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LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES 
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA

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

A Lixadeira de Disco 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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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.
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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
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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
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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: Quando estiver usando ferramentas elétricas, precauções básicas de segurança 
devem sempre serem seguidas para reduzir os riscos de fogo, choque e danos pessoais, 
incluindo o seguinte:
LEIA TODAS INSTRUÇÕES
1. MANTENHA AS PROTEÇÕES NO LOCAL. E em condições de trabalho.
2. REMOVA CHAVES DE AJUSTE PEDAÇOS DE PEÇAS, ETC. Crie o hábito de verificar, de 
observar se as chaves de ajuste, pedaços de peças, etc, foram retiradas da máquina antes 
de ligá-la.
3. MANTENHA A ÁREA DE TRABALHO LIMPA. Áreas e bancadas desorganizadas é convite 
a acidentes. 
4. NÃO A USE EM AMBIENTES PERIGOSOS. Não use ferramentas elétricas em locais 
úmidos ou molhados ou as exponha à chuva. Mantenha a área de trabalho bem iluminada. 
5. MANTENHA CRIANÇAS AFASTADAS. Todos os visitantes devem ser mantidos a uma 
distância segurada da área de trabalho. 
6. FAÇA A OFICINA À PROVA DE CRIANÇA. Com cadeados, interruptores mestres ou 
removendo chaves de partida.
7. NÃO FORCE A MÁQUINA. Ela vai fazer o trabalho melhor e a mais seguro na faixa de 
trabalho para a qual foi planejada. 
8. USE A MÁQUINA CORRETA. Não force a máquina ou acessórios a fazer o trabalho para 
o qual não foi planejada. 
9. USE VESTUÁRIO PRÓPRIO. Não use roupas soltas, luvas, gravatas, anéis, braceletes 
ou outras joias que possam ser envolvidas por peças móveis. Calçados antiderrapantes são 
recomendados. Use toucas de proteção para conter cabelos longos. 
10. SEMPRE USE ÓCULOS DE SEGURANÇA. Também use máscara para a face ou para pó 
se a operação de corte gera pó. Óculos normais têm somente a lente resistente a impactos. 

REGRAS DE SEGURANÇA
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Eles NÃO são óculos de segurança. 
11. TRABALHO SEGURO. Use fixadores ou morsa para fixar as peças quando for adequado. 
É mais seguro do que usar suas mãos e libera ambas as mãos para operar a máquina.
12. NÃO RELAXE. Mantenha o apoio e o equilíbrio todo o tempo.
13. MANTENHA AS FERRAMENTAS COM CUIDADO. Mantenha as ferramentas limpas e afiadas 
para uma performance melhor e mais segura. Siga as instruções para lubrificação e mudança 
de acessórios. 
14. DESCONECTE AS MÁQUINAS antes do trabalho, quando em mudança de acessórios tais 
como lâminas, brocas, cortadores, etc.
15. REDUZA O RISCO DE PARTIDAS NÃO INTENCIONAIS. Se assegure de que os interruptores 
estão na posição desligado antes de ligar na tomada. 
16. USE ACESSÓRIOS RECOMENDADOS. Consulte o manual de instruções para os acessórios 
recomendados. O uso de acessórios impróprios pode causar riscos de acidentes a pessoas. 
17. NUNCA SE APOIE NA MÁQUINA. Sérios danos podem ocorrer se a máquina é derrubada 
ou se a ferramenta de corte é não intencionalmente tocada.
18. VERIFIQUE AS PEÇAS DANIFICADAS. Antes do próximo uso, 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.
19. DIREÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. Alimente o material contra o disco abrasivo somente na 
direção perpendicular do disco.
20. NUNCA DEIXE A MÁQUINA LIGADA SEM OPERADOR. A DESLIGUE. Não deixe a máquina 
até que ela esteja completamente parada. 
21. NÃO OPERE MÁQUINAS ELÉTRICAS PERTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, ÁREAS GASOSAS 
OU ATMOSFÉRAS EXPLOSIVAS. Motores nestas máquinas podem soltar faíscas e incendiar 
vapores.
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REGRAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA PARA A LIXADEIRA DE DISCO

1. Nunca se assente ou tenha um observador em fila com o disco abrasivo.
2. A área de trabalho deve ter iluminação adequada e o espaço na área em torno 
deve ser claro.
3. A lixadeira de disco é projetada somente para uso interno. Não a exponha a 
chuva ou a use em locais úmidos.
4. Sempre use óculos de segurança e durante operações e protetor auricular.
5. Sempre evite posições das mãos sem ação, onde um súbito deslizar pode levar a 
mão a se mover para o disco abrasivo.
6. Use o tamanho e tipo de disco de lixar apropriado para cada operação.
7. DESLIGUE a máquina antes de remover aparas da mesa. Nunca LIGUE a lixadeira 
antes de limpar a mesa ou superfícies de trabalho de todos objetos (ferramentas, aparas 
de madeira, etc.) exceto a peça de trabalho e alimentação relacionada ou dispositivos 
suportes para a operação planejada.
8. Esteja certo de que o disco abrasivo gira na direção correta antes de começar o 
trabalho.
9. Segure a peça a ser trabalhada firmemente de forma que ela não se puxada das 
mãos quando em acabamento no disco.
10. Alimente o material gradualmente. Não force a máquina a remover material mais 
rápido do que ela foi projetada a trabalhar.
11. Não tente lixar peças tão pequenas para ser seguradas com segurança pelas 
mãos.
12. Quando estiver lixando uma grande peça, se assegure de que ela está 
apropriadamente suportada pela altura da mesa. 
13. Nunca deixe a área de trabalho da máquina com a energia ligada, ou antes da 
máquina estar completamente desligada. 
14. Se alguma peça da lixadeira de disco está prestes a quebrar ou estragar ou algum 
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CARACTERISTICAS TéCNICAS

Código RZLDB300M2 RZLDB300M1

Motor 220V ~ 60Hz ~ 
750W

127V ~ 60Hz ~ 
750W

Diâmetro do Disco 305mm 12” 305mm 12”

Peso (Bruto/Líquido) 27Kg 27Kg

Dimensões da Mesa 400x133mm 400x133mm

Rotação 1700 RPM 1700 RPM

Ângulo da Mesa 0 ~ 45° 0 ~ 45°

componente elétrico falhar na sua performance apropriada, ou se está faltando alguma 
peça, imediatamente desligue a energia elétrica, remova o cabo da tomada e reponha a 
peça estragada ou faltante antes de retomar a operação.
15. SEMPRE APOIE A PEÇA EM TRABALHO COM BATENTE OU MESA DE TRABALHO.
16. MANTENHA A FOLGA MÁXIMA DE 1/16” ENTRE A MESA E O DISCO DE LIXA.
17. Use somente o motor fornecido com sua lixadeira.
18. CAUTELA COM FOGO: A máquina não é projetada para operação de rebarbação 
pesada. Portanto quando der acabamento em metais ferrosos, faíscas serão geradas e 
pode causar fogo. Para prevenir esta possibilidade remova os pó coletado. Remova todos 
os traços de pó de madeira que podem ter acumulado ao redor da máquina. Também, a 
mistura de ferrosos e não ferrosos pós podem criar um ambiente perigoso. 
19. Use a lixadeira em uma área bem ventilada.
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ATERRAMENTO

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 lixadeira 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.

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 máquina 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 na figura abaixo.
- 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 serra de fita é somente pra uso interno. Não a exponha a chuva ou a use em 
locais úmidos.
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Se assegure de que sua fonte de alimentação está de acordo com a indicada na placa 
marcando a voltagem e frequência. 
Uma voltagem que diminui mais do que 10% causará uma perda de potência e 
superaquecimento. Todas as máquinas são testadas na fábrica. Se estas máquinas não 
funcionam, verifique a fonte de alimentação. 
Este produto é feito na mais alta possibilidade de padronização. Projetada para facilitar 
a precisão de lixação, curva e chanfros em madeira, materiais plásticos, metálicos e 
cerâmicos. Ela é completamente garantida e adaptável para ambos os usos industrial e 
doméstico. Usada corretamente, ela vai te deixar muitos anos livre de problemas, para 
trabalhos em casa ou na indústria é uma combinação de alta performance.

