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INTRODUÇÃO DE SEGURANÇA

1. Caso não esteja totalmente familiarizado com a operação da máquina, procure a orientação 
de um profissional.

2. Posicione a máquina de forma a garantir um espaço de trabalho adequado para o operador.

3. Utilize óculos de proteção sempre que operar a máquina.

4. Desconecte a máquina da rede elétrica sempre que for realizar alguma manutenção na máquina.

5. Enquanto a máquina estiver ligada, não use as mãos para limpar qualquer tipo de sujeira da 
máquina.

6. Quando instalar a máquina tenha certeza de conectar o fio terra.

7. Antes de deixar a área de trabalho, tenha certeza que a máquina esteja completamente 
desligada.

8. Enquanto estiver trabalhando, preste total atenção na operação da máquina. Qualquer desvio 
de atenção pode causar sérios danos.

9. Antes de repor peças da máquina, realizar operações de manutenção e reparo.Tenha certeza 
que a máquina esteja totalmente desligada da rede elétrica.

10. Posicione a máquina em um local bastante iluminado e arejado.

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES 
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA

Obrigado por adquirir a Furadeira de Base Magnética . Por motivos de segurança, 
e para um melhor desempenho, leia atentamente o manual de instruções, seus 
anexos, instruções de segurança e notas.

A Furadeira de Base Magnética apresenta algum desconforto ao operador, quando 
analisado os níveis de ruído. Assim sendo é aconselhável  que o operador sempre 
utilize protetor auricular quando operar a máquina, respeitando as normas de 
segurança no trabalho do seu país.

NOTAS:

1. O Conteúdo desse manual pode ser alterado sem aviso prévio.
2. Este manual foi cuidadosamente redigido, qualquer erro ou omissão que venha a 

causar danos, a Razi não poderá ser responsabilizada.
3. Este manual é parte intergrante da máquina, tenha certeza de te-lo em mãos 

sempre que a máquina for vendida ou transferida.
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AVISOS DE SEGURANÇA

Para sua segurança,
Leia atentamente o manual de instruções antes de qualquer operação com a máquina,
para familiarizar-se com as funções, conheça os adesivos de segurança e informações de 
como repara a máquina: 

As definições de Danos Sérios, Danos Leves e Pequenos danos são apresentadas a seguir:

Danos Sérios: Neste caso há risco de perder a visão, choque elétrico, fratura óssea e ainda 
a um efeito pós acidente, como por exemplo, permanecer um longo período no hospital.
Danos Leves: Não há consequencias pós acidente.
Pequenos Danos: Possíveis danos a máquina.

SINAL DE AVISO CLASSE DESCRIÇÃO
Perigo Risco de vida ou sérios danos

Atenção Risco de vida e sérios danos

Observação Lembrete de cortar a corrente elétrica

Quando sinalizado “CUIDADO”, neste caso, danos podem ocorrer por diferentes situações

Introdução de segurança

Termo de Garantia

Regras de Segurança

Caractéristicas Técnicas

Requisitos Elétricos

Acessórios e Peças

Conteúdo da Caixa

Operação

Manutenção

Diagrama de Montagem
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A Yangzi Brasil Corporation Ltda, mantenedora da marca RAZI, garante seus produtos, contra 
defeitos de material e de fabricação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data 
de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda, conforme dispõe o artigo 26 do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078 de 11.9.90), comprometendo-se a reparar ou substituir, 
dentro do prazo citado, gratuitamente, peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento 
Técnico como defeituosas, mediante aprovação da Solicitação de Garantia.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA 

     O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal 
ou Cupom Fiscal original de venda.
Qualquer serviço em garantia deve ser realizado exclusivamente pelo posto de assistência 
técnica credenciado.
São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso 
regular. São de responsabilidade da RAZI as despesas relativas aos serviços que envolvam os 
componentes que desgastam naturalmente, somente nos caso em que o posto de assistência 
técnica constatar defeito de fabricação.
A garantia não abrangerá os serviços de instalação e limpeza, os danos à parte externa do 
produto bem como os que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação do 
motor oriunda de agentes externos, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, 
mal dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização em 
desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes 
sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
A RAZI concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo 

