
MANUAL DE INSTRUÇÕES





Instruções  de  segurança

Para  sua  própria  segurança,  use  óculos  de  proteção,  proteção  auditiva,  máscara  contra  
poeira,  luvas  de  proteção  e  use  roupas  de  trabalho  resistentes!

Protetor  de  ruído

Mantenha  sua  área  de  trabalho  limpa  e  evite  situações  
perigosas.

Cuidado  superfície  quente

Medidas  preventivas  para  proteger  a  segurança  do  operador

Risco  de  rasgar  ou  cortar

Instruções  e  avisos  importantes  são  apresentados  por  símbolos  na  máquina.

Luvas  de  proteção

Para  usar  a  máquina  com  segurança,  primeiro  leia  

atentamente  o  manual  de  instruções  e  siga  as  
orientações  fornecidas.

Aviso:  Regras  de  segurança

Trabalho  focado  e  com  cuidado.

Cuidado:  Tensão  Perigosa

Óculos  de  proteção

Máscara  anti  poeira

Português



Acessórios  especiais  disponíveis

Esta  serra  de  pedra  destina-se  ao  uso  profissional.

Artigo

A  máquina  só  pode  ser  utilizada  depois  de  completamente  montada  de  
acordo  com  as  instruções  de  montagem.

Frequência:  
Velocidade  de  rotação  sob  carga:  
máx.  Ø  do  disco:  Conexão  do  
fuso:  Altura  máxima  de  corte:  
Comprimento  máximo  de  corte  a  
90° :  Classe  de  proteção:  Grau  
de  proteção:  Peso:  Classe  de  
proteção:

Serra  de  pedra  EST  350.2  com  batente  angular,  jogo  de  ferramentas  e  
instruções  de  operação  em  caixa  de  papelão.

50 /  60  Hz  
3900  rpm  
350  mm  Ø  
25,4  mm  
120  mm  
250  mm  II  
IP  20  
aprox.  
19kg  EN  
55014  e  EN  61000

Manual

Tensão  nominal:  

Consumo  de  energia:  

Número  do  pedido:

Aspirador  industrial  DSS  35  M  iP

230V~

Número  do  pedido  
37470000  37473000  
09919000

2400W  
06637000

Escopo  de  entrega

Características  técnicas

Disco  de  corte  de  diamante  Ø  350  mm

Conectado  a  um  aspirador  industrial  (classe  M)  de  pelo  menos  1200  W  e  
com  o  respectivo  disco  de  corte  diamantado,  é  usado  para  cortar  tijolos  com  
baixo  teor  de  pó,  pavimentação  de  pedra  e  outras  placas  de  pedra  de  
concreto  sem  usar  água.

Stone  viu  EST  350,2

Estrutura  dobrável  com  placa

Use  apenas  discos  de  corte  diamantados  recomendados  pelo  fabricante.



Verifique  o  cabo  e  o  plugue  da  máquina  antes  de  usar.  Em  caso  de  
danos,  confie  a  reparação  a  um  profissional.

Durante  o  trabalho,  posicione  sempre  o  cabo  ou  extensão  e  tubo  de  
extração  elétrica  na  parte  traseira  da  máquina.

Insira  o  plugue  na  tomada  apenas  quando  o  interruptor  da  
lixadeira  estiver  desligado.

Não  processe  materiais  que  contenham  amianto.

Verifique  o  acessório  antes  de  usá-lo;  não  use  produtos  
danificados.

Não  são  permitidas  modificações  no  dispositivo.

Antes  de  usar,  certifique-se  de  que  a  máquina  esteja  
fixada  corretamente.  Ele  deve  funcionar  por  cerca  de  30  segundos  
em  ponto  morto  e  em  uma  posição  segura.  Desligue  o  dispositivo  
imediatamente  se  ocorrerem  fortes  oscilações.

Se  o  cabo  de  conexão  estiver  danificado  ou  cortado  
durante  o  uso,  não  toque,  mas  puxe  o  plugue  de  rede  
imediatamente.  Nunca  opere  o  dispositivo  quando  o  cabo  
estiver  danificado.

