
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Use  óculos  de  segurança

Durante  o  trabalho  você  deve  usar  protetores  auriculares,  óculos  de  proteção,  máscara  contra  poeira,  

luvas  de  proteção  e  roupas  de  trabalho  resistentes!

Para  proteger  o  usuário,  tome  precauções.

Aviso  de  tensão  perigosa

Perigo  de  ser  rasgado  ou  cortado

Aviso  de  superfície  quente

Instruções  importantes  e  avisos  de  advertência  são  alegorizados  na  máquina  por  
meio  de  símbolos:

Trabalhe  concentrado  e  com  cuidado.  Mantenha  
seu  local  de  trabalho  limpo  e  evite  situações  
perigosas.

Aviso  de  perigo  geral

Antes  de  começar  a  trabalhar,  leia  as  instruções  
de  operação  da  máquina.

Use  luvas  de  proteção

Importantes  instruções  de  segurança

Use  proteção  para  os  ouvidos

Use  uma  máscara  de  poeira

Português



A  serra  de  lâmina  dupla  EDB  480.1  destina-se  ao  uso  profissional.  Pode  ser  operado  somente  

quando  completamente  montado  de  acordo  com  as  instruções  de  montagem.  Com  o  uso  das  

respectivas  lâminas  de  serra,  o  EDB  480.1  é  utilizado  para  cortar  poroton  (até  classe  de  

resistência  20),  concreto  gasoso,  madeira  e  materiais  isolantes.

Peso  líquido:

1600  WEntrada  de  energia:

Aula  de  proteção:

Serra  de  lâmina  dupla  EDB  480.1

EN  55014  e  EN  61000

EDB  480.1  com  2  lâminas  de  serra,  kit  de  ferramentas  e  instruções  de  operação  em  uma  caixa.

II

Derrame:

Lâminas  de  serra  2pcs.  universal

1800  W  

06644000

Taxa  de  curso  sem  carga:

Número  do  pedido:

Instruções  de  segurança

06645000

Supressão  de  interferência:

Número  do  pedido:

Cortar  paredes  com  argamassa  e  gesso  pode  danificar  as  lâminas  de  serra.

110 /  120  V  ~Tensão  nominal:

Grau  de  proteção:

Aplicação  para  Finalidade  Recuada

Conteúdo  da  Entrega

IP  20  

cerca  de  6,1  kg

Dados  técnicos

Conexão  de  rosca:

37452000

Comprimento  de  corte:

50/60  Hz  

3100  spm  
480  mm  38  
mm  especial

O  trabalho  seguro  com  a  máquina  só  é  possível  se  você  ler  completamente  

este  manual  de  instruções  e  seguir  estritamente  as  instruções  contidas.  

Além  disso,  as  instruções  gerais  de  segurança  do  folheto  fornecido  com  a  

ferramenta  devem  ser  observadas.  Antes  do  primeiro  uso,  o  usuário  deve  
absolver  um  treinamento  prático.  Guarde  todos  os  avisos  e  instruções  para  

referência  futura.

Use  apenas  lâminas  de  serra  recomendadas  pelo  fabricante.

Frequência:

230  V  ~

Acessórios  disponíveis:



realizar  uma  operação  em  que  a  ferramenta  de  corte  possa  entrar  em  contato  com  

fiação  oculta  ou  com  seu  próprio  cabo.  O  contato  com  um  fio  “vivo”  também  fará  com  que  

as  partes  metálicas  expostas  da  ferramenta  elétrica  fiquem  “vivas”  e  choquem  o  operador.  

superfícies  de  aperto  isoladas  quando

Insira  o  plugue  na  tomada  somente  quando  o  interruptor  da  ferramenta  estiver  

de  falha  com  máx.  30mA.

Deixe-o  funcionar  em  marcha  lenta  por  cerca  de  30  segundos  em  uma  posição  segura.  

Se  ocorrerem  vibrações  consideráveis  ou  se  outros  defeitos  forem  reconhecidos,  

desligue  imediatamente.

Mande  reparar  os  danos  apenas  por  especialistas.

rachado  ou  danificado  de  outra  forma.

