser colocado na posição „0“ 
(DESLIGADO) e bloqueado e a alimentação de ar comprimido 
desligada.

  Antes de realizar trabalhos de reparação, manutenção, 
instalação ou limpeza, desligar as fontes de energia. 

 Fontes de energia: 

 • Energia elétrica

 • Energia pneumática

  CUIDADO

    Perigo por energia residual!

    Mesmo depois de desligar a instalação com o interruptor 
geral, a energia acumulada não se dissipa.

   Dissipar a energia residual e/ou acumulada!

  Desligar fontes de energia / dissipar a energia residual:

  Para tomar conhecimento das regulamentações em matéria 
de segurança aplicáveis a equipamentos de terceiros, 
consulte a documentação do respetivo fornecedor (manuais 
de instruções de agregados complementares de terceiros).

  Energia elétrica através do interruptor do motor / 
interruptor geral da máquina. Pendure adicionalmente 
uma placa de aviso sempre que estejam a ser executados 
trabalhos de manutenção ou outros trabalhos na máquina.

Fig. 3: Interruptor geral

  AVISO

     Aviso de ferimentos nas mãos!

     O interruptor geral só desliga o sistema de 
acionamento, não desliga o sistema pneumático! 
A máquina não tem botão de desligamento de 
emergência nem sistema de desligamento de 
emergência. Por esse motivo, é indispensável ter 
o máximo cuidado ao lidar e trabalhar com esta 
máquina.
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  Energia pneumática através da ligação de alimentação 
na armação da máquina. Assegure-se de que todos os 
componentes da máquina estão despressurizados 
e que qualquer energia eventualmente acumulada está 
descarregada. No âmbito da instalação, a entidade 
exploradora disponibilizará uma válvula mecânica principal 
que permita cortar a alimentação de ar comprimido da 
máquina.

Fig. 4:  Unidade de preparação de ar comprimido 
do sistema pneumático

3. Instruções de segurança para a empresa utilizadora 
  Todas as pessoas encarregues da operação da máquina 

(inclusive superiores) devem familiarizar-se com o capítulo 
„Instruções de segurança“. As instruções de segurança devem 
ser respeitadas.

  A máquina só pode ser utilizada se estiver em perfeitas 
condições de funcionamento. A empresa utilizadora define 
áreas de responsabilidade bem delineadas, por ex., para 
a manutenção, limpeza ou reparação, tendo sempre em 
consideração se o nível de formação de cada um dos 
trabalhadores é adequado à responsabilidade atribuída.

  Adicionalmente também têm de ser respeitadas as 
disposições legais em matéria de segurança aplicáveis no país 
da entidade exploradora. Não realize trabalhos que ponham 
em risco a segurança operacional.

  O pessoal operador controla a máquina relativamente 
a alterações ou avarias, comunica-as ao respetivo 
encarregado de segurança e coloca a máquina fora de 
serviço, se for necessário.

  Para qualquer um dos trabalhos necessários só devem ser 
usadas ferramentas apropriadas; depois de concluídos os 
trabalhos, as ferramentas devem ser removidas. O local onde 
os colaboradores realizam os trabalhos deve ser escolhido 
de forma a que os processos de trabalho possam ser sempre 
observados, para que, em caso de perigo, se possa parar 
imediatamente a máquina, nunca havendo o risco de 
a segurança não poder ser garantida.

  AVISO

    É proibido:
  • Meter as mãos na máquina enquanto esta estiver 
a funcionar

 •  Retirar tampas e/ou coberturas e desativar 
equipamentos de proteção

 •  Obstruir o acesso ao equipamento de operação

 •  Continuar a utilizar a máquina apesar de terem 
ocorrido alterações que ponham a segurança em risco

 •  Manipular ou circundar equipamentos de proteção

4. Ruídos 
  O nível de pressão sonora equivalente ponderado em A desta 

máquina é > 89 dB (A).

  AVISO

   Perigo de danos auditivos!
    Dependendo das condições existentes no local, é possível 

que o nível de pressão sonora seja tão elevado que possa 
causar surdez induzida por ruídos!

    O pessoal operador deve envergar o respetivo 
equipamento de proteção individual ou proteger-se por 
outros meios!

    Quando estiver a trabalhar, use sempre o equipamento 
de proteção auditiva!

5. Óleos, massas lubrificantes e outras substâncias químicas
  Ao lidar com óleos, massas lubrificantes e outras substâncias 

químicas, têm de ser observadas e cumpridas as disposições 
legais e o teor das fichas técnicas de segurança dos 
fabricantes destas substâncias relativamente 
a armazenamento, manuseamento, utilização e eliminação.

  Ao trabalhar com substâncias ácidas, devem ser usados 
equipamentos de proteção individual de um material 
adequado (óculos de proteção, luvas de borracha, botas de 
borracha, vestuário de proteção).

  No caso de as substâncias entrarem em contacto com os 
olhos ou a pele, as partes afetadas devem ser enxaguadas de 
imediato com água abundante. Devem ser disponibilizadas 
as instalações e/ou equipamentos adequados (garrafa para 
lavar os olhos, lavatório, duche) num ponto perto do local de 
trabalho.

6. Risco residual

  CUIDADO
    Perigos residuais!
    O manuseamento da máquina ainda implica perigos 

residuais impossíveis de evitar por meios construtivos.

    Observe os perigos residuais na Documentação Técnica!

  A máquina foi construída com base nos conhecimentos 
técnicos mais recentes e segundo as regras consagradas a 
nível da segurança técnica. Mesmo assim, a sua utilização 
pode representar perigos para o utilizador e terceiros. 

 A máquina deve ser utilizada:

 • Para os fins previstos

 • Em estado técnico impecável e seguro

  AVISO
   Perigo de ferimento!
    Nunca remova equipamentos de segurança nem os 

desative através de alterações na máquina!

    Avarias que possam pôr em risco a segurança devem ser 
eliminadas de imediato!

    Antes de realizar trabalhos de manutenção e limpeza, 
desligue a máquina completa no interruptor geral 
e desligue a alimentação do ar comprimido!

7. Instruções de segurança para o pessoal operador 

 •   Quaisquer trabalhos na máquina só podem ser realizados 
por pessoal devidamente especializado e formado

 •  Só pode usado pessoal especializado devidamente formado 
ou instruído

Segurança
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 •  As regras consagradas em matéria de segurança técnica 
e medicina no trabalho, bem como as regulamentações em 
matéria de prevenção de acidentes têm de ser cumpridas

 •  Por favor, guarde equipamentos de primeiros socorros 
(caixa de primeiros socorros, etc.) na proximidade imediata

 •  A entidade exploradora tem a responsabilidade de fazer 
o pessoal comprometer-se a usar equipamento de proteção 
individual (calçado de segurança e vestuário de trabalho 
resistente)

 Trabalhos admitidos para o pessoal operador
  Os trabalhos que o pessoal operador pode realizar são os 

seguintes:

 • Ativar e desativar a máquina

 • Mudar as brocas

 •  Preparar a máquina para a adaptar à medida da peça de 
trabalho

 •  Alimentar a máquina com as peças individuais (placas 
planas de materiais à base de madeira, dobradiças 
e ferragens de ligação)

 • Iniciar o processo de perfuração e inserção à pressão

 • Retirar os componentes acabados

 • Limpar a máquina

 Requisitos para o pessoal operador
  O operador tem de organizar o seu espaço de trabalho de 

maneira a que consiga assegurar uma sequência de produção 
otimizada e ininterrupta. 

  O operador tem de receber instrução antes de começar 
a trabalhar pela primeira vez e depois, regularmente, em 
intervalos de um ano.

  Antes de iniciar o trabalho, todas as pessoas incumbidas de 
trabalhar na instalação comprometem-se a fazer o seguinte:

 •  Respeitar as disposições legais básicas em matéria de 
segurança no local de trabalho e prevenção de acidentes

 •  Usar, durante o trabalho, vestuário de proteção individual/
próprio para o local de trabalho, bem como meios 
auxiliares que sirvam os intentos de segurança no trabalho, 
na medida em que isso seja necessário do ponto de vista da 
segurança técnica

   As competências atribuídas têm de ser cumpridas. Isso 
significa, por exemplo:

 •  Trabalhos em equipamentos pneumáticos da instalação 
só podem ser realizados por um profissional especializado 
com formação específica nessa matéria, ou por pessoas que 
tenham sido instruídas sob a direção e supervisão de um 
profissional especializado, em conformidade com as regras 
técnicas aplicáveis em cada caso

8. Instruções de segurança sobre a operação da máquina 
 •  A máquina só pode ser colocada em serviço em estado 

completamente montado e operacional 

 •  A máquina só pode ser operada se todos os equipamentos 
de proteção e dispositivos técnicos relevantes para 
a segurança, por ex., resguardos de proteção, estiverem 
funcionais e não apresentarem quaisquer danos

 •  No ato da colocação em funcionamento, o operador deve 
certificar-se de que todos equipamentos de segurança 
e proteção, bem como os elementos de comando 
funcionam corretamente e que não existem quaisquer 
danos

 •  A zona envolvente do local de trabalho deve ser mantida 
limpa e arrumada, o que pode ser assegurado fazendo 
regularmente controlos internos na empresa

 •  As alterações ou falhas de funcionamento detetadas devem 
ser comunicadas de imediato ao departamento e/ou 
à pessoa competente. Se for necessário, a máquina deve ser 
imediatamente imobilizada e bloqueada

9.  Instruções de segurança sobre a conservação 

 •  A conservação deve ser assegurada exclusivamente por 
pessoal especializado do fabricante ou sob a supervisão do 
mesmo

 •  Quando a máquina é desligada por completo, para a 
realização de trabalhos de manutenção e reparação, ela 
tem de ser bloqueada para evitar que alguém a possa ligar 
inadvertidamente

 •  Se for necessário, proteja a área onde decorrem os 
trabalhos de conservação, num perímetro suficientemente 
grande!

 • Colocar uma placa de aviso

 •  Quando realizar trabalhos de conservação, use as 
ferramentas adequadas para o tipo de trabalho

 •  Os trabalhos de manutenção e reparação só podem 
ser realizados por pessoal especializado da entidade 
exploradora

 •  Se os trabalhos de manutenção ou reparação requererem 
a desmontagem de equipamentos de segurança, estes 
equipamentos de segurança terão de ser montados de 
novo, e o seu funcionamento correto controlado, assim que 
os trabalhos tiverem sido concluídos 

 •  Uniões aparafusadas que tenham sido desapertadas 
durante a manutenção ou reparação têm de ser sempre 
reapertadas com firmeza.

 •  Antes de iniciar os trabalhos, as ligações e uniões 
roscadas têm de ser limpas para remover óleo, fluidos de 
funcionamento e sujidade

 •  Assegure-se da eliminação segura e ecológica dos fluidos 
de funcionamento e substâncias adjuvantes, bem como das 
peças que foram substituídas

 

10. Formação/Familiarização
 •  Enquanto entidade exploradora, tem a obrigação de 

informar e/ou instruir o pessoal operador sobre disposições 
legais e de prevenção de acidentes, bem como sobre 
equipamentos de segurança existentes. Ao fazê-lo, tenha 
em consideração as diversas qualificações profissionais dos 
colaboradores

 •  O pessoal operador deve compreender e respeitar 
o conteúdo da formação e assinar a respetiva 
documentação

 •  Só assim é que conseguirá que o pessoal operador trabalhe 
sempre com plena consciência da segurança e dos perigos. 
É por esse motivo que, enquanto entidade exploradora, 
deverá solicitar a cada colaborador que lhe confirme 
a participação por escrito, através da assinatura 

 •  Aplicando estas medidas de segurança, os possíveis perigos 
são minimizados ao ponto de poder operar a máquina em 
segurança

   NOTA
    Todos os equipamentos de segurança devem ser 

controlados, pelo menos, uma vez antes do início de 
cada turno, para verificar se continuam montados 
e não apresentam danos (inspeção visual).

11. Equipamento de proteção individual
  A entidade exploradora tem de disponibilizar o seguinte 

equipamento de proteção individual:

 • Calçado de segurança

 • Proteção auditiva

 • Óculos de proteção

 • Máscara de proteção contra o pó

 • Luvas de segurança (se for necessário)
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4. Descrição da máquina
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 4. Equipamentos de proteção 15

 5. Marcações 16

1.  Dados técnicos

 Designação:   Máquina de perfuração 
e inserção para peças de trabalho 
em forma de placas

   N.º da máquina:  

 Ano de construção:   

 Dimensões da instalação: 

 Altura:  630 mm

 Largura:  800 mm

 Profundidade:  620 mm (com aspiração)

 Peso:  33,5 kg

 máx. Nível de ruído: > 89 dB (A)

 Sistema elétrico
   O equipamento tem um cabo de ligação de aprox. 3 m de 

comprimento e uma ficha (configuração especificada na 
tabela). Para a sua própria segurança, mande efetuar 
a ligação elétrica da máquina a um eletricista credenciado. 
Os dados necessários para a ligação encontram-se especifi-
cados na placa de características da máquina.

   Vista geral do motor da BlueMax Mini Modelo 3:

   Requisitos para a alimentação elétrica
   A ligação só pode ser efetuada a uma instalação elétrica 

que cumpra os requisitos da norma VDE 0100. A segurança 
elétrica deste equipamento só fica garantida se for liga-
do a um sistema de condutores de proteção que cumpra 
as as disposições legais aplicáveis. É importante controlar 
este requisito fundamental para a segurança, bem como a 
proteção-fusível suficiente da instalação. O fabricante não 
poderá ser responsabilizado por danos causados por falta de 
um condutor de proteção ou por um condutor de proteção 
interrompido. A potência nominal absorvida e a proteção-
fusível correspondente estão especificadas na placa de 
características.

 Ligação ao sistema pneumático
   As máquinas de perfuração automática dispõem de uma 

ficha de acoplamento montada com diâmetro nominal de 7,2

 • Max. pressão máxima de entrada 8 bar / 100 PSI

 • Consumo de ar por cada curso 1,2 l

   Aspiração
   Aplica-se uma obrigatoriedade de ligação a um sistema de 

aspiração através de um tubo flexível, que tem de ser feito 
de um material dificilmente inflamável. A tubagem de aspi-
ração não faz parte do âmbito de fornecimento.