Desligue  a  máquina  se  não  for  utilizada  por  qualquer  motivo.  
Isto  evitará  um  arranque  repentino  quando  a  máquina  não  estiver  
a  ser  vigiada.

A  unidade  do  motor  não  deve  ser  molhada,  nem  usada  
debaixo  d'água  ou  em  tempo  chuvoso.

Não  use  o  aparelho  se  alguma  parte  da  estrutura  estiver  danificada,  
por  exemplo,  se  o  interruptor,  o  cabo  ou  o  plugue  estiverem  danificados.

Não  trabalhe  perto  de  materiais  facilmente  inflamáveis  ou  
explosivos.

A  velocidade  indicada  no  disco  deve  ser  igual  ou  superior  à  
velocidade  indicada  na  máquina.

Instruções  de  segurança

Use  a  máquina  ao  ar  livre  apenas  com  um  interruptor  de  segurança  
contra  correntes  de  curto-circuito  de  no  máximo  30  mA.

Para  usar  a  máquina  com  segurança,  primeiro  leia  
atentamente  o  manual  de  instruções  e  siga  as  orientações  
fornecidas.  Além  disso,  siga  as  informações  gerais  de  
segurança  no  folheto  fornecido.  Antes  de  usar  a  máquina  
pela  primeira  vez,  peça  alguns  conselhos  práticos.

Remova  o  plugue  e  certifique-se  de  que  o  interruptor  esteja  
desenergizado  quando  a  máquina  estiver  parada,  por  exemplo,  
durante  os  trabalhos  de  montagem  e  desmontagem,  queda  de  
tensão,  montagem  ou  desmontagem  de  um  acessório.



Segure  a  alça  com  firmeza.  Os  cabos  devem  ser  mantidos  secos,  
limpos  e  livres  de  óleo  e  graxa.
Sempre  prenda  a  peça  de  trabalho  com  firmeza.  Uma  peça  de  trabalho  
presa  com  dispositivos  de  fixação  ou  em  um  torno  é  segurada  melhor  do  
que  com  uma  mão.

Mantenha  as  mãos  afastadas  da  área  de  corte  quando  a  máquina  estiver  
funcionando.  Você  corre  o  risco  de  se  machucar  se  entrar  em  contato  com  
o  disco  da  lâmina.

As  ferramentas  elétricas  devem  ser  inspecionadas  regularmente  
por  um  especialista.

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

Siga  também  as  instruções  gerais  de  segurança  no  manual  anexo!

Não  segure  as  peças  rotativas.

Atenção !  A  ferramenta  continua  a  girar  por  um  tempo  depois  que  a  máquina  
é  desligada.  Nunca  deixe  a  máquina  até  que  ela  pare  completamente.

O  uso  da  máquina  é  proibido  para  menores  de  16  anos.

Nunca  remova  restos  e  afins  da  área  de  corte  enquanto  a  máquina  estiver  
funcionando.  Sempre  retorne  o  braço  da  ferramenta  para  sua  posição  neutra  
antes  de  desligar  a  máquina.

Durante  o  uso,  o  operador  e  outras  pessoas  próximas  a  ele  devem  usar  
proteção  auricular  adequada,  máscara  contra  poeira,  óculos  de  proteção  
e  luvas  de  proteção.

Use  a  ferramenta  elétrica  apenas  quando  a  área  de  trabalho  da  peça  
de  trabalho  estiver  livre  de  ferramentas  de  ajuste,  sucatas,  etc.  Lascas  
de  madeira  ou  outros  objetos  que  entram  em  contato  com  a  lâmina  de  
serra  rotativa  podem  atingir  o  operador  em  alta  velocidade.

Ferramentas  eletrônicas  devem  ser  verificadas  regularmente  por  um  
especialista.

Não  serre  peças  muito  pequenas  para  serem  fixadas.  Caso  contrário,  a  
distância  entre  sua  mão  e  a  lâmina  de  serra  rotativa  é  muito  pequena.

Nunca  transporte  o  aparelho  pelo  cabo.

Guie  a  lâmina  de  serra  contra  a  peça  de  trabalho  apenas  com  a  
máquina  em  funcionamento.  Caso  contrário,  você  terá  um  contragolpe  
quando  a  lâmina  de  serra  cortar  a  peça  de  trabalho.