Se  o  cabo  de  alimentação  for  danificado  ou  cortado  durante  o  uso,  não  toque  

nele,  mas  retire  instantaneamente  o  plugue  da  tomada.  Nunca  use  a  ferramenta  

com  o  cabo  de  alimentação  danificado.

começa  de  repente  e  não  sob  supervisão.

danos  no  interruptor,  no  cabo  ou  na  ficha.

A  ferramenta  não  deve  ser  molhada  nem  usada  em  ambiente  úmido.

Para  proteger  o  usuário,  tome  precauções.

e  proporcionar  uma  postura  segura.  A  ferramenta  elétrica  é  guiada  de  forma  mais  segura  
com  ambas  as  mãos.

Trabalhe  concentrado  e  com  cuidado.  Mantenha  seu  local  de  trabalho  limpo  e  

evite  situações  perigosas.

Ligue  e  desligue  a  máquina  se  não  estiver  sob  supervisão,  em  caso  de  montagem  e  

desmontagem  da  máquina,  em  caso  de  queda  de  tensão  ou  ao  fixar  ou  montar  um  

acessório.

com  segurança.

Ao  trabalhar  com  a  máquina,  segure-a  sempre  firmemente  com  as  duas  mãos

A  máquina  só  deve  funcionar  sob  supervisão  de  alguém.

Conduza  sempre  o  cabo  de  alimentação  e  extensão,  bem  como  a  mangueira  de  extração,

para  trás,  afastando-se  da  máquina.  Segure  a  ferramenta  elétrica  apenas  pelas

desligado.  Ao  trabalhar  ao  ar  livre,  a  máquina  deve  ser  utilizada  com  um  disjuntor  de  corrente

Antes  de  usar,  certifique-se  de  que  a  ferramenta  esteja  corretamente  fixada  e  fixada.

Sempre  verifique  a  ferramenta,  cabo  e  ficha  antes  de  usar.

Não  utilize  a  máquina  se  uma  parte  da  carcaça  estiver  danificada  ou  em  caso  de

Verifique  os  acessórios  antes  de  usar.  Não  use  nenhum  produto  que  esteja  quebrado,

Não  use  a  ferramenta  em  um  ambiente  com  perigo  de  explosão.  Não  perfure

materiais  que  contenham  amianto.  Modificações  da  ferramenta  são  proibidas.

Desligue  a  máquina  se  ela  parar  por  qualquer  motivo.  Você  evita  que  isso

Sempre  que  possível,  use  grampos  e  morsas  para  fixar  a  peça  de  trabalho



110V

Primeiro,  verifique  a  correspondência  entre  tensão  e  frequência  com  os  dados  
mencionados  na  placa  de  identificação.

80  m

Conexão  elétrica

40  m

Para  mais  instruções  de  segurança,  consulte  a  caixa!

2,5

Seções  transversais  mínimas  recomendadas  e  comprimentos  máximos  de  

cabos  Tensão  de  rede
1,5  

20  m  
50  m

Use  apenas  cabos  de  extensão  com  seção  transversal  suficiente.  Uma  seção  transversal  
muito  pequena  pode  causar  uma  queda  considerável  no  desempenho  e  um  
superaquecimento  da  máquina  e  do  cabo.

Seção  transversal  em  sq.  mm

colocando-o  para  baixo.  O  inserto  da  ferramenta  pode  emperrar  e  causar  perda  

desligando.  A  lâmina  de  serra  pode  ser  danificada,  quebrar  ou  causar  contragolpes.

O  EDB  480.1  é  fabricado  na  classe  de  proteção  II.

230V

fora  do  corte  somente  depois  que  ela  estiver  parada.  Desta  forma,  você  pode  evitar  

lâmina  de  serra  até  parar  aplicando  pressão  lateral  após

São  permitidas  diferenças  de  tensão  de  +  6  %  a  –  10  %.

partículas que se soltam voando ao redor.

Mantenha  os  cabos  secos,  limpos  e  livres  de  óleo  e  graxa. As  ferramentas

 elétricas  devem ser  inspecionadas  por  um  especialista  com alguma  regularidade.

