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Parabéns pela compra da furadeira magnética portátil Euroboor ECO.60S. Seu modelo foi projetado para 

produzir furos superiores de forma rápida e eficiente. Através de anos de experiência, inovação e 

desenvolvimento constantes, a Euroboor se compromete a fornecer ferramentas de corte de metal e 

produtos para ajudá-lo a ser mais produtivo. 

 

Antes de operar sua nova máquina de perfuração magnética, primeiro leia as instruções. Isto inclui o 

Manual do Operador e etiqueta de alerta na própria unidade. Com uso adequado e manutenção seu 

modelo renderá anos de desempenho de perfuração efetivo 

 

PARA REDUZIR O RISCO DE LESÃO O USUÁRIO DEVE LER E ENTENDER TODAS AS INSTRUÇÕES 

 

 

EUROBOOR BV 

Kryptonstraat 110 

2718TD Zoetermeer 

Holanda 

T +31 79 361 49 90 

F +31 79 361 49 89 

 

info@euroboor.com 

www.euroboor.com 
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1. Segurança 
 

1.1 Instruções gerais de segurança 
 

Não use esta ferramenta elétrica antes de ter lido e entendido totalmente este Manual de instruções e as 

“Instruções Gerais de Segurança”, incluindo as figuras, especificações, regulamentos de segurança e 

símbolos indicando PERIGO, ALERTA e CUIDADO. 

 

ALERTA: Ao usar ferramentas elétricas as precauções básicas de segurança sempre devem ser 

seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesão individual, incluindo o seguinte.  

 

Observe também os regulamentos de segurança industrial nacionais relevantes. Falha em observar as 

instruções de segurança na referida documentação pode levar a choque elétrico, queimaduras e/ou lesões 

graves. 

 

Este Manual do Operador, incluindo as “Instruções Gerais de Segurança”, deve ser guardado para uso 

futuro e acompanhar a ferramenta elétrica caso ela seja repassada ou vendida. 

 

ÁREA DE TRABALHO 

1. Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Bancadas entulhadas e áreas escuras 

atraem acidentes. 

2. Não opere a furadeira magnética em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos 

inflamáveis, gases ou poeira. A máquina de perfuração magnética pode gerar fagulhas que podem 

incendiar poeira ou vapores. 

3. Mantenha observadores, crianças e visitantes afastados ao operar uma furadeira magnética. 

Distrações podem fazer com que perca o controle. 

 

SEGURANÇA ELÉTRICA 

1. Os plugues da furadeira magnética devem corresponder à tomada. Nunca modifique o plugue de 

qualquer forma. Não use adaptadores.  

2. Evite contato físico com superfícies aterradas como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. Há 

maior risco de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado. 

3. Não exponha máquinas de perfuração magnética à chuva ou condições úmidas. Água que entra na 

máquina aumenta o risco de choque elétrico. 

4. Não force o fio. Nunca use o fio para carregar a furadeira magnética ou puxe-o para tirar da 

tomada. Mantenha o fio afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis. Troque fios 

danificados imediatamente. Fios danificados aumentam o risco de choque elétrico. 

5. Ao operar uma furadeira magnética use uma extensão adequada para uso externo. Usar um fio 

próprio para ambiente externo reduz o risco de choque elétrico. 

6. Se operação da máquina de perfuração magnética em local úmido for inevitável, use uma fonte de 

alimentação protegida por dispositivo diferencial residual (DDR). Uso de DDR reduz o risco de 

choque elétrico. 

 

SEGURANÇA INDIVIDUAL 

1. Fique alerta, preste atenção ao que está fazendo e use o senso comum ao operar uma furadeira 

magnética. Não use a máquina quando estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou 

medicamentos. Um momento de distração ao operar furadeiras magnéticas pode resultar em lesão 

individual grave. 



5 
 

2. Vista-se adequadamente. Não use roupas folgadas, bijuterias ou jóias. Prenda cabelos longos. 

Mantenha cabelos, roupas e luvas afastados de partes móveis. Roupas folgadas, bijuterias, jóias ou 

cabelos longos podem ficar presos em partes móveis. 

3. Evite partida acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado antes de colocar na 

tomada. Carregar furadeiras magnéticas com o dedo no interruptor ou colocá-las na tomada com o 

interruptor ligado atrai acidentes. 

4. Nunca coloque mãos, dedos, luvas ou roupas perto da área de corte ou partes rotativas da 

máquina. 

5. Remova chaves de ajuste ou interruptores antes de ligar a máquina. Uma chave de boca ou chave 

que fique presa a uma parte rotativa da máquina pode resultar em lesão individual. 

6. Não se estique para alcançar locais. Sempre mantenha o equilíbrio. Manter o equilíbrio permite 

melhor controle da furadeira magnética em situações inesperadas. 

7. Use equipamentos de segurança. Sempre use proteção para os olhos. Máscara contra poeira, 

calçados de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva devem ser usados para 

condições adequadas. 

8. Sempre use a corrente de segurança fornecida durante qualquer trabalho em componentes não 

horizontais. A montagem de suporte pode se soltar. 

 

USO E CUIDADOS COM A MÁQUINA 

1. Ao usar a máquina em superfícies não horizontais, deve-se usar pasta de corte. Não use óleo 

porque pode pingar na unidade do motor. 

2. Ao operar a máquina o cortador anular deve ser resfriado e lubrificado com óleo de rosca ou 

lubrificantes de boa qualidade. Remova a chave de batida do cortador anular depois de cada furo. 

Cuidado, a chave de batida pode estar quente! 

3. Use abraçadeiras ou outra maneira prática de prender e dar suporte à peça de trabalho em uma 

plataforma estável. Segurar a peça com a mão ou apoiar no seu corpo é instável e pode levar a 

perda de controle. 

4. Não use a furadeira se o interruptor não ligar ou desligar. Qualquer ferramenta que não possa ser 

controlada com o interruptor é perigosa e deve ser consertada. 

5. Desconecte o plugue da fonte de alimentação antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou 

guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ligar a 

ferramenta por acidente. 

6. Guarde furadeiras magnéticas fora do alcance de crianças e outras pessoas sem treinamento. 

Ferramentas são perigosas nas mãos de usuários sem treinamento. 

