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Saudações 
 
 
Parabéns, você acaba de adquirir a Esquadrejadeira FF-325, que foi desenvolvida dentro da mais alta 
tecnologia, para solucionar seus problemas de acabamento e produtividade. 
 Sua Esquadrejadeira FF-325 permite que você possa obter a mais alta produtividade no corte de 
chapas de madeira, além de um ótimo acabamento e perfeita união, garantindo assim que os perfis estejam 
sempre no esquadro. 
 A Esquadrejadeira FF-325 chega pronta para a utilização. Porém devem-se observar alguns cuidados 
que constam neste manual, para que sua máquina seja aproveitada com o máximo de eficiência.  
 
 
 

Visite nossa página na internet e conheça nossos lançamentos e demais linhas de produtos. 
 
 
 

http://www.inmes.com.br 
 

 
 
 

Caso necessite localize em nosso site um Assistente Técnico Autorizado mais próximo. 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

Anote aqui o número de série do seu equipamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: A INMES Industrial LTDA. reserva-se no direito de alterar este manual sem aviso prévio. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1.1 Introdução 
 

Esta máquina foi desenvolvida para fazer cortes retos ou em ângulo, especialmente em chapas de 
madeira.  
Algumas informações e ilustrações contidas neste manual podem se diferir da máquina que você possui, as 
descrições e ilustrações são baseadas em uma máquina contendo todos os opcionais. Portanto tome como 
referência somente as informações conectadas com a configuração da máquina adquirida. 

Com este manual nos gostaríamos de promover a informação necessária para a manutenção e o uso 
apropriado da máquina. A nossa rede de assistência técnica está a disposição para qualquer problema 
técnico, novas peças ou qualquer outro requerimento que venha a ser necessário para o desenvolvimento da 
sua atividade. 

Este manual deve ser lido e entendido pelo operador antes de operar a máquina. Isso promoverá maior 
conhecimento do funcionamento do produto, para maior segurança e melhores resultados. 

Para facilitar a leitura, este manual foi dividido em partes destacando as operações mais importantes. 
Para uma pesquisa rápida dos tópicos, é recomendada a consulta ao índice. