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LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES 
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA

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

A Desempenadeira Portátil 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 usar ferramentas elétricas, precauções básicas de segurança devem 
sempre ser tomadas para reduzir o risco de fogo, choque elétrico e danos pessoais, incluindo 
o seguinte:
1. Leia todas estas instruções antes de tentar operar este produto e guarde as instruções. 
2. Mantenha a área de trabalho iluminada.
  -Áreas e bancadas desorganizadas e escuras são propícias a acidentes.
3. Cuide do ambiente e da área de trabalho.
  -Não exponha ferramentas elétricas à chuva. 
  -Não use ferramentas elétricas em lugares molhados ou úmidos.
  -Mantenha a área de trabalho bem iluminada.
  -Em particular, nem liquido inflamável nem gás deve estar presente.
4. Proteção contra choque elétrico
  - Evite o contato com superfícies aterradas.
5. Mantenha crianças e outras pessoas afastadas.
  -Não deixe especificamente crianças, pessoas não envolvidas no trabalho mexer na 
máquina ou cabos e os mantenha longe da área de trabalho. 
6. Guarde as ferramentas. 
  -Quando não estão em uso, as ferramentas devem ser guardadas em locais de difícil 
acesso, altos ou serem trancadas.  
7. Não force a máquina 
  -Ela fará o trabalho melhor e mais seguro se utilizada da forma proposta.
8. Use a ferramenta certa. 
  -Não force pequenas ferramentas e peças acessórias a fazer o trabalho de uma ferramenta 
de trabalho pesado.   
  -Não utilize as ferramentas para os fins que não se destinam, por exemplo, não usar serras 

REGRAS DE SEGURANÇA
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circulares elétricas para cortar galhos de árvores ou troncos.  
9. Se vista adequadamente.
  -Não use roupas soltas ou joias. Elas podem ficar presas nas peças móveis. 
  -Luvas de borracha e calçado antiderrapante são recomendados quando se trabalha 
ao ar livre. 
  -Usar protetor que cobre o cabelo para prender o cabelo longo.
10. Use Equipamentos de Proteção.
  -Use óculos de segurança.
  -Use mascara facial ou mascara contra pó. 
11. Não abuse do cabo de alimentação
  -Nunca utilize o cabo de alimentação para transportar as ferramentas ou puxar o 
plugue da tomada. 
  -Mantenha o cabo de alimentação afastado de calor, óleo, bordas afiadas ou peças 
móveis.
  -Nunca puxar o cabo para desconectá-lo da tomada. Mantenha o cabo longe do calor, 
óleo e objetos cortantes. 
  -Inspecione os cabos de extensão periodicamente e o substitua se danificado.
12. Trabalho Seguro. 
  -Onde possível use grampos fixadores ou uma morsa para segurar a peça a ser 
trabalhada. Isto é mais seguro do que usar suas mãos. 
13. Não relaxe. 
  –Mantenha o apoio e o equilíbrio adequados em todos os momentos.
14. Manter as ferramentas com cuidado.
  -Manter ferramentas de corte afiadas e limpas para um melhor e mais seguro 
desempenho.
  -Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.
  -Inspecione os cabos de ferramentas periodicamente e se tiver danificado providencie 
o reparo em uma assistência técnica autorizada.
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  -Mantenha as mãos secas, limpas e livres de óleo e graxa.
15. Máquinas desconectadas. 
Quando não estiver em uso, antes da manutenção e quando trocar os acessórios desconecte a 
máquina da fonte de alimentação.
16. Remover as chaves de aperto e chaves de boca.
  -Criar o hábito de verificar, para certificar-se, se as chaves de ajuste ou de boca foram 
retiradas da máquina antes de ligá-la. 
17. Evite Partida Acidental
  -Certifique-se de que a chave está na posição desligado “off” quando conectar a tomada. 
18. Utiliza cabos de extensão ao ar livre.
  -Quando a ferramenta é usada ao ar livre, utilize apenas cabos de extensão destinados ao 
uso ao ar livre e assim identificados.  
19. Fique alerta. 
  -Veja o que está fazendo, use o bom senso e não opere a máquina quando estiver cansado.
20. Verifique as peças danificadas. 
  -Antes do próximo uso da máquina, uma proteção ou outra peça que esteja danificada deve 
ser cuidadosamente verificada para determinar se a máquina vai funcionar adequadamente e 
realizar a função pretendida. 
  -Verifique o alinhamento das peças móveis, ligação de partes móveis, montagem e quaisquer 
outras condições que possam afetar a sua operação. 
   -A proteção ou outra peça que esteja danificada deve ser devidamente reparada ou substituída 
por um centro de serviço autorizado, a menos que indicado de outra forma em outras partes 
deste manual de instruções. 
  -Substituir as chaves defeituosas, este serviço deve ser feito por um centro de serviço 
especializado. 
   -Não use a máquina se o interruptor não ligar e desligar. 
21. Aviso
  -O uso de qualquer acessório ou dispositivo que não seja recomendado neste manual de 
instruções pode representar um risco de ferimentos pessoais. 
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22. Tenha sua máquina reparada por um especialista 
  -Esta máquina está em conformidade com as regras de segurança pertinentes. 
As manutenções só devem ser realizadas por pessoal qualificado, utilizando peças 
originais, caso contrário, isso pode resultar em um perigo considerável para o usuário.
23. Nunca use a máquina sem a proteção no lugar apropriado e ajustado corretamente.  
24.  Não use facas, que estão sem corte, pois isso aumenta o perigo de retrocesso.  
25. Qualquer parte do bloco de corte que não esteja sendo usado para o aplainamento 
deve ser guardada.
26. Ao planejar peças curtas, uma haste de pressão deve ser usada.
27. Medidas adicionais para quando aplainar peças estreitas, tais como dispositivos de 
pressão horizontal e guardas de mola, pode ser necessário para garantir um trabalho 
seguro. 
28. Não use a ferramenta de corte para fazer entalhe.
29. A eficácia do dispositivo para a prevenção de retrocesso e o eixo de alimentação 
devem ser
inspecionados regularmente para garantir uma operação segura. 
30. Máquinas equipadas com coletor de aparas e exaustores devem ter o coletor de 
aparas ou exaustor conectado na calha de coleta de aparas e poeiras.  
31. Use a ferramenta somente para madeira ou material similar.    
Quando a faca tiver desgastado 95% de sua vida, ela deve ser substituída por uma nova, 
a qual deve estar de acordo com a norma EN847-1.
32. É necessário duas pessoas para movimentar a máquina ao redor da oficina devido 
o seu peso.
33.  A máquina deve ser fixada no chão por parafusos quando em operação.
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CARACTERISTICAS TéCNICAS

Modelo RZ-DSP150M2 RZ-DSP150M1

Voltagem 220V 127V

Motor 60Hz ~ 1100W

Números de facas 2

Velocidade 10000 RPM

Peso 14.5 kg

Dimensões Gerais 745x370x305 mm 

Largura de Corte (máx.)  150mm 

Profundidade de Corte (máx.) 2mm 

Proteção da guia lateral 520mmx102mm 

Ângulo da Proteção 90°-135°

Dimensões da mesa 650mmx160mm 
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DESEMbALAGEM 

A

B

H

G

F
E

D

C

Verifique se há danos de transporte. Se ocorreu danos, uma ficha de reclamação de ser preenchida 
junto a transportadora.  Verifique se a máquina veio completa. Imediatamente informe ao 
revendedor peças faltantes.  
A máquina é transportada completa em uma caixa. Peças adicionais necessárias para fixação na 
máquina devem ser localizadas e contadas antes da montagem. Recorra a Figura 1.

A. Desempenadeira 
B. Proteção da guia lateral  
C. Chave L hexagonal (allen) 4mm 
D. Arruela chata 5mm 
E. Arruela de pressão 5mm 
F. Parafuso cabeça de soquete 5-1.0x15 
G.    Grampo da bolsa
H.   Bolsa coletora de pó. 

Figura 1. 



14

INSTALAÇÃO

350 Figura 2. 

A desempenadeira pesa aproximadamente 14.5Kg, quando completamente montada. Deve ser 
instalada em um local com ampla iluminação e correta alimentação elétrica. Para instalar a 
desempenadeira:
- Se assegure de que há espaço suficiente para mover a peça durante todo o corte. Deve haver 
espaço suficiente na oficina de forma que nem o operador nem o espectador terão que ficar em 
fila com a madeira enquanto se usa a máquina.  
- A desempenadeira pode ser instalada em uma bancada usando parafusos, arruelas de pressão e 
porcas hexagonais (não fornecidos).  
-A desempenadeira deve ser parafusada em uma superfície firme e nivelada.   
-Se assegure de que a desempenadeira não balança e de que as mesas estão niveladas.  
Recorra a Figura 2

19
0

350

 Interruptor 

Circuito 
disjuntor 

220 V 
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A desempenadeira de superfície é uma máquina elétrica transportável. A máquina é acionada por 
um motor de série de fase única e isolamento duplo. Ela é usada somente para aplainar madeira. 
Ela tem as característica de estrutura racional, fácil operação e alta eficiência.
Recorra a Figura 3.

ESTRUTURA E FUNÇÕES

 Interruptor 

Circuito 
disjuntor 

220 V 

Figura 3. 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
ATENÇÃO: Não ligue a desempenadeira à fonte de alimentação até que todas as etapas 
de montagem sejam concluídas. O motor é projetado para operação na tensão e frequência 
especificada. Cargas normais vão ser tratadas de forma segura sobre tensões não mais que 10% 
acima ou abaixo da tensão especificada. Operar nas tensões que não estão dentro da faixa pode 
causar superaquecimento e queima do motor. Cargas pesadas exigem que a tensão nos terminais 
do motor seja inferior a tensão indicada na placa de identificação. 

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO
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Tomada adequada para aterramento

Pino de aterramento

Plugue de 3 pinos

AVISO: A conexão inadequada do condutor de aterramento pode resultar em risco de choque 
elétrico. O equipamento deve ser aterrado, enquanto em uso para proteger o operador de choque 
elétrico. 
- Se você não entender as instruções de ligação à terra ou se estiver em dúvida, se a ferramenta 
está devidamente aterrada, verifique com um eletricista qualificado.
- Esta máquina é equipada com um cabo aprovado para a faixa especificada e um plugue de 
aterramento de 3 pinos para proteção contra choques. 
- A ligação à terra deve ser conectada diretamente a uma tomada de 3 pinos com aterramento 
devidamente instalada e ligada à terra, como mostrado. 
- Não remover ou alterar o pino de aterramento de forma nenhuma. Em caso de falha ou avaria, 
o aterramento fornece um caminho de menor resistência para choque elétrico.

Figura 4. 
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NORMAS DE SEGURANÇA COMPLEMENTARES

1. Verifique regularmente se as facas e barras de bloqueio estão fixamente travadas no 
eixo porta facas. 
2. Máxima projeção da faca permitida sobre a contra faca é 1,0mm/0,1mm + 10%.
3. Nunca remova nenhuma das proteções de segurança da máquina a não ser para 
manutenção e reparação. Mantenha as guardas operacionais em todos os momentos. 
4. Ajuste e fixe as proteções de segurança na posição antes de operar a máquina.
5. Quando a máquina funcionar em espaços fechados conectar um coletor de pó.
6. Esta máquina deve ser seguramente aterrada. O fio amarelo / verde (verde) é o 
condutor para terra. 
7. Verifique regularmente os viradores anti retrocesso para o funcionamento adequado. 
8. Sempre use óculos de segurança.
9. Rebaixos, rabos-de-andorinha, moldagem e recuo não pode ser feito sem o uso de 
10. Nunca faça junção ou planeje cortar mais que 2mm.

 Esta máquina irá trabalhar em conformidade com a descrição contida neste manual, quando 
instalada, operada, mantida e reparada de acordo com as instruções fornecidas.
Esta máquina deve ser verificada periodicamente. O equipamento defeituoso (incluindo 
cabo de alimentação) não deve ser utilizado. As peças que estiverem quebradas, ausentes, 
desgastadas, distorcidas ou contaminadas, devem ser substituídas imediatamente. Para 
reparos e substituição se necessário, recomenda-se que estes reparos sejam realizados por 
pessoas qualificadas.
Esta máquina ou qualquer de suas partes não deve ser alterada ou modificada de seu padrão 
de especificações. O usuário desta máquina será o único responsável por qualquer mal 

RESPONSAbILIDADE DO USUÁRIO
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CONFIGURAÇÃO DA PROTEÇÃO DA GUIA LATERAL

ATENÇÃO: Certifique-se de que o interruptor está na posição desligado antes de ajustar a 
profundidade de corte, substituindo ou ajustando as facas. Verifique se os parafusos de fixação 
da faca estão bem apertados.

Insira os parafusos nos furos A, em seguida fixá-los. 
Ajuste da inclinação é feito por meio do manipulo B, de acordo com a escala. Para travar 
inclinação que desejar trave o manipulo e apoie o parafuso C até encostar.
A proteção da guia lateral tem de ser colocada no interior da ranhura da placa lateral direita 
e aparafusada no quadro traseiro por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica (fornecido).
Consulte a Figura 5

funcionamento que resulte em uso impróprio ou modificações não autorizadas a partir da 
especificação padrão, manutenção deficiente, danos ou reparação incorreta.

REGULAMENTOS DE FUNCIONAMENTO

 

B 

A 

C 
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CONFIGURAÇÃO DA GUIA LATERAL

APLAINAMENTO

A profundidade de corte é ajustada pela manípulo (E) e na placa da mesa frontal (F) por meio 
da escala para profundidade de corte (G). A profundidade de corte entre 0.5mm e 1.5 mm 
produzirá melhor superfície. 

O ajustamento superior é feito com a alavanca montada na lateral esquerda da máquina. 
Depois de levantar a alavanca de bloqueio, a tampa da faca pode ser retirada para ajustar 
a necessária largura da madeira para junção. Empurre a alavanca de bloqueio para travar a 
proteção da extrusão na posição.
Consulte a Figura 6.
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ATENÇÃO: As peças do eixo porta facas não usadas têm que ser tampadas pela proteção da faca. 
Assuma a posição de trabalho de tal forma que esteja sempre no lado da máquina afastado da 
área diretamente de frente ou atrás do eixo porta facas. Ponha as duas mãos com os dedos na 
peça em trabalho. Não segure nas bordas da peça em trabalho. 
Somente peças que apoiam firmemente na máquina e que podem ser seguramente guiadas 
devem ser aplainadas na máquina. Consulte a Figura 7.

H

F

E

G

Figura 7. 
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USANDO A MANGUEIRA DE VÁCUO:
O saco de coleta de pó ou similar com mangueira com 50mm de diâmetro deve ser fixada ao 
orifício de saída H (veja Figura 7) debaixo da mesa de alimentação de saída. A desempenadeira 
irá ter uma performance apropriada em todas as profundidades.   

Antes de fazer qualquer serviço de manutenção, sempre desligue os plugues principais. A 
proteção lateral a qual tinha sido removida da lateral tem que ser montada de novo após o 
trabalho de manutenção.

CUIDADOS COM A MÁQUINA
A desempenadeira foi projetada com a exigência de baixa manutenção. Os rolamentos são 
lubrificados para sua vida. Após aproximadamente 10 horas de operação recomendamos 
lubrificas as seguintes partes: 
-Rolamentos dos rolos de alimentação de entrada e saída.  
-Rolamentos da polia e da engrenagem da roda da correia.  