7. Faça a manutenção das máquinas com cuidado. Mantenha ferramentas de corte afiadas e limpas. 

Ferramentas com bordas cortantes afiadas que tenham a manutenção adequada tem menos 

probabilidade de emperrar e são mais fáceis de controlar. 

8. Verifique se há desalinhamento ou emperramento de partes móveis, peças quebradas e qualquer 

outra condição que possa afetar a operação da máquina. Se estiver danificada faça manutenção na 

ferramenta antes de usar. Muitos acidentes são causados por manutenção ruim de ferramentas. 

9. Use apenas acessórios recomendados pela Euroboor para o seu modelo. Acessórios que possam ser 

adequados para uma máquina podem se tornar perigosos quando usados em outra máquina. 

 

SERVIÇO 

 Serviço nas ferramentas só deve ser feito por pessoal qualificado para reparos. Serviço ou 

manutenção realizados por pessoal não qualificado podem resultar em risco de lesão.  

 Ao realizar serviço em uma ferramenta, use apenas peças de reposição idênticas. Siga as instruções 

da seção de manutenção deste manual. Uso de peças não autorizadas ou falha em seguir 

instruções de manutenção pode criar um risco de choque elétrico ou lesão. 

 Ao usar esta máquina você DEVE usar proteção para os ouvidos e olhos.  
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1.2 Informações de segurança específicas 
 

 

• Mantenha os dedos bem afastados da área de perfuração; 

• Evite tocar no núcleo perfurado que é automaticamente ejetado pelo pino de centralização quando 

o procedimento de trabalho é concluído. Tocar no núcleo quando está quente ou deixá-lo cair pode 

causar lesões individuais; 

• Sempre use a proteção para perfuração. Antes de ligar a máquina certifique-se de que a proteção 

está firmemente fechada; 

• Sempre use a cinta de segurança; 

• A furadeira magnética é adequada para uso em aço com espessura a partir de 5 mm, com zero 

entreferro entre a superfície de núcleo magnético e a superfície de montagem. Curvatura, demãos 

de tinta e irregularidades na superfície criam entreferro. Mantenha entreferro no mínimo; 

• Sempre coloque a máquina em uma superfície plana; 

• Não prenda a furadeira magnética a objetos pequenos ou de formato irregular; 

• Sempre coloque a máquina em uma superfície livre de limalhas, cavacos, raspas e sujeira; 

• Mantenha o imã limpo e livre de detritos e limalha; 

• Não ligue a máquina até que tenha sido montada e instalada de acordo com estas instruções; 

• Não ligue a máquina antes de verificar se a base magnética foi firmemente presa à superfície de 

montagem; 

• Ajuste a mesa para que o cortador não atinja a peça de trabalho antes da perfuração; Não realize 

nenhuma atividade de design, montagem ou construção na peça de trabalho enquanto a máquina 

estiver ligada; 

• Antes de ligar a máquina, certifique-se de que todos os acessórios foram montados corretamente; 

• Sempre use a velocidade recomendada para os acessórios e o material; 

• Não use a máquina na mesma peça de trabalho em que soldadores elétricos estejam sendo usados; 

• Use apenas fluido de corte apropriado; Oferecemos uma linha de óleos de corte e lubrificantes 

Premium que foram especialmente desenvolvidos e selecionados para desempenho ideal e máxima 

vida útil da ferramenta; 

• Não use fluidos de corte líquidos ao perfurar na vertical ou por cima; Mergulhe o cortador em pasta 

de corte ou aplique um spray adequado para estas aplicações; 

• Não despeje fluido de corte no reservatório enquanto estiver montado na braçadeira; Não deixe 

fluido de corte entrar no motor de perfuração; 

• Antes do uso, certifique-se de que a proteção removível do mandril está funcionando 

adequadamente; 

• Certifique-se de que cavacos de metal ou resíduo resinoso não levem a bloqueio da função; 

• Caso o cortador emperre, desconecte a máquina da fonte de energia, remova a causa do 

emperramento antes de ligar a máquina novamente.  

 

 

RISCOS RESIDUAIS 

Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e implementação de dispositivos de 

segurança aplicáveis, certos riscos residuais não podem ser evitados. 

São eles: 

 Comprometimento da audição;  

 Risco de lesão individual devido a partículas volantes; 

 Risco de queimaduras porque acessórios ficam quentes durante a operação;  

 Risco de lesão individual devido ao uso prolongado.  

Sempre tente reduzir estes riscos o máximo possível.  
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2. Descrição 
 

 

2.1 Uso pretendido 
 

 

Esta furadeira magnética se destina a uso comercial como furadeira para furar materiais com superfície 

magnetizável usando cortadores anulares e brocas helicoidais e para escarear em ambiente protegido do 

clima usando ferramentas de aplicação e acessórios recomendados pela EUROBOOR. 

A furadeira magnética pode ser usada horizontalmente, verticalmente ou suspensa. 
 

 

2.2 Descrição e funções 
 

 

    

[imagem 1-1] 

 

  

1 Guia da caixa de 

engrenagens 

2 Indicador do imã 

3 Botão de controle de 

velocidade 

4 Eixo de transmissão 

5 Eixo do Cone Morse 

6 Alavanca de admissão 

7 Chave do Motor 

8 Porta fusíveis 

9 Interruptor do imã 

10 Eletroímã 
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2.3 Conteúdo da caixa 
 

 

1 Estojo de transporte 

1 Furadeira magnética 

1 Manual de instruções 

3 Alças 

1 Proteção de perfuração + 2 parafusos 

1 Tanque de óleo + pino de fixação 

1 Frasco de óleo de corte 

3 Chaves Allen (2.5, 4, 5) 

1 Corrente de segurança 

1 cone Morse de 3 eixos 

1 Mandril de eixo 

1 conjunto de protetores auditivos 

1 par de óculos de segurança 

1 par de luvas 

 

 

2.4 Número de série 
 

 

O número de série é mencionado na máquina 3 vezes: gravado na armação e imã e no adesivo de nº. de 

série no invólucro do motor. Adesivos de nº de série adicionais são fornecidos com a máquina para sua 

administração.  

