
Especificações:

Velocidade: 2500rpm.
Tamanho disco: 75mm.
Rosca: M6x1.0
Entrada de ar: 1/4”.
Pressão de ar: 90psi.

Segurança:

Consumo de ar: 91L/min.
3.2CFM.

Kit mini lixadora/polidora disco 75mm
Ref.: 9260

www.kroftools.com

Leia, entenda e guarde estas instruções

AVISO O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em ferimentos 
graves.

Perigo na área de trabalho e segurança pessoal

1. Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.
2. Não opere ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos 
combustíveis, gases ou poeiras. As ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar com os 
combustives, gases e poeias.
3. Desligue a ferramenta antes de executar o serviço ou quando não estiver em uso.
4. Enormes ruidos podem causar perda de audição permanente. Use proteção auditiva durante a 
operação.
5. Mantenha uma posição equilibrada do corpo em uma base segura.
6. Deslizes e quedas é uma das principais causas de ferimentos graves e/ou até morte. Esteja 
ciente da mangueira colocada no chão de trabalho para que não tenha uma queda.
7. Movimentos de trabalho repetitivo, posições estranhas e exposição a vibrações podem prejudicar 
mãos e braços. Se ocorrer dormência, formigueiro, dor ou clareamento da pele, pare de usar a 
ferramenta e consulte um médico.
8. Sempre use proteção contra olhos e face resistente ao impacto ao operar, reparar ou realizar a 
manutenção da ferramenta ou ao trocar os acessórios da ferramenta.



Uso e cuidado das ferramentas

1. Use uma pega de suporte ou outro método para proteger e suportar a peça que está a  trabalhar 
numa plataforma estável.
2. Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação. Usar a ferramenta correta 
especificamente projetada para um trabalho selecionado proporcionará melhor desempenho da 
ferramenta e facilitará o trabalho.
3. Desconecte o fornecimento de ar antes de fazer ajustes, trocar acessórios ou armazenar a ferra-
menta. Desconecte sempre o fornecimento de ar antes de realizar qualquer inspeção, manutenção 
ou limpeza de ferramentas.
4. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante para o seu modelo.
5. Não deixe a ferramenta  quando estiver conectada a um fornecimento de ar.
6. Use apenas ar comprimido.

Configuração e ligação do fornecimento de ar

1. Para resultados ótimos, você deve incorporar um regulador, um lubrificador e um filtro na ligação.
2. Se você não estiver usando um sistema de lubrificação automática, antes do funcionamento, 
adicione algumas gotas de óleo pneumático (adequado) na ligação da linha de ar. 
Adicione mais após cada hora de uso constante.
3. Não exceda a pressão máxima de ar de 90 PSI / 6.2 bar ou conforme indicado na placa de identi-
ficação do produto.

Lubrificação e manutenção

Lubrifique a ferramenta diariamente com um alto grau de óleo pneumático. Se não for utilizado óleo 
na ligação de ar, execute uma colher de chá de óleo através da ferramenta. O óleo pode ser 
esguichado na entrada de ar da ferramenta ou na mangueira na conexão mais próxima ao forneci-
mento de ar, antes de operar a ferramenta. O óleo inibidor da ferrugem é aceitável para ferramen-
tas a ar.



Instruções de funcionamento

Use acessórios recomendados por tamanhos e tipos de abrasivos. Certifique-se de que os discos 
de lixar auto-fixados estão montados corretamente. Nunca monte um disco de corte na lixadora. 
Um disco de corte pode partir e ausar lesões muito graves ou até a morte. Verifique a posição do 
mecanismo de reversão antes de operar a ferramenta de modo a estar atento ao sentido de rotação 
quando estiver operando. Inspecione a lixadora antes de cada uso. Não use esta se estiver racha-
da ou danificada. Evite o contato direto com a almofada da lixdora em movimento para evitar belis-
car ou cortar as mãos assim como outras partes do corpo. Use luvas para proteger as mãos.
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