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    Consultas instruções 
 

  1. SEGURANÇA  

ATENÇÃO! Garanta o respeito pelos protocolos de saúde e segurança definidos no folheto e estabelecidos pelas autoridades locais. 

Certifique-se que os regulamentos internos da Oficina são cumpridos ao utilizar este equipamento. 

Familiarize-se com a aplicação e as limitações do rebitador, bem como com os potenciais perigos. 

Mantenha o rebitador em bom estado (utilize um agente de assistência autorizado). 

Substitua ou repare as peças danificadas. Utilize apenas peças genuínas. Peças não autorizadas podem ser perigosas e invalidarão a garantia. 

Mantenha a área de trabalho limpa, desordenada e certifique-se de que existe uma iluminação adequada. 

Mantenha o rebitador limpo para obter um melhor e mais seguro desempenho. 

Verifique regularmente o alinhamento das peças móveis. 
      NÃO segure a peça de trabalho à mão. Fixe a peça de trabalho instável com uma pinça ou outro dispositivo de retenção adequado. 

      Certifique-se de que a peça de trabalho está corretamente fixada antes de utilizar o rebitador. 

      NÃO  utilize o rebitador para outros fins que não o que foi concebido. 
      NÃO opere o rebitador se alguma peça estiver danificada ou em falta, pois pode causar avarias e/ou ferimentos pessoais. 
      Quando não estiver a ser utilizado, guarde-o num local seguro, seco e à prova de crianças. 

      ATENÇÃO! Use sempre proteção para os olhos e rostos certificados quando estiver a operar o rebitador. 

  2. INTRODUÇÃO  
Adequado para rebites em alumínio, aço e aço inoxidável. Braços longos possibilitam trabalhar sem esforço, com escala de traçado ajustável 
contribuindo para uma maior precisão. 

  3. ESPECIFICAÇÃO  

Modelo Nº: 3739 

Comprimento: ...........410mm 

Inclui: 

M3 x 0,5 ................ Sim 

M4 x 0.7 ................ Sim 

M5 x 0,8 ............. Sim 

M6 x 1 ................ Sim 

M8 x 1.25 ................. Sim 

M10 x 1,5 ............. Sim 

M12 x 1,75mm ............. Sim 

Tipos de Rebites:  

alumínio................................. Sim 

Aço........................... Sim 

Aço inoxidável ................................. Sim 

Estrutural ................................. Não 

Atenção: LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ADVERTÊNCIAS E AVISOS. UTILIZE O 

PRODUTO CORRETAMENTE E COM CUIDADO PARA O FIM A QUE SE DESTINA. A INCORRETA UTILIZAÇÃO DO MESMO PODERÁ CAUSAR DANOS 

E/OU FERIMENTOS PESSOAIS E INVALIDAR A GARANTIA DO ARTIGO. GUARDE CUIDADOSAMENTE AS INTRUÇÕES PARA USO FUTURO 



   

  4. OPERAÇÃO  

4.1. INSERIR AS PORCAS DE REBITE   

4.1.1. Ajuste o curso de trabalho rodando a bainha no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para prolongar o curso de trabalho ou 

no sentido inverso para encurtar o mesmo. 

Nota: Modelo 3739 tem uma escala de traçado para medir a compressão ótima (ver Fig.1). Só funcionam quando a  balança  indicar  

6mm  e  abaixo. 

4.1.2. Reaperte o anel de bloqueio serrilhado. 

4.1.3. Aparafuse uma porca no mandril, até ficar nivelada com a extremidade da mesma. 

4.1.4. Insira o rebitador no orifício e feche as pegas para rebitar a porca. O rebite precisa de recolher aproximadamente 6mm. 

4.1.5. Girar o mecanismo com o polegar no sentido anti-horário para remover o mandril da porca de rebite 

4.2. ALTERAÇÃO DO MANDREL (CONSULTE FIG.2) 

4.2.1. Utilize a ferramenta para remover a porca do mandril, retire a bainha e a respetiva anilha. 

4.2.2. Coloque a chave de bocas fornecida sobre o mandril e use-a para segurar o tubo para engatar e segurar a porca hexagonal. 

Utilize outra chave para   soltar o mandril (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio). 

4.2.3. Aparafuse o novo mandril, reposicionando a bainha, a anilha e a porca. Certifique-se de que estão todas apertadas antes de serem 
utilizadas. 

  5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

5.1. Se o mandril não puder ser facilmente removido de um rebite NÃO tente forçá-lo pois pode causar danos ao rebitador. Utilize 

uma chave de bocas para rodar o mandril no sentido anti-horário e assim libertar do rebite. 
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