 

O número de série ajudar você e seu ponto de vendas a validaram e identificarem a máquina.  

 

Por exemplo: 

 

0501501001 

 

a saber: 

 

 050 15 01 001  

 Série da máquina 

  Ano de fabricação 

   Mês de fabricação 

    Número de identificação 
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2.5 Dados técnicos 
 

 

 ECO.60S  

CORTADORES 
ANULARES 

Ø 12 – 60 mm Ø 7/16 – 2 3/8 mm 

BROCAS HELICOIDAIS Ø 1 – 23 mm Ø 1/16 – 15/16” 

ROSCA  - - 

ESCAREAMENTO Ø 10 – 65 mm Ø 3/8 – 2 9/16” 

COMPRIMENTO 320 mm 12 5/8” 

LARGURA 200 mm 7 ½” 

ALTURA 452 – 622 mm 17 3/4" – 24 7/16” 

CURSO 170 mm 6 11/16” 

PESO 13,0 kg 28,6 lbs 

IMÃ 168 x 84 x 49 mm (C x L x A) 6 5/8 x 3 5/16 x 1 5/16” 

FORÇA MAGNÉTICA 1850 kg 4100 lbs 

POTÊNCIA DO MOTOR 1600 W 14.5 A 

POTÊNCIA TOTAL 1700 W 15.5 A 

VELOCIDADE [I]  60-275min-1 
[II] 100-500min-1 

[I]  60-275min-1 
[II] 100-500min-1 

EIXO Broca Cone Morse 3 - 19,05mm 
Weldon 

Broca Cone Morse 3 - 19,05mm 
Weldon 

FONTE DE ENERGIA 110 – 120V AC / 60 Hz 
220 – 240V AC / 50 – 60 Hz 
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2.6 Símbolos 
 

Símbolo Termo, significado Explicação 

  

Leia a documentação 

Esteja absolutamente certo de ter lido a 

documentação em anexo como o Manual de 

Instruções e as Instruções Gerais de Segurança. 

  

Use proteção auditiva 

 

Use proteção auditiva durante a operação. 

  

Use proteção para os olhos 

 

Use proteção para os olhos durante a operação. 

  

Perigo/alerta/cuidado 

 

Observe as informações no texto adjacente! 

  

Símbolo de conformidade da 

Europa 

 

Confirma a conformidade da ferramenta elétrica 

com as diretivas da Comunidade Européia. 

  

Classe de proteção I 

Produto com isolamento básico e peças condutivas 

expostas (que podem ser tocadas) adicionalmente 

conectadas ao condutor de aterramento de 

proteção. 

 

mm 

 

Milímetro 

 

Unidade de medida de comprimento, largura, 

altura ou profundidade 

 

kg 

 

Quilograma 

 

Unidade de medida de massa 

 

V 

 

Volt 

 

Unidade de medida de voltagem elétrica 

 

A 

 

Ampere 

 

Unidade de medida de intensidade da corrente 

elétrica 

 

W 

 

Watt 

 

Unidade de medida de potência 

 

N 

 

Newton 

 

Unidade de medida de força 

 

min 

 

Minutos 

 

Unidade de medida de tempo 

 

 

no 

 

Velocidade sem carga 

 

Velocidade de rotação sem carga 

1/min Por minuto Unidade de medida de número de rotações, 

cursos, impactos ou oscilações por minuto. 
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2.7 Ambiental 
 

 
 
Coleta separada. Este produto não deve ser descartado juntamente com resíduos domésticos 
normais. 

 
 
 

Coleta separada de produtos e embalagens usados permite que os materiais sejam reciclados e 
usados novamente. Reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar poluição ambiental e reduz a 
demanda por matéria prima. 

 
Regulamentos locais podem prever coleta separada de produtos elétricos da residência, em locais de 
descarte municipais ou pelo varejista quando um novo produto é comprado.  
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3. Preparação e ajuste 
 

3.1 Montagem 
 

ALERTA: Para reduzir o risco de lesão, desligue a unidade e desconecte a máquina da fonte de 
energia antes de instalar e remover acessórios, antes de ajustar ou trocar ajustes ou ao realizar 
reparos. Certifique-se de que todos os interruptores estejam na posição OFF (DESLIGADO). Partida 
acidental pode causar lesão. 

 
INSTALAÇÃO DAS ALAVANCAS DE ADMISSÃO 

1. Instale cada uma das três alavancas de admissão rosqueando-as no núcleo no sentido horário. 
2. Aperte firmemente manualmente. 

As alavancas devem ficar levemente voltadas para fora. Cuidado para não cruzar as roscas de nenhum dos 
componentes. 
 
MONTAGEM DA PROTEÇÃO DE BROCA 
A proteção contra cavacos de metal e contato acidental sempre deve estar instalada durante a operação.  

1. Segure a proteção na frente do imã, alinhando as ranhuras da proteção com os furos no imã.  
2. Coloque os parafusos no furo localizado na lateral do imã. 

 
ALERTA: Sempre use a Proteção de segurança. 

 
 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO 
O sistema de lubrificação pode ser usado para aplicações de perfuração horizontal (com a furadeira sendo 

usada na vertical). 
 

 

1. Pendure o tanque de refrigerante (A) no suporte de tanque de 

refrigerante 

2. Posicione e aperte o pino de fixação (B) 

3. Conecte a mangueira de refrigerante (C) ao encaixe no eixo da 

Broca Cone Morse. Certifique-se de que a mangueira está total e 

firmemente conectada. 

4. Para desconectar a mangueira de refrigerante, aperte o anel azul na 

conexão e puxe a mangueira gentilmente 

 
 
 

[imagem 2-1] 

 
INSTALAÇÃO DA CORRENTE DE SEGURANÇA 

1. Passe a corrente de segurança pela abertura da alça com garras 
2. Enrole a corrente ao redor da peça de trabalho 
3. Feche a corrente firmemente usando a trava 

 
ALERTA: Sempre use a corrente de segurança ao usar a máquina verticalmente e/ou de cabeça para 
baixo. 
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3.2 Antes do uso 
 

Certifique-se de que a superfície de contato do imã esteja nivelada, limpa e livre de ferrugem. 

