
MANUAL DE INSTRUÇÕES



BOCA DE ASPIRAÇÃO 



Instruções  de  segurança

Protetor  de  ruído

Mantenha  a  área  onde  você  trabalha  limpa  e  evite  
situações  perigosas.

Tome  todas  as  precauções  necessárias  para  trabalhar  
com  segurança.

Óculos  de  proteção

Máscara  anti  poeira

Para  sua  proteção  algumas  medidas  de  segurança  devem  ser  tomadas:

Leia  o  manual  do  usuário

As  medidas  de  segurança  mais  importantes  são  indicadas  na  ferramenta  na  
forma  de  símbolos.

Luvas  de  proteção

Trabalhe  com  atenção  e  concentração.

Português



Médio

Características  técnicas

Fim

II

Exaustor

37520

37521

Tensão:  
Potência:  

Amperagem:  
Referência:  

Frequência:  
Velocidade  de  
carga:  Max.  da  ferramenta:  
Barra  de  transmissão:  
Classe  de  proteção:  Grau  
de  proteção:  Peso:  Padrão:

disco  flap  abrasivo*  (4  unidades/caixa)

EN  55014  e  EN  61000

Grosso  (P  60)

37525  
37526

Calendário  com  capa  protetora  e  instruções  de  uso  em  caixa  de  papelão.

1300  W
6,0A

Acessórios  especiais  disponíveis:

Fim  (P  120)

Disco  de  lã  de  nylon*  (1  peça)

37532  
37533

50-60  Hz  
1300  -  3050  min-1

Referência.

Rude

Luva  de  lixar  em  corindo*  (10  unidades/caixa)

37512

Grelha  ESM  1310

IP20  

2,9kg

Conjunto  básico  de  discos  de  acabamento*  com  1  disco  
lamelar  abrasivo  (P  60),  disco  de  polimento  polar  (grosseiro),  
disco  de  polimento  polar  (fino),  disco  lamelar  combi  polar  (P  
100)

Disco  combinado  de  lã  com  aba*  (4  unidades/caixa)

37522  
37523

230V~

Conteúdo  do  pacote

Grosso  (P  60)

Médio  (P80)

37527

Médio  (P80)

Fim  (P  120)

37531

0541F

Artigo

Disco  de  polimento  de  lã*  (4  unidades/caixa)

Rolo  de  ar  de  borracha*  (1  peça)  para  mangas  de  lixa

37535

120mm  
Ø  19mm

37501



A  calandra  ESM  1310  destina-se  ao  uso  profissional  e  é  adequada  para  lixamento  
grosso  e  fino,  bem  como  para  acabamento  espelhado.  Dependendo  dos  acessórios,  
superfícies  de  metal,  plástico  e  madeira  podem  ser  acabadas,  ou  seja  -

Desligue  a  ferramenta.  Nunca  use  uma  ferramenta  com  um  cabo  
danificado.

Não  trabalhe  perto  de  materiais  facilmente  inflamáveis  ou  explosivos.

Desligue  a  máquina  se  ela  parar  por  qualquer  motivo.  Dessa  forma,  
você  evita  reiniciá-lo  acidentalmente  sem  supervisão.

Não  trabalhe  com  materiais  que  contenham  amianto.

ou  seja  lixado,  rebarbado,  lustroso,  estruturado,  fosco,  calandrado  e  polido.

Nunca  use  o  aparelho  se  a  carcaça  estiver  parcialmente  defeituosa  ou  se  o  
BP,  o  cabo  de  alimentação  ou  o  plugue  estiverem  danificados.

Instruções  de  segurança

Qualquer  manipulação  no  dispositivo  é  proibida. .
Verifique  o  dispositivo,  o  cabo  e  o  plugue  de  alimentação  sempre  antes  de  usá-
lo.  Mande  reparar  os  danos  apenas  por  um  especialista.

Leia  atentamente  e  completamente  as  instruções  de  segurança  e  
aplique-as  para  poder  trabalhar  nas  melhores  condições  de  segurança.  
Além  disso,  regras  de  segurança  adicionais  devem  ser  observadas.

Grosso  (P  60)

Antes  de  usar  esta  ferramenta  pela  primeira  vez  peça  uma  
demonstração.  Mantenha  tudo

Ligue  a  máquina  apenas  quando  estiver  desligada.

advertências  e  todas  as  instruções  para  referência  futura.

