
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furadeira de Base Magnética 

ECO.200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta máquina é aprovada pela CE  

 

No. de Série:  ____________________  

Data da compra:  ____________________  

  



 
Índice 

 
  

 

1. Antes de Usar .................................................................... 1 

1.1 Notificação de Uso  .......................................................... 1 

1.2 Regulamentos de Segurança .......................................... 1 

1.3 Símbolos de Risco  .......................................................... 3 

1.4 Placa de Especificação .................................................... 4 

2. Especificação .................................................................... 5 

2.1 Função e Introdução da Máquina .................................... 5 

2.2 Especificações ................................................................. 5 

2.3 Dimensões da Máquina  .................................................. 6 

3. Instalação .......................................................................... 7 

3.1 Legenda da Máquina ....................................................... 7 

3.2 Local de Instalação .......................................................... 7 

3.3 Método de Instalação ...................................................... 8 

3.4 Requisitos de Alimentação Elétrica .................................. 9 

3.5 Verificação de Conexão dos Cabos de Energia ............... 9 

3.6 Dispositivos de Segurança de Teste ................................ 9 

3.7 Pacote Completo da Máquina ........................................ 10 

  



4. Método Operacional ........................................................ 11 

4.1 Procedimento Operacional ............................................ 11 

4.2 Painel de Controle ......................................................... 13 

4.3 Parada de Emergência .................................................. 14 

4.4 Ajuste da Máquina ......................................................... 14 

5. Eletricidade ...................................................................... 15 

5.1 Regulamentos Gerais de Segurança Elétrica ................ 15 

5.2 Diagrama de Fiação ...................................................... 16 

6. Manutenção ..................................................................... 17 

6.1 Manutenção Geral  ........................................................ 17 

7. Resolução de Problemas ................................................. 18 

8. Apêndice 1. Vista Expandida 1 ........................................ 19 

Apêndice 2. Vista Expandida 2 ........................................ 20 

Apêndice 3. Lista de Peças  ............................................. 21 

Kit de Acessórios ............................................................. 25 

 



1 

1. Antes de Usar 

1.1 Notificação de Uso 

Leia atentamente este manual e certifique-se de que compreendeu todas 

as exigências antes de operar a máquina, caso contrário, podem ocorrer 

cortes, pinçamento ou ferimentos. 

Caso sejam encontradas falhas em peças, entre em contato com o 

fabricante ou o distribuidor no prazo de um ano da data da compra. 

O fabricante ou os distribuidores não são obrigados a reparar ou substituir 

peças que tenham sido danificadas por operação descuidada, uso 

indevido ou por motivos como lubrificação insuficiente, limpeza 

inadequada, ambiente de operação inapropriado e operações 

inadequadas. 

1.2 Regulamentos de Segurança 

◎ Para manter a segurança no local de trabalho, todos devem seguir 

os regulamentos de trabalho. 

◎ O local de trabalho deve ser limpo e organizado. 

◎ Não exponha a máquina a ambiente perigoso proibido para 

operações. 

◎ O local de trabalho deve ter iluminação suficiente. 
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◎ Pessoas com marca-passo ou outros dispositivos médicos 

implantados não devem operar a furadeira, pois é gerado 

eletromagnetismo quando a corrente elétrica flui através de sua base 

magnética. 

◎ Limpeza, lubrificação, verificação, manutenção e outros ajustes 

devem ser feitos na máquina somente quando o cabo de alimentação 

estiver desconectado. A manutenção deve ser feita apenas por 

técnicos qualificados. 

◎ Não deixe a máquina em funcionando sem supervisão. 

◎ A máquina magnética deve ser presa por fixadores como dispositivo 

de apoio para evitar a disfunção da base magnética em caso de falta 

de energia. 

◎ Quando a máquina não estiver funcionando perfeitamente, 

recomenda-se chamar um serviço técnico local para verificar a 

máquina imediatamente. 

◎ Recomenda-se utilizar lubrificante de corte durante o processo de 

perfuração. 

◎ Não force ferramentas pequenas a realizar o trabalho de uma 

ferramenta para trabalhos pesados. 

◎ Mantenha a máquina longe do alcance de crianças. 

  



3 

1.3 Símbolos de Risco 

Para garantir uma operação adequada e seguro, abaixo há explicação 

para os seis símbolos exibidos na máquina. Não os remova da máquina. 