Remova todo verniz ou primer. Ao trabalhar com materiais que não sejam magnetizáveis, dispositivos de 

fixação adequados, que podem ser obtidos como acessórios da EUROBOOR, ex. placa de sucção, placa de 

vácuo ou dispositivo de perfuração de tubo, devem ser usados. 

Ao trabalhar em materiais de aço com espessura menor que 5 mm, a peça de trabalho deve ser reforçada 

com uma placa de aço adicional para garantir a potência de fixação do imã. 

 

Verifique a máquina para possíveis danos; antes de usar a máquina deve-se verificar cuidadosamente 

dispositivos de proteção ou componentes levemente danificados para garantir que estejam operando 

perfeitamente e como previsto. 

Verifique se as partes móveis estão funcionando perfeitamente e não emperram e verifique se estão 

danificadas. Todas as peças devem estar instaladas corretamente e estar de acordo com todas as condições 

necessárias para garantir operação perfeita da máquina.  

Dispositivos de proteção e peças danificados devem ser consertados ou substituídos de acordo com as 

especificações pela EUROBOOR ou qualquer distribuidor autorizado pela EUROBOOR. 

 

NÃO use em condições úmidas ou na presença de líquidos ou gases inflamáveis. A furadeira magnética é 

uma ferramenta elétrica profissional. 

 

NÃO deixe crianças tocarem na máquina. Supervisão é necessária quando operadores sem experiência 

usarem esta máquina. 

 

SEGURANÇA ELÉTRICA 

O motor elétrico foi projetado para apenas uma voltagem. Sempre verifique se a fonte de energia 

corresponde à voltagem na placa de especificações. 

 

Sua FURADEIRA MAGNÉTICA EUROBOOR foi projetada como classe I (aterrada) de acordo com  

 EN 61029-1. Fio terra é necessário. 

 

Se o fio estiver danificado, ele deve ser trocado por um fio especialmente preparado disponível na 

organização de serviços EUROBOOR 

. 

 

EXTENSÃO 
Se uma extensão for necessária, use um fio de extensão de 3 núcleos adequado para a entrada de potência 

desta ferramenta (ver dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor é 1,5 mm², o comprimento máximo 

é 30 metros. Ao usar uma bobina de cabos, sempre desenrole o cabo completamente. 

 

TENTE ALGUNS PROJETOS SIMPLES USANDO SUCATA ATÉ “PEGAR O JEITO” DA MÁQUINA  

 

DEIXE A MÁQUINA FUNCIONANDO POR UM PERÍODO DE 8-10 HORAS ANTES DE COMEÇAR AS 

OPERAÇÕES GRANDES. NÃO CARREGUE DEMAIS A MÁQUINA DURANTE O PERÍODO DE 

FUNCIONAMENTO 

 

NUNCA USE A MÁQUINA COM SOBRECARGA GRAVE 

SEMPRE MANTENHA A MÁQUINA LIVRE DE UMIDADE PARA PROTEGER A MÁQUINA, A SI PRÓPRIO E 

OUTROS.  
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4. Uso da máquina 
 
 
 

ALERTA: Sempre siga as instruções de segurança e os regulamentos aplicáveis. 
 

ALERTA: Para reduzir o risco de lesão individual grave, desligue a ferramenta e desconecte-a da 
fonte de energia antes de fazer qualquer ajuste ou remover/instalar acoplamentos ou acessórios. 

 

4.1 Painel de controle 
 

O painel de controle da sua furadeira magnética foi projetado para máxima facilidade e segurança de 
operação. 

 

 

 
1. Interruptor do Imã 

 
2. Chave do Motor 

 
3. Indicador de LED do imã  

 
 
 
  

[imagem 2-2] 
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4.2 Eixo da broca cone Morse 
 

   
 [Imagem 2-3]      [imagem 2-4] 

 

1. Certifique-se de que o interior do eixo de transmissão e o eixo da Broca Cone Morse estejam 

limpos e livres de graxa 

2. Alinhe o limitador de rotação de anel de refrigerante com o sulco da caixa de engrenagens (A) 

3. Deslize firmemente o eixo da Broca Cone Morse no eixo de transmissão com a mão (B). Certifique-

se de que o eixo esteja posicionado adequadamente. Não deve ser possível retirá-lo com a mão. 

4. Para remover o eixo da Broca Cone Morse 

- Desligue o motor 

- Gire o interruptor da engrenagem mecânica para neutro (ver o capítulo Caixa de Engrenagens) 

- Gire o eixo de transmissão até que os sulcos do eixo se alinhem aos sulcos da caixa de 

engrenagens 

- Bata levemente no mandril fornecido para encaixar nos sulcos e empurrar eixo árvore do Cone 

Morse para fora 
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4.3 Caixa de engrenagens 
 

 

1. Para selecionar a marcha correta a partir da posição neutra (horizontal): 

a. Gire o interruptor no sentido anti-horário para a posição o, esta é a marcha 1 

b. Gire o interruptor no sentido horário para a posição oo, esta é a marcha 2 

2. A marcha só é selecionada corretamente quando o interruptor da caixa de engrenagens está 

alinhado com os indicadores da mesma.  

Caso tenha problemas para selecionar uma marcha completa e corretamente, as 

engrenagens da caixa de engrenagens podem estar desalinhadas. Girar o eixo de 

transmissão levemente com a mão ajuda a alinhar as engrenagens e selecionar totalmente 

a marcha desejada. 

NOTA: nunca encoste em partes da máquina em movimento! 

3. Seleção de velocidade para cortadores anulares (ver também a placa na caixa de engrenagens): 

fo Ø 27-60 mm  Velocidade de rotação 60-275min-1 

oo Ø 12-26 mm  Velocidade de rotação 100-500min-1 

 

 
[imagem 2-5] 

 

 

ALERTA: nunca encoste em partes da máquina em movimento! 
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4.4 Eletroímã 
 
 
Certifique-se de que a furadeira magnética seja colocada em uma superfície plana, limpa, nivelada e sólida 

sem qualquer objeto ou detrito para garantir máxima adesão 

 

A peça de trabalho deve ter pelo menos 5 mm de espessura para que imã prenda, mas deve ter no mínimo 

3 mm de espessura para suportar o peso da máquina e perfurar com segurança. Caso a peça de trabalho 

tenha entre 3 e 5 mm, certifique-se de fazer uma base adequada para criar um bom campo magnético 

como mostrado na imagem 2-6. 

