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CARO CLIENTE!
O berbequim de mesa PROXXON TBM 220 é uma máquina precisa e potente.
As presentes instruções contêm:

    � instruções de segurança
    � manuseamento e manutenção
    � lista de peças de substituição
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TBM220
A utilização das presentes instruções:
• permite conhecer melhor a máquina
• evita a ocorrência de falhas devido a um manuseamento errado
• aumenta a duração da sua máquina

Converse sempre estas instruções para consulta

A máquina deve ser manuseada unicamente por pessoas com conhecimentos específicos, tendo sempre 
em consideração as presentes instruções.

A PROXXON não se responsabiliza pelo funcionamento seguro da máquina:
    � no caso de um manuseamento contrário à utilização normal
    � em aplicações diferentes das mencionadas nestas instruções
    � em caso do não cumprimento das instruções de segurança

    � A garantia não terá efeito em situações de
    � falhas no manuseamento
    � manutenção insuficiente

Para sua própria segurança, é fundamental consultar as instruções de segurança.
Utilize apenas peças de substituição da PROXXON.
Reservamos o direito de desenvolvimentos futuros no sentido de obter um progresso técnico.

Desejamos-lhe o maior sucesso com a sua máquina.

ATENÇÃO

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente e consulte rigorosamente as normas de segurança seguintes:
    � Evite a desordem no local de trabalho.
    � Não utilize jóias, gravata ou roupa larga. Se tiver cabelo comprido, use uma protecção adequada.
    � Não trabalhe com esta máquina se não se sentir bem, se estiver cansado, não esteja concentrado ou

        tenha consumido álcool.
    � Não utilize ferramentas eléctricas à chuva, num ambiente húmido, perto de líquidos inflamáveis ou de gás.
    � Proteja o cabo de ligação do calor e de cantos cortantes.
    � Aparafuse bem a máquina numa base de apoio antes de a utilizar.
    � Fixe ou aperte de forma segura a peça que irá criar.
    � Antes da utilização, verifique se existem avarias na máquina; substitua as peças avariadas.
    � Mantenha as crianças afastadas do local de trabalho.
    � Use sempre óculos de protecção.
    � Não sobrecarregue a máquina.
    � Quando não estiver a utilizar a máquina, guarde-a num local fechado à chave, afastado do alcance das crianças.
    � Substitua atempadamente as ferramentas rombas.
    � Limpe cuidadosamente a máquina após o trabalho.
    � Utilize uma escova ou um pincel para remover as aparas resultantes da perfuração ou da fresagem.
    � Nunca pare o fuso da perfuração com a mão.
    � Desligue a máquina da tomada quando não estiver a ser utilizada, antes de realizar a manutenção, ao

        substituir a ferramenta ou durante as reparações.
    � As reparações na instalação eléctrica deverão ser efectuadas apenas por um perito.
    � Utilize apenas os acessórios e as peças de substituição recomendados nestas instruções ou pelo fabricante. 

Proxxon GmbH

ATENÇÃO

NORMAS DE SEGURANÇA
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TBM220
LEGENDA

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

O berbequim de mesa PROXXON TBM 220 é uma máquina ideal para furar com a maior precisão.

Esta máquina oferece:
    � Mesa de trabalho concebida com uma fresa de fundição de alumínio sob pressão, bastante ripada
    � Encosto regulável com escala
    � Coluna de aço maciço, cromada
    � Binário de rotação triplo na parte inferior da velocidade
    � Fuso porta-brocas com três rolamentos de precisão de valor elevado, sem folga
    � Cabeça do fuso preparada para a colocação de pinças porta-objectos de aço ou de porta-brocas de 3/8"