   • Diâmetro exterior (bocal de aspiração) 50 mm

   • Fluxo volumétrico    141 m/3/h

   • Pressão negativa estática a 20 m/s 1.300 Pa

Volt (V)
Hertz (Hz)

Rotações (rpm)

Fases (Ph)
Potência (kW)

Dados para 
a ligação

Versão
Modelo 3

400 V
50 Hz

2.800 rpm

Trifás.
1,1 kW

Ficha CEE
pronta a usar

EPS

230 V
50 Hz

2.850 rpm

Monofás.
1,1 kW

Ficha tipo Schuko
pronta a usar

EPS

230 V
60 Hz

3.400 rpm

Trifás.
1,3 kW

A ligação da máquina 
à rede elétrica local 

deve ser feita por um 
eletricista credenciado

EPS

230 V
60 Hz

3.400 rpm

Monofás.
1,3 kW

A ligação da máquina 
à rede elétrica local 

deve ser feita por um 
eletricista credenciado

EPS
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3.  Montagem de equipamento

  AVISO

   Os trabalhos de montagem de equipamento na máquina 
só podem ser realizados por pessoal especializado que, em 
virtude da sua formação profissional, experiência e instrução, 
disponham de conhecimentos suficientes do seguinte:

   • regulamentações em matéria de segurança,

   • regulamentações em matéria de prevenção de acidentes,

   • diretivas e regras técnicas consagradas.

   O pessoal especializado tem de ser autorizado especifica-
mente pelo responsável pela segurança da máquina para 
realizar os trabalhos de montagem de equipamento.

4.  Equipamentos de proteção

   Para proteger os colaboradores contra perigos mecânicos, 
a máquina está equipada com protetores segundo a norma 
EN 953.

   Adicionalmente, estão afixadas(os) na máquina placas de 
aviso/pictogramas.

 Fig. 8: Estrutura de proteção

 2.  Elementos de comando 

   Os interruptores e restantes elementos de comando para a 
operação e a monitorização da máquina são descritos a seguir.

   Fig. 5:  Elementos de comando da máquina automática de 
perfuração e inserção

   Fig. 6:  Interruptor de pedal Fig. 7:  Ligação de ar 
comprimido

  NOTA

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

Item Designação Explicação

1 Interruptor do motor
Ligar/desligar a alimentação 
elétrica

2 Botão de mão Iniciar o ciclo de trabalho

3 Botão de pressão
Desbloqueio manual dos 
calcadores

HINWEISHIHHIHHHHHIHHHHHHHHHIHHHHHHHHH NWNWWWNWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWNNNWWWWNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN E

  NOTA

   Para mais dados técnicos, consulte a documentação dos 
fabricantes. 

   Por motivos de segurança, quaisquer alterações e trans-
formações arbitrárias na máquina são proibidas e excluem 
a responsabilidade do fabricante pelos danos daí resultantes.

1 

2 

3

Item Designação Explicação

1 Interruptor de pedal Iniciar o ciclo de trabalho

2 Regulador de pressão
Ajustar a pressão de serviço 
(6-8 bar)

3 Acoplamento de encaixe Ligação de ar comprimido

1 

2 

3
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5.  Marcações 

 Zona: máquina completa
 Aviso de perigo de esmagamento das mãos

 Fig. 9:  Marcações – Máquina completa

 Área: calcadores
 Aviso de perigo de esmagamento das mãos

 Fig. 10:  Marcações – Pistons

 Área: cobertura de proteção das ferramentas
 Aviso de perigo de esmagamento das mãos

 Fig. 11:  Marcações – Sistema de perfuração e inserção

   Zona: motor/acionamento
   Aviso para retirar a ficha elétrica antes de mudar 

de ferramenta.

 Fig. 12:  Marcações – Motor/Acionamento

 Zona: máquina completa
  Aviso para retirar a ficha elétrica e separar a máquina do 

ar comprimido antes de mudar de ferramenta. O interruptor 
principal não separa a máquina da rede de ar comprimido.

 Fig. 13:  Marcações – Máquina completa

 Área: elementos de comando
  Aviso para ler o manual de instruções antes de realizar 

a colocação em funcionamento

 Fig. 14:  Aviso - Elementos de comando
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1. Transporte

  O transporte e a montagem da máquina só podem ser 
realizados exclusivamente por empresas/pessoas incumbidas/
credenciadas ou sob a supervisão das mesmas.

  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.

 

   NOTA

    Quando preparar o transporte, tenha em consideração 
o peso da máquina!

  O peso da máquina é de aprox. 33,5 kg.

 Transporte com empilhador ou carro elevador:

  Se forem usados carros elevadores manuais ou empilhadores, 
estes dispositivos devem ser apropriados para o tipo de carga 
e estar em perfeitas condições.

  Em qualquer caso será necessário prestar atenção ao centro 
de gravidade do material transportado!
Durante o transporte, as máquinas devem ser imobilizadas 
corretamente, o peso tem de ficar sempre distribuído por 
igual. Evite movimentos bruscos.

  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.

   AVISO

   Aviso de cargas suspensas!

    Para mudar a máquina de posição, ela tem de ser içada 
e transportada. Se a máquina for içada e/ transportada 
incorretamente, ela poderá tombar e cair. 

   Nunca passe nem pare debaixo de cargas suspensas!

   AVISO

   Aviso de cargas suspensas!

     Enquanto a máquina estiver a ser transportada, ninguém 
se deve encontrar debaixo dela nem pendurar-se nela.

2. 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 obrigatoria-
mente qualquer tipo de impacto e vibração. Proteja 
eficazmente objetos salientes (motores, correntes 
porta-cabos, cablagens, tubos flexíveis, cilindros) contra 
qualquer danificação.
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3. Integralidade do fornecimento

   O âmbito do fornecimento é 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.

4. 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 deteta 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

5. Local de instalação 

  Para garantir a instalação correta e segura da máquina, 
é obrigatório que a superfície de implantação esteja 
nivelada e tenha uma capacidade de carga suficiente. 
Eventuais desníveis na superfície de implantação devem ser 
compensados com chapas de compensação, para assegurar 
que a máquina fica assente sem estar sujeita a esforços de 
torção.

  A BlueMax Mini Modelo 3 é entregue em estado embalado 
apropriado 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.

  Fixe a máquina numa mesa/base já existente, usando as 
4 cantoneiras pretas fornecidas (em combinação com um 
bloco deslizante no perfil da base) para que fique protegida 
contra a eventualidade de tombar.

 

   CUIDADO

    Perigo de esmagamento!

    É necessário manter uma distância mínima de 500 mm 
entre as partes móveis da máquina e pilares, paredes 
ou outras partes do edifício, armários e outros objetos 
similares!

    Não coloque paletes carregadas nesta zona de segurança!
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Colocação em funcionamento / Teste de funcionamento

1.  Generalidades

  As instruções aqui descritas devem ser consideradas 
como requisitos mínimos recomendados. Dependendo das 
condições de serviço, podem ser necessários requisitos 
adicionais para manter a qualidade do trabalho que 
a máquina executa. 

  Os trabalhos de manutenção e conservação em determinadas 
áreas de especialização (sistema pneumático, etc.) só podem 
ser realizados por pessoal especializado nessa área. 

 Observe as instruções de segurança seguintes!

   AVISO

     Quando a máquina não estiver desligada, existe sempre 
o perigo de esmagamento por componentes em 
movimento. 

    Antes de realizar trabalhos de conservação e limpeza, 
a máquina tem de ser separada da alimentação de ar 
comprimido e da alimentação elétrica!

 

   NOTA

    Danificação da máquina devido a uma reparação 
incorreta!

    A desmontagem e/ou montagem incorreta(s) pode(m) 
causar danos materiais ou danos secundários na máquina. 