Tomada adequada para aterramento

Pino de aterramento

Plugue de 3 pinos
Figura 4. 

OPERAÇÃO 
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INSTRUÇÕES

1. Após desembalar a unidade monte a mesa de trabalho às fixações por meio de dois 
parafusos de ¼” e arruelas / espaçadores fornecidos com dois pinos roscados de ¼” que fixam a 
mesa no suporte giratório. 
2. A mesa pode ser ajustada em ângulos de até 45°. Para abaixar a mesa, solte os 6 parafusos 
que travam a mesa na posição. Próximo, monte o medidor angular, se necessário, através do 
deslizamento dele na ranhura que existe na mesa de trabalho. Para variar o ângulo, destrave a 
porca de ¼” e ajuste o medidor de acordo com a escala. 
3. Se desejado, o amortecedor de borracha na base da mesa pode ser removido e a unidade 
ser fixada permanentemente na banca por meio de quatro parafusos de madeira e arruelas. 
4. Nunca deixe a máquina funcionar sem um operador. Sempre a desligue entre operações 
e antes da ajustagem da mesa ou ao mudar a face de retificação, sempre se assegure de que a 
alimentação elétrica esta desconectada. 
5. Após desligar o motor permita que a roda de lixação rode livremente até parar. Nunca 
tente parar a rotação da máquina com pressão aplicada ao disco.
6. Sua lixadeira universal é projetada de tal forma que o desbaste é feito para fora da 
superfície do disco abrasivo e entre a mesa de trabalho, e portanto exige somente limpeza 
ocasional. Para isto um pincel ou aspirador é recomendado. 

1. Mesa
2. Parafuso ¼” X 5/8”
3. Arruela
4. Parafuso ¼”X ½”
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DIAGRAMA DE MONTAGEM
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LISTA DE PEÇAS PARA A LIXADEIRA DE DISCO 

Item nº Descrição Especificação Qde

1 Lixa de pano 12 60 1

2 Base 1

3 Rolamento 180204Z1 2

4 Chave A5X25 1

5 Rotor 1

6 Chave centrífugo 1

7 Estator / enrolamentos 1

8 Capacitor 1

9 Parafuso M4X8 2

10 Caixa do capacitor 1

11 Mancal do motor 1

12 Tampa do ventilador 1

13 Parafuso M4X8 3

14 Ventilador 1
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15 Parafuso M5X20 6

16 Tubo cônico 1

17 Chapa central da chave 1

18 Parafuso M6X25 4

19 Trava da mesa montada 2

20 Pino de ajuste 2

21 Arruela lisa d6 2

22 Amortecedor 4

23 Porca M6 4

24 Arruela chata d6 8

25 Disco 1

26 Arruela 1

27 Parafuso cabeça de panela M6X20 1

28 Tampa da calha de pó 1
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29 Arruela de pressão d6 2

30 Parafuso M6X20 2

31 Etiqueta de referência 2

32 Parafuso M5X6 1

33 Ponteiro do medidor 1

34 Parafuso do botão 1

35 Grande arruela chata d6 1

36 Medidor angular 1

37 Cursor do medidor 1

38 Pino 5X12 1

39 Porca M6 6

40 Munhão (1) 1

41 Mesa de trabalho 1

42 Parafuso cabeça panela M6X20 6

43 Munhão (2) 1

44 Parafuso M4X6 2

45 Chave interruptora 1
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46 Chave de segurança 1

47 Parafuso M4X6 1

48 Placa do interruptor 1

49 Cabo e plugue 1

50 Arruela serrilhada D5 1

51 Parafuso M5X10 1

52 Borne terra 1

53 Parafuso M5X10 4

54 Caixa de cabos 1

55 Marca terra 1

56 Rebite 2X6 1

57 Arruela chata d4 3

58 Placa de identificação 1

59 Rótulo atenção 1

60 Seta de rotação 1
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Anotações
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Anotações
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Anotações
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Anotações
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