 
[imagem 2-6] 

 

O eletroímã funciona melhor em superfícies com pelo menos 10 mm de espessura. 

 

O eletroímã pode não ser capaz de criar um campo magnético bom o suficiente. As causas podem ser: 

- A superfície não é plana 

- A peça de trabalho não é magnetizável (ex. alumínio) 

- Peça de trabalho revestida ou pintada 

- A peça de trabalho não é espessa o suficiente 

Neste caso o indicador do imã acende uma luz vermelha. Certifique-se de resolver todas estas questões 

antes de continuar de qualquer forma e criar situações perigosas 

 

 

1. Conecte a máquina à fonte de energia/peça de trabalho 
2. Para ativar o imã aperte o interruptor vermelho de imã 

O interruptor do imã estará aceso (vermelho) 
O indicador de LED acende em VERDE quando a força magnética gerada for suficiente 

3. Para desativar o imã, aperte o mesmo interruptor novamente 
 

ALERTA: Não use esta máquina quando o indicador de LED estiver VERMELHO. O imã pode não 

gerar força de fixação suficiente 
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Precisamos ressaltar que esta é apenas uma indicação e não uma certeza que o imã não se soltará do 

material. A Euroboor rejeita toda responsabilidade resultante de não funcionamento ou mau 

funcionamento do indicador do imã. 

 

Certifique-se de que o imã fique firmemente preso à peça de trabalho antes de ligar a unidade do motor da 

furadeira magnética. Os imãs Euroboor têm 2 espirais; certifique-se de que ambos os espirais estejam em 

contato com o material. Não conecte nenhuma outra máquina à tomada na qual a furadeira magnética está 

conectada, pois isto pode resultar em perda de força magnética.  

 
Sempre use a corrente de segurança inclusa. Perfurar acima da cabeça é extremamente perigoso e não é 

recomendado. Para usar furadeiras magnéticas em tubos, materiais não planos ou não magnéticos, 

consulte nossa brochura ou o site www.euroboor.com que mencionam vários sistemas de aperto a vácuo e 

de aperto de tubo. 

 

 

4.5 Ligar e desligar o motor 
 

 

A unidade do motor só pode ser LIGADA quando o imã estiver ativado. Para LIGAR o motor, aperte o botão 
verde com a marca “I”. Para DESLIGAR o motor, aperte o botão vermelho com a marca “O”. 
 

 

4.6 Controle de velocidade do motor 
 

 

O botão de controle de velocidade (potenciômetro) permite controlar eletronicamente a velocidade do 

motor (tanto no sentido horário quanto no anti-horário).  

- O indicador do potenciômetro no canto inferior esquerdo é a velocidade mínima 

- O indicador do potenciômetro no canto inferior direito é a velocidade máxima 

O controle eletrônico de velocidade do motor funciona para as duas engrenagens mecânicas.  

Tenha cuidado para não girar o botão demais.  

 

 

4.7 Controle de temperatura 
 

 

Esta máquina é equipada com proteção de temperatura eletrônica permanente. Se a temperatura da 
unidade do motor chegar a 70 Graus Celsius a unidade do motor irá parar. Após alguns minutos ele pode 
ser reiniciado. 
Quando for possível iniciar o motor novamente, deixe o motor em ponto morto a velocidade total por 
alguns minutos para que o motor esfrie mais de forma eficiente. 
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4.8 Lubrificação da ferramenta 
 
 
EM APLICAÇÕES HORIZONTAIS 
Para usar o sistema de lubrificação, o tanque deve estar cheio de fluido ou óleo de corte 

1. Certifique-se de que o regulador de fluxo esteja fechado 
2. Solte a tampa 
3. Encha o contêiner de fluido ou óleo de corte 
4. Coloque a tampa de volta 

 

 Ajuste o fluxo de fluido conforme necessário usado o regulador de fluxo; 

 Adicione mais fluido de corte se as limalhas (cavacos de metal) ficarem azul.  
 
 
 
 
APLICAÇÕES VERTICAIS E SUSPENSAS 
Mergulhe o cortador em pasta de corte ou aplique um spray adequado. 
 

ALERTA: Não use o sistema de lubrificação em aplicações de perfuração verticais ou suspensas. Ao 
invés disso use a pasta de corte Euroboor 

 

Certifique-se de usar apenas óleo ou fluido de corte adequado. A Euroboor oferece uma ampla variedade 

de lubrificantes de corte para todas as combinações de ferramentas e materiais. O resfriamento adequado 

ajuda a gerar resultados melhores e mais rápidos e aumenta a vida útil de suas ferramentas.  
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5 Trabalho com ferramentas de operação 
 

5.1 Cortadores anulares 
 

Cortadores anulares cortam apenas material na periferia do furo ao invés de converter todo o furo em 
limalha. Como resultado, a energia necessária para fazer um furo é menor do que a usada para uma broca 
helicoidal. 
Ao furar com um cortador anular, não é necessário fazer um furo piloto. 
 

ALERTA: Não encoste no cortador ou nas partes próximas ao cortador logo após a operação, pois 
podem estar extremamente quentes e causar queimaduras na pele. Certifique-se de que ninguém 
esteja na área de trabalho quando o núcleo de metal for ejetado. 

 
CONDIÇÕES DE PERFURAÇÃO 

A facilidade com a qual o material pode ser furado depende de vários fatores, incluindo resistência à tração 
e abrasão. Apesar de dureza e/ou resistência serem os critérios normais, pode haver amplas variações de 
usinabilidade em materiais com propriedades físicas similares. 
 
As condições de perfuração dependem dos requisitos para vida útil da ferramenta e acabamento da 
superfície. Estas condições são adicionalmente restritas pela rigidez da ferramenta e da peça de trabalho, 
lubrificação e potência da máquina disponíveis. Quanto mais duro o material, menor a velocidade de corte. 
 
