
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Alinhar  os  tubos  exatamente na horizontal
e na perpendicular/a 90° c/ o disco de corte !



usando  luvas  de  segurança

Trabalhe  com  concentração  e  dedicação  ao  exercício.

Aviso  de  perigo  geral

Perigo  alta  voltagem

Mantenha  seu  local  de  trabalho  limpo  e  evite  
situações  perigosas.

Tome  precauções  para  proteger  o  operador.

Aviso  de  superfície  quente

Perigo  de  rasgar  ou  cortar

Ao  trabalhar,  você  deve  usar  proteção  auditiva,  óculos  de  proteção,  máscara  
contra  poeira,  luvas  de  proteção  e  roupas  de  trabalho  resistentes!

usar  proteção  para  os  ouvidos

usar  óculos  de  segurança

Máquina  mostrada:
Instruções  e  avisos  importantes  são  identificados  por  símbolos  no

use  uma  máscara  de  poeira

Leia  as  instruções  de  operação  antes  de  

operar  a  máquina.

Instruções  importantes

PORTUGUÊS

Sinais  de  aviso



Nº  do  pedido

Só  pode  ser  operado  totalmente  montado  de  acordo  com  as  instruções  de  operação.

Frequência:  

1250  W

Aspirador  a  seco/húmido  DSS  25  M

Consumo  de  energia:

Disco  de  corte  e  chanfradura  de  diamante  Diamante /  HM  Ø  125mm

09917000

Cortador  de  tubos  ERC  350

125  mm  

Ø  22,2  mm  
350  mm  II  IP  
20  aprox.  

06652000

Acessórios  disponíveis:

O  sistema  de  corte  de  tubos  destina-se  a  uso  profissional.

37137000

A  aspiração  de  pó  é  obrigatória.

230V~

Disco  de  corte  de  diamante  universal  Ø  125mm  

(para  tubos  de  ventilação  metálicos)

ERC  350  com  ferramentas  de  montagem  e  instruções  de  operação  na  caixa  da  máquina.

Voltagem  nominal:

37450000

Artigo  

Disco  de  corte  e  chanframento  de  diamante  diamante  Ø  

125mm  (por  exemplo,  para  tubos  HT  e  KG)

Número  do  pedido:

(para  tubos  de  paredes  espessas,  por  exemplo,  tubos  PP /  Skolan)

Use  apenas  discos  de  corte  e  chanfro  diamantados  recomendados  pelo  fabricante.

O  sistema  de  corte  de  tubos  ERC  350  é  usado  com  os  discos  de  corte  e  chanfradura  
diamantados  apropriados  para  cortar  tubos  de  plástico  e  metal  (por  exemplo,  tubos  HT,  
KG  e  PP,  tubos  com  costura  espiral).

Especificações  técnicas

50/60Hz  
12.000  rpm

37541000

Velocidade  sem carga:

Diâmetro  máximo  do  disco:

Porta-ferramentas:
Diâmetro máximo  do  tubo:
Grau  de  proteção:

Supressão de interferência de acordo com:

Entrega

Uso  pretendido

14,9  kg

EN 55014  e  EN 61000
Peso:



qualquer  motivo.  Dessa  forma,  você  evita  a  inicialização  repentina  

Mantenha  seu  local  de  trabalho  limpo  e  evite  
situações  perigosas.

Tome  precauções  para  proteger  o  operador.

Se  o  cabo  de  ligação  for  danificado  ou  rompido  
durante  o  trabalho,  não  o  toque,  mas  retire  
imediatamente  a  ficha  de  rede.  Nunca  opere  o  aparelho  
com  um  cabo  de  conexão  danificado.

O  dispositivo  não  deve  estar  úmido  e  não  deve  
ser  operado  em  um  ambiente  úmido.

instruções  de  segurança

O  trabalho  seguro  com  o  dispositivo  só  é  possível,

Além  disso,  devem  ser  seguidas  as  instruções  gerais  de  
segurança  contidas  no  manual  anexo.  Obtenha  uma  
introdução  prática  antes  de  usá-lo  pela  primeira  vez.  
Guarde  todos  os  avisos  e  instruções  de  segurança  para  
uso  futuro.

se  você  ler  o  manual  do  usuário  completamente  e  seguir  
estritamente  as  instruções  nele  contidas.

Trabalhe  com  concentração  e  dedicação  ao  exercício.

Disjuntor  com  máx.  30  mA.
Desconecte o cabo de alimentação e verifique se o interruptor está
desligado  quando  a  máquina  é  deixada  sem  vigilância,  como  ao
montar  ou  desmontar,  em  caso  de  queda  de  energia  ou  ao  instalar
ou  instalar  um  acessório.  Desligue  a  máquina  se  ela  parar  por

sem sua supervisão.

Verifique se as RPM indicada no disco são iguais as RPM da máquina.  

Utilize apenas discos de corte diamantados para a ferramenta elétrica.

Não  trabalhe  perto  de  produtos  facilmente  inflamáveis  ou  explosivos

Não use o dispositivo se parte da caixa estiver com defeito ou se o
interruptor,  cabo  ou  ficha  estiver  danificados.

Materiais  que  contenham  amianto  não  devem  ser processados.

A  manipulação  do  dispositivo  não  é permitida.
Verifique  o  dispositivo,  cabo  e  ficha  antes  de  cada  uso.
Mande  reparar  os  danos  apenas  por  um  especialista.
Insira  a  ficha na  tomada  apenas  com  a  máquina  desligada.
Opere  o  dispositivo ao  ar  livre  usando  uma  corrente  residual



Não  toque  nas  peças  rotativas.

Os discos de corte devem ser usados de acordo com as instruções do fabricante.

Pessoas  menores  de  16  anos  não  estão  autorizadas  a  usar  a ferramenta.

Os  discos  de  corte  diamantados  a ser usados devem ser só os recomendados.

entra  em  contato  com  a  peça  de  trabalho.

Nunca  transporte  o  aparelho  pelo  cabo.  

Discos de corte, flanges ou outros acessórios devem ser encaixados
exatamente eixo  de  retificação  de  sua  ferramenta  elétrica.

Ao  trabalhar com esta máquina, use proteção auricular e proteção contra
poeira,  óculos  de  proteção  e  luvas  de  proteção.
Certifique-se de que as pessoas na área de trabalho não são atingidas por

Verifique os acessórios antes de usá-los; não use produtos quebrados,
rachados  ou  danificados.

Certifique-se  de  que  a  ferramenta  esteja  devidamente  encaixada  e  fixada
antes  do  uso  e  deixe  a  ferramenta  em  marcha  lenta  por  cerca  de  30
segundos  em  uma  posição  segura.  Desligue  imediatamente  se  ocorrer
vibração  significativa  ou  se  outros  defeitos  forem  encontrados.
Ao trabalhar, sempre direcione o cabo de alimentação, o cabo de extensão e
a  mangueira  de  sucção  para  trás,  longe  do  dispositivo.

Certifique-se de que a roda diamantada não está ligada antes de ligar

partículas voadoras originárias do material a cortar, evite esse perigo.
Mantenha  os  cabos  secos,  limpos  e  livres  de  óleos.
As ferramentas  elétricas  devem  ser  inspecionadas  periodicamente,

Aguarde o disco diamantado atingir a velocidade máxima antes de
iniciar o corte.

uma tarefa que deve ser realizada por especialistas.
Certifique-se  de  que  o  tubo  a  ser  cortado  está  vazio.
Certifique-se  de  que  o  tubo  esteja  posicionado  corretamente  e  reto.

Por exemplo, nunca esmerilhe com a superfície lateral de um disco de corte.

Atenção!
 
A  ferramenta  continua  a  funcionar  depois  de  desligar  a  máquina.
Após concluir o processo  e corte,  eixe o  disco diamantado parar antes
de  remover  o  tubo.  Não  desacelere  a  ferramenta  aplicando  pressão
lateral  no  disco  diamantado.



-
+

notas  de  trabalho

comutação  momentânea

UMA

Ligar:  pressione  o  botão  liga/desliga
Desligar:  Solte  o  botão  liga/desliga

comutação  contínua

Conexão  elétrica

Ligar:  Pressione  o  botão  liga-desliga  e  quando  pressionado  com
Botão  de  travamento

O  sistema  de  corte  de  tubos  ERC  350  é  projetado  na  classe  de  proteção  II.

Desvios  de  tensão  de  +6%  e  -10%  são  permitidos.  Use  apenas  cabos  de  extensão  
com  seção  transversal  suficiente.  Uma  seção  transversal  muito  pequena  pode  
resultar  em  perda  excessiva  de  energia  e  superaquecimento  da  máquina  e  do  
cabo.

Antes  do  comissionamento,  verifique  se  a  tensão  e  a  frequência  da  rede  
correspondem  aos  dados  fornecidos  na  placa  de  identificação.

Ligar /  desligar

Desligar:  pressione  e  solte  o  botão  liga /  desliga  novamente

Ajustando  a  profundidade  

do  chanfro:  Para  ajustar  a  profundidade  do  chanfro  desejada,  solte  os  dois  
parafusos  de  aperto  manual  (A).  Deslize  a  chapa  de  metal  para  cima  para  aumentar  
o  bisel  e  para  baixo  para  diminuí-lo.  Aperte  os  parafusos  borboleta  novamente.  
Verifique  a  profundidade  do  chanfro  com  um  corte  de  teste.



Ligue  a  máquina  à  tomada  de  vácuo  e  
mude  o  vácuo  para  o  modo  automático.

Recomendamos  aparafusar  o  sistema  de  corte  de  tubos  em  um  palete.

Gire  o  braço  da  máquina  para  
cima  e  trave-o  com  o  pino  de  
travamento  (5).

1

5

3 2

Coloque  o  sistema  de  corte  de  tubos  (1)  sobre  uma  superfície  plana.

4

A  bandeja  de  tubos  integrada  (2)  pode  ser  montada  à  esquerda  ou  à  
direita  do  sistema  de  corte,  conforme  necessário.  Puxe  o  suporte  de  tubo  
integrado  (2)  para  o  comprimento  desejado.

Conecte  um  pó  industrial  fornecido

Este  deve  estar  alinhado  com  o  sistema  de  separação.
Use  a  bandeja  de  tubos  adicional  (3)  para  separar  tubos  mais  longos.

bocal  
de  sucção  (4).

Se  necessário,  use  um  auxílio  (barra,  régua...).

no



Solte  o  parafuso  sextavado  (D)  no  sentido  horário  (rosca  esquerda!)

troca  de  ferramenta

Remova  o  parafuso  de  cabeça  sextavada,  o  flange  externo  e  a  arruela  de  
corte  e  chanfro.

Cuidado!

Para  mudar,  o  disco  de  corte  e  chanfradura  deve  ser  ligeiramente  inclinado  
em  ângulo.

O  disco  de  corte  e  chanfradura  e  o  parafuso  de  fixação  podem  ficar  quentes  
com  o  uso.  Você  pode  queimar  as  mãos  ou  se  cortar  ou  rasgar  nos  
segmentos.
Portanto,  sempre  use  luvas  de  trabalho  de  proteção  ao  trocar  as  ferramentas.

Insira  o  tubo  a  ser  cortado.

Perigo!

Ligue  a  máquina  (modo  permanente).  Afrouxe  o  parafuso  de  travamento  (4)  
e  mergulhe  o  disco  de  corte  e  chanfro  no  tubo.  Agora  gire  o  tubo  na  direção  
da  seta  em  velocidade  moderada  até  que  o  tubo  esteja  completamente  
cortado.

Antes  de  qualquer  trabalho  no  aparelho,  retire  a  ficha  de  rede!

Não  toque  no  disco  giratório.

Afrouxe  os  dois  parafusos  de  aperto  manual  (A)  e  remova  o  ajustador  de  
profundidade  do  chanfro  (B)  e  a  placa  de  cobertura  (C).

Perigo!

com  a  chave  de  anel  (SW  11)  enquanto  segura  o  flange  externo  (E)  com  a  
segunda  chave  de  anel  (SW  19).

Desligue  a  máquina  imediatamente  após  o  processo  de  corte!



guarda.

B

Opere  a  máquina  brevemente  em  uma  posição  segura.

Se  a  ferramenta  não  funcionar  suavemente,  pare  de  trabalhar  imediatamente.

A  equipe  de  consultoria  de  aplicação  da  EIBENSTOCK  terá  prazer  em  ajudá-lo  
com  perguntas  sobre  nossos  produtos  e  seus  acessórios.

Cuidado  e  manutenção

Para  montar  o  novo  disco  de  corte  e  chanfro,  proceda  na  ordem  inversa.  Reaperte  o  
parafuso  sextavado  no  sentido  anti-horário.

Antes  de  iniciar  os  trabalhos  de  manutenção  ou  reparação,  
certifique-se  de  que  retira  a  ficha  de  rede!

E

As  reparações  só  podem  ser  efectuadas  por  pessoal  qualificado,  com  base  na  sua  
formação  e  experiência.

C
D

O  dispositivo  deve  ser  verificado  por  um  eletricista  qualificado  após  cada  reparo.

UMA

A  ferramenta  elétrica  foi  projetada  para  exigir  um  mínimo  de  cuidado  e  manutenção.  No  

entanto,  os  seguintes  pontos  devem  ser  sempre  observados:  ÿ  A  ferramenta  elétrica  e  as  

aberturas  de  ventilação  são  sempre  mantidas  limpas

Ao trabalhar, certifique-se de que nenhum corpo estranho entre na ferramenta elétrica.

Se  o  dispositivo  falhar,  ele  só  pode  ser  reparado  por  uma  oficina  autorizada.

O representante da marca responde  às  suas  perguntas  sobre  reparo  e  manutenção
de  seu  produto  e  peças  de  reposição.



Não  deite  fora  as  ferramentas  eléctricas  no  lixo  doméstico!

Ao  celebrar  o  contrato  de  compra  do  novo  aparelho  elétrico  ou  eletrónico,  o  distribuidor  

deve  informar  o  utilizador  final  da  possibilidade  de  devolver  ou  recolher  gratuitamente  o  

antigo  aparelho  e

Recuperação  de  matéria-prima  em  vez  de  descarte  de  resíduos

Distribuidores  com  área  de  vendas  de  equipamentos  eletroeletrônicos  de  pelo  menos  
400  m²  e  distribuidores  de  alimentos  com  área  total  de  vendas  de  pelo  menos  800  m²  que  

ofereçam  equipamentos  eletroeletrônicos  várias  vezes  ao  ano  civil  ou  permanentemente  e  

os  disponibilizem  no  mercado  são  obrigados  a  1  a  entrega  de  um  novo  dispositivo  elétrico  

ou  eletrônico  a  um  usuário  final,  a  receber  de  volta  um  dispositivo  antigo  de  um  usuário  

final  do  mesmo  tipo  de  dispositivo,  que  cumpra  essencialmente  as  mesmas  funções  que  o  

novo  dispositivo,  no  ponto  de  entrega  ou  nas  imediações  do  mesmo  gratuitamente;  O  local  

de  entrega  também  é  o  domicílio  particular  se  a  entrega  ocorrer  por  meio  de  entrega:  Neste  

caso,  a  coleta  do  dispositivo  antigo  é  gratuita  para  o  usuário  final;  e  2.  a  pedido  do  utilizador  

final,  recolher  gratuitamente  na  loja  de  retalho  ou  nas  imediações  dispositivos  antigos  que  

não  sejam  superiores  a  25  cm  em  qualquer  dimensão  externa;  a  devolução  não  deve  estar  

vinculada  à  compra  de  um  aparelho  elétrico  ou  eletrônico  e  está  limitada  a  três  aparelhos  

antigos  por  tipo  de  aparelho.

Apenas  para  países  da  UE

Proteção  Ambiental

Informações  sobre  a  devolução  de  aparelhos  eletrônicos  antigos  de  residências  particulares  

Conforme  descrito  em  mais  detalhes  abaixo,  alguns  distribuidores  são  obrigados  a  

devolver  aparelhos  antigos  gratuitamente.

As  partes  plásticas  do  aparelho  estão  marcadas.  Isto  permite  uma  eliminação  ordenada  e  

amiga  do  ambiente  através  das  instalações  de  recolha  oferecidas.

Apenas  para  a  Alemanha:

De  acordo  com  a  Diretiva  Europeia  2012/19/EG  sobre  resíduos  de  

equipamentos  elétricos  e  eletrônicos  e  sua  implementação  na  legislação  

nacional,  as  ferramentas  elétricas  usadas  devem  ser  coletadas  

separadamente  e  recicladas  de  maneira  ecológica.

A  embalagem,  bem  como  o  aparelho  e  os  acessórios  são  feitos  de  materiais  recicláveis  e  

devem  ser  eliminados  em  conformidade.

Para  evitar  danos  de  transporte,  o  aparelho  deve  ser  entregue  numa  embalagem  estável.



A  vibração  da  mão/braço  é  normalmente  inferior  a  2,5  m/s².

O  mesmo  se  aplica  às  vendas  através  de  meios  de  comunicação  de  longa  
distância  se  a  área  de  armazenamento  e  expedição  de  equipamentos  
eletroeletrônicos  for  de  pelo  menos  400  m²  ou  toda  a  área  de  
armazenamento  e  expedição  for  de  pelo  menos  800  m²,  sendo  que  a  coleta  
gratuita  de  equipamentos  elétricos  e  eletrônicos  nas  categorias  1  (trocador  
de  calor),  2  (telas  de  exibição)  e  4  (dispositivos  grandes  com  pelo  menos  uma  
dimensão  externa  superior  a  50  cm).

Para  perguntar  ao  usuário  final  sobre  sua  intenção  de  devolver  um  
dispositivo  legado  quando  o  novo  dispositivo  for  entregue.

Estabelecer  medidas  de  segurança  adicionais  para  proteger  o  operador  dos  
efeitos  da  vibração,  tais  como:  manutenção  de  ferramentas  elétricas  e  
acessórios,  manter  as  mãos  aquecidas,  organização  dos  processos  de  
trabalho.