Durante  o  uso,  o  operador  e  outras  pessoas  em  pé  devem  usar  protetores  auriculares

adequados,  máscara  contra  poeira,  óculos  de  proteção  e  luvas  de  proteção.

Certifique-se  de  que  as  pessoas  no  local  de  trabalho  não  sejam atingidas por

Sempre  espere  até  que  a  máquina  pare  completamente  antes  de

de  controle  sobre  a  ferramenta  elétrica. Nunca  transporte  a  máquina  pelo  cabo.

Menores  de  16  anos  não  podem  utilizar  a  ferramenta.

Quando  o  corte  estiver  concluído,  desligue  a  máquina  e  puxe  a  lâmina  de  serra  para

contragolpes  e  pode  colocar  a  máquina  no  chão  com  segurança.  Não  freie  a



Não  use  a  serra  para  cortar  curvas  e  não  para  cortes  de  imersão.

1

Faça  apenas  cortes  para  baixo.  Evite  cortar  terra,  pois  isso  irá  embotar  as  lâminas  de  
serra  muito  rapidamente.

Assim  que  o  interruptor  liga/desliga  é  solto,  o  interruptor  

de  bloqueio  é  ativado  automaticamente  para  evitar  
partidas  involuntárias.

Após  as  lâminas  terem  engatado  na  peça  de  trabalho,  guie  a  ferramenta  para  frente  e  
para  trás  em  rotação,  veja  o  movimento  de  serra  enquanto  as  lâminas  cortam  a  peça  de  

Não  permita  o  bloqueio  da  ferramenta.  Aplique  apenas  uma  leve  pressão  na  ferramenta  
e  não  exerça  pressão  lateral  na  lâmina  da  serra.

Ao  serrar  materiais  de  construção  leves,  observe  as  disposições  legais  e  as  
recomendações  dos  fornecedores  de  materiais.

Para  cortes  longos  e  retos,  primeiro  desenhe  uma  linha  na  peça  de  trabalho  e  siga  a  linha.

O  EDB  480  está  equipado  com  um  botão  de  bloqueio  contra  ligação  involuntária.

Para  mudar  de  lado,  abra  o  parafuso  sextavado  interno  
(veja  a  seta)  com  a  chave  Allen  SW  5  fornecida  e  instale  
a  alça  no  lado  oposto.

Ao  ligar  a  máquina,  as  lâminas  da  serra  não  podem  encostar  ou  tocar  em  nada.

Verifique  se  há  objetos  estranhos  na  madeira,  tábuas  de  prensar,  materiais  de  
construção,  etc.,  como  pregos,  parafusos  ou  similares,  e  remova-os,  se  necessário.

Ligar  e  desligar

O  punho  auxiliar  pode  ser  montado  no  lado  esquerdo  ou  
direito  da  máquina,  dependendo  do  método  de  operação.

Instruções  de  uso

Punho  auxiliar

2

Primeiro  pressione  o  botão  de  bloqueio  (1)
para  desbloquear  a ferramenta.

Para  operar  a  ferramenta,  pressione  o  botão  liga/desliga  (2).

trabalho.



Atenção!
Antes  de  qualquer  trabalho  na  ferramenta,  desligue  a  ficha  da  rede!

C

Atenção!

Levante  as  lâminas  de  serra  separadamente  do  suporte  no  

alojamento  (B)  e  puxe-as  da  espada  (C).

Troca  de  ferramenta

Desaperte  ambos  os  parafusos  de  fixação  da  lâmina  de  

serra  com  a  chave  Allen  SW  5  (A).

B

Verifique  regularmente  os  parafusos  de  fixação  da  lâmina  de  serra.

Depois  de  terminar  o  procedimento  de  trabalho,  desligue  a  ferramenta  elétrica.

UMA

Monte  a  proteção  da  lâmina  de  serra  nas  lâminas  de  serra.

Não  use  a  espada  para  retirar  pedaços  de  madeira  serrados,  etc.

Remoção  das  lâminas  de  serra:

Caso  as  lâminas  da  serra  fiquem  emperradas,  desligue  a  máquina  imediatamente.  Alargue  um  

pouco  o  corte  de  serra  com  uma  ferramenta  adequada  e  retire  a  máquina.

