
 

 

 

 

 

Manual do Proprietário 

Coladeira Max 
Duo 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! Antes de operar, leia atentamente todas as 
instruções descritas neste manual a fim de reduzir os riscos de 
choques elétricos e ferimentos ao operador. Após a leitura, guarde-
o para consultas futuras. 
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PARABÉNS PELA AQUISIÇÃO 
 

A coladeira Max Duo é a maior das coladeiras manuais da 
Verry. Possui uma mesa grande com roletes que facilitam muito 
seu uso com peças pequenas e grandes. Com estrutura de pés 
fixos e mais robusta é ideal para o maior volume de trabalho. 
Possui uma mesa extensora, podendo ser adquirida mais uma, 
para ter seu tamanho aumentado, na entrada e/ou saída permitindo 
um trabalho com peças maiores. 

Possui 02 coleiros móveis que corrige imperfeições e 
garante uma qualidade ao trabalho realizado, variador de 
velocidade do coleiro, destopador manual tipo guilhotina, 
termostato digital e limpeza rápida do recipiente de cola 
simplificando a operação. 
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Regras Gerais de Segurança 

Os Procedimentos de Emergência aqui descritos devem integrar 
os procedimentos da empresa do cliente e nunca serem tomados 
como única fonte de cuidados e ações. 

 Este Manual Técnico deve ficar disponível de forma 
completa todo o tempo e a todas as pessoas treinadas e 
envolvidas na operação da máquina. 

 Todos os seus operadores que usem a máquina devem 
possuir treinamento adequado para a operação desta 
máquina e a empresa deve registrar por escrito 
documentação que comprove estes treinamentos, 
registrando a ciência do operador. 

 Em caso de mau funcionamento da máquina, a mesma deve 
ser desenergizada imediatamente, e o Cliente deve se referir 
neste manual para solução do problema. 

 Ao realizar manutenção, substituir por peças originais. 

 Caso necessitar, o Cliente também pode entrar em contato 
como fabricante pelo telefone (0XX 34) 3291-8100 caso não 
seja possível a solução local do problema; 

 O Cliente deve constituir e manter o Plano de Emergência 
de sua empresa atualizado e disponível a todos os seus 
funcionários, de forma que todos conheçam e tenham 
ciência de como agir em caso de acidente ou sinistro. 

  Manter em local de fácil acesso os telefones das 
autoridades competentes para aviso em caso de acidente ou 
sinistro (Polícia, Bombeiros, Unidades de Saúde, Prefeitura) 
e demais órgãos entidades de apoio. 
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Regras da Área de Trabalho 

 Mantenha a área de trabalho limpa, organizada e bem 
iluminada. Áreas de trabalho desorganizada e com pouca 
iluminação pode gerar acidentes. 

 Todos os visitantes e pessoal sem treinamento devem ser 
mantidos em distância segura da área de trabalho. 

 Quando não estiver operando a máquina deixar a máquina 
bloqueada com a utilização de um cadeado na Chave Geral; 

 

Segurança Elétrica 

 

 Verificar se a tensão nominal da rede corresponde à mesma 
tensão informada, que é de 220V Monofásico. Queda de 
tensão de 10% ou superior acarretará em perda de potência 
e superaquecimento, podendo levar a queima do motor e do 
painel elétrico. 

 Fazer a ligação elétrica utilizando uma tomada fêmea de 
20A com 3 pinos; 
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Informações sobre o Equipamento 

 

 

Características Técnicas 

 

Dimensão embalada 1550x1100x650mm 
Área de trabalho 1500x450 mm 
Altura máxima da fita 78 mm 
Espessura da fita 0,45 a 1 mm 
Velocidade de avanço 0 a 6 m/min 
Tensão elétrica 220V mono 
Potência instalada 2,8 KW 
Peso 150 kg 

Fabricante: Verry Máquinas 

Razão Social: Verry Máquinas LTDA. - ME 

CNPJ: 01.634.451/0001-43 

Endereço: 

Rua República do Piratini, 523 

Bairro Marta Helena – Uberlândia – MG - 
Brasil 

CEP: 38402-028 

Telefone: (0XX34) 3291-8100 

e-mail: faleconosco@verrymaquinas.com 

Página na Internet: www.verrymaquinas.com 

Tipo: Coladeira Manual 

Modelo: Max Duo 

Capacidade: Altura Máxima de Colagem: 78 mm 



6 
 

 

 

 

01 – Chassis 08 – Sistema de apoio da fita 

02 – Painel Elétrico 09 – Rolo de Tração 

03 – Mesa c/ Roletes 10 – Proteção das Engrenagens 

04 – Sist Corte da Fita 11 – Regul do Dosador de cola 

05 – Coleiro 1 (Lado Esq) 12 – Eixo do Coleiro 

06 – Coleiro 2 (Lado Direito) 13 -  Abastecimento de cola 

07 – Guia de Entrada do painel  
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Montagem e Instalação 

Ler o certificado de garantia que acompanha este manual para 
preservar seus direitos. 
 