DADOS TÉCNICOS

1 Parafuso de fixação da cobertura

2 Alavanca sensível

3 Parafuso com pega

4 Coluna de perfuração

5 Cabo de união

6 Encosto regulável

7 Mesa de perfuração

8 Porca de união

9 Escala de profundidade

10 Interruptor LIG.-DESL.

MEDIDAS
Alcance
Coluna interior até ao centro do porta-brocas 140 mm

140 mm

Distância máxima
Superfície da mesa – cabeça do fuso

 140 mm

Avanço da pínola 30 mm

MOTOR
Tensão 230 V, 50/60 Hz

Potência
85 V

KB 10 min

rpm em vazio do fuso 1800, 4700, 8500 rpm

Ruídos < 70 dB (A)

ACESSÓRIOS

Pinça porta-objectos para hastes 1,0/1,5/2,0/2,4/3,0 e 3,2 mm

Isolamento protector da classe de protecção 2

Utilização só na casa

Por favor não deite esta máquina ao lixo
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TBM220
MANUSEAMENTO

Antes da colocação em funcionamento
Fixe a máquina numa base de estabilidade segura.

Fixar, substituir a ferramenta na pinça porta-objectos.

Antes de substituir a ferramenta, desligue a tomada da alimentação

Se apertar a porca de união sem a espiga correspondente irá danificar a pinça porta-objectos.
1. Introduza o pino 4 (Fig. 2) no orifício e bloqueie o fuso
2. Desaparafuse a porca de união (2)
3. Introduza a pinça porta-objectos pretendida (3) com a ferramenta intercambiável correspondente (1) e volte 
a apertar a porca de união

ATENÇÃO

Antes de substituir a ferramenta, desligue a tomada da alimentação.
1. Introduza a chave do porta-brocas 2 (Fig. 3) no porta-brocas (1)
2. Rode a chave do porta-brocas até ao ponto "A" para o abrir
3. Introduza a ferramenta até ao encosto no porta-brocas
4. Rode a chave do porta-brocas até ao ponto "B" para o fechar e fixar a ferramenta

Desmontar e montar o porta-brocas

ATENÇÃO

Antes de efectuar este trabalho, desligue a tomada da alimentação.
1. Introduza o pino 3 (Fig. 4) no orifício e bloqueie o fuso
2. Introduza a chave do porta-brocas (1) e desaparafuse ou aperte o porta-brocas (2)

Regular a velocidade do fuso

ATENÇÃO

Antes de efectuar este trabalho, desligue a tomada da alimentação.
Não coloque a máquina em funcionamento sem a sua cobertura de protecção.

ATENÇÃO

Segure em todas as ferramentas intercambiáveis da forma mais curta possível. As hastes que sobressaem 
dobram-se facilmente e dão origem a um mau funcionamento na dobra.

Fixar e substituir a ferramenta no porta-brocas (não pertence ao material fornecido)

INDICAÇÃO

Este trabalho é necessário para montar as pinças porta-objectos.

INDICAÇÃO
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TBM220
Não pressione demasiado. Uma velocidade correcta e uniforme irá produzir um alto desempenho de corte.
Correia na posição "A" = 1800 rpm
Correia na posição "B" = 4700 rpm
Correia na posição "C" = 8500 rpm

Orifícios de diâmetro pequeno = alta velocidade
Orifícios de diâmetro grande = baixa velocidade

1. Desaparafuse o parafuso de cabeça estriada 1 (Fig. 5) e retire a tampa (2) até cima.

Não aplique força nos trabalhos seguintes, uma vez que poderá cortar a correia.

2. Rode a polia de transmissão 1 (Fig. 6) até ao ponto "A" e pressione a correia ligeiramente até baixo (ou 
até cima) até que esta fique solta
3. Em primeiro lugar, coloque a correia no escalão pretendido da polia de transmissão (1) e, rodando o fuso, 
posicione a correia no mesmo escalão do fuso do motor
4. Volte a montar a tampa

Regular a tensão da correia

INDICAÇÃO

ATENÇÃO

Antes de efectuar este trabalho, desligue a tomada da alimentação.