Use  luvas  de  proteção  ao  montar  as  lâminas  de  serra.  Perigo  de  ferimentos  ao  tocar  nas  lâminas  de  

serra.

Coloque  a  ferramenta  de  cabeça  para  baixo  em  uma  superfície

de  trabalho  plana  e  estável.



Verifique  regularmente  os  parafusos  de  fixação  da  lâmina  de  serra.

Deixe  a  máquina  funcionar  por  um  curto  período  de  tempo  e  em  uma  posição  segura.  Se  a  máquina  

não  funcionar  facilmente,  pare  de  trabalhar  imediatamente.

Limpe  a  espada,  a  guia  da  lâmina  da  serra  e  as  lâminas  da  serra  após  terminar  o  

Aperte  os  dois  parafusos  de  fixação  da  lâmina  de  serra  

firmemente  pressionando  e  girando  simultaneamente  com  

a  extremidade  curta  da  chave  Allen  SW  5  (G).

Mantenha  sempre  a  ferramenta  elétrica  e  as  aberturas  de  ventilação  limpas.

Insira  as  extremidades  traseiras  das  lâminas  de  serra  na  

carcaça,  até  que  os  orifícios  rosqueados  estejam  na  

posição  correta  (F).

Cuidado  e  manutenção

As  reparações  só  podem  ser  executadas  por  pessoal  devidamente  qualificado  e  experiente.  Após  

cada  reparo,  a  máquina  deve  ser  inspecionada  por  um  especialista  em  eletricidade.  Devido  ao  seu  

design,  a  máquina  necessita  de  um  mínimo  de  cuidados  e  manutenção.  No  entanto,  os  seguintes  

pontos  sempre  devem  ser  observados:  Sempre  que  trabalhar  na  máquina,  monte  sempre  a  proteção  

da  lâmina  de  serra  nas  lâminas  de  serra.

B

D

Use  apenas  acessório  original!

Antes  do  início  dos  trabalhos  de  manutenção  ou  reparo,  você  deve  desconectar  

o  plugue  da  rede  elétrica.

E

Insira  ambas  as  lâminas  de  serra  separadamente  pela  

frente  na  ranhura  da  espada  (D),  até  que  ambas  as  

saliências  das  lâminas  de  serra  se  encaixem  nas  

reentrâncias  da  espada  (E).

G

Montagem  das  lâminas  de  serra:

F

trabalho  e  se  ocorrerem  vibrações  nas  lâminas  da  serra.



A  vibração  típica  mão-braço  é  inferior  a  2,5  m/s².

A  equipe  de  serviço  de  aplicação  da  EIBENSTOCK  responderá  com  prazer  a  
perguntas  sobre  nossos  produtos  e  seus  acessórios.

Use  protetores  auriculares!

O  nosso  serviço  pós-venda  responde  às  suas  questões  relativas  à  manutenção  e  reparação  
do  seu  produto,  bem  como  às  peças  sobressalentes.

A  indicação  de  emissão  de  ruído  é  medida  de  acordo  com  a  norma  DIN  45  635,  parte  21.  O  
nível  de  pressão  acústica  no  local  de  trabalho  pode  ultrapassar  85  dB  (A);  neste  caso,  
medidas  de  proteção  devem  ser  tomadas.

Emissão  de  Ruído /  Vibração

Os  componentes  plásticos  da  ferramenta  são  marcados  de  acordo  com  seu  material,  o  que  
possibilita  a  retirada  ecologicamente  correta  e  diferenciada  devido  às  facilidades  de  coleta  
disponíveis.

De  acordo  com  a  Diretiva  Europeia  2012/19/UE  sobre  resíduos  de  
equipamentos  elétricos  e  eletrônicos  e  sua  implementação  de  
acordo  com  a  legislação  nacional,  as  ferramentas  elétricas  que  
chegaram  ao  fim  de  sua  vida  útil  devem  ser  coletadas  

separadamente  e  devolvidas  a  uma  instalação  de  reciclagem  
compatível  com  o  meio  ambiente.

Durante  o  trabalho,  preste  atenção  para  que  nenhuma  partícula  entre  na  
máquina.