Os Símbolos de Risco são os seguintes: 

  

Alerta Geral Use protetores auriculares 

  

Leia o manual Use botas de segurança 

  

Use óculos de 
proteção 

Use roupas de trabalho 
adequadas 

 

 

Sempre use um cinto de segurança ao trabalhar horizontalmente ou em 
suspenção. Diâmetro máximo do cortador de 200mm. 

Infiltrante ejetado no final do corte. 

Use o sistema lubrificante instalado na máquina com óleo de corte de 
alto desempenho. 

  

ATENÇÃO 
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1.4 Placa de Especificação 

 

 

 

Tensão:  

Entrada de energia  

RPM  

Broca anular  

ProfundidadeMax.de corte  

Adesão magnética: 3900kg Suporte da ferramenta: MT4 
 

 

ATENÇÃO 
Sempre use um cinto de segurança ao trabalhar 
horizontalmente ou em suspenção. Diâmetro máximo do 
cortador de 200mm. 

Infiltrante ejetado no final do corte. 

Use o sistema lubrificante instalado na máquina com óleo 
de corte de alto desempenho. 

  

Alerta Geral Use protetores auriculares 

  

Leia o manual Use botas de segurança 

  

Use óculos de proteção Use roupas de trabalho adequadas 
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2. Especificação 

2.1 Função e Introdução da Máquina 

1. Furadeira altamente eficiente e estável, oferece resultados de alta 
precisão 

2. Baixo consumo do cortador 

3. Função multiuso, tanto para perfuração como para abertura de rosca 

4. Projetada ergonomicamente 

5. Recipiente de óleo instalado dentro do invólucro, permanecendo 
bem protegido 

6. Motor potente e duradouro com longa expectativa de vida 

7. Interruptor à prova de água e de poeira, garantindo segurança 

8. Proteção contra sobrecarga 

9. Braço de cabrestante pode ser fixado em ambos os lados da 
máquina 

10. O conjunto do painel de controle pode ser colocado em ambos os 
lados da máquina 

11. A rotação da manivela oferece posicionamento de operação 

12. As variações de velocidade do motor oferecem as melhores soluções 
para operações em diferentes materiais e dimensões 

2.2 Especificações 

Dados Técnicos da ECO.200 

Entrada de Energia 3600W 

Tensão 230V/50H/Z 

 110V/60H/Z 

RPM Duas velocidades 

 Alta 350/150 

 Baixa 150/60 

Broca Anular Φ 12mm - Φ 200mm 

Profundidade Máxima de 
Corte 110mm 

Broca Helicoidal até Φ 44mm com Cone Morse  

Suporte da Ferramenta  MT4 

Adesão Magnética 3900kg 

Peso 53kg 
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2.3 Dimensões da Máquina 
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3. Instalação 

3.1 Legenda da Máquina 

 

1.Corpo 4. Imã 7. Conjunto do recipiente 
de óleo 

2. Motor 5. Conjunto do painel de controle 8. Braço de cabrestante 
3. Caixa de 
engrenagens 6. Conjunto do cabo principal  

 

3.2 Local de Instalação 
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3.3 Método de Instalação 
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3.4 Requisitos de Alimentação Elétrica 

A tensão inadequada da alimentação elétrica na fábrica pode afetar a 
potência de saída do motor. 

É importante que esta máquina utilize somente uma fonte de alimentação 
separada e seja conectada corretamente à fonte de alimentação na 
fábrica. A extensão de conexão da fonte de alimentação deve ser 
equipada com disjuntor de fuga qualificado de outros dispositivos de 
segurança. 

Tabela de exigências para alimentação elétrica: 

W Tensão Capacidade do disjuntor Tamanho do 
cabo 

3600 110V 26A 2mm2 

3600 230V 13A 1.5mm2 
 

3.5 Verificação de Conexão dos Cabos de Energia 

(1) Certifique-se de que a fonte de alimentação seja consistente com a 
da placa de identificação. 

(2) O cabo de energia deve ser aterrado. 

(3) Verifique se os cabos da máquina apresentam danos. 

(4) Verifique cada interruptor para ver se está em circuito aberto antes 
de ligar a fonte de alimentação. 

3.6 Dispositivos de Segurança de Teste 

A máquina para automaticamente quando a base magnética é desligada 
ou quando está sem energia. 