Ligado  desligado

100mm  
200mm

CUIDADO:  
Antes  de  conectar  a  ferramenta,  verifique  sempre  se  o  interruptor  está  
funcionando  corretamente  e  retorne  à  posição  "OFF"  após  soltá-lo.

120mm  
150mm

Antes  de  conectar  a  máquina  à  fonte  de  alimentação,  certifique-se  de  que  a  
máquina  esteja  desconectada.

Comprimento  de  corte:

A  máquina  está  equipada  com  um  limitador  de  velocidade  de  partida  que  
evita  qualquer  resposta  inesperada  dos  fusíveis  de  ruptura  rápida.

80mm  
250mm

Para  destravá-lo,  puxe  a  trava  de  transporte  e  gire-a  90°  até  engatar.  
Feche  a  trava  de  transporte  quando  terminar  o  trabalho  de  corte.

Instruções

Conexão  elétrica

Capacidade  de  separação  (para  cortes  de  90°):

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%.  A  lixadeira  está  listada  na  classe  de  
proteção  II.  Use  apenas  extensões  de  seção  suficiente.  Uma  seção  muito  
pequena  pode  causar  perda  excessiva  de  energia  e  superaquecimento  
da  máquina  e  do  cabo.

Altura  de  corte:

Segurança  de  transporte

Para  evitar  a  ativação  acidental  do  interruptor,  a  ferramenta  está  equipada  
com  um  botão  de  travamento.  Para  ligar  a  ferramenta,  pressione  o  botão  
de  trava  (A)  e  puxe  o  interruptor  (B)  (Fig.2).

Faixa  de  fixação  ajustável:

Por  razões  de  segurança  e  praticidade,  a  máquina  está  equipada  
com  uma  trava  de  transporte  (Fig.1).

Solte  o  interruptor  para  parar.

O  espaço  ou  espaço  original  entre  a  morsa  e  a  placa  guia  é  de  100-250  
mm.  Se  o  seu  trabalho  exigir  um  espaço  ou  espaço  maior,  siga  estas  
etapas  para  aumentá-lo.  Remova  os  dois  parafusos  sextavados  que  
prendem  a  placa  guia.  Mova  a  placa  guia  conforme  mostrado  na  Fig.3  e  
prenda-a  com  parafusos  sextavados.  As  seguintes  faixas  de  intervalo  
são  possíveis:  65  a  215  mm  ou  30  a  180  mm.



Usar

Atenção!

CUIDADO:  
Sempre  empurre  o  fusível  até  o  fim  para  prender  a  peça  de  trabalho.  
Caso  contrário,  a  peça  pode  não  estar  suficientemente  imobilizada.  Isso  
pode  resultar  na  ejeção  da  peça  ou  danos  perigosos  ao  disco.

Para  alterar  o  ângulo  de  corte,  solte  os  dois  parafusos  sextavados  que  
prendem  a  placa  guia.  Mova  a  placa  guia  para  o  ângulo  desejado  (0°  a  
45°)  e  aperte  bem  os  parafusos  sextavados  (Fig.4).  O  ângulo  de  corte  
máximo  de  45°  só  pode  ser  ajustado  na  posição  mais  à  frente  do  batente.

CUIDADO:  A  
pressão  adequada  do  punho  durante  o  corte  e  a  máxima  eficiência  de  
corte  podem  ser  determinadas  pela  quantidade  de  faíscas  produzidas  
durante  o  corte.  A  pressão  que  você  exerce  na  alça  deve  ser  ajustada  
para  produzir  o  maior  número  possível  de  faíscas.  Não  force  o  corte  
aplicando  pressão  excessiva  no  cabo.  Isso  pode  resultar  em  eficiência  
de  corte  reduzida,

Mantenha  as  mãos  afastadas  da  área  de  corte  quando  a  máquina  estiver  
funcionando.