   Por isso, todos os trabalhos de desmontagem 
e desmantelamento requerem sempre e obrigatoriamente 
o seguinte:

   • Marcação das peças que pertencem umas às outras 

  • Marcação e anotação da posição e do local de montagem 

  •  Desmontagem e armazenamento separados dos diversos 
módulos 

  Após trabalhos de reparação é obrigatório fazer o seguinte: 

  •  Controlar a firmeza de todas as uniões roscadas. 
Fechar e aparafusar todas tampas e coberturas

   Esteja atento a ruídos estranhos e situações de aquecimento 
excessivo, tal como previsto na fase da colocação em 
funcionamento!
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2.  Primeira colocação em funcionamento

  Antes de colocar a máquina pela primeira vez em 
funcionamento, é necessário observar o seguinte:

 

   NOTA

    A primeira colocação em funcionamento só pode ser 
realizada exclusivamente por uma pessoa incumbida/
credenciada pelo fabricante/distribuidor ou sob 
a supervisão de algum destes.

 •  Verifique se a máquina foi montada em conformidade com 
as disposições legais mencionadas!

 •  Assegure-se de que a máquina está assente de forma 
segura!

 •  Verifique se não ficou nenhum corpo estranho nas 
imediações da máquina (ferramentas, material de 
construção, etc.) de que alguém se possa ter esquecido 
durante a montagem!

 •  Controle os tubos flexíveis, bem como as uniões dos tubos 
flexíveis do sistema pneumático!

 •  Verifique se os equipamentos de segurança funcionam 
corretamente!

 •  Assegure-se de que os componentes móveis se podem 
mover livremente dentro dos respetivos espaços livres 
previstos e de que são respeitadas as distâncias de 
segurança!

3.  Controlo de segurança

A colocação em funcionamento só pode ser executada por 
pessoal devidamente formado e qualificado.

 Certifique-se de que:

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

•  todos os dispositivos de segurança/coberturas estão 
montados,

• a alimentação de ar comprimido está operacional, 

• os elementos de comando estão acessíveis e desobstruídos

4.  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 estanhos

• Irregularidades ou oscilações/vibrações de funcionamento

• Anomalias nos agregados auxiliares

• Consumo excessivo de corrente por parte dos motores

• Anomalias elétricas 

• Sobreaquecimento das ferramentas

    PERIGO
    Perigo de eletrocussão!

     Existe perigo de morte por eletrocussão se os trabalhos 
em componentes condutores de corrente forem 
executados de forma descuidada ou com incúria!

     Qualquer trabalho em equipamentos elétricos deve ser 
realizado exclusivamente por eletricistas credenciados!

Sempre que ocorra uma falha de funcionamento, imobilize 
a máquina de forma segura, 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).

Ligue a máquina de novo somente quando as anomalias/
falhas tiverem sido eliminadas correta e completamente!

5.  Teste de funcionamento com/sem material
É recomendável 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 pé 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.

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.

6. 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 um componente.

•  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 serviço, todos os equipamentos 
de proteção devem ser controlados relativamente ao seu 
funcionamento correto!
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1. Preparar a máquina
 
  A BlueMax Mini Modelo 3 é fornecida embalada em caixas 

de papelão. É necessário montar algumas peças e alguns 
componentes antes de a máquina ficar pronta a entrar em 
funcionamento. Depois de estar tudo montado, a máquina 
deve ser submetida a uma limpeza a fundo.

 Base da BlueMax Mini Modelo 3
  Aplicar o tampo de bancada com blocos deslizantes no perfil 

da base e fixar o esquadro-guia da régua de batente com os 
calços de aperto e os parafusos de cabeça cilíndrica no perfil 
da base.

 Fig. 15: Base com blocos deslizantes

  Encabadouros

  A máquina é fornecida já com as encabadouros 
montadas. As encabadouros que não forem necessárias 
devem ser tapadas com as seis tampas de encabadouros, 
para que os parafusos sem cabeça não possam sair e para 
assegurar uma proteção eficaz contra a sujidade.

 Fig. 16: Encabadouros

Operação
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 Brocas 
  A máquina destina-se a ser usada com brocas integralmente 

de metal duro com 57 mm de comprimento e um diâmetro 
de haste de 10 mm. Introduzir a broca até ao limite, com 
a superfície de aperto virada para os parafusos sem cabeça, 
e apertá-la com uma chave de sextavado interior. Atenção ao 
sentido de rotação da árvore!

  Se for necessário, reajustar o comprimento das brocas através 
dos parafusos de ajuste montados na haste das brocas.

  Fig. 17: Esquema de furação

 Ligação ao sistema de aspiração
  Ligue a máquina a um sistema de aspiração. Aplica-se uma 

obrigatoriedade de ligação a um sistema de aspiração através 
de um tubo flexível, que tem de ser feito de um material 
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 50 mm. 
Assentar o tubo de aspiração flexível de forma a que 
o bocal de aspiração não seja sujeito a carga!

 Fig. 18: Bocal de aspiração

 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 6-8 bar, 100 PSI.

 Fig. 19:  Unidade do filtro de ar com ficha de acoplamento 
rápido

 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 para dentro da tomada.

A máquina está dimensionada para uma tensão de 
ligação de 400 volts. (Outras versões são possíveis)

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.

Controle o sentido de rotação do motor. O fuso de 
acionamento deve girar para a direita.

Se o motor ou o fuso de acionamento girarem para 
a esquerda, será necessário mudar o inversor de fase na ficha.

    Perigo de eletrocussão!
     Existe perigo de morte por eletrocussão se os trabalhos 

em componentes condutores de corrente forem 
executados de forma descuidada ou com incúria!

     Qualquer trabalho em equipamentos elétricos deve ser 
realizado exclusivamente por eletricistas credenciados!
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1

1

opcional

(somente com sistema elétrico CE)

opcional

(somente com sistema elétrico CE)

CE:

1 e 2: castanho; 3 e 4: azul; PE: verde/amarelo

CE:

1 e 2: cinzento;  3 e 4: castanho;  5 e 6: preto;

PE: verde/amarelo

UL/CSA:

1, 2, 3 e 4: preto;  PE: verde/amarelo

UL/CSA:

1 e 2: vermelho;  3 e 4: castanho;  5 e 6: preto;

PE: verde/amarelo

P = ver fi m

U = ver fi m

I = ver fi m

n = 2800 rpm

P = ver fi m

U = ver fi m

I = ver fi m

n = 2800 rpm

BlueMax Mini

Monofásica

BlueMax Mini

Trifásica
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3.  Teste de funcionamento! Caso ainda saia ar comprimido 
por algum ponto, verificar de novo as ligações das 
mangueiras, para ver se foram empurradas totalmente para 
dentro, até ao fim.

 Montagem dos calcadores

 NOTA
    Antes de montar acessórios, separar a máquina da 

alimentação de ar comprimido e retirar a ficha da 
alimentação elétrica! 

 1.  Soltar os pernos dos suportes do cilindro e fixar do lado 
esquerdo e direito na placa de base.

 2.  Voltar a aparafusar os suportes do cilindro para que, 
ao realizar o movimento para dentro, o cilindro fique 
impedido de ficar debaixo da engrenagem (a parte 
enviesada do suporte do cilindro aponta para o meio da 
máquina).

 3.  Fazer um furo na película, através do orifício inferior da 
consola de comutação, e inserir a válvula de mão com 
o anel.