Médio  (P80)

37513  

37514  

37515

Use  o  dispositivo  apenas  ao  ar  livre  com  uma  liberação  de  corrente  residual  de  
no  máximo  30  mA.

Desconecte  o  aparelho  e  certifique-se  de  que  o  BP  esteja  desligado  quando  
o  mixer  não  estiver  mais  sob  supervisão,  por  ex.  para  trabalhos  de  montagem  
e  desmontagem,  em  caso  de  queda  de  tensão,  ao  montar  ou  montar  um  
acessório.

Fino  (P  150)  
*  largura/Ø  100  x  100  mm

Não  deixe  sua  ferramenta  na  chuva.

Se  o  cabo  estiver  danificado,  não  o  toque.

Use  para  o  fim  a  que  se  destina



O  usuário  e  as  pessoas  ao  seu  redor  devem  usar  luvas,  óculos  de  
proteção,  proteção  contra  ruídos,  máscara  contra  poeira  e  roupas  
apropriadas.

Se  você  estiver  usando  esmerilhadeiras  com  rosca  interna,  verifique  se  ela  
é  longa  o  suficiente  para  acomodar  todo  o  comprimento  da  rosca  do  fuso.

Os  cabos  devem  ser  mantidos  secos,  limpos  e  livres  de  óleo  e  graxa.

A  máquina  está  equipada  com  um  soft  starter  que  evita  o  disparo  acidental  de  
disjuntores  automáticos  de  emergência.

No  modo  manual,  sempre  segure  o  aparelho  com  as  duas  mãos  e  
fique  em  uma  posição  segura.

Verifique  durante  a  moagem  se  não  há  faíscas  perigosas  para  as  
pessoas  ou  risco  de  ignição  de  substâncias  inflamáveis.

Antes  de  conectar  a  máquina  à  fonte  de  alimentação,  verifique  se  ela  está  
desligada.

Conduza  o  cabo  sempre  em  direção  à  parte  traseira  da  máquina.

Atenção !  A  ferramenta  continua  a  girar  por  um  tempo  depois  que  a  
máquina  é  desligada.

Para  instruções  de  segurança  adicionais,  consulte  o  documento  
anexo!

As  ferramentas  elétricas  estão  sujeitas  a  inspeção  por  um  especialista  
em  intervalos  regulares.

Certifique-se  de  que  a  velocidade  indicada  no  disco  ou  na  ferramenta  é  
igual  ou  superior  à  velocidade  máxima.  indicado  na  máquina.

Nunca  transporte  o  aparelho  pelo  cabo.

Fonte  de  energia

Não  toque  com  as  mãos  em  peças  rotativas.

Os  rebolos  devem  ser  armazenados  e  usados  com  cuidado  
seguindo  as  instruções  do  fabricante.

Antes  de  usar,  verifique  se  a  ferramenta  está  corretamente  fixada  e  presa.

Antes  do  comissionamento,  verifique  se  a  tensão  e  a  frequência  da  rede  
correspondem  aos  dados  na  placa  de  identificação.  São  permitidos  desvios  
de  tensão  de  +6%  e  –10%.
O  misturador  está  listado  na  classe  de  proteção  II.

Verifique  os  acessórios  antes  de  usar.  Não  use  nenhum  produto  
quebrado,  rachado  ou  danificado.

Crianças  menores  de  16  anos  não  podem  usar  a  máquina.

Funcionar  vazio  por  cerca  de  30  segundos  em  uma  posição  
segura.  Se  houver  fortes  vibrações  ou  outras  falhas,  desligue  a  
máquina  imediatamente.

Certifique-se  de  que  as  pessoas  na  área  de  trabalho  não  estejam  em  
perigo  por  partículas  voadoras.



!
A  roda  de  ajuste  está  localizada  na  parte  superior  
da  alça  oposta  ao  botão  liga/desliga.

Ligar:  pressione  o  botão  liga/desliga  (1)  e,  mantendo-o  pressionado,  ligue  
o  botão  desligar  (2)  pressione  o  botão  liga/desliga  (1)  e  deixe-
o  desligar  novamente

Contexto

F

Pare:

Velocidade  (rpm)

G

1300  
1600  
1900  
2200  
2500  
2800  
3050

Atenção!

TEM

O  uso  contínuo  em  baixas  velocidades  pode  levar  a  sobrecarga  porque  o  motor  recebe  
menos  ar  de  resfriamento  e,  portanto,  a  máquina  superaquece  muito  mais  rapidamente!

B

Ligar  e  desligar

Se  a  máquina  parar,  o  botão  de  bloqueio  (2)  deve  ser  liberado  imediatamente  
pressionando  o  botão  liga/desliga.  Assim,  você  pode  evitar  um

VS

Operação  de  curto  prazo

reinício  involuntário  da  máquina  (risco  físico).

D

Desligar:  solte  o  botão  liga/desliga  (1)

Ligar:  pressione  o  botão  liga/desliga  (1)

O  ESM  1310  está  equipado  com  uma  roda  de  
ajuste  para  permitir  o  controle  contínuo  da  velocidade  
de  1300  e  3050  rpm.

E

Operação  permanente

Velocidades  nominais



!

3.  Se  o  motor  estiver  sobrecarregado,  a  velocidade  é  reduzida  até  que  
o  usuário  da  máquina  diminua  a  pressão  de  trabalho  novamente.

Em  seguida,  reaperte  a  chave  Allen.

Mesmo  que  a  eletrônica  não  seja  interrompida,  existe  o  risco  de  
sobrecarga.  Portanto,  trabalhe  com  pouca  pressão  para  evitar  o  
superaquecimento  do  motor  devido  à  entrada  de  potência  muito  
alta.

4.  Graças  ao  sensor  térmico,  em  caso  de  sobrecarga  contínua,  o  
motor  fica  protegido  contra  destruição.  De  fato,  a  máquina  
desliga  automaticamente  e  só  pode  ser  ligada  novamente  após  um  
certo  período  de  resfriamento  (aproximadamente  2  minutos).
Pressione  o  botão  liga/desliga.  O  período  de  resfriamento  
depende  do  aquecimento  do  enrolamento  do  motor  e  da  temperatura  
ambiente.

Funcionamento  da  eletrônica

protetor  de  mão

Atenção !

1.  Arranque  suave  2.  
Velocidade  constante  se  a  pressão  de  trabalho  aumentar.

Ligue  a  grelha  apenas  antes  de  montar  o  
protetor  de  mão.  Após  a  abertura,  a  chave  Allen  
M5  pode  ser  recolocada  na  posição  ideal  para  a  
aplicação  (sempre  entre  a  máquina  e  o  usuário).

Alta  energia  e  interferência  de  alta  frequência  podem  causar  
flutuações  de  velocidade.  Em  configurações  de  baixa  velocidade,  a  
máquina  sobrecarrega  mais  facilmente.



Dicas  de  trabalho

Coloque  o  rebolo  na  barra  de  

transmissão  para  que  possa  ser  recebido  
pelas  duas  chaves  da  barra  de  transmissão.  Fixe  
o  rebolo  com  o  parafuso  serrilhado.

Durante  o  lixamento,  a  capacidade  de  extração  e  a  qualidade  da  superfície  são  
determinadas  principalmente  pela  escolha  do  abrasivo,  bem  como  pela  velocidade  pré-
selecionada.  Trabalhe  com  a  menor  pressão  de  lixamento  possível  para  prolongar  a  vida  
útil  do  abrasivo.  A  pressão  de  lixamento  muito  alta  não  melhora  a  capacidade  de  lixar,

Atenção !

28

Para  montar  o  rolo  pneumático  de  borracha,  remova  uma  das  duas  cunhas.

Deixe  a  máquina  girar  um  pouco  em  uma  posição  segura.  Se  a  máquina  não  girar  
facilmente,  interrompa  este  trabalho  imediatamente.

Reequipamento

Ligue  a  máquina  e,  em  seguida,  coloque-a  cuidadosamente  na  superfície  em  que  você  
vai  trabalhar.  Segure  a  ferramenta  com  as  duas  mãos  e  faça  movimentos  circulares  ou  
lineares.  Nunca  coloque  toda  a  superfície  do  disco  a  ser  lixado.  Lixe  sempre  com  um  
pequeno  ângulo  entre  a  roda  e  a  superfície  da  peça  de  trabalho.

Atenção!

Usando  cintas  de  lixa  Monte  o  disco  

de  expansão  na  máquina.  Coloque  a  cinta  de  lixa  ao  redor  da  peça  a  ser  lixada.  Conecte  
as  extremidades  da  cinta  de  lixa  e  coloque-a  no  disco  de  extensão.

Inserindo  uma  roda  de  acabamento

Antes  de  começar  qualquer  coisa,  desligue  a  ficha  de  rede!

Atenção !

Remova  o  parafuso  de  

cabeça  serrilhada.

Nunca  carregue  tanto  a  cinta  de  lixa  que  ela  escorregue.



A  reparação  só  deve  ser  efectuada  por  pessoal  qualificado  com  a  formação  e  experiência  
necessárias.  O  aparelho  deve  ser  verificado  por  um  eletricista  especializado  após  cada  
reparo.  Por  design,  a  ferramenta  elétrica  requer  manutenção  mínima.  No  entanto,  os  
seguintes  trabalhos  e  verificações  devem  ser  realizados  em  intervalos  regulares:  A  
ferramenta  elétrica  e  as  aberturas  de  ventilação  devem  ser  mantidas  limpas.

mas  usa  a  ferramenta  elétrica  e  abrasivo  mais.  Trabalhe  com  um  avanço  moderado  e  lixe  
paralelamente  aos  caminhos  de  lixamento.

Proteção  Ambiental

Evite  introduzir  objetos  estranhos  no  compartimento  da  ferramenta  elétrica  
durante  o  trabalho.

Use  apenas  acessórios  de  lixamento  genuínos  EIBENSTOCK.  Use  apenas  abrasivos  
apropriados  para  obter  uma  boa  capacidade  de  lixamento  e  prolongar  a  vida  útil  da  
ferramenta  elétrica.  Não  prenda  ferramentas  elétricas  no  suporte  da  serra.  Ferramentas  
elétricas  acopladas  e  ferramentas  de  aplicação  afiadas  podem  causar  ferimentos  graves

Recuperar  matérias-primas  em  vez  de  jogar  fora  o  lixo

Em  caso  de  avaria  no  aparelho,  as  reparações  só  devem  ser  efectuadas  por  
uma  oficina  autorizada.

Manutenção

Para  evitar  danos  durante  o  transporte,  a  ferramenta  deve  ser  entregue  em  embalagem  
resistente.  A  embalagem,  bem  como  a  ferramenta  e  os  acessórios  são  feitos  de  materiais  
recicláveis  e  devem  ser  tratados  adequadamente  quando  descartados.

O  nosso  Serviço  Pós-Venda  responde  às  suas  questões  relativas  à  reparação  e  
manutenção  do  seu  produto  e  peças  sobresselentes.

Antes  de  realizar  qualquer  trabalho  no  aparelho,  desligue  a  
ferramenta

As  peças  plásticas  da  ferramenta  são  indicadas,  permitindo  assim  que  os  resíduos  
sejam  separados  e  descartados  de  forma  ecologicamente  correta,  utilizando  os  meios  
de  coleta  oferecidos.

Os  consultores  e  assistentes  técnicos  da  EIBENSTOCK  estão  disponíveis  para  responder  
às  suas  perguntas  sobre  nossos  produtos  e  seus  acessórios.



Ruído /  Vibração

Apenas  para  países  europeus

O  nível  de  vibração  fornecido  nestas  instruções  de  operação  foi  
medido  de  acordo  com  um  método  de  medição  padronizado  na  EN  
60745  e  pode  ser  usado  para  comparar  diferentes  ferramentas  elétricas.  
Também  é  adequado  para  uma  estimativa  provisória  da  tensão  de  
vibração.  O  nível  de  vibração  mostrado  representa  as  principais  
aplicações  da  ferramenta  elétrica.  Mas  se  o  dispositivo  elétrico  for  
usado  para  outras  aplicações,  com  bits  divergentes  ou  após  
manutenção  insuficiente,  o  nível  de  vibração  pode  divergir.  Isso  pode  
aumentar  significativamente  a  carga  de  vibração  durante  todo  o  
período  de  trabalho.  Para  avaliar  com  precisão  o  estresse  de  vibração,  
também  é  necessário  levar  em  consideração  os  períodos  durante  os  
quais  o  dispositivo  está  desconectado  ou  durante  os  quais  ele  está  
conectado,  mas  não  é  realmente  usado.  Isso  pode  reduzir  
significativamente  a  carga  de  vibração  durante  todo  o  período  de  
trabalho.  Definir  medidas  de  segurança  adicionais  para  proteger  o  
operador  contra  o  efeito  de  vibrações,  tais  como:  manutenção  de  
ferramentas  elétricas  e  furadeiras,  manter  as  mãos  aquecidas,  organização  dos  fluxos  de  trabalho.