Não coloque a máquina em funcionamento sem a sua cobertura de protecção.
1. Desaparafuse o parafuso de cabeça estriada 1 (Fig. 7) e levante a tampa (2)
2. Solte os dois parafusos de fixação 1 (Fig. 8) e desloque o fuso do motor (2) até atingir a tensão necessária
3. Volte a apertar os parafusos de fixação
4. Monte novamente a tampa

ATENÇÃO

Estique a correia até que esta não deslize mais. Uma correia demasiado tensa deforma-se se estiver muito 
tempo parada e reduz o desempenho do motor.

Ajustar a distância entre a ferramenta e a peça que irá criar

INDICAÇÃO

Antes de cada trabalho, ajustar a posição inicial.

Efectuar este trabalho após ter fixado a peça por criar e ter tensionar o orifício.
1. Apoie a caneta com a mão para que não se possa deslocar para baixo
2. Solte os dois parafusos com pega (Fig. 9) e coloque a caneta a uma altura em que a distância entre o 
orifício e a peça por criar seja de 2 a 5 mm
3. Volte a apertar os parafusos de fixação

Ajustar o limite do encosto de profundidade
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TBM220
O percurso de trabalho da pínola é de 30 mm, no máximo. Este pode ser reduzido com o auxílio da escala 
de profundidade.

1. Baixe a pínola com a alavanca sensível até que o orifício 1 (Fig. 10) toque na peça por criar
2. Solte o parafuso de fixação (2)
3. Ajuste o indicador da escala (3) à profundidade de perfuração pretendida
(30 mm máx.) é volte a apertar o parafuso de fixação

INDICAÇÃO

MANUTENÇÃO

Desligue a tomada da alimentação antes de cada trabalho de manutenção e limpeza.

Lubrifique a guia da pínola (Fig. 11) a cada 10 horas de funcionamento com um bom óleo para máquinas.
Após a utilização, limpe cuidadosamente todas as aparas na máquina com uma escova ou um pincel.
Limpe a máquina regularmente com um pano para limpar a sujidade impregnada.
Na eventualidade de um longo período de inactividade da máquina, desmonte a correia para evitar esta se 
desforme e não funcione correctamente.

ATENÇÃO

Não deite o aparelho fora juntamente com o lixo doméstico! O aparelho contém materiais que podem ser reciclados. 
Em caso de dúvida, dirija-se ao centro de reciclagem ou a outras instituições comunais correspondentes.

Eliminação de resíduos                                  

GARANTIA E REPARAÇÃ0
Todos os produtos PROXXON são controlados cuidadosamente após a sua produção.
Se, apesar disso, apresentarem algum defeito, dirija-se por favor ao distribuidor aonde adquiriu o 
produto. Somente este, é responsável pela gestão de todos os direitos legais de garantia que se referem 
exclusivamente a falhas no material e de fabrico.
O uso indevido, como por ex. sobrecarga, danos por acções externas e desgaste normal estão excluídos da garantia.
Encontrará mais informação sobre "Serviço técnico e gestão de sobressalentes" em www.proxxon.com.
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TBM220
ESQUEMA DE PEÇAS
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TBM220
PROXXON S.A.
6-10, Härebierg
L-6868 Wecker

Declaramos, sob a nossa responsabilidade, que este produto cumpre as disposições das directrizes EG seguintes:

Directriz de máquinas UE 2006/42/CE
DIN EN 61029-1 / 01.2010

Directiva UE (compatibilidade electromagnética) 2004/108/CE
DIN EN 55014-1 / 05.2012
DIN EN 55014-2 / 06.2009
DIN EN 61000-3-2 / 03.2010
DIN EN 61000-3-3 / 06 2009

Fecha: 24.03.14

Denominación de producto: TBM 220
Artículo Nº: 28128

Engenheiro, Jörg Wagner

PROXXON S.A.
Área comercial Segurança de aparelhos 

Declaração de conformidade CE