 4.  Ligar os dois tubos flexíveis transparentes soltos aos 
cilindros pneumáticos.

 5.  Puxar a tampa fina e a tampa grossa vermelha para fora. 
Ao puxar as tampas para fora, pressionar o anel na peça 
de acoplamento.

 6.  Agora, empurrar o tubo flexível fino e o tubo flexível 
grosso de cor preta (que sai da unidade do piston) por 
completo para dentro das peças de acoplamento livres.

 7.  Aparafusar a válvula OR („ou“) (a mais pequena que 
tem três ligações) no interior na lateral da consola de 
comutação (dois furos sobrepostos). A ligação preta 
tem de ficar em cima e a superfície lisa da válvula deve 
apontar para o observador.

 8.  Por fim, aparafusar com firmeza a válvula de 3/2 vias de 
acionamento pneumático (a maior, com quatro ligações 
incl. silenciador) na lateral da consola de comutação (um 
furo livre). O tubo flexível preto e o silenciador têm de 
ficar em cima e a superfície lisa da válvula deve estar 
encostada na consola de comutação.

 9.  Teste de funcionamento! Caso ainda saia ar comprimido 
por algum ponto, verificar de novo as ligações das 
mangueiras, para ver se foram empurradas totalmente 
para dentro, até ao fim. Consultar também o desenho de 
componentes no capítulo 12.

 Prolongamento de régua acessório
 Prolongamento da régua de batente
  Encaixar o esquadro até metade no prolongamento da régua 

de batente e até metade na régua de encosto e apertá-lo 
com parafusos e calços de aperto.

 Fig. 21:  Prolongamento da régua de batente

 Fig. 20: Braço de inserção com rolete apalpador
 
2.  Verifique se o rolete apalpador é pressionado para cima ao 

baixar o braço de inserção. Se assim não for, solte o parafuso 
de sextavado interior e ajuste a unidade do rolete apalpador.

Ligação de mangueira BlueMax Mini Modelo 3 „sem pedal“

1.  Separar o interruptor eletropneumático (EPS) da consola de 
comutação, na própria consola de comutação, que é uma 
caixinha preta na linha de alimentação elétrica.

2.  Desprender aí o único tubo flexível fino e transparente, 
e também da peça em Y na outra extremidade.

3.  Agora, empurrar o tubo flexível fino e preto (que sai da 
válvula do rolete apalpador) até ao fim, para dentro do EPS 
azul.

4. Voltar a aparafusar o EPS na consola de comutação.

5.  Teste de funcionamento! Caso ainda saia ar comprimido por 
algum ponto, verificar de novo as ligações das mangueiras, 
para ver se foram empurradas totalmente para dentro, 
até ao fim.

Ligação de mangueira BlueMax Mini Modelo 3 „com pedal“

1.  Desprender o único tubo flexível fino e transparente 
(na consola de comutação) da peça em Y e da peça de 
redução simples.

2.  Agora, empurrar o tubo flexível fino e azul (que sai da válvula 
do rolete apalpador) até ao fim, para dentro da extremidade 
livre da peça em T.

 Montagem do „Braço de inserção com rolete apalpador“

 NOTA

    Antes de montar acessórios, separar a máquina da 
alimentação de ar comprimido e retirar a ficha da 
alimentação elétrica!

  Encostar o braço de inserção no bloco do redutor 
e fixá-lo de ambos os lados com parafuso sem cabeça, molas 
de prato e anilhas conforme ilustrado no desenho de com-
ponentes no capítulo 12. Enroscar um parafuso de cabeça 
cilíndrica M6 do lado direito no bloco do redutor, para servir 
de batente. O reajuste para colocar o braço de inserção na 
perpendicular pode ser efetuado através do parafuso sem 
cabeça montado com contraporca.

1.  Aparafusar com firmeza a unidade „Válvula do rolete 
apalpador“ do lado direito, na lateral do bloco do redutor, 
usando o parafuso de sextavado interior M8 x 10 fornecido, 
de maneira que a pequena parte angulada fique virada para 
baixo e para a esquerda.

Operação
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2. Preparação do trabalho

   AVISO

     Aviso de ferimentos nas mãos!!

     Antes de mudar o equipamento da máquina, tire a ficha 
da tomada e separe a máquina da alimentação do ar 
comprimido!

  Ajuste da profundidade de perfuração

  Para alterar a profundidade de perfuração, rodar a barra 
roscada e usar a porca serrilhada inferior como contraporca 

para a fixar. Uma volta completa corresponde a 1 mm.

 Fig. 22: Ajuste da profundidade de perfuração

 Distância da borda

  A distância da borda é ajustada deslocando a régua de 
batente ao longo da escala. A marca de leitura é a aresta 
dianteira da régua de batente. Para o ajuste basta desapertar 
os dois parafusos no esquadro-guia, mover para a posição 
desejada e voltar a apertar os parafusos (de ambos os lados). 
A escala mostra a medida da distância em relação ao fuso 
principal (centro do copo da dobradiça).

 
 
 
 Fig. 23: Distância da borda

 Batentes pendulares

  O perfil de encosto vem ajustado de fábrica para 0 relativa-
mente ao centro do fuso principal, o que permite ajustar os 
encostos com precisão, para a direita e para a esquerda, com 
base na escala milimétrica.

  Depois de soltar o parafuso de aperto, ajustar os batentes às 
medidas pretendidas e voltar a apertar o parafuso.

 Fig. 24: Batente pendular

 Pistons
 
  Os calcadores devem ser ajustados em altura consoante 

a espessura das placas. Entre a peça de trabalho e a base 
do piston deve ser mantida uma distância de 
aprox. 3 mm (p. ex., colocar por baixo uma chave de 
sextavado interior do tamanho 3).

 Fig. 25: Pistons
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Operação

 Pistons
 
  Os calcadores são tensionados automaticamente quando 

se aciona a válvula manual ou o pedal e podem ser soltos 
acionando o botão amarelo 1 .

 Fig. 27:  Botão amarelo: desarmar os calcadores

 Matriz 

  A matriz de inserção é montada no braço de inserção com 
dois parafusos de sextavado interior. Caso se pretenda 
colocar outra matriz, p. ex., para ligadores ou calços de 
montagem, a matriz de inserção para dobradiças deve ser 
substituída, incluindo os parafusos de fixação.

  O ajuste da profundidade pode ser efetuado do lado do topo, 
através dos parafusos sem cabeça enroscados nas matrizes 
de inserção.

 Fig. 26: Matriz de inserção

3. Utilização 

 

   AVISO

     Aviso de ferimentos nas mãos!!

    Quando a máquina está em funcionamento, não pode 
introduzir as mãos na área de perigo das brocas, dos 
calcadores ou da matriz de inserção.

  A ativação pode ser efetuada opcionalmente através da 
válvula de comutação manual ou com o pedal. Para o fazer, 
basta premir a válvula manual ou o pedal até as brocas 
terem alcançado a posição final (limite da profundidade 
de perfuração). Largando o interruptor, o cabeçote de 

perfuração volta automaticamente à sua posição inicial.

1



27

pt

4.  Processamento de dobradiças Hettich

 1.  Nas três encabadouros do meio são introduzidos uma 
broca com diâmetro de 35 mm, de rotação à direita, 
e, nas encabadouros traseiras, duas brocas com diâme-
tro de 10 mm, de rotação à esquerda. A encabadouros 
dianteira deve ser obturada com uma tampa, para que 
o parafuso sem cabeça não possa sair e para assegurar 
uma proteção eficaz contra a sujidade.