O  ruído  desta  ferramenta  elétrica  é  medido  de  acordo  com  a  norma  DIN  45  
635,  parte  21.  O  nível  de  pressão  sonora  no  local  de  trabalho  pode  ultrapassar  
85  dB  (A);  neste  caso,  são  necessárias  medidas  de  proteção  contra  ruído  para  
o  operador.

O  nível  de  emissão  de  vibração  fornecido  nestas  instruções  foi  medido  de  
acordo  com  um  método  de  medição  padronizado  na  EN  60745  e  pode  ser  
usado  para  comparar  uma  ferramenta  elétrica  com  outra.  Também  é  adequado  
para  uma  avaliação  preliminar  da  exposição  à  vibração.  O  nível  de  vibração  
especificado  representa  as  principais  aplicações  da  ferramenta  elétrica.  No  
entanto,  se  a  ferramenta  elétrica  for  usada  para  aplicações  diferentes,  com  
acessórios  diferentes  ou  com  manutenção  precária,  o  nível  de  emissão  de  
vibração  pode  ser  diferente.  Isso  pode  aumentar  significativamente  a  
exposição  à  vibração  durante  todo  o  período  de  trabalho.  Para  uma  avaliação  
precisa  da  exposição  à  vibração,  os  momentos  em  que  o  dispositivo  está  
desligado  ou  em  funcionamento,  mas  não  em  uso,  também  devem  ser  levados  
em  consideração.  Isso  pode  reduzir  significativamente  a  exposição  à  vibração  
durante  todo  o  período  de  trabalho.

ruído /  vibração

Para  todos  os  outros  equipamentos  elétricos  e  eletrónicos,  o  
distribuidor  deve  garantir  opções  de  devolução  adequadas  a  uma  
distância  razoável  do  respetivo  utilizador  final;  isso  também  se  aplica  
a  dispositivos  antigos  que  não  sejam  maiores  que  25  cm  em  qualquer  

Deve usar  proteção  para  os  ouvidos!

Valores  medidos  determinados  de  acordo  com  EN  60745.

dimensão  externa,  que  o  usuário  final  deseja  devolver  sem  comprar
um  novo  dispositivo.



Estão  excluídos  os  danos  causados  por  desgaste  natural,  sobrecarga  
ou  manuseio  inadequado.

Poeiras  de  materiais  como  tintas  contendo  chumbo,  alguns  tipos  de  
madeira,  minerais  e  metais  podem  ser  prejudiciais.  Tocar  ou  inalar  as  
poeiras  pode  causar  reações  alérgicas  e/ou  doenças  respiratórias  no  
usuário  ou  espectadores.

De  acordo  com  nossas  condições  gerais  de  entrega,  um  período  de  
garantia  para  defeitos  de  material  de  12  meses  se  aplica  a  transações  
comerciais  com  empresas  (comprovante  por  fatura  ou  nota  de  entrega).

As  reclamações  só  podem  ser  aceites  se  o  aparelho  for  enviado  ao  
fornecedor  ou  a  uma  oficina  autorizada  Eibenstock  sem  ser  desmontado.

Danos  causados  por  defeitos  de  material  ou  de  fabricação  serão  
reparados  ou  substituídos  gratuitamente.

Recomenda-se  o  uso  de  respirador  com  filtro  classe  P2.

Certos  pós,  como  pó  de  carvalho  ou  faia,  são  considerados  
cancerígenos,  especialmente  em  relação  aos  aditivos  usados  no  
tratamento  da  madeira  (cromato,  conservantes  de  madeira).  O  material  
que  contém  amianto  só  pode  ser  processado  por  especialistas.

cobertura  contra  poeira

Garantia

Use extração de poeira, se  possível. Para obter  um  alto  grau 25  M
de  aspiração  de  pó,  use  o  aspirador  industrial  DSS
para  pó  de  madeira  e/ou  mineral  junto  com  esta  ferramenta
elétrica.  Assegurar  uma  boa  ventilação  do  local  de  trabalho.
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Declaramos  sob  nossa  exclusiva  responsabilidade  que  o  produto  descrito  em  
"Dados  Técnicos"  está  em  conformidade  com  as  seguintes  normas  ou  documentos  
normativos:

Chefe  de  Engenharia

Auersbergstrasse  10

UE  -  Declaração  de  Conformidade

Frank  Markert

Ferramentas  elétricas  GmbH  Eibenstock

Director  Geral
Lothar  Lässig

Documentos  técnicos  (2006/42/EG)  em:

EN  60  745  

de  acordo  com  os  regulamentos  2011/65/UE,  2004/108/EG,  2006/42/EG

Sujeito  a  mudanças sem aviso prévio.