Alguns materiais de baixa dureza contêm substâncias abrasivas que levam a rápido desgaste da borda de 
corte em altas velocidades. As taxas de alimentação são regidas pela rigidez do ajuste, volume do material 
a ser removido, acabamento da superfície e potência da máquina disponível. 
 

FAZER UM FURO 

Agora que leu as informações explicativas e as recomendações de segurança acima, você está pronto para 
começar a fazer furos de fato. Siga estes 12 passos para o melhor resultado de perfuração: 
 

1. Instale o cortador anular 
- Coloque o pino piloto no cortador 

- Alinhe as faces planas da haste do cortador aos parafusos no suporte de ferramenta 

- Certifique-se de que a haste do cortador seja total e corretamente inserida (1) 

- Aperte os parafusos (2) 

 
[imagem 3-1] 
 

2. Marque o centro do furo de forma precisa 
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3. Use o pino piloto para posicionar a máquina e na posição correta, com a ponta do pino piloto 
alinhado ao centro do furo marcado. 
 

4. Ligue o imã e verifique se a broca está na posição certa e se a máquina está encostada na peça de 
trabalho. 
 

5. Se sua máquina estiver equipada com um sistema de resfriamento automático, abra a válvula para 
liberar o óleo. Se a sua máquina não tiver um sistema de resfriamento automático, encha os furos 
do eixo de óleo. 
 

6. Ligue o motor e deixe funcionar na velocidade necessária. 
 

7. Vire os braços para começar a perfurar. Aplique apenas pressão leve quando o cortador anular 
encostar no metal. Não empurre o cortador anular com força no metal. 
 

8. Aplique pressão regular ao fazer furos. O desempenho de perfuração não melhora ao se aplicar 
mais pressão na ferramenta. Pressão demais irá sobrecarregar o motor e seu cortador anular ficará 
desgastado mais rápido.  
Raspa de ferro contínua e sem descoloração é um sinal de velocidade de perfuração correta e um 

cortador bem resfriado e afiado. Deixe o cortador fazer seu trabalho e dê a ele tempo para cortar 

o metal!!! 

 
9. Ajuste o fornecimento de óleo quando necessário se sua broca não tiver um sistema de 

resfriamento automático, para de perfurar regularmente, reabasteça os furos do eixo e continue a 
perfurar. 
 

10. Aplique menos pressão quando a broca cortar o material. A chave de batida será empurrada para 
fora do cortador pelo pino piloto. 
 

11. Gire os braços para colocar o motor na posição mais alta e desligue a unidade do motor.  
 

12. Remova as rebarbas, lascas de metal e limpe o cortador e a superfície sem se lesionar. 

 

Cuidado: A peça de metal perfurada pode estar muito afiada e muito quente!! 
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5.2 Brocas helicoidais 
 

1. Remova o eixo árvore do Cone Morse (veja o capítulo Caixa de Engrenagens) 

2. Encaixe a broca helicoidal 

a. Brocas helicoidais de haste reta 

 
[imagem 3-2] 

 

b. Brocas helicoidais de haste Cone Morse 

   
[imagem 3-3] Cone Morse 2   [imagem 3-4] Cone Morse 3 
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3. Marque o centro do furo com precisão e use a ponta da broca helicoidal para posicionar a máquina 
e na posição correta, com a ponta da broca helicoidal alinhada ao centro do furo marcado. 

Passos 4-12: veja o capítulo Cortadores anulares. Certifique-se de que a máquina esteja funcionando na 
velocidade máxima para brocas helicoidais! 

 

 

5.3 Escareamento 
 

Graças a sua ampla variedade de velocidades de operação, a máquina também podem ser usada para 

repasse ou escareamento. 

 

Siga os passos mencionados no capítulo Brocas helicoidais 
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6. Manutenção 
 

 

Sua ferramenta elétrica EUROBOOR foi projetada para operar por um longo período de tempo com mínimo 

de manutenção. Operação satisfatória contínua depende de cuidados adequados e limpeza regular da 

ferramenta. 

 

CUIDADO: Para reduzir o risco de lesão, desligue a unidade e desconecte a máquina da fonte de 

energia antes de instalar e remover acessórios, antes de ajustar ou trocar ajustes ou ao realizar 

reparos. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição OFF (DESLIGADO). Partida acidental 

pode causar lesão.  

 

Assim como com toda furadeira magnética com partes móveis, sua furadeira magnética Euroboor também 

necessita de serviço de manutenção regular. Seguem algumas recomendações: 

 

VERIFIQUE VISUALMENTE A MÁQUINA PARA DANOS 

A máquina deve ser verificada antes da operação para qualquer sinal de dano que afete a operação da 

mesma. Deve-se prestar atenção especial ao cabo da fonte de energia, se a máquina parecer danificada ela 

não deve ser usada, falha em agir desta forma pode causar lesão ou morte. 

 

LIMPEZA 

- Limpe toda a sujeira, poeira, lascas de metal e rebarbas de sua furadeira magnética 

- Use ar seco para remover sujeira e poeira do alojamento principal sempre que perceber acúmulo de 

sujeira em e ao redor dos respiradouros. Use proteção para os olhos aprovada e máscara contra poeira 

aprovada 

- Nunca use solventes ou outros produtos químicos agressivos para limpar as partes não metálicas da 

ferramenta. Estes produtos químicos podem enfraquecer os materiais usados nessas partes. Use um 

pano umedecido somente com água e sabão suave. Nunca deixe qualquer líquido entrar na 

ferramenta; nunca mergulhe nenhuma parte da ferramenta em líquido.  

 

OPERAÇÃO DA MÁQUINA 

A operação da máquina deve ser verificada para garantir que todos os componentes estejam funcionando 

corretamente.  Troque qualquer peça com defeito imediatamente. Isto evita que peças que estão 

funcionando adequadamente sejam danificadas. 

 

ESCOVAS DE CARVÃO 

Escovas devem ser verificadas para garantir que não haja desgaste anormal. Isto deve ser verificado pelo 

menos uma vez por semana se usadas frequentemente. Se mais de 2/3 do comprimento original da escova 

de carvão foi desgastado ela deve ser trocada. Falha em fazer isto pode causar danos à máquina. 

 

VERIFICAÇÃO DA BASE MAGNÉTICA 

Antes de cada operação a base magnética deve ser verificada para garantir que esteja plana e sem danos. 

Uma base magnética desnivelada faz com que imã não prenda com a mesma eficiência e pode causar lesão 

ao operador. 

Quando a máquina não for ser usada por um período mais longo, aplique uma pequena quantidade de óleo 

de máquina na parte inferior da base magnética para proteger contra ferrugem. Limpe a base magnética 

novamente antes de voltar a usar. 

 

VERIFICAR ÓLEO DA MÁQUINA 



25 
 

O óleo da caixa de engrenagens deve ser verificado e trocado pelo menos uma vez ao ano para garantir 

máxima lubrificação e resfriamento e consequentemente melhor desempenho da máquina. 

 

VERIFICAR ARMADURA  

Deve ser verificada pelo menos uma vez por mês para sinais visuais de danos ao corpo ou ao comutador. 

Alguns sinais de desgaste podem ser vistos no comutador após um período de tempo, isto é normal, pois 

esta é a parte que entra em contato com as escovas, mas se houver qualquer sinal de dano anormal a peça 

deve ser trocada. 
 

AJUSTE DO DESLIZADOR 

Uma exigência essencial da máquina é que o deslizador possa se mover de forma suave e controlada, livre 

de movimento lateral e vibração. 

 

Esta situação pode ser mantida com ajuste periódico do deslizador e é obtida da seguinte forma: 

1. Coloque a máquina na vertical e, usando o cabrestante, erga o deslizador para a posição mais alta. 

Limpe os trilhos de alumínio e aplique uma pequena quantidade de óleo de máquina leve em 

superfícies de desgaste 

2. Aperte gentilmente o parafuso de fixação com a chave Allen 2.5 fornecida até sentir leve 

resistência. Vá descendo e ajustando todas as porcas e parafusos de fixação 

3. Opere o deslizador para cima e para baixo algumas vezes para testar o movimento e fazer qualquer 

ajuste adicional necessário. Tente garantir que todos os parafusos exerçam pressão uniforme no 

deslizador de cima para baixo. Um deslizador perfeitamente ajustado opera livremente para cima e 

para baixo sem qualquer movimento lateral. 
 
LUBRIFICAÇÃO DA ALÇA DE ALIMENTAÇÃO 
A haste de alimentação deve ser lubrificada periodicamente com graxa para garantir operação sem 
problemas. 

- Erga a unidade do motor para posição mais alta possível 
- Lubrifique o guia cauda de andorinha dos dois lados 
- Lubrifique a cremalheira 

 
Após uso repetido, a cremalheira pode ficar folgada. Se necessário ajuste os 5 parafusos de fixação 
autoblocantes do lado esquerdo. Aperte os parafusos em série até que a cremalheira se mova livremente 
no guia cauda de andorinha, mas não permita que o motor oscile. 

 

REPARO, MODIFICAÇÃO E INSPEÇÃO 

Reparo, modificação e inspeção das furadeiras magnéticas Euroboor devem ser feitos pela EUROBOOR ou 

distribuidor autorizado pela EUROBOOR. A lista de peças sobressalentes ajuda se for apresentada junto 

com a máquina ao distribuidor Euroboor para serviço ao solicitar reparos ou outro tipo de manutenção.  

 

Máquinas Euroboor estão constantemente sendo aperfeiçoadas e modificadas para incorporar os últimos 

avanços tecnológicos. Consequentemente, algumas peças (isto é, número e/ou design das peças) podem 

ser mudadas sem aviso prévio. Adicionalmente, devido ao programa contínuo de pesquisa e 

desenvolvimento da Euroboor, as especificações das máquinas estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. 

 
ALERTA: Como os acessórios, além daqueles oferecidos pela EUROBOOR, não foram testados com 
este produto, uso de tais acessórios com esta ferramenta pode ser perigoso. Para reduzir o risco de 
lesão, somente acessórios recomendados pela EUROBOOR devem ser usados com este produto. 

 
Consulte seu distribuidor para maiores informações sobre os acessórios adequados. 
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7. Solução de problemas 
 

Imã e motor não funcionam - O interruptor do imã não está conectado à fonte de energia 

- Fiação danificada ou com defeito 

- Fusível com defeito 

- Interruptor do imã com defeito 

- Unidade de Controle com Defeito 

- Fonte de energia com defeito 

O imã não funciona, o motor não 

funciona 

- Fiação danificada ou com defeito 

- Escovas de carvão emperradas ou desgastadas 

- Interruptor do imã com defeito  

- Interruptor On / Off (Ligar / Desligar) com defeito 

- Unidade de Controle com Defeito  

- Armadura e/ou campo magnético com defeito 

O imã não funciona, mas o motor 

sim 

- Imã com defeito 

- Fiação do imã com defeito 

- Unidade de Controle com Defeito 

Cortadores anulares quebram 

rapidamente, furos são maiores 

que o furador 

- Folga no guia 

- Eixo torto 

- Eixo que sai do motor está torto 

- Pino piloto torto 

Motor funcionando de forma 

irregular e/ou emperrando 

- Eixo torto 

- Eixo que sai do motor está torto 

- O guia triangular não está montado reto 

- Sujeira entre o eixo e o guia triangular 

O motor começa a funcionar 

quando o interruptor do imã é 

ligado 

- Relés danificados ou defeituosos na unidade de controle 

 

Motor fazendo barulho de 

trepidação 

- Roda dentada (fundo da armadura) desgastada 

- Engrenagem (s) desgastada (s) 

- Não há graxa na caixa de engrenagens 

Motor com zumbido, grandes 

fagulhas e motor sem força 

- Armadura danificada (queimada) 

- Campo queimado 

- Escovas de carvão desgastadas 

O motor não liga ou falha  

 

- Fiação danificada ou com defeito 

- Sujeira no sensor da Unidade de Controle de Velocidade 

- Imã com defeito ou solto no topo da armadura 

- Unidade de Controle de Velocidade danificada ou com defeito 

(sensor) 