Fixação  de  peças  Girando  a  alça  da  
morsa  no  sentido  anti-horário  e  puxando  o  fusível  para  trás,  a  morsa  
é  liberada  da  rosca  do  eixo  e  pode  ser  removida  e  recolocada  
rapidamente. ,  Para  prender  peças  de  trabalho,  pressione  a  alça  da  morsa  até  que  a  
placa  da  morsa  entre  em  contato  com  a  peça  de  trabalho.  Empurre  o  
fusível  para  frente  e  gire  a  alça  da  morsa  no  sentido  horário  para  
prender  a  peça  de  trabalho  (Fig.5).

Ajuste  para  o  ângulo  de  corte  desejado

Ligue  a  ferramenta  e  espere  que  o  disco  atinja  a  velocidade  máxima  
antes  de  baixá-lo  suavemente  para  cortar.  Quando  a  lâmina  entrar  em  
contato  com  a  peça  de  trabalho,  pressione  gradualmente  a  alça  para  
fazer  o  corte.  Quando  o  corte  estiver  completo,  desligue  a  ferramenta  e  
AGUARDE  QUE  A  RODA  PARE  antes  de  retornar  a  alça  à  sua  posição  
totalmente  levantada.

Segure  a  alça  com  firmeza.

Para  trabalhar  com  menos  poeira  –  substitua  o  batente  de  ângulo  
ajustável  perto  da  cobertura  de  poeira.

Antes  de  cada  corte,  limpe  a  abertura  na  mesa  da  máquina  na  qual  o  
disco  da  lâmina  mergulha.  As  peças  restantes  podem  danificar  o  disco  
da  lâmina.



Antes  de  qualquer  intervenção  na  ferramenta,  desligue  a  ficha  de  
rede!

•  Ao  montar  os  discos  de  corte  diamantados,  verifique  se  o  
sentido  de  rotação  das  setas  em  cada  um  destes  discos  
corresponde  ao  da  máquina  (ver  o  sentido  de  rotação  das  
setas  na  tampa  de  proteção).

Pressione  a  trava  do  eixo  (Fig.6)  para  que  o  disco  não  gire  e  use  a  chave  
de  caixa  para  soltar  o  parafuso  sextavado  girando-o  no  sentido  anti-
horário  (Fig.7) .

•  Use  apenas  um  acessório  original!  •  A  
potência  e  a  velocidade  ideal  da  máquina  EST  350.2  são  ajustadas  aos  

discos  de  corte  diamantados  EIBENSTOCK.

pode  superaquecer  significativamente  durante  o  corte.  Você  pode  
queimar  suas  mãos  ou  se  cortar  ou  ser  arrancado  pelos  segmentos.

Use  a  chave  de  soquete  fornecida  para  ajudar  a  garantir  o  aperto  adequado.

Por  esta  razão,  sempre  use  luvas  de  proteção  ao  trocar  uma  roda.

Sempre  use  as  meias  internas  e  externas  corretas  fornecidas  com  
esta  ferramenta.

Trocar  discos  de  corte  diamantados

Limpe  o  eixo  e  todas  as  peças  a  serem  montadas.

Atenção !

Para  instalar  a  unidade,  siga  as  instruções  de  remoção  ao  contrário.

Discos  de  corte,  arruelas  espaçadoras  e  porca  flangeada

CUIDADO:  •  
Verifique  se  o  parafuso  sextavado  está  bem  apertado.  O  aperto  
insuficiente  do  parafuso  sextavado  resultará  em  ferimentos  graves.

desgaste  prematuro  do  disco,  bem  como  possíveis  danos  na  
ferramenta,  no  disco  de  corte  ou  na  peça

Em  seguida,  remova  o  parafuso  sextavado,  arruela,  flange  externo  e  
disco.

Para  verificar  se  o  batente  do  fuso  foi  liberado  antes  de  ligar  a  ferramenta,  
gire  o  fuso  ligeiramente.

Progresso  visivelmente  lento  e  faíscas  circulares  são  sinais  de  que  
o  disco  de  corte  de  diamante  está  cego.  Um  corte  breve  de  um  material  
abrasivo  (por  exemplo,  tijolo  de  cal  e  areia  ou  pedra  de  amolar  de  
diamante  EIBENSTOCK)  pode  afiar  novamente  o  disco.

Nota:  Não  remova  o  tubo  interno  e  o  anel.



As  reparações  só  podem  ser  efectuadas  por  pessoal  qualificado,  escolhido  pela  sua  
formação  e  experiência.
Após  cada  reparo,  o  dispositivo  deve  ser  examinado  por  um  eletricista  qualificado.  A  
ferramenta  elétrica  requer  manutenção  mínima.  No  entanto,  os  seguintes  trabalhos  devem  
ser  realizados  regularmente  ou  as  seguintes  peças  inspecionadas:

Manutenção

Para  evitar  danos  durante  o  transporte,  o  aparelho  deve  ser  entregue  em  embalagem  
resistente.

Antes  de  realizar  trabalhos  de  manutenção  ou  reparação,  
desligue  a  ficha  de  rede.

A  embalagem,  assim  como  o  aparelho  e  suas  ferramentas,  são  feitos  de  materiais  
recicláveis,  o  que  permite  que  sejam  tratados  de  forma  ecologicamente  correta  no  final  de  
sua  vida  útil.  Os  componentes  plásticos  são  marcados,  o  que  facilita  sua  triagem  pelas  
plantas  de  reprocessamento.

O  pó  produzido  pela  serragem  é  perigoso  para  a  saúde.  É  por  isso  que  a  máquina  
EST  350.2  deve  ser  usada  com  um  aspirador  de  pó  e  usando  uma  máscara  contra  poeira.

Em  caso  de  avaria  do  aparelho,  mande  repará-lo  numa  oficina  autorizada.

O  aspirador  a  seco/húmido  (classe  M)  está  disponível  como  opção.

Proteção  Ambiental

Pode  ser  fixado  diretamente  na  conexão  da  cobertura  contra  poeira  (Fig.8).

Reciclagem  de  matérias-primas  em  vez  de  tratamento  de  
resíduos

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

Mantenha  a  ferramenta  elétrica,  os  componentes  elétricos  e  a  saída  de  ar  
sempre  limpos.

Extração  de  poeira

Durante  o  trabalho,  certifique-se  de  que  nenhum  corpo  estranho  entre  na  
ferramenta  elétrica.



Proteção  contra  poeira

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

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  
exceder  85  dB  (A).  Neste  caso,  medidas  de  proteção  contra  ruído  devem  
ser  tomadas  para  o  usuário.

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

Use  um  sistema  de  extração  de  poeira.

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

Para  obter  um  alto  nível  de  extração  de  poeira,  use  um  aspirador  
industrial  (classe  M)  para  madeira  e/ou  pó  mineral  com  esta  
lixadeira.  Certifique-se  de  ventilar  bem  a  área  de  trabalho.

Ruído /  Vibração

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

Apenas  para  países  europeus

Tocar  ou  inalar  a  poeira  pode  causar  reações  alérgicas  e/ou  doenças  
respiratórias  no  usuário  ou  espectadores.

Não  descarte  aparelhos  elétricos  no  lixo  doméstico!

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. .



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

Frank  Markert

EN  55  014,  EN  61  000  
de  acordo  com  os  termos  dos  regulamentos  em  vigor  2006/95/EG,

Chefe  de  Engenharia

Certificado  de  conformidade

Lothar  Lassig

Declaramos  sob  nossa  própria  responsabilidade  que  o  produto  descrito  em

Director  Geral

Danos  resultantes  de  uso  anormal,  sobrecarga  ou  manuseio  inadequado  
são  excluídos.

Elektrowerkzeuge  GmbH  Eibenstock

Danos  resultantes  de  defeitos  de  matérias-primas  ou  de  fabricação  serão  
eliminados  gratuitamente  por  meio  de  reparo  ou  entrega  de  substituição.

Auersbergstrasse  10

As  reclamações  só  podem  ser  aceites  quando  o  dispositivo  for  enviado  
desmontado  ao  fornecedor  ou  ao  serviço  da  Eibenstock

D  –  08309  Eibenstock

Garantia

2014/30/UE,  2006/42/EG

05.07.2019

De  acordo  com  nossas  condições  gerais  de  venda,  o  período  de  garantia  para  
empresas  é  de  doze  meses  (justificativa  por  fatura  ou  nota  de  entrega).

Arquivo  técnico  (2006/42/EC)  em:




