MANUAIS TÉCNICOS
FURADEIRA DE IMPACTO 1″
· Disponibilidade: Venda
· Modelos: Diversos
Disponíveis em 110 ou 220 Volts
APLICAÇÃO
· Ideal para furação em madeira, aço e concreto até 1 polegada.
INSTALAÇÃO
· Certifique se a tensão elétrica está adequada antes de ligar o equipamento.
· Verifique se a broca/talhadeira está bem encanada e em condições de uso.
OPERAÇÃO
· Direcione a máquina no local a ser furado, não pressione excessivamente a
ferramenta, evitando a sobrecarga do motor.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
· Limpe sempre o equipamento com pano seco; não use óleos ou solventes.
· Retire a poeira do mandril com um pincel.
· Verifique se o motor funciona produzindo faíscamento ou vibração. Caso
afirmativo, substitua o equipamento.
SEGURANÇA
· Utilize sempre a chave de mandril para substituir ou apertar a broca;
· Utilize equipamentos de proteção individual: Óculos de segurança e máscara
contra poeira; abafador de ruídos e luvas de raspa.
USO ECONÔMICO
· Para cada tipo de material existe uma broca adequada.
· Mantenha as brocas sempre afiadas.
__________________________________________________________

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2″
· Disponibilidade: Venda / Locação
Disponíveis em 110/220 Volts
· Modelos: 8419 B (Makita)
APLICAÇÃO
· Ideal para furação em madeira, aço e concreto até 5/8 polegada.
INSTALAÇÃO
· Certifique se a tensão elétrica está adequada antes de ligar o equipamento.
· Verifique se a broca/talhadeira está bem encanada e em condições de uso.
OPERAÇÃO
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MANUAIS TÉCNICOS
· Direcione a máquina no local a ser furado, não pressione excessivamente a
ferramenta, evitando a sobrecarga do motor.
· Evite contato da broca com a ferragem.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
· Limpe sempre o equipamento com pano seco; não use óleos ou solventes.
· Retire a poeira do mandril esfregando com um pincel.
· Verifique se o motor funciona produzindo faíscamento ou vibração. Caso
afirmativo, substitua o equipamento.
SEGURANÇA
· Utilize sempre a chave de mandril para substituir ou apertar a broca;
· Utilize equipamentos de proteção individual: Óculos de segurança e máscara
contra poeira; abafador de ruídos (protetor auricular) e luvas de raspa.
USO ECONÔMICO
· Para cada tipo de material existe uma broca adequada.
· Mantenha as brocas sempre afiadas.
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