Trate eixos roscados para ajuste da altura da mesa de espessura somente com lubrificante 
seco! 
A superfície da mesa e os roletes de alimentação de entrada / saída devem sempre serem 
mantidos limpos de resina. 
Roletes de alimentação de entrada e de saída sujos devem ser limpados. 
A fim de prever sobreaquecimento do motor, regularmente verifique se não acumulou poeira 
nas aberturas de ventilação do motor.    
Após um prolongado período de operação, é recomendado ter a máquina revisada em uma 

MANUTENÇÃO



22

oficina autorizada. 
O eixo porta facas, dispositivos de fixação, contra facas e facas usados na máquina devem 
estar livres de resina regularmente, a ferramenta limpa aumenta a qualidade do corte. Isto 
pode ser feito por imersão dos dispositivos de fixação, contra facas e as facas reversíveis por 
24 horas na parafina, aguarrás ou removedor de resina comercialmente disponível.
As ferramentas feitas de alumínio somente podem ter a resina removida com agente de 
limpeza o qual não corroa este tipo de material.

REPOSIÇÃO DAS FACAS DE CORTE
Desconecte a máquina da fonte de energia antes de iniciar o serviço! 
Reposição das facas
  -Desligue o interruptor e desconecte o plugue da fonte de energia.  
  -Bloqueie a proteção das facas para fechado.  
  -Desaperte e remova quarto parafusos da faca que fixam a faca e a contra faca ao eixo porta 
facas.   
  -Retire a faca e a contra faca do eixo porta facas.
  -Limpe qualquer serragem e resina acumulada no eixo porta facas e na contra faca.
  -Fixe a contra faca junto com faca de reposição no eixo porta facas.
  -Não dê o aperto final nos parafusos a princípio. Antes verifique:   
  A altura da facas em ambos os lados. 
  -Aperte os parafusos da contra faca.   
  -Verifique novamente o ajuste da faca e se assegure de que faca se mantém alinhada com a 
mesa de alimentação externa.
  -Repita o procedimento para repor a outra faca.   
  -Remova os fragmentos de madeira e solte a proteção da facas.   
  -Se assegure de que todos parafusos da contra faca estão montados corretamente e apertados   
  -As facas que são usadas na desempenadeira podem ser substituídas ou afiadas.   
  -Se as facas são afiadas, a afiação não deve ocorrer mais do que 3 vezes, com 0,05mm 
máximo de cada vez.    
  -As facas usadas nesta desempenadeira não podem ser usadas para fazer rebaixo.   
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INSPEÇÃO E REPOSIÇÃO DA ESCOVA
ATENÇÃO: Desligue a desempenadeira e desconecte da fonte de energia. A vida das escovas 
depende da carga do motor. Regularmente inspeciona as escovas após 100 horas de uso. As 
escovas estão localizadas em ambos os lados do motor.
- Desparafuse 3 porcas (Peça nº 22). Remova a capa de proteção (nº 20).  
- Desparafuse os 4 parafusos cabeça de panela (Peça nº 36). Remova a placa da tampa direita 
(nº 38).  
- Desparafuse os 4 parafusos de fixação do motor (Peça nº 101) e retire o motor (Peça nº 93). 
Solte a tampa da escova e retire do motor, reponha as escovas se as molas estão desgastadas 
ou se o carvão desgastou mais que 5mm do comprimento, consulte a Figura 8.   

NOTA:
 -Somente reponha as escovas em conjunto.   
 -Reponha as escovas e aperte a tampa da escova.  

ATENÇÃO!
Através das más condições da REDE elétrica, pequenas quedas de voltagem podem aparecer 
quando der partida no EQUIPAMENTO. Isto pode influenciar outros equipamentos (exemplo: 
piscar de uma lâmpada). Se a IMPEDÂNCIA DA REDE Zmáx<0,464 ohm, tais distúrbios não são 
esperados. (Caso necessário, pode contatar seu fornecedor local para informações).   
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DIAGRAMA DE MONTAGEM
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Peça Nº Descrição Qde

