
Este Broca anular é projetado para fazer furos em aço, cobre, 
latão, alumínio, aço inoxidável, ligas especiais e trilhos.

Recomendações técnicas para perfuração:

1. Sempre use um pino piloto
Para uma perfuração precisa, posicione o pino piloto em seu 
material “no centro” do furo que deseja perfurar e ligue o ímã. 
Certifique-se de que a furadeira magnética não se move, enquan-
to liga o ímã.
Os pinos-piloto são essenciais para o uso de fresas anulares, 
pois fornecem os seguintes usos práticos:

Posicionamento preciso Ejeta o plug (slug)abrir e fechar o fluxo 
de óleo

2. Use o lubrificante de corte apropriado; óleo, spray ou pasta
O resfriamento correto e suficiente é especialmente importante 
ao perfurar materiais duros e resistentes, como aço inoxidável. 

A perfuração desses tipos de materiais requer lubrificação do 
broca interno e externo. A perfuração nas posições vertical e 
vertical requer o uso de pastas de corte e / ou sprays.

3. Razões para o cartucho ficar preso dentro do Broca anular
• Usar muita pressão durante a perfuração;
• Falta ou insuficiente refrigeração e lubrificação;
• Velocidade de perfuração selecionada incorretamente;
• Desgaste do broca anular;
• Desgaste da mola do ejetor

4. Selecione a velocidade de perfuração correta
A velocidade de perfuração selecionada é muito importante. A 
velocidade de perfuração depende do diâmetro, tipo de broca 
anular e material. Para recomendações, consulte a tabela abaixo.

 

Velocidade de perfuração recomendada 
(rpm) / diâmetro do broca para fresas HSS

Velocidade de perfuração recomendada 
(rpm) / diâmetro do broca para fresas TCT

a - Alumínio
b - Cobre
c -  Aço es-

trutural
d -  Aço 

inoxi-
dável

 e- Trilho
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Quando a velocidade de perfuração é mais de 25% inferior à 
velocidade recomendada, aconselhamos não executar o trabalho de 
perfuração. Os brocas anulares com ponta de carboneto de tungstê-
nio (TCT) são mais sensíveis a velocidades excessivamente baixas, 
o que leva ao aumento da vibração e danos aos dentes. Os brocas 
anulares de aço rápido (HSS), ao contrário, são mais sensíveis quan-
do os valores recomendados são excedidos em mais de 20%.

5. Taxa de alimentação
Construção e aço inoxidável  .........................  0,08-0,12 mm / rpm
Ferro fundido  .................................................  0,12-0,20 mm / rpm
Metais não ferrosos  .......................................  0,22-0,45 mm / rpm
Ligas especiais  ..............................................  0,05-0,08 mm / rpm

• No início do seu trabalho de perfuração, corte o avanço das 
recomendações mencionadas acima pela metade.

• Lembre-se de que a pressão excessiva no broca anular não 
aumentará o desempenho!

• Ao perfurar materiais frágeis, tente furar de uma vez, sem fazer 
paradas

• Quando a velocidade de processamento for importante, use fre-
sas anulares com ponta de carboneto de tungstênio (TCT) e uma 
furadeira magnética com velocidade de rotação aumentada.

• Se você tiver que aplicar um esforço significativo, talvez o 
broca anular tenha ficado cego ou o material que está sendo 
perfurado seja muito duro para este tipo de broca anular.

6. Recomendações de manutenção 
Limpe o broca anular periodicamente. Ao fazer furos com mais 
de 30 mm, repita as seguintes etapas a cada 20 - 30 mm:

• Retire o broca anular e limpe-o de aparas;
• Lubrifique o furo com lubrificante de corte ou pasta;
• Continue a furar com avanço inferior.

7. Possíveis causas de quebra do broca anular:
• Falta de lubrificante de corte: 

Sempre use um lubrificante de corte (Euroboor). Isso permitirá reduzir o 
atrito, o que significa evitar o aquecimento do broca anular e do material. 
Nunca use água, líquido de limpeza de vidros de carro, solventes ou outros 
líquidos como lubrificante de corte. Isso não só causará danos ao broca 
anular, mas também a todos os outros equipamentos;

• Desequilíbrio da corrediça integrada: 
Verifique se a máquina está ajustada corretamente;

• Forte pressão na alça de alimentação durante o trabalho de 
perfuração;

• Trabalhar com peças que não estão bem fixadas;
• Perfuração sobreposta ou fresagem de furos já existentes;
• Trabalhar com materiais multicamadas, como painéis sanduíche: 

Neste caso, é melhor usar brocas anulares especiais Euroboor “empilhá-
veis”;

• Mandril de perfuração danificado
• Baixa força magnética devido a um ímã danificado, superfície de 

metal irregular ou suja, objetos estranhos entre o aço e o ímã.
• Perfuração de perfis metálicos e aço de espessura variável

Todos esses fatores afetam diretamente as condições e a vida 
útil do broca anular. Portanto, se você deseja expandir a vida útil 
de sua fresa anular e obter a máxima eficiência, mantenha esses 
fatores em mente e nunca se esqueça de verificar todos os outros 
componentes da máquina.
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