O  ruído  desta  ferramenta  elétrica  é  medido  de  acordo  com  a  norma  
DIN  45635,  parte  21.  O  nível  de  pressão  sonora  no  local  de  trabalho  
pode  exceder  85  dB  (A).  Neste  caso,  medidas  de  proteção  contra  ruído  
devem  ser  tomadas  para  o  usuário.

Não  descarte  aparelhos  elétricos  no  lixo  doméstico!

Proteção  contra  poeira

Use  proteção  auditiva!

De  acordo  com  a  Diretiva  Europeia  2012/19/UE  sobre  
resíduos  de  equipamentos  elétricos  ou  eletrônicos  
(WEEE),  e  sua  transposição  para  o

A  poeira  de  materiais  como  tintas  contendo  chumbo,  certas  
madeiras,  minerais  ou  metais  pode  ser  prejudicial  à  saúde.

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

legislação  nacional,  os  aparelhos  elétricos  devem  ser  
recolhidos  separadamente  e  sujeitos  a  reciclagem  
ecológica.

Tocar  ou  inalar  a  poeira  pode  causar  reações  alérgicas  e/ou  doenças  
respiratórias  no  usuário  ou  em  pessoas

Dados  de  medição  de  acordo  com  o  padrão  europeu  60  745.



Garantia

2014/30/UE,  2006/42/EG

Elektrowerkzeuge  GmbH  Eibenstock
Auersbergstrasse  10

Os  dispositivos  Eibenstock  são  garantidos  de  acordo  com  as  disposições  legais  
nacionais  (a  factura  ou  guia  de  remessa  servem  como  prova)  As  falhas  resultantes  de  
desgaste  normal,  sobrecarga  ou  manuseio  inadequado  estão  excluídas  da  garantia.

As  avarias  resultantes  de  avarias  do  material  ou  do  fabricante  são  reparadas  
gratuitamente  através  da  reparação  ou  entrega  de  uma  peça  sobressalente.  As  
reclamações  só  são  aceites  quando  o  aparelho  é  enviado  desmontado  ao  fornecedor  ou  
a  uma  oficina  autorizada  Eibenstock.

D  –  08309  Eibenstock

Lothar  Lässig  
Gerente  Geral  
25.05.2018

Declaração  de  conformidade

localizado  nas  proximidades.  Certos  pós  como  pó  de  carvalho  ou  faia  são  
considerados  cancerígenos,  especialmente  em  combinação  com  aditivos  para  
tratamento  de  madeira  (cromato,  mancha).  Materiais  que  contenham  amianto  só  
devem  ser  trabalhados  por  pessoas  qualificadas.

Declaramos  sob  nossa  própria  responsabilidade  que  o  produto  descrito  em

Frank  Markert

“Características  técnicas”  está  em  conformidade  com  as  seguintes  normas  ou  
documentos  normativos:

Use  um  sistema  de  extração  de  poeira.

Certifique-se  de  ventilar  bem  a  área  de  trabalho.

Chefe  de  Engenharia

Sujeito  a  mudanças.

Para  obter  um  alto  nível  de  extração  de  poeira,  use  o  exaustor  e  um  aspirador  
industrial  (DSS  25/35/50)  para  madeira  e/ou  mineral  com  esta  ferramenta.

Recomenda-se  o  uso  de  máscara  respiratória  de  classe  de  filtro  P2.

Arquivo  técnico  (2006/42/EC)  em:

EN  60  745  

de  acordo  com  os  termos  dos  regulamentos  em  vigor  2011/65/UE,