- Dano à Armadura ou bobina de campo 

- Escovas de carvão danificadas ou com defeito 

É preciso muito esforço para guiar - O guia está muito apertado 

- O guia está seco, precisa de graxa 

- O guia/cremalheira/sistema de rotação está sujo ou danificado 
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Força magnética insuficiente - Fiação danificada ou com defeito 

- O fundo do imã não está limpo e seco 

- O fundo do imã não está plano 

- A peça de trabalho não é de metal puro 

- A peça de trabalho não está limpa ou não é plana 

- A peça de trabalho tem menos do que 10 mm (fina demais) 

- Unidade de Controle com Defeito 

- Imã com defeito 

Armação com voltagem - Fiação danificada / com defeito 

- Imã com defeito 

- Motor muito sujo 

O fusível queima quando o 

interruptor do imã é ligado 

- Fiação danificada ou com defeito 

- Fusível errado 

- Interruptor do imã com defeito 

- Unidade de Controle com Defeito 

- Imã com defeito 

O fusível queima quando o motor 

é ligado  

- Fiação danificada ou com defeito 

- Fusível errado 

- Motor funcionando de forma abrupta  

- Armadura e/ou campo magnético com defeito 

- Escovas de carvão desgastadas 

- Unidade de Controle com Defeito 

Curso livre do sistema de rotação 

é longo demais 

- Cremalheira folgada ou com defeito 

- Sistema de rotação com defeito 
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8. Vista explodida e lista de peças sobressalentes 
 

 

8.1 Vista explodida 
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8.2 Lista de peças sobressalentes 
No. Part number Description Qtyused  No. Part number Description Qtyused 

1 
060.1001 Motor unit 220V 

1  54 020.0111 Washer 1 

060.1001A Motor unit 110V  55 050.0077 Key 1 

2 100.0306 Screw 8  56 050.0461 Spindle drive shaft 1 

3 050.0111 End cover 1  57-58 020.0086/Z Rail set Alu (L+R) Z-profile 1 

3A 050T.0332 Screw 2  59 020.0063 Screw 6 

3B 050T.0006 Test-circuit-board 1  60 020.0081 Screw 1 

5-6 
050.0069 Carbon brush set 220V 

1  61 050.0030 End cover 1 

050.0070 Carbon brush set 110V  62 050.0063 Bearing 1 

4, 7-10, 12 050.0067 Carbon brush holderassembly 2  63 040.0023 Washer 1 

11 050.0131 Housing 1  64 020.0101 Screw 8 

13 050.0587 Screw 4  65 
055.0002 Rear panel plate 220V 

1 
14 050.0586 Cable housing 1  055.0002A Rear panel plate 110V 

15 
050T.0278 Field 220V 

1  66-71 
050T.1018 Speed control unit 220V 

1 
050T.0278A Field 110V  050T.1018A Speed control unit 110V 

16 020.0328 Screw 2  72 020.0046 Motor cable tube 1 

17 050.0261 Baffle 1  73 020.0298 Motor cableclamp 1 

18-19 
050T.0183 Armature set 220V 

1  74 020.0041/H Coupling Nut for motor cable 2 

050T.0183A Armature set 110V  75 032.0127 Powder metal bearing 1 

20 032.0166 Circlip 1  76 030.0027 Washer 1 

21 032.0171 Bearing 1  77 020.0315 Feed arm 3 

22 050.0064 Oil bearing 1  78 020.0061/XB Capstan hub 1 

23 050.0236/Y Inner gearplate 1  79-80, 82 020.0182 Groundingscrew/washer/nut 3 

24 040.0161 Bearing 3  

81 

020.0036 Maincable complete 220-240V 

1 

25 050.0065 Metal ring 1  020.0036/AU Maincable Australia 

26 050.0176 Circlip 1  020.0036/UK Maincable UK 220V 

27 050.0071 O-ring 1  020.0036/UK 110-16A Main cable UK 110V 16A 

28 050.0207 Gasket 1  020.0036/USA Main Cable USA 

29 050.0252 Gear set 1  79, 82-83 020.0037 Cable clamp 1 

30 050.0171 Gear 1  84 020.0231 Screw 4 

31 032.0126 Bearing 1  85 020.0056/Z Frame 1 

32 050.0231 Gear 1  86 PP.F-ECO.60S Front panel plate 1 

33 100.4496 Key 1  87 
030E.0091/Y On/off switch 220V 

1 
34 020.0146 Screw 1  030E.0092/Y On/off switch 110V 

35 050.0074 Rack 1  88 020.0011 Magnet switch 1 

36 050.0076 Circlip 1  89 020.0206 LED set 1 

37 050.0463 Gear 1  90 060.1009 Potentiometer set 1 

38 050.0462 Washer 1  91 060.1030 Capacitor set 1 

39 030.0009 Bearing 1  92 100.1008 Sensor 1 

40 050.0066 Oil bearing 1  93 020.0017 Fuse 1 

41 050.0078 Ring 1  94 020.0016 Fuseholder 1 

42 050.1014 Gear switch set 1  95 020.0112 Washer 4 

43 050.0081 O-ring 1  96 050.1003 Magnet (specify voltage) 1 

44 050.0025 PIN 1  200 CAS.50s Machine case 1 

45 020.0329 Screw 1  201 KSP.Q2 Coolant tank 1 

46 050.0082 Screwholder 1  202 IBO.10.200 Oil bottle 1 

47 050.1005A Clutchshaft set 1  203 SAF.300 Glove 1 

48 032.0211 Pin 1  204 SAF.400 Safety chain 1 

49 KSP.MS Screw 3  205 SAF.100 Glasses 1 

50 KSP.M/3 Coolant hanger 1  206 020.0315 Arm forcapstan 3 

51 060.1019 Gear box set 1  207 SAF.200 Ear plug 1 

51A 055.0008G Gear casing 1  208 IMB.US2.5 Allen key 1 

51B 055.0028G Slide 1  209 IMB.US4 Allen key 1 

51C 020.0106 Screw 6  210 IMB.US5 Allen key 1 

51D 020.0003 Pin 2  211 drift3 Drill drift 1 

51F 030.0012 Screw 1  212 website download Manual 1 

52 050.0068 Bearing 1  213 IMC.30/19-N Spindle set 1 

53 020.0156 Screw 4      
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8.3 Diagrama de fiação 
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