Uma válvula solenoide é colocada no interruptor do motor para evitar que 
a máquina reinicie sem aquecimento quando a energia é reestabelecida 
após um blackout. É necessário acionar o interruptor do motor novamente 
para operar a máquina. 
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3.7 Pacote Completo da Máquina 

 

Caixa de transporte de metal com rodas opcional 

(Recomendamos o uso da caixa de transporte durante deslocamento 
para proteger a máquina) 
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4. Método Operacional 

4.1 Procedimento Operacional 

Verifique os pontos a seguir antes de ligar a máquina. 

(1) Antes de conectar o cabo de alimentação, verifique se alguma peça 

apresenta folga, se há algum fio danificado e se todos os 

interruptores estão na posição DESLIGADA. 

(2) Verifique se a especificação da fonte de alimentação corresponde à 

marcada na placa de identificação. 

(3) As chapas de aço devem ser materiais magnéticos. 

(4) Verifique a base da máquina e as peças de trabalho para ver se 

estão planas e limpas, elas não devem apresentar saliências ou 

objetos estranhos. A espessura deve ser maio que 10mm. Tintas e 

outros tratamentos de superfície podem afetar a intensidade do 

magnetismo. 

(5) A base magnética deve se encaixar na placa de aço completamente, 

não deve haver buracos. 

(6) Verifique se o nível do fluido de corte está em uma faixa utilizável. 

(7) Verifique se os operadores usam seus equipamentos de proteção 

individual corretamente. 

(8) Escolha uma broca de tamanho adequado e monte-a com o pino 

para encaixar no eixo de saída. Use o adaptador fornecido pelo 

fabricante ao usar uma broca helicoidal. 
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(9) Marque nas posições de trabalho e ajuste a posição da máquina para 

alinhá-la com a posição marcada e, em seguida, ligue o interruptor 

da base magnética. (A espessura das peças de trabalho deve ser 

consistente) 

(10) Mova a base da máquina com as mãos para verificar a aderência da 

base magnética; levante e abaixe o motor para verificar se a posição 

do furo está bem alinhada. 

(11) Ligue o interruptor do fluido de corte antes de ligar o motor. Alimente 

a ferramenta devagar. Quando o pino pressiona a placa de aço, 

verifique se o fluido de corte está escorrendo. Durante o processo de 

perfuração na placa de aço, pressione para alimentar a ferramenta 

suavemente. Nunca se alimente apressadamente. Quando usar a 

broca helicoidal, prepare seu próprio fluido de corte. 

(12) Quando as ferramentas perfuram completamente a placa de aço, o 

pino empurra as aparas para fora. (Considere a altura da posição de 

trabalho, que não deve estar acima da cabeça do operador. 

Uma máquina acima da cintura do operador deve estar bem 

protegida com faixas; deve haver também uma instalação de 

segurança para evitar que as aparas caiam.) 

(13) Verifique a usabilidade das faixas antes e depois do uso. Substitua 

imediatamente as que apresentarem danos os rasgos. 

(14) Desligue a energia do motor, e desligue a energia da base 

magnética. Remova completamente as aparas após o processo e 

limpe o fluido de corte residual. Para retomar o processo de 

perfuração, repita o procedimento acima para operar a máquina. 

(14) Desligue a máquina; limpe e realize os procedimentos antiferrugem. 
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4.2 Painel de Controle 

1. Interruptor de Ligar/Desligar Imã  

2. Interruptor de ligar Motor  

3. Interruptor de Desligar Motor  

4. Porta Fusível 

 

  

IMÃ MOTOR 

RESET 
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4.3 Parada de Emergência 

 

4.4 Ajuste da Máquina 

Pare de usar a máquina imediatamente caso ache uma corrediça ou trilho 

solto ou trepidante durante a operação. Ajuste a folga seguindo os passos 

abaixo: 

1. Afrouxe os parafusos dos trilhos. 

2. Ajuste os parafusos de fixação no lado direito da máquina. 

(Ajuste a folga entre a corrediça e o trilho.) 

3. Aperte novamente os parafusos após o ajuste. 

  

IMÃ MOTOR 

Parada de Emergência 
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5 Eletricidade 

5.1 Eletricidade Geral  
1. Notifique todas as agências locais sobre a operação da máquina, para 

garantir que o ambiente de trabalho esteja seguro. 

2. Não opere a máquina em ambiente com objeto inflamável ou possível 

explosão. 