1 Parafuso 4

2 Arruela 4

3 Suporte 2

4 Cabo enrolado 2

5 Arruela de pressão 2

6 Parafuso 2

7 Arruela de pressão 2

8 Placa lateral superior 1

9 Parafuso 2

10 Arruela de pressão 2

11 Tampa 1

12 Parafuso 2

13 Tampa do quadro, es-
querda

1

14 Parafuso 2

15 Arruela 2

16 Porca hexagonal 4

17 Pé inferior, esquerdo 2

18 Tampão de borracha 4

19 Parafuso 4

20 Capa de proteção 1

21 Arruela de pressão 3

22 Porca 3

23 Haste, inferior 1

24 Haste superior 2

25 Parafuso 2

26 Arruela de pressão 2

27 Luva 4

LISTA DE PEÇAS
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28 Disco da correia 1

29 Parafuso 1

30 Placa lateral, esquerda 1

31 Escala para profundi-
dade de corte

1

32 Bloco de deslizamento 4

33 Arruela de pressão 2

34 Parafuso 2

35 Pé inferior, direito 2

36 Parafuso 2

37 Arruela 2

38 Tampa do quadro, direita 1

39 Parafuso 2

40 Manipulo 1

41 Arruela 1

42 Tampa 1

43 Prisioneiro 1

43-1 Aro de retenção 1

44 Haste de impedimento 1

45 Peça angular 1

46 Arruela de pressão 1

47 Arruela 1

48 Porca hexagonal 1

49 Aro de retenção 1

50 Arruela 1

51 Mesa de trás, superior 1

52 Braço protetor da faca 1

53 Botão manual 1

54 Tampa 1

55 Prisioneiro 1
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55-1 Aro de retenção 1

55-2 Parafuso 1

55-3 Arruela de pressão 1

55-4 Porca hexagonal 1

56 Tampa do arco 1

57 Botão manual 1

58 Proteção das facas 1

59 Arruela 1

60 Parafuso 1

61 Proteção da guia lateral 1

62 Haste, curta 1

63 Instrução sobre ângulo 1

64 Parafuso 1

65 Parafuso 1

66 Porca Hexagonal 2

67 Haste longa 1

68 Botão manual 1

69 Parafuso 1

70 Porca quadrada 1

71 Eixo 1

72 Parafuso 1

73 Arruela de pressão 1

74 Arruela 1

75 Parafuso 2

76 Tampa do mancal 1

77 Rolamento de agulha 1

78 Eixo 1

79 Apoio 1
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80 Porca hexagonal 2

81 Porca hexagonal 2

82 Parafuso 4

83 Parafuso 3

84 Eixo porta facas 1

85 Faca 2

86 Contra faca 2

87 Parafuso 8

88 Coletor de aparas 1

89 Porca hexagonal 3

90 Arruela de pressão 3

91 Tampa do rolamento 1

92 Rolamento de esfera com 
ranhura

1

93 Motor 1

94 Roda motora da cinta 1

95 Arruela 1

96 Arruela de pressão 1

97 Porca hexagonal 1

98 Parafuso 3

99 Arruela 4

100 Arruela de pressão 4

101 Parafuso 4

102 Correia do ventilador 1

103 Parafuso 2

104 Correia de acionamento 1

105 Parafuso 2

106 Interruptor 1

107 Parafuso 3

108 Parafuso 4
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109 Painel elétrico 1

110 Parafuso 3

111 Arruela de pressão 3

112 Arruela 3

113 Polia do ventilador 1

114 Parafuso 4

115 Chapa de montagem do 
soprador de aparas

1

116 Rolamento de esfera 1

117 Espaçador 1

118 Rolamento de esfera 1

119 Eixo do ventilador 1

120 Parafuso 1

121 Impulsor 1

122 Arruela 1

123 Parafuso 1

124 Exaustor de aparas 1

125 Defletor de pó 1

126 Parafuso 6

127 Parafuso 4

128 Cabo de energia 2

129 Cabo de energia 4

130 Selo de borracha 4

131 Alívio de tensão 1

132 Condutor elétrico 1

133 Bolsa de coleção de pó 1

134 Grampo da bolsa 1

135 Mesa frontal, superior 1
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Anotações
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