Para  evitar  danos  no  transporte,  a  ferramenta  elétrica  deve  ser  entregue  em  uma  embalagem  
resistente.  A  embalagem,  bem  como  a  unidade  e  os  acessórios  são  feitos  de  materiais  
recicláveis  e  podem  ser  descartados  adequadamente.

Apenas  para  países  da  UE  

Não  elimine  ferramentas  elétricas  juntamente  com  o  lixo  doméstico!

Em  caso  de  falha,  o  reparo  deve  ser  realizado  por  uma  oficina  de  serviço  
autorizada.

Concreto  celular  e  blocos  de  construção  térmicos  contêm  cal  e  areia  de  quartzo.

Reciclagem  de  matéria-prima  em  vez  de  descarte  de  resíduos

Remova  regularmente  as  lâminas  de  serra  depois  de  cortar  concreto  celular  
ou  blocos  de  construção  térmicos.  Limpe  cuidadosamente  as  lâminas  de  serra  e  a  barra.

Proteção  Ambiental



Recomenda-se  a  utilização  de  uma  máscara  anti-poeira  da  classe  de  filtro  P2.

Certos  tipos  de  pó  são  classificados  como  cancerígenos,  como  pó  de  carvalho  e  faia,  
especialmente  em  conjunto  com  aditivos  para  condicionamento  de  madeira  (cromato,  

minerais  e  metais  podem  ser  prejudiciais.  O  contato  ou  a  inalação  do  pó  pode  causar  

Danos  devido  a  defeitos  de  material  ou  falhas  de  produção  devem  ser  eliminados  
gratuitamente  por  reparo  ou  substituição.

Identificar  medidas  de  segurança  adicionais  para  proteger  o  operador  dos  efeitos  da  
vibração,  tais  como:  manter  a  ferramenta  e  os  acessórios,  manter  as  mãos  aquecidas,  
organização  dos  padrões  de  trabalho.

O  nível  de  emissão  de  vibração  declarado  representa  as  principais  aplicações  da  
ferramenta.  No  entanto,  se  a  ferramenta  for  utilizada  para  aplicações  diferentes,  com  
acessórios  diferentes  ou  com  manutenção  deficiente,  a  emissão  de  vibração  pode  
ser  diferente.  Isso  pode  aumentar  significativamente  o  nível  de  exposição  ao  longo  do  período  total  de  trabalho.

excluídos  desta  garantia.

Uma  estimativa  do  nível  de  exposição  à  vibração  também  deve  levar  em  conta  os  
momentos  em  que  a  ferramenta  é  desligada  ou  quando  está  funcionando,  mas  não  
está  realmente  fazendo  o  trabalho.  Isso  pode  reduzir  significativamente  o  nível  de  
exposição  durante  todo  o  período  de  trabalho.

O  nível  de  emissão  de  vibração  fornecido  nesta  folha  de  informações  foi  medido  de  
acordo  com  um  teste  padronizado  fornecido  na  EN  60745  e  pode  ser  usado  para  
comparar  uma  ferramenta  com  outra.  Pode  ser  usado  para  uma  avaliação  preliminar  
da  exposição.

De  acordo  com  nossas  condições  gerais  de  entrega  para  negócios,  os  fornecedores  
devem  fornecer  às  empresas  um  período  de  garantia  de  12  meses  para  defeitos  
redibitórios  (a  serem  documentados  por  fatura  ou  nota  de  entrega).

Valores  medidos  determinados  de  acordo  com  EN  60  745.

Proteção  contra as poeiras

O  local  de  trabalho  deve  ser  bem  ventilado.

conservante  de  madeira).
Os materiais que contenham amianto devem ser tratados apenas por especialistas.

As poeiras de materiais como tintas contendo chumbo, algumas espécies de madeira,

reações alérgicas e/ou doenças respiratórias ao operador ou a quem estiver por perto.

Reclamações serão aceites somente se a ferramenta for devolvida em condições não
desmontada  ao  fabricante  ou  a  um  centro  de  serviço  autorizado  Eibenstock.

Danos causados por desgaste natural, sobrecarga ou manuseio inadequado estão

Garantia
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