3. Não use a máquina em áreas molhadas para evitar eletrocussão  

4. Nunca realize manutenções na máquina sem remover o cabo de 

energia. Apenas técnicos qualificados podem realizar manutenção. 

5. Nunca altere o projeto do circuito na máquina. 

6. O contato com um fio desencapado pode causar ferimentos graves ou 

até a morte. 

7. Máquina ou cabo molhado pode aumentar o risco de eletrocussão. 

8. Não use extensões de cabo de mais de 12m. Os fios não devem ter 

uma área transversal maior que 1,5 mm. 

9. Verifique constantemente se há danos no isolamento do cabo de 

alimentação. Substitua imediatamente o cabo caso haja danos. 
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5.2 Diagrama de Fiação 

 

Especificações: 
AC 115V / 26A 
AC 230V / 13A 
Velocidade 40% para 
Max. 

Características: 
Softstart 
Controle Tacho  
feedback de Onda 
Completa 
Proteção contra 
sobrecarga 

  

Magnet 

Motor 

Branco 

Preto 

Azul 
CONTROLADOR 
DE VELOCIDADE 

Branco 

Preto 

Laranja 

Amarelo 

Verde 

Azul 

Azul 
 

Azul 
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6. Manutenção 

É recomendável realizar manutenção na máquina para mantê-la sempre 

eficiente. 

6.1 Manutenção Geral  

1. Desconecte o cabo de energia antes de realizar a manutenção na 

máquina. 

2. Verifique a presença de anomalias em todos os mecanismos. 

Verifique se há rasgos ou defeitos nas faixas. 

3. Remova a ferramenta da máquina, limpe e lubrifique levemente para 

resistência contra ferrugem e mantenha-a na posição normal. 

4. Remova as aparas e fluidos residuais de corte da máquina, das 

corrediças e elos. 

5. Remova o fluido de corte do contêiner. 

6. Substitua as escovas de carbono imediatamente quando elas 

estiverem a menos de 5 mm de comprimento para ficarem 

desgastadas. 

7. Aplique um pouco de graxa nos elos da máquina e coloque a máquina 

na caixa de transporte. 
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7. Resolução de Problemas 

Problema Causa Provável Solução 

O motor para durante 
a operação enquanto 
a base magnética 
permanece funcional 

Dispositivo de 
proteção contra 
sobrecarga para o 
motor desarmou 

Resfrie a máquina 
antes de usá-la 
novamente. 

O fusível queimou 
com a carga alta 
instantânea 

Substitua por um novo 
fusível. 

O motor para durante 
a operação enquanto 
a base magnética 
permanece funcional 

O disjuntor de fuga 
desarmou 

Reinicie o disjuntor de 
fuga. 

O conector soltou Reconecte-o. 

A máquina está com 
defeito 

Entre em contato com 
os técnicos do 
fabricante. 

O disjuntor de fuga do 
painel de distribuição 
desarmou 

Muitas máquinas 
conectadas na 
mesma fonte de 
energia  

Uma fonte de energia 
para uma máquina 
apenas. 

Nenhuma força 
magnética ou força 
magnética 
insuficiente 

O interruptor do imã 
não está ligado 

Ligue o interruptor do 
imã 

O local de trabalho 
não é condutor 
magnético 

A máquina trabalha 
apenas com materiais 
condutores de 
magnetismo 

Máquina com defeito 
Entre em contato com 
os técnicos do 
fabricante. 

Sem lubrificação por 
fluido de corte 
durante o processo 

Falta de fluido de 
corte 

Abasteça com fluido 
de corte 

O interruptor do fluido 
de corte não foi 
ligado 

Ligue o interruptor do 
fluido de corte 
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8. Apêndice 1. Vista Expandida 1 

 

  



20 

Apêndice 2. Vista Expandida 2 
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Apêndice 3. Lista de Peças  

ECO.200 – Máquina Completa 
Nº. da 
Peça Componente Qtd 

1 Esfera de cabrestante 3 
2 Braço de cabrestante 3 
3 Eixo do pinhão de cabrestante 1 
4 Pinhão 1 
5 Anel de pressão 1 
6 Rolamento do pinhão 2 
7 Colar do eixo do pinhão 1 
8 Arruela resistente à oscilação 1 
9 Parafuso de cabeça de soquete 1 

10 Cotovelo refrigerante 1 
11 Porca sextavada 1 
12 Válvula 2 
13 Parafuso de cabeça de soquete 4 
14 Base magnética 1 
15 Parafuso de fixação de soquete 4 
16 Bucha 4 
17 Corrediça 1 

17-1 Parafuso de cabeça de soquete 4 
18 Chaveta 1 
19 Conjunto de cabos de alimentação 1 

19-1 Instalação de cabo 1 
20 Parafuso de cabeça escareada 4 
21 Manivela 1 
22 Instalação da manivela 1 

22-1 Parafuso de olhal 1 
23 Parafuso de fixação de soquete 2 
24 Parafuso de cabeça de soquete 2 
25 Tampa do recipiente de óleo 1 
26 O ring 1 
27 Parafuso de fixação 1 
28 Parafuso de cabeça de soquete 4 
29  1 
30 Tubo de aço 2 
31 Armação 1 
32 Parafuso de cabeça de soquete 2 
33 Cobertura do cabo 1 
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Apêndice 3. Lista de Peças  

ECO.200 – Máquina Completa 
Nº Componente Qtd 
34 Invólucro 1 
35 Pino de tensão 6 
36 Placa de cobertura do invólucro 1 
37 Mandril 1 

37-1 Arruela de mandril 1 
38 Parafuso de cabeça trapezoide  12 
39 Conjunto do painel de controle  1 

39-1 Interruptor vermelho e verde 1 
39-2 Interruptor de alimentação 1 
40 Estrutura de placa fáscia 1 
41 Placa fáscia 1 
42 Pino de tensão 2 
43 Parafuso de cabeça trapezoide  2 
44 Borracha impermeável 1 
45 Parafuso de cabeça trapezoide  1 
46 Placa Logo  1 
47 Correia de segurança 1 
48 Parafuso de cabeça de soquete 4 
49 Conjunto de cabos do motor 1 
50 Conjunto de recipiente de óleo 1 
51 Válvula 1 
52 Instalação da válvula 1 
53 Parafuso de fixação de soquete 2 
54 Conjunto do Motor  1 
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Apêndice 3. Lista de Peças  

ECO.200 - Motor- & caixa de engrenagem 
Nº. da 
Peça Componente Qtd 

1 Eixo mandril 1 
2 Tampão de extremidade 1 
3 Espaçador de cobre 1 
4 Conjunto da caixa de engrenagem 1 
5 Sensor de velocidade 1 
6 mancal de rolamento 2 
7 Terceiro pinhão (H) 1 
8 Arruela de empuxo 1 
9 Espaçador 1 

10 Arruela resistente à oscilação 2 
11 Arruela de empuxo 2 
12 Arruela resistente à oscilação 1 
13 Terceira engrenagem 1 
14 Mola de disco 3 
15 Colar de metal  1 
16 Contraporca 1 
17 Mancal de rolamento 2 
18 Segundo pinhão 1 
19 Chaveta 1 
20 Segunda engrenagem 1 
21 Tampão interno 1 
22 Parafuso 4 
23 Mancal de rolamento 2 
24 Circlip 1 
25 Colar de metal  2 
26 Circlip 1 
27 Colar de metal  1 
28 Metal 1 
29 Engrenagem final (L) 1 
30 Circlip 1 
31 Anel de mudança 1 
32 Colar de metal  2 
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Apêndice 3. Lista de Peças  

ECO.200 – Motor & caixa de engrenagem 
Nº Componente Qtd 
33 Metal 1 
34 Engrenagem final (H) 1 
35 Circlip 1 
36 Alavanca de mudança 1 
37 Vedação 1 
38 Placa de engrenagem interna 1 
39 Colar de borracha 1 
40 Selecionador de engrenagem 1 
41 Parafuso 1 
42 Mancal de rolamento 2 
43 Rotor 1 
44 Conjunto do controlador de velocidade 1 

44-1 Parafuso 2 
45 Estator 1 
46 Parafuso 2 
47 Mancal de rolamento 1 
48 Tampa da escova de carbono 2 
49 Invólucro do motor  1 
50 Colar de metal  4 
51 Vedação de disco 4 
52 Parafusos de cabeça de soquete 4 
53 Placas logo 1 
54 Suporte da escova 2 
55 Escova de carbono 7x17 2 
56 Escova de alumínio  1 

56-1 Espaçador de isolamento 1 
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Kit de acessórios: 

Sem chaveta x1 peça 

Correia de segurança x1 peça 

Chave sextavada x1 peça  

Pino central x1 peça 

Pino ejetor x1 peça 