1. O local deverá ser arejado sem ventilação e sem pó para não 
contaminar a cola. 

2. Antes de ligar a máquina, conferir se a tensão elétrica da rede 
está compatível com a tensão da máquina, que deverá ser de 
220 Volts, monofásico. 

3. Montar o sistema de corte da fita na máquina, o parafuso para 
sua fixação encontra-se fixado na mesa. 

 

4. Colocar o suporte do rolo da fita. A base de apoio do rolo da fita 
deverá ficar no mesmo alinhamento e nivelamento do sistema 
de avanço da fita. 
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5. Montagem do Coleiro 

 

A Coladeira Max Duo possui 02 coleiros, sendo estes testados 
e regulados na fábrica. Para transporte, o conjunto Coleiro 1 (lado 
esquerdo) encontra-se embalado dentro do chassi da máquina.  

Para a instalação será necessário chave fixa 13 e 19 e chave allen 
4 e 5. 

A fixação do Conjunto Coleiro 1 deve ser feita conforme 
procedimento a seguir: 

5.1. Retirar os parafusos e arruelas do suporte do Conjunto 
Coleiro 1; 

 

 

5.2. Fixar o conjunto Coleiro 1 sobre o suporte através dos 
parafusos 2 e 3, com o manipulo 4 fixado.  
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o Pré fixar, sem dar o aperto final, os parafuso 2 e 3; 
o Fixar o manipulo 4; 
o Apertar o parafuso 2, chave 19. 
o Retirar o manipulo 4; 
o Movimentar a mesa movel, girado-a. Apertar gradualmente o 

parafuso 3, fazendo com que a mesa móvel fique no mesmo 
alinhamento da mesa fixa; 

Obs.: Os parafusos 1 são regulados de fabrica, caso necessário, 
utilizá-los para regular a altura da mesa móvel 

 

5.3. Conectar o plug do Conjunto Coleiro 1; 
 

 
6. Fazer a ligação da máquina na rede elétrica em uma tomada 

de 20A.
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Funcionamento da máquina para uma boa 
colagem 
 

1. A máquina deverá estar com uma bobina de fita de borda. 

2. Regular os rolos pressores de altura da fita. 

 

3. Verificar se o coleiro possui cola, se necessário completar.  

Deixar uma margem de segurança ao completar o nível da cola, pois 

se ultrapassar poderá transbordar durante o funcionamento; 

 

4. Verificar a dosagem de cola do Coleiro; Caso necessite 

aumentar ou diminuir a quantidade de cola, regular os 

parafusos do dosador; 

 

 

A – Parafuso regulagem do dosador; 
B – Dosador de cola 
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5. Funcionamento do painel elétrico;  

 

A – Chave Geral; 
B – Chave acionamento do motor do eixo do coleiro; 
C – Controlador de temperatura; 
D – Chave seletora de Coleiro; 
E – Variador de velocidade do eixo do coleiro; 
F – Led indicação de painel ligado. 

 

5.1. Ligar a chave geral (A); 
5.2. Selecionar o coleiro que deseja fazer o aquecimento 

através da chave (D), Coleiro 1 (Esquerda), Coleiro 2 
(Direita); 

5.3. Aguardar aproximadamente 15min para aquecimento da 
cola até o controlador de temperatura indicar 170ºC 
(Configurado de fábrica); 

5.4. Quando a cola atingir a temperatura programada, ligar a 
chave (B) de acionamento do coleiro; 

5.5. Regular o variador de velocidade (E) 
5.6. Após o término da colagem da fita de borda, desligar a 

chave (B) de acionamento do coleiro; 
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6. O Acionamento e o corte da fita serão feitos manualmente; 

Regulagem de Temperatura do Controlador 

O controlador de temperatura já sai configurada de fábrica 
na temperatura de 170ºC. O que define a temperatura de trabalho 
da máquina é a cola que está sendo utilizada, depois de 
configurada não será necessário fazer o procedimento novamente.  

Não alterar o valor programado de (P2). 
 
Para alterar a temperatura do pirômetro, seguir os 

seguintes passos: 
 

1. Pressionar a tecla (P1), o display aparecerá (SET); 
2. Pressionar novamente (P1), o display indicará o valor 

programado piscando (170ºC – Configurado de fabrica); 
3. Pressionar a tecla ▲ para aumentar a temperatura e a tecla ▼ 

para diminuir a temperatura; 
4. Pressionar a tecla (P1) para memorizar a configuração.  
 

 
 

Regulagem da mesa principal 
 

A mesa principal é fabricada em roletes para facilitar a 
movimentação do painel a ser colado. A mesa principal possui um 
sistema de regulagem, caso haja necessidade de realizar seu 
nivelamento. 
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1. Para fazer o nivelamento, desapertar levemente os parafusos 
de fixação (A) 

2. Fazer o alinhamento e nivelamento conforme a necessidade 
utilizando os parafusos de regulagem (B) 

3. Após a regulagem apertar os parafusos de fixação (A) 
 

Reposição da cola no coleiro 

1. Tirar a tampa do coleiro 

2. Colocar a cola com um funil evitando 
que a cola não derrame para o lado 
externo do coleiro.É importante 
respeitar um limite máximo de cola, que 
é de 2 cm abaixo de onde o reservatório 
expande para evitar vazamento de cola. 
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Informações básicas para uma boa colagem 

1. No momento da colagem da fita é necessário pressionar o 
painel contra o eixo do coleiro e os rolos de tracionamento. 

2. Usar a cola especificada pela Verry Máquinas. 
3. A Superfície a ser colada deverá estar perfeitamente lisa e 

isenta de impurezas. 
4. Os três roletes de guias giratórios propiciarão um melhor 

deslizamento e colagem da peça, evitando deslocamento da 
mesma. 
 

Causas de má colagem e deformação na fita de 
borda 

1. Quando há excesso de temperatura do coleiro, a cola, além de 
ficar fina, não preenche toda a extensão do eixo do coleiro, 
além de ocasionar a queima da cola. 

2. Para evitar a falta ou excesso de cola fazer uma correta 
regulagem do dosador do coleiro. 

3. Temperatura baixa não derreterá o suficiente a cola, e a fita 
poderá soltar facilmente do painel. 

4. Quando há excesso de cola no eixo do coleiro, ocorrerá sobra 
da mesma nas laterais do painel colado, dificultando o 
refilamento da fita de borda. 
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Sistema de Limpeza do Coleiro 

O coleiro da coladeira de fita de borda New Max é fabricado 
pela Verry Máquinas obedecendo a mais alta tecnologia de 
usinagem propiciando um bom funcionamento do coleiro, é fundido 
em uma liga especial de alumínio.  

A coladeira New Max trabalha na temperatura determinada 
pela cola utilizada para propiciar uma boa colagem da fita de borda.  

Quando trabalha numa temperatura acima do que a cola 
suporta a mesma vem a queimar comprometendo um bom 
funcionamento da máquina, neste caso tem que fazer a limpeza do 
coleiro. 

Para fazer a limpeza do mesmo ligar a máquina na 
temperatura 180ºC, retirar o parafuso (Fig. 2) localizado na parte 
inferior do coleiro, colocar um recipiente em baixo do mesmo e 
esperar que toda cola que está no interior do coleiro esgota e 
colocar o parafuso, abaixar a temperatura para 140ºC e Colocar 1 
Litro de limpador do coleiro Afix 140, deixar em repouso por 
aproximadamente 2 horas retirar o parafuso de esgotamento e 
esperar escorrer todo produto, colocar o parafuso e repor a cola. 

 

A cola recomendada pela Verry Máquinas 

Afix Hot Melt 1824 cola branca temperatura de 170ºC a 180ºC 

Afix Hot Melt 1814 cola transparente temperatura de 160ºC a 170º 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

A Verry Máquinas Ltda, oferece a garantia de 01(um) ano 
após a aquisição desta máquina, comprovada através de Nota 
Fiscal fornecida pelo fornecedor contra defeitos de fabricação.  

A Garantia dos motores, é dada pelo fabricante dos 
mesmos.  

Rolamentos, componentes elétricos, contadoras, chave 
liga/desliga a GARANTIA É DE 3 MESES. 

No caso de dúvidas entrar em contato com a assistência 
técnica da Verry Máquinas. 

A Garantia perderá sua validade nas seguintes hipóteses: 

1. Por defeitos ocasionados pelo mau uso da máquina; 
2. Por adulterações, alterações, fraldes, por pessoas não 

autorizadas pelo fabricante; 
3. Por instalação da máquina em lugares inadequados aos 

especificados no manual; 
4. Por danos causados por acidentes ou agentes da natureza 

(raios, inundações e outros); 
5. Por defeitos causados por acidentes de transporte. Neste 

caso, a transportadora indicada pelo comprador deverá 
possuir seguro de indenização contra avarias. 

OBSERVAÇÕES 

A. Quando necessitar de assistência técnica dentro da garantia, 
a locomoção e a hora trabalhada será por conta do 
comprador. 

B. Quando a máquina apresentar defeito de fabricação 
comprovado pelo nosso técnico, será de nossa inteira 
responsabilidade 