 Fig. 28: Esquema de furação Fig. 29:  Encabadouros com 
tampa

 2.  Ajustar o limitador da profundidade de perfuração 
e aplicar uma porca sextavada como contraporca. 
Ir fazendo testes de perfuração para determinar 
a profundidade de perfuração correta.

 

 Fig. 30:  Limitador da profundidade de perfuração 
com porca sextavada

 3.  Desapertar os parafusos na régua de batente com chave 
de sextavado interior e ajustar a distância necessária da 
borda (medida C) com base na escala.

 Fig. 31:  Régua de batente com parafuso de sextavado 
interior

4.  Ajustar os batentes pendulares na medida certa, do lado 
direito e do lado esquerdo, segundo a escala.

   
  Fig. 32:  Batente pendular com parafuso de sextavado 

interior

   AVISO

    Não prever batentes na zona das encabadouros,
caso contrário poderão ocorrer danos graves, por ex., nas
encabadouros e no redutor.

HINWEISHIHIHHHIHHHHHIHIHHHHHHHHHHH NWNWWWWNWWWWWWWWNWNWNWNWWWWNWWWWWWWWNNNWNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN E

 NOTA

    Ir fazendo testes de perfuração para determinar 
a profundidade de perfuração correta!

Furar

 1.  Assentar a peça de trabalho e empurrá-la contra a régua 
de batente e os batentes pendulares. Iniciar o processo de 
perfuração com a válvula manual ou o interruptor de pedal 
e terminar largando de novo.

 Fig. 33: Válvula manual  Fig. 34:  Interruptor de 
pedal

2.  Agora pode colocar-se manualmente a dobradiça Hettich 
com base de montagem rápida.
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Operação

Inserção

 1.  Engatar a dobradiça com buchas pré-montadas na matriz de 
inserção para dobradiças e pressionar o braço da dobradiça 
por entre as molas de retenção.

 Fig. 35: Matriz de inserção

2.  Levar o braço com a matriz de inserção para dobradiças 
até ao fim, em baixo; deverá ficar por cima do furo.

 Fig. 36:  Matriz de inserção para dobradiças

3.   Iniciar o processo de inserção acionando a válvula manual 
1 e terminar o processo voltando a largá-la. Levar a matriz 
de inserção para dobradiças para cima. Soltar os calcadores 
usando o botão inferior 2 . Retirar a peça de trabalho.

 Fig. 37: Válvula manual e botão

2

1
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Eliminação de avarias / Manutenção e conservação
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 Óleos e resíduos que contenham óleo 31

8.  Eliminação de avarias
 
  Qualquer anomalia na máquina só pode ser eliminada por 

pessoal especializado incumbido pelo responsável.
   Ao procurar averiguar a causa da anomalia, ter em conside-

ração todo o ambiente envolvente da máquina. Se ocorrer 
um dano durante o prazo da garantia, é obrigatório informar 
imediatamente o fabricante.

 Indicações gerais

   AVISO
    Regulamentações em matéria de segurança a observar 

ao determinar e/ou eliminar a causa da interferência!
     Observar as regulamentações em matéria de prevenção 

de acidentes!
   •  Caso se trate de um problema mecânico, assegurar-

se de que o dispositivo de montagem está isento de 
pressão!

   •  Proteger contra religação acidental e assinalar com 
uma placa de aviso!

9.  Manutenção e conservação
 
  •   Controlar diariamente o funcionamento correto dos 

equipamentos de proteção.
  •   Inspeção periódica da instalação elétrica em conformidade 

com as diretivas VDE.

   AVISO
    Perigo de ferimento!
    Os trabalhos de manutenção e conservação têm de ser 

realizados exclusivamente por pessoal especializado 
devidamente instruído.

 Cabeçote de perfuração

  As colunas-guia devem ser limpas regularmente para 
remover o pó. Não devem ser lubrificadas, os casquilhos que 
são usados não requerem manutenção.

 Válvulas pneumáticas

  O sistema pode funcionar praticamente sem óleo. Dado que 
isso requer uma folga maior nas válvulas, é possível que 
saia um pouco de ar pela folga. Não conectar um oleador 
a montante, para evitar que as peças de trabalho sejam 
contaminadas.

  Para lubrificar todas as válvulas pneumáticas, inclusive 
o cilindro principal, também podem adicionar-se, a cada 
40 a 50 horas de funcionamento, aprox. 10 a 15 gotas de 
óleo hidráulico convencional (HPL 46) na linha de evacuação 
atrás da unidade de preparação de ar comprimido .

 •  O separador de água/óleo deve ser esvaziado em 
intervalos periódicos abrindo o parafuso de purga 
debaixo de reservatório de vidro.

 •  Todas as hastes das brocas devem ser ligeiramente 
lubrificadas antes de serem introduzidas nos mandris, 
para assegurar que as brocas possam ser colocadas 
e retiradas com facilidade.

 •  A máquina em si deve ser limpa correta e regularmente.
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 Legendagem, placas de aviso
  Em relação à legendagem/placas de aviso, 

observar o seguinte:
 • Limpar com um pano.
 • Verificar se estão bem fixadas e legíveis.
 • Substituir placas danificadas.

10. Colocação fora de serviço
   Para poder colocar a máquina fora de serviço, é necessário 

separá-la da alimentação elétrica e de ar comprimido para 
dissipar a energia residual e/ou acumulada.

GEFAHRGEGEEEEEEEEGEEEEEEEGEEEGEEEGEEGEGEEGEEEEEEGEFAFAFAAFAFFAFAAFFFFAFAFFFFFAFAFAFAFFAFFAFAFFFAFFAFFFFFFFFFAFFFAFAFAAFAFAAAFFAFAFFFAFFAF H
 PERIGO!

    Mesmo depois de a máquina ter sido desligada, os cabos 
nos armários de distribuição continuam a estar sob 
tensão.

    −  Linhas de alimentação da rede de alimentação
elétrica

    − Linhas de comando para o seccionador de potência
    − Alimentação de subtensão
    Qualquer trabalho em equipamentos elétricos deve ser 

realizado exclusivamente por eletricistas credenciados!

   AVISO
    Perigo de ferimento!
    A alimentação de ar comprimido deve ser separada por 

mecânicos industriais ou por pessoas com uma formação 
profissional equiparável.

11. Eliminação

   Eliminar as peças da máquina separadas por tipo de material 
e de forma a proteger o ambiente.

 Proteção ambiental

   CUIDADO

    Ao realizar qualquer tipo de trabalho nas e com as 
máquinas, têm de ser cumpridas as obrigações previstas 
por lei relativamente à redução da geração de resíduos 
e ao reaproveitamento e eliminação corretos! 

    Especialmente no caso de trabalhos de instalação, 
reparação e manutenção, quaisquer substâncias nocivas 
para as águas, tais como 

   • lubrificantes e óleos,

   •  líquidos de limpeza que contenham solvente,

    nunca podem penetrar no solo, nem chegar 
à canalização! 

    Estas substâncias têm de ser guardadas, transportadas, 
carregadas e eliminadas em recipientes apropriados.

 Sucateamento 

Se a máquina alguma vez for colocada definitivamente fora 
de serviço, terão de ser respeitadas as leis e regulamentações 
relativamente à eliminação que nessa data estiverem em 
vigor. 

Adicionalmente, a colocação fora de serviço definitiva 
e a eliminação requerem a desmontagem total de toda 
a alimentação de energia e a eliminação dos lubrificantes. 

A eliminação definitiva das máquinas deve ser adjudicada 
a uma empresa especializada, devidamente qualificada para 
esse efeito. 

Faz sentido verificar quais dos materiais poderão ser 
reciclados, para os enviar a um centro de reciclagem. 

 Óleos e resíduos que contenham óleo

   CUIDADO

    Óleos e resíduos que contenham óleo representam um 
elevado potencial de perigo para o ambiente. É por isso 
que a sua eliminação compete a empresas especializadas.

    Entregue este tipo de resíduos no seu posto de eliminação 
interno na empresa, que depois os reencaminhará para 
empresas especializadas.

Colocação fora de serviço / Eliminação
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1174 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 10x35

1175 Anilha de mola DIN - A 10 St

1179 Cavilha cilíndrica DIN 7 - ø 4 M 6x20

1180 Bloco do redutor especial de 4 encabadouros 

de 45/9,5

1181 Tampa do redutor especial de 4 encabadouros 

de 45/9,5

1182 Fuso secundário especial com mandril

1183 Pinhão, 17 dentes

1184 Rolamento rígido de esferas especial 607 - 2RS

1185 Vedante especial

1186 Bloco do redutor especial de 6 encabadouros

1187 Tampa do redutor especial de 6 encabadouros

1188 Bloco do redutor especial de 4 encabadouros de 38/8

1189 Tampa do redutor especial de 4 encabadouros 

de 38/8

1190 Fuso secundário especial com mandril

1191 Fuso principal com mandril

1192 Pinhão, 16 dentes

1193 Pinhão, 25 dentes

1194 Pinhão, 39 dentes

1221 Braço de inserção

1223 Puxador-barra para braço de inserção

1225 Chapa de fi xação para rolete apalpador

1247 Parafuso sem cabeça DIN 553 - M 8x40

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

1249 Porca sextavada autoblocante DIN 982 - M 8

1250 Casquilho

1251 Botão esférico

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

1253 Matriz de inserção padrão => número de referência

1256 Parafuso sem cabeça DIN 551 - M 5x16

1257 Porca sextavada DIN 934 - M 5

1258 Porca sextavada DIN 934 - M 8

1259 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 8x25

1260 Válvula de 3/2 vias com rolete apalpador

1262 Anilha de aperto dentada DIN 6791 A 5,3 - Fst

1263 Parafuso autoformante de rosca DIN 7500 - 

M 4x10 - C/ II

1264 Joelho roscado M5 orientável ø 4

1265 Parafuso de cabeça lenticular com fenda 

em cruz DIN 7985 - M 3x14

1319 Friso para hastes de alavanca de mão

1320 Hastes para alavanca de mão em cotovelo 

(utilização esq./dir.)

Peças de reposição e desgaste

12. Peças de reposição e desgaste

Observe que a declaração do fabricante e/ou de conformidade 
emitida pela Paul Hettich GmbH & Co. KG enquanto fabricante 
perderá a sua validade assim que forem montadas peças de 
reposição não autorizadas.

1101* Bloco do redutor

1102* Tampa do redutor

1103* Fuso secundário com mandril

1104* Fuso principal com mandril

1105* Pinhão, 21 dentes

1106* Pinhão, 32 dentes

1107 Coluna-guia

1108 Placa de base

1109 Ponte

1110 Porca sextavada DIN 936 M 12x1 galvanizada

1111 Limitador da profundidade de perfuração M 12x1

1112 Chapa-guia

1113 Tampo de bancada 400 mm x 800 mm

1114 Régua de batente 800 mm

1115 Perfi l de base 465 mm

1116 Parafuso-guia M 6x12

1117 Placa protetora

1118 Parafuso de cabeça plana com fenda e saliência

1119 Esquadro para régua de batente completo

1120 Tampa para mandril

1121 Aliviador de tração HM (modelo 2)

1122 Funil de aspiração completo (sem fi xação)

1124 Chapa de cobertura para aspiração (sem fi xação)

1125 Aliviador de tração reto PM (modelo 3)

1127 Parafuso para ranhuras em T

1128 Porca sextavada DIN 934 M 8

1130 Parafuso autoformante de rosca DIN 7500 - 
M 5x10 - C/ II

1131 Anilha de mola DIN 127 - A 5 St

1151 Rolamento rígido de esferas 6000 - 2RS

1152 Casquilhos MB 3030 DU

1154 Mola de pressão HM (modelo 2)

1155 Mola de pressão PM (modelo 3)

1156 Batente pendular completo => número de referência

1161 Bucha de inserção ø 10x12

1162 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 6x10

1163 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 8x10

1164 Porca quadrada DIN 562 - M 8

1165a Parafuso sem cabeça DIN 913 - M 6 x 5

1167 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 6x12

1168 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 8x20

1169 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 10x25

1172* Vedante

1173 Parafuso sem cabeça DIN 914 - M 4x8

* Estes números de peças de reposição só são válidos em 
combinação com a engrenagem de 4 encabadouros 
de 52/5,5 mm. Uma compilação das peças relacionadas com 
a versão da engrenagem encontra-se no fim desta tabela.
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1321 Puxador-barra

1322 Parafuso de cabeça plana DIN 923 M 8x6

1353 Direkta ll 38 mm

1428 Chapa de aperto

1429 Cavilha para chapa de aperto

1451 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 6x20

1452 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 6x25

1453 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 6x40

1454 Anilha DIN - A 6,4 - St

1530 Apoio do motor

1551 Motor completo com interruptor => São necessários 

os seguintes dados: 

1.) Modelo de máquina HM (Modelo 2), PM (Modelo 3)

2.) Número de série

3.) Volt, Hertz, fases, potência em kW,

1552* Acoplamento BoWex completo, redutor ø 10, 

motor ø 14 para motor de 0,8 kW

1553 Chaveta para acoplamento DIN 6885 - A 3x3x16

1554 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 6x16

1570 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 10, 

motor ø 19 para motor de 1,3 kW

1571 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 7, 

motor ø 14 para motor de 0,8 kW

1572 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 7, 

motor ø 19 para motor de 1,3 kW

1632 Mola de retenção para bico de ar de expulsão

1633 Bico de ar de expulsão

1637 Acoplamento para haste de êmbolo, incluindo porca

1638 Consola de comutação

1651 pneum. Zylinder DW 80/125

1654 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 10x20

1656 Válvula com comando por botão de pressão de 5/2 

vias de 1/8” em preto

1659 Joelho roscado 1/4”

1660 Joelho roscado 1/8”

1660 a Joelho roscado 1/8" (lado mais longo)

1661 União roscada reta de encaixe 1/8" ø 6

1662 Silenciador 1/8”

1663 Válvula de estrangulamento de retenção do ar evacuado

1664 Redução 1/41 x 3/8A

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

completa

1668 Tubo fl exível de poliuretano, 6 mm, transparente

1669 Tubo fl exível de poliuretano, 6 mm, preto

1670 Tubo fl exível de poliuretano, 6 mm, azul

1671 Ficha de acoplamento diâmetro nominal 7,2

1672 Válvula reversível, interruptor manobrado por botão 

rotativo 1/8”

1673 Válvula "AND" 1/8”

1676 Abraçadeira de fi vela e serrilha T 40 R

1680 Interruptor eletropneumático com cabo => 

São necessários os seguintes dados:

1.) Número de série

2.) Volt, Hertz, fases, potência em kW

1682 Parafuso autoformante de rosca DIN 7500 - 

M 6x16 - C/ II

1684 Bijão de fecho ø 6

1685 Ligação de encaixe conexão dupla ø 4 

(2 x ø 4, 1 x ø 6)

1686 Bujão de fecho ø 4

1687 Joelho roscado R 1/8” rosca interior G 1/8”

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”

1691 Tubo fl exível de poliuretano, 4 mm, transparente

1692 Polyurethanschlauch, 4 mm, schwarz

1693 Tubo fl exível de poliuretano, 4 mm, azul

1738 Peça de pressão para calcadores

1739 Esquadro de batente

1740 Chapa de aperto para pistons

1741 Cavilha para pistons

1753 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 6x35

1757 pneum. Rundzylinder, ø 33 mm

1760 Ligação de encaixe conexão dupla ø 6

1761 Joelho roscado M5

1763 Silenciador M5

1764 Ligador de tubos fl exíveis em Y

1765 Ligação de encaixe conexão dupla ø 4 (3 x ø 4)

1766 Ligação de encaixe em cruz ø 4

1778 Válvula com comando por botão de pressão de 3/2 

vias M5, em amarelo, com rearme por mola

1779 Válvula com comando por botão de pressão de 3/2 

vias M5, com rearme por mola

1782 Ligador de encaixe em T

1783 Ligador redutor de encaixe

1785 Parafuso de cabeça lenticular com fenda 

em cruz DIN 7985 - M 3x18

1786 Pino ajustado ranhurado DIN 1472 ø 6x30

1787 Porca sextavada DIN 934 M 12

1788 Porca sextavada DIN 934 M 3
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1800 Armação da bancada

1801 Calço de encosto

1802 Apoio de veio com veio ø 20

1803 Fita métrica

1804 Placa atrás

1805 Placa à frente

1806 Placa de leitura com nónio

1807 Consola de comutação especial

1808 Forquilha de apoio

1809 Grampo à frente

1810 Grampo atrás

1812 Pé de ajuste

1813 Unidade de apoio em alumínio

1814 Alavanca de aperto DIN 78 M 8x63

1816 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 M 6x55

1817 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 M 6x16

1818 Anilha de mola DIN 7980 - 6 - FST

1819 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 M 6x45

1820 Anilha de mola DIN 7980 - 8 - FST

1821 Pino ranhurado DIN 1473 - 8x50

1952 Bujão de fecho MS niquelado 1/8”

1953 Válvula de 5/2 vias 1/8"

1954 Válvula "OR" M5

1955 Válvula de pedal de 3/2 vias 1/8"

1956 Niple duplo M5 - M5

1959 Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 - M 4x25

1960 Porca sextavada DIN 934 M 4

1961 Anilha DIN 125 - A 4

1964 União roscada angular de encaixe R 1/8" ø 4 MR 

14.04.18

1966 União roscada reta de encaixe 1/8" ø 4

Compilação das peças de reposição por tipo de redutor

(A quantidade entre parêntesis indica quantas unidades estão 
contidas no redutor completo)

Esquema de furação padrão de 4 encabadouros 52/5,5 mm

1101 Bloco do redutor

1102 Tampa do redutor

1103 Fuso secundário com mandril (3 un.)

1104 Fuso principal com mandril (1 un.)

1105 Pinhão, 21 dentes (2 un.)

1106 Pinhão, 32 dentes (2 un.)

1151 Rolamento rígido de esferas 6000 - 2RS (8 un.)

1172 Vedante, 4 encabadouros 52/5,5 mm

1552 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 10, 

motor ø 14 para motor de 0,8 kW

1570 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 10, 

motor ø 19 para motor de 1,3 kW

Esquema de furação 4 encabadouros 38/8 mm

1188 Bloco do redutor especial

1189 Tampa do redutor especial

1190 Fuso secundário especial com mandril (3 un.)

1191 Fuso principal especial com mandril (1 un.)

1192 Pinhão, 16 dentes (2 un.)

1193 Pinhão, 25 dentes (1 un.)

1194 Pinhão, 39 dentes (1 un.)

1184 Rolamento rígido de esferas especial 607 - 2RS (8 un.)

1185 Vedante especial

1571 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 7, 

motor ø 14 para motor de 0,8 kW

1572 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 7, 

motor ø 19 para motor de 1,3 kW

Esquema de furação 4 encabadouros 45/9,5 mm

1180 Bloco do redutor especial

1181 Tampa do redutor especial

1182 Fuso secundário especial com mandril (2 un.)

1103 Fuso secundário com mandril (1 un.)

1104 Fuso principal com mandril (1 un.)

1183 Pinhão, 17 dentes (2 un.)

1106 Pinhão, 32 dentes (2 un.)

1151 Rolamento rígido de esferas 6000 - 2RS (4 un.)

1184 Rolamento rígido de esferas especial 607 - 2RS (4 un.)

1185 Vedante especial

1552 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 10, 

motor ø 14 para motor de 0,8 kW

1570 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 10, 

motor ø 19 para motor de 1,3 kW

Esquema de furação 6 encabadouros 52/5,5 mm

1186 Bloco do redutor especial

1187 Tampa do redutor especial

1103 Fuso secundário com mandril (5 un.)

1104 Fuso principal com mandril (1 un.)

1105 Pinhão, 21 dentes (4 un.)

1106 Pinhão, 32 dentes (2 un.)

1151 Rolamento rígido de esferas 6000 - 2RS (12 un.)

1185 Vedante especial

1552 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 10, 

motor ø 14 para motor de 0,8 kW

1570 Acoplamento BoWex completo, redutor ø 10, 

motor ø 19 para motor de 1,3 kW

Peças de reposição e desgaste
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Fig. 39: Componentes 2
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Fig. 41: Componentes 4

Peças de reposição e desgaste
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Fig. 42:  Componentes 5
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Esquemas de circuitos pneumáticos

 Fig. 43: BlueMax Mini Modelo 3

 Fig. 44: BlueMax Mini Modelo 3 com acessórios

Esquemas de circuitos pneumáticos / elétricos

1766

Opção

Piston

Opção

Braço de 

inserção

Ligação para pistons

Ligação para pistons

1766
Ligação para pistons

Opção

Braço de

inserção

Opção

Piston
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Esquemas de circuitos elétricos

 Fig. 45: Esquemas de circuitos elétricos

opcional

(somente com sistema elétrico CE)

opcional

(somente com sistema elétrico CE)

CE:

1 e 2: castanho; 3 e 4: azul; PE: verde/amarelo

CE:

1 e 2: cinzento;  3 e 4: castanho;  5 e 6: preto;

PE: verde/amarelo

UL/CSA:

1, 2, 3 e 4: preto;  PE: verde/amarelo

UL/CSA:

1 e 2: vermelho; 3 e 4: castanho; 5 e 6: preto;

PE: verde/amarelo

P = ver fi m

U = ver fi m

I = ver fi m

n = 2800 rpm

P = ver fi m

U = ver fi m

I = ver fi m

n = 2800 rpm

BlueMax Mini

Monofásica

BlueMax Mini

Trifásica
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Paul Hettich GmbH & Co. KG

Vahrenkampstraße 12 - 16

32278 Kirchlengern, Alemanha

Tel.: +49 52 33 / 77 - 0

www.hettich.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /RotisSansSerif
    /RotisSansSerif-Bold
    /RotisSansSerif-ExtraBold
    /RotisSansSerif-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670020006d00690074002000770065006e00690067006500720020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [666.142 912.756]
>> setpagedevice


