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Instruções de Serviço 
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CARO CLIENTE!

Antes de utilizar o aparelho, leia detalhadamente as normas de segurança e as instruções de utilização anexas.
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LEGENDA

A máquina furadora-rectificadora lBS/E de PROXXON é a máquina ideal para furar com precisão, fresar, 
rectificar, polir, escovar, desoxidar, gravar,  cinzelar e separar.

Podem trabalhar aço, metal não ferroso, vidro, madeira, minerais e cerâmica.  
O fuso porta-broca está colocado sem jogo na carcaça de alumínio colada à pressão por um rolamento de bolas 
de precisão. Um motor especial permanentemente silencioso con-duz a um rendimento máximo apesar de ser 
de tamanho mínimo.
Carcaça compacta de nylon reforçado de fibras de vidro com ajuste de 20 mm à carcaça de alumínio. As pinças 
porta-peça de aço fornecidas com a máquina facilitam a mudança de ferramen-tas e oferecem uma precisão de 
concentricidade mais exacta que um mandril porta-brocas.

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA                                 

DADOS TÉCNICOS

1 Botão de regulação do número de rotações 6 Porca de união com pinça porta-peça

2 Interruptor CON.-DESC. 7 Ajuste para bancada (0 20 mm)

3 Arco de suspensão 8 Pinças porta-peça

4 Cabo de ligação 9 Chave de boca

5 Botão de retenção

DIMENSÕES E PESOS
Comprimento aprox. 250 mm

Peso aprox. 500 g

Ajuste Ø 20 mm 

DIMENSÕES DE MESA
Lixadora 98 x 140 mm 

MOTOR
Tensão 230 V, 50/60 Hz 

Número de rotações 5.000 - 20.000/min 

Consumo de energia máx. 100 W 

Ruídos ≤ 70 dB(A} 

Vibração à empunhadura ≤ 2,5 m/s² 

Isolamento protector da classe de protecção 2

Utilização só na casa

Por favor não deite esta máquina ao lixo
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Volume de fornecimento 
Um IB/E
6 pinças porta-peças de aço de 0,8 a 3,2 mm
Uma chave de boca
Um exemplar das instruções de serviço
Um exemplar das indicações de segurança

USO

TRABALHOS COM A MÁQUINA 

Desligar a tomada de alimentação antes de substituir a ferramenta.

Não pressionar nunca o botão de retenção (flecha fig. 2) enquanto a máquina estiver em funcionamento. 

1. Girar lentamente a porca de unão 1 (1ig. 2) e premir no mesmo instante o botão de retenção até que se 
engate. Desaparafusar a porca algumas voltas e substituir a ferramenta.

Se a porca cega se encontra demasiado apertada, utilize a chave de boca adjunta.

ATENÇÃO

Usem sempre óculos protecção. 

Não usem barritas de abrasivos deterioradas e não trabalhem com paus deformados.

Usar uma máscara de protecção no caso de trabalhos muito poeirentos ou se se formam pós nocivos 
para a saúde.

Ligar a máquina no interruptor 2 (fig. 3) e ajustar o número de rotações com o botão (1) de acordo com o 
trabalho a efectuar. 

ATENÇÃO

Fixar as ferramentas usadas o mais curto possível. Paus longos que sobressaem deformam-se facilmente 
e conduzem a uma rotação excêntrica.

INDICAÇÃO

Um alto poder abrasivo não se provoca por uma  pressão alta de contacto mas pelo número de rotações 
correcto e regular.

Fresas I barites pequenos = alto número de rotações
Fresas I barites grandes = baixo número de rotações

2.Tenham a máquina como uma esferográfica (fig. 3) para fresar ou gravar, mas tenham atenção para não 
cobrir as aberturas estritas de ventilação.
3. Tenham a máquina como o astil de um martelo (fig. 4) para trabalhos grossos.

INDICAÇÃO

Fixar, substituir a ferramenta
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Devido à sua ergonomia a furadora-rectificadora IB/E pode ser conduzida pelo ajuste.   
A rosca da porca da pinça porta-peça está integrada na carcaça da máquina. Por este motivo não é possível 
usar um porta-brocas.

Risco de lesões! 
Desligar antes de realizar qualquer trabalho de manutenção e limpeza.

Advertência:
Quando se trabalha com madeira, os aparelhos. 
Enchem-se de pó. Por este motivo, é essencial a sua limpeza. 
Mantenha sempre livres de pó e sujidade os orifícios que permitem a refrigeração do motor. 
Elimine cuidadosamente com um pincel ou pano suave qualquer resto de pó abrasivo. Procure que todas 
as ranhuras de ventilação fiquem livres. 

PERIGO

MANUTENÇÃO

Por favor, não deite o aparelho no lixo doméstico! O aparelho contém materiais que se podem reciclar.
Em caso de dúvidas dirija-se ao seu centro de reciclagem ou outras instituições comuns correspondentes. 

Eliminação de resíduos                                  
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ESQUEMA DE PEÇAS
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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 60745-1 / 01.2010

Directiva UE (compatibilidade electromagnética) 2004/108/CE
DIN EN 55014-1 / 02.2012
DIN EN 55014-2 / 06.2009
DIN EN 61000-3-2 / 03.2010
DIN EN 61000-3-3 / 03.2014

Fecha: 15.12.14

Denominación de producto: IBS/E
Artículo Nº: 28481

Engenheiro, Jörg Wagner

PROXXON S.A.
Área comercial Segurança de aparelhos 

Declaração de conformidade CE