Termo de Garantia assistente técnico constatar defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não 
estão cobertos pela garantia.
Nenhum representante ou revendedor está autorizado a receber produto de cliente para 
encaminhá-lo ao posto de assistência técnica ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e a 
fornecer informações em nome da RAZI sobre o andamento do serviço.
A RAZI ou  ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA não se responsabilizarão por eventuais danos ou 
demora em decorrência desta não observância.
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ATENÇÃO: Para evitar os riscos elétricos, os riscos de fogo, ou danos às ferramentas, use 
proteção de circuito apropriada. Use um circuito elétrico separado para suas máquinas. 
Para evitar choque ou fogo, reponha cabos de alimentação imediatamente se eles estiverem 
desgastados, cortados ou danificados de alguma forma.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
ATENÇÃO: Para evitar erros que podem causar sérios danos, não ligue a Furadeira Magnética 
antes de ter lido e entendido o descrito abaixo: 
1. LEIA e se torne familiar com todo o Manual de Operação. APRENDA as aplicações das 
ferramentas, limitações e possíveis dados. 
2. REMOVA CHAVES DE AJUSTE E CHAVES DE BOCA. Crie o hábito de verificar, de ver que as 
chaves de ajuste e chaves de boca foram removidas da máquina antes de ligá-la. 
3. MANTENHA A ÁREA DE TRABALHO LIMPA. Áreas e bancadas desorganizadas convida a 
acidentes. 
4. NÃO USE EM AMBIENTES PERIGOSOS. Não use ferramentas elétricas em locais úmidos ou 
molhados, ou os exponha à chuva. Mantenha a área de trabalho bem iluminada. 
5. MANTENHA CRIANÇAS AFASTADAS. Todos os visitantes devem ser mantidos a uma distância 
segura da área de trabalho. 
6. FAÇA A OFICINA DE TRABALHO À PROVA DE CRIANÇAS com cadeados.
7. NÃO FORCE A FURADEIRA. Ela vai fazer o trabalho melhor e mais seguro se trabalhar da 
maneira que foi projetada. Não force a furadeira ou complementos a fazer trabalhos para 
os quais ela não foi projetada.
8. USE CABOS DE EXTENSÃO APROPRIADOS. Se assegure de que o cabo de extensão está 
em boas condições. Quando estiver usando um cabo de extensão, se assegure de que ele 
é da espessura recomendada o suficiente para carregar a corrente especificada para a 

REGRAS DE SEGURANÇA
sua furadeira. Um cabo subdimensionado resultará em uma queda de voltagem e em menos 
eletricidade que causarão superaquecimento da ferramenta. 
9. ESCOLHA VESTUÁRIO APROPRIADO. Não use roupas soltas, luvas, gravatas, anéis, braceletes 
ou outras joias que podem ser puxadas por peças em movimento. Calçado antiderrapante é 
recomendado. Use cobertura protetora de cabelo para conter os cabelos longos.
10. SEMPRE USE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS. Algumas furadeiras podem jogar objetos estranhos 
dentro dos olhos que podem causar danos irreversíveis. SEMPRE use óculos de proteção (não 
óculos). Os óculos de uso diário NÃO SÃO óculos de proteção. 
11. DESLIGUE A FURADEIRA antes do serviço de manutenção; quando estiverem trocando 
acessórios tais como brocas, broca de centro e semelhantes. 
12. REDUZA O RISCO DE PARTIDA NÃO INTENCIONAL. Se assegure de que o interruptor está na 
posição desligado antes de ligar a tomada. 
13. NUNCA SE APOIE NA FURADEIRA. Sérios danos podem acontecer se a ferramenta é 
derrubada ou se há o contato não intencional com ferramenta de corte. 
14. VERIFIQUE PARTES DANIFICADAS. Antes do próximo uso da furadeira, a proteção ou outra 
parte que estiver danificada deve ser cuidadosamente verificada para determinar se a máquina 
vai funcionar adequadamente e atingir a performance – verifique o alinhamento das peças 
moveis, frenagem das peças, montagem e quaisquer outras condições que possam afetar sua 
operação. A proteção ou outra peça que estiver danificada deve ser adequadamente reparada 
ou reposta.
15. NUNCA DEIXE A FURADEIRA FUNCIONANDO SEM UM OPERADOR. A DESLIGUE. Não deixe a 
máquina até que ela se desligue completamente. 
16. NÃO RELAXE. Mantenha o apoio e o equilíbrio em todos os momentos. 
17. CUIDE DAS FURADEIRAS. Mantenha as ferramentas limpas e afiadas para uma performance 
melhor e mais segura. Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios
18. NÃO use máquinas elétricas na presença de líquidos inflamáveis ou gases.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICA PARA A FURADEIRA MAGNÉTICA
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1. FIXE a furadeira magnética com uma corrente de tração antes de iniciar o trabalho.
2. SE ASSEGURE de que o magneto segurou a peça antes da furação.
3. USE resfriamento médio quando necessário. 
4. SEMPRE mantenha as mãos fora do caminho de uma broca.  Evite posições de apoio das 
mãos onde um súbito deslize poderia deslocar sua mão para debaixo da broca.  
5. USE A VELOCIDADE RECOMENDADA para qualquer pressão de furação e para trabalhar 
em diferentes tipos de materiais.   
6. PARA EVITAR DANOS: Use somente acessórios recomendados para esta máquina. 

CARACTERISTICAS TéCNICAS

Especificação RZ-FBM50M2 RZ-FBM20M2

Potência do motor 1500 W 900 W

Adesão magnética 15000 N 8500 N

Broca de centro 12-50 mm 12-20 mm

Broca de centro com a furadeira fixa 19.05mm Haste 
fixa

19.05mm Haste 
fixa

Broca helicoidal 31mm 13 mm

Curso 0 - 170 mm 0 - 110 mm

Cone MT3

Velocidade 400/600 RPM 650 RPM

Peso (Bruto/Líquido) 37/28 KG 19/15 KG

Atenção: Por favor escolha a fonte a alimentação apropriada, voltagem e frequência que é mostrada 
na etiqueta da sua furadeira Magnética
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REQUISITOS ELéTRICOS

FORNECEDIMENTO DE ENERGIA ELéTRICA E ESPECIFICAÇÃO DO MOTOR
ATENÇÃO: Para evitar riscos elétricos, riscos de incêndio, danos à furadeira, use circuito de 
proteção apropriado. Use um circuito elétrico separado para as furadeiras. Para evitar choque 
ou fogo, se o cabo elétrico está desgastado ou cortado, ou danificado de alguma outra forma, o 
reponha imediatamente. 

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO
ATENÇÃO: Esta furadeira deve ser aterrada, enquanto em uso para proteger o operador de choque 
elétrico.
NO CASO DE FALHA OU AVARIA, o aterramento fornece um caminho de menor resistência para 
a corrente elétrica e reduz o risco de choque elétrico. Esta furadeira é equipada com um cabo 
elétrico que possui um equipamento condutor de aterramento e um plugue de aterramento. O 
plugue DEVE ser conectado a uma tomada correspondente que esteja devidamente instalada e 
ligada à terra de acordo com TODAS as regulamentações e códigos locais.
NÃO MODIFIQUE O PLUGUE FORNECIDO. Se ele não encaixar-se, solicite a instalação do 
receptáculo adequado por um eletricista qualificado.  
A CONEXÃO INADEQUADA do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de 
choque elétrico. O condutor com isolamento verde (com ou sem listras amarelas) é o condutor 
de aterramento do equipamento. Se for necessário o reparo ou a substituição do cabo elétrico 
ou plugue, NÃO conecte o condutor de aterramento do equipamento a um terminal com corrente 
elétrica. 
VERIFIQUE com um eletricista qualificado ou assistência técnica, se você não entender 
completamente as instruções de aterramento, ou se você não tem certeza que a furadeira está 
devidamente aterrada.
Consultando a imagem abaixo:

Tomada adequada para aterramento

Pino de aterramento

Plugue de 3 pinos
Figura 4. 

ATENÇÃO: A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em 
risco de choque elétrico. O equipamento deve ser ligado à terra, enquanto em uso para proteger 
o operador de choque elétrico.
--Verifique com um eletricista qualificado se você não entender as instruções de ligação do 
aterramento ou se você estiver em dúvida se a furadeira está devidamente aterrada.
- Esta ferramenta é equipada com um cabo aprovado e um plugue de 3 pinos com aterramento para 
sua proteção contra choques. 
-O plugue de aterramento deve ser conectado diretamente a uma tomada tipo de 3 pinos com 
aterramento devidamente instalada e aterrada, como mostrado.
- Não remova ou altere o pino de aterramento de maneira nenhuma. No caso de mal funcionamento 
ou quebra, o aterramento fornece um caminho de baixa resistência para choque elétrico.  

ATENÇÃO: Esta furadeira é somente pra uso interno. Não a exponha a chuva ou a use em locais 
úmidos. 
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CONTEÚDO DA CAIXA

ACESSÓRIOS E PEÇAS

DESEMBALAGEM E VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO

Cuidadosamente desembale a furadeira magnética e todas suas peças, e compare com a ilustração 
seguinte.

ORIENTAÇÕES PARA CABOS EXTENSÃO

USE O CABO EXTENSÃO ADEQUADO. Verifique se o seu cabo de extensão esteja em boas condições. 
Ao usar o cabo certifique-se de usar um dimensionado o suficiente para transportar a corrente 
elétrica que a sua máquina irá demandar. Um cabo mal dimensionado vai ocasionar uma queda 
na tensão da linha, resultando em perda de potência superaquecimento. 
Tenha certeza que o cabo de extensão foi corretamente instalado e em boas condições. Substitua 
sempre um cabo danificado ou faça o reparo através de uma pessoa qualificada antes de usá-lo. 
Proteja seus cabos flexíveis de objetos pontiagudos, calor excessivo e áreas úmidas ou molhadas.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

ATENÇÃO: Para evitar riscos:
• Use somente acessórios recomendados para esta furadeira magnética. 
• Siga as instruções que acompanham os acessórios. O uso de acessório impróprio pode causar 
danos.   .
• Use somente acessórios projetados para esta furadeira magnética para evitar danos de peças 
quebradas ou peças trabalhadas.  
• Não use nenhum acessório antes de ter lido completamente as instruções ou o manual de 
operação para o acessório.   

RZ-FBM50M2 RZ-FBM20M2

Máquina principal                 1 Máquina principal                 1 

Sistema de arrefecimento       1 Sistema de arrefecimento       1 

Manípulo de avanço            3 Manípulo de avanço            3

Chave Allen                          3 Chave Allen                          3

Saca mandril                         1

Eixo haste cônica (*)             1 Eixo haste reta                      1

Mandril (*)                             1 Mandril                                 1         

Chave do mandril(*)               1 Chave do mandril                 1

Cinta de segurança               1 Cinta de segurança              1

Manual                                 1 Manual                                1

ATENÇÃO: 
• Para evitar danos de partida inesperada, não ligue o plugue na tomada durante a desembalagem 
e montagem. Este cabo deverá permanecer desplugado a não ser que esteja montando ou 
ajustando a furadeira magnética. 
• Se alguma peça estiver faltando ou danificada, não ligue o plugue da máquina até a peça 
faltante ou danificada ser reposta e a montagem estar completa.

TABELA DE PEÇAS 
Desembale a caixa. Verifique sua máquina para ver as peças listadas abaixo:

(*) Peças alternativas. Sua máquina possivelmente não tem estas peças. 
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1. Monte o manípulo na máquina principal. 

2. Montando a ferramenta
Com o interruptor desligado, monte a broca no eixo de haste reta ou no eixo de haste cônica 
exatamente como mostra a Figura.

 

Máquina principal 

Sistema de 
arrefecimento 

montado 

Manípulo de 
avanço Chave Allen Cinta de 

segurança 

Saca mandril 

（RZ-FBM50M2
） 

Eixo haste cônica 

（RZ-FBM50M2
） 

Eixo haste reta 

（RZ-FBM20M2
） 

Mandril Chave do 
mandril 

OPERAÇÕES

 RZ-FBM50M2 RZ-FBM20M2 

Manípulo de 
avanço.
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Atenção: Para evitar danos ou acidentes pela chave do mandril ou chave allen ejetando-as 
do mandril quando a alimentação está ligada, sempre verifique e retire a chave do mandril 
antes de ligar a máquina. 

3. Posicionando a furadeira magnética
Ponha a furadeira magnética sobre a peça de trabalho e faça o furo de 
centro com a broca. 
Se sua máquina veio com a placa, você pode facilmente ajustar 
a posição central do furo ajustando a placa e reapertando a 
manípulo. 
Fixe a cinta de segurança para conectar à máquina e a peça de 
trabalho.  

4. Ajuste da velocidade
Escolha a velocidade apropriada pelo diâmetro da broca e o material a
ser trabalhado. 
Cuidado: Esta função só fornecida pela máquina de modelo 
RZ-FBM50M2.

5. Operar a máquina
Enfie o plugue na tomada.
Ligue o interruptor do imã.
Ligue o interruptor do motor.
Segure o manípulo e fure lentamente.
 USE resfriamento médio quando necessário. 
 

Atenção! Antes da inspeção e manutenção desconecte o plugue da fonte de alimentação. 

INSPEÇÃO FREQUENTE
A furadeira magnética de ser inspecionada frequentemente. Verificar se o cabo, plugue ou 
interruptor estão em boas condições e se há algum dano na peça de acionamento. 

LUBRICAÇÃO
Para lubrificar o corpo e o pinhão que realiza movimento de deslizamento de subida e descida 
da placa, poucos pingos de óleo devem ser aplicados ocasionalmente na cremalheira, e 
mantê-la limpa.

ARMAZENAGEM
A furadeira magnética deve ser mantida em ambiente seco, limpo e não corrosivo. 

AJUSTE A FOLGA DO TRILHO GUIA. 
Solte a porca hexagonal (A), ajuste o parafuso (B) para obter a folga apropriada f guie o trilho 
e reaperte a porca hexagonal. 

MANUTENÇÃO
Botão de 

mudança de 
velocidade.

Movimento da 
placa de rotor.

A

B
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DIAGRAMA DE MONTAGEM – RZ-FBM50M2

Nº Descrição Qtd

1 Manípulo 3

2 Haste do manípulo 3

3 Suporte manípulo 1

4 Junta de vedação 1

5 Escala 1

6 Eixo da bainha 1

7 Pino 5X30 1

8 Eixo engrenagem 1

9 Porca 4

10 Parafuso 4

11 Cabeça fixa 2

12 Mangueira 1

13 Parafuso 2

14 Corpo 1

LISTA DE PEÇAS

15 Alívio de tensão 1

16 Porca 1

17 Parafuso 1

18 Arruela dentada 1

19 Arruela 1

20 Anel de retenção 1

21 Apoio eixo engre-
nagem

1

22 Parafuso 5

23 Alívio de tensão 1

24 Proteção 2

25 Alívio de tensão 1

26 Alívio de tensão 1

27 Caixa de interruptor 1
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28 Parafuso 2

29 Parafuso 2

30 Placa do retificador 1

31 Cabo de alimentação 1

32 Tampa do interruptor 1

33 Luz de alimentação 1

34 Protetor térmico 1

35 Interruptor do motor 1

36 Interruptor eletroímã 1

37 Parafuso 8

38 Arruela 6

39 Terminal 1

40 Parafuso 8

41 Núcleo de ferro 1

42 Porca 4

43 Parafuso 4

44 Cremalheira 1

45 Parafuso 7

46 Parafuso 8

47 Parafuso 2

48 Parafuso 4

49 Tampa superior do 
motor

1

50 Guia de rabo de an-
dorinha

2

51 Parafuso 2

52 Placa de base da cre-
malheira

1

53 Parafuso 6

54 Parafuso 2

55 Braçadeira 1

56 Corpo do motor 1

57 Parafuso 5

58 Tampa da escova 2

59 Mola da escova 2

60 Escova 2

61 Suporte da escova 2

62 Manga de isolamento 1

63 Estator 1

64 Parafuso 2

65 Rolamento 1

66 Rotor 1

67 Rolamento 1

68 Trava circular 1

69 Tampa da caixa de 
velocidades

1

70 Parafuso 2

71 Rolamentos 1

72 Arruela 1

73 Engrenagem 1

74 Chaveta 1

75 Eixo engrenagem 
pequena

1

76 Rolamento 1

77 Parafuso 1

78 Arruela 1

79 Engrenagem 1

80 Bucha 1

81 Embreagem 1

82 Anel elástico 1

83 Arruela limite 1

84 Engrenagem 1

85 Bucha 1

86 Rolamento 1
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87 Parafuso 2

88 Placa de pressão da 
embreagem

1

89 Bloco deslizante 1

90 Calha de guia 1

91 Braço radial 1

92 Sede de assento 1

93 Parafuso 3

94 Esfera de aço 2

95 Mola 2

96 Botão seletor 1

97 Parafuso 1

98 Parafuso 2

99 Arruela elástica 2

100 Corpo 1

101 Parafuso 4

102 Barra limitadora 1

103 Rolamento 1

104 Rolamento espaçador 1

105 Rolamento 1

106 Eixo de engrenagem 1

107 Anel elástico 1

108 Anilha 2

109 Retentor 2

110 Luva 1

111 Pino limitador 1

112 Alça cônica 1

113 Parafuso 2

114 Mola 1

115 Bloco 1

116 Stop bloco 1

117 Anel elástico 1

118 Tubulação de água de 
refrigeração

1

119 Junta do tubo 1

120 Válvula de água 1

121 Reservatório refriger-
ação

1

122 Suporte do res-
ervatório

1

123 Botão fixador 1

124 Arruela 2

125 Porca 2

126 Arruela 1

127 Parafuso 1

128 Arruela 1

129 Terminal 2

130 Terminal 2

131 Proteção de cabea-
mento

1

132 Fio interno 1

133 Fio interno 2

134 Ferramenta 1

135 Haste cônica 1

136 Mandril 1

137 Chave de mandril 1

138 Broca de núcleo 1

139 Limitador 1

Não 
incluso

Não 
incluso

Não 
incluso

Não 
incluso

Não 
incluso
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DIAGRAMA DE MONTAGEM – RZ-FBM20M2

N° Descrição Qtd

1 Manípulo 3

2 Haste do manípulo 3

3 Suporte do manípulo 1

4 Junta de vedação 1

5 Escala 1

6 Eixo de bainha 1

7 Pino 5x30 1

8 Eixo Engrenagem 1

9 Porca 3

10 Parafuso 3

11 Porca 1

12 Corpo 1

13 Arruela Elástica 1

14 Cabeça Fixa 2

15 Mangueira 1

16 Arruela 1

17 Arruela 1

18 Parafuso 1

19 Botão 1

20 Arruela 2

21 Parafuso 2

22 Arruela 1

23 Placa de Suporte 1

24 Arruela 1

25 Porca 21

26 Arruela 1

27 Arruela de borracha 1

28 Parafuso 1

29 Reservatório de Arre-
fecimento

1

LISTA DE PEÇAS
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30 Válvula de água 1

31 Tubulação de água de 
refrigeração

1

32 Acoplamento 1

33 Alívio de tensão 1

34 Arruela 1

35 Anel de retenção 1

36 Apoio eixo 1

37 Parafuso 3

38 Cabo com plug 
3x1.5mm2

1

39 Tampa do interruptor 1

40 Luz de alimentação 1

41 Protetor térmico 1

42 Interruptor de controle 
do motor

1

43 Interruptor magnético 1

44 Parafuso 6

45 Arruela 6

46 Parafuso 2

47 Placa Retificador 1

48 Parafuso 2

49 Terminal 1

50 Fio Interno 2

51 Fio Interno 1

52 Fio Interno 1

53 Manga envernizada 
proteção fios

1

54 Caixa de interruptor 1

55 Parafuso 4

56 Alívio de tensão 1

57 Alívio de tensão 2

58 Chave proteção da 
mão

2

59 Porca 4

60 Núcleo de ferro 1

61 Parafuso 4

62 Guia de rabo de an-
dorinha esquerda

1

63 Parafuso 6

64 Cremalheira 1

65 Placa de base do 
encaixe rabo de an-
dorinha

1

66 Guia de rabo de an-
dorinha direita

1

67 Parafuso 2

68 Arruela 2

69 Motor 1

70 Parafuso 4

71 Rolamento 1

72 Engrenagem 1

73 Chave 1

74 Porca 1

75 Eixo Engrenagem 
pequena

1

76 Parafuso 4

77 Rolamento 1

78 Engrenagem Maior 1

79 Chaveta 2

80 Rolamento 1

81 Corpo 1

82 Anilha 1

83 Retentor 1

84 Tampa 1

85 Retentor 1

86 Anilha 1

87 Parafuso 41

88 Parafuso 1



30 31

89 Rolamento 1

90 Espaçador 1

91 Rolamento 1

92 Eixo 1

93 Parafuso 2

94 Mola Mandril 1

95 Bloco Superior 1

96 Stop Bloco Superior 1

97 Anel Elástico 1

98 Broca Núcleo 1

99 Fixador Mandril 1

100 Mandril 1

101 Broca 1

102 Terminal 8

103 Terminal 2

104 Terminal 2

105 Terminal 4

106 Cadeia de segurança 
e captura de bloqueio

1

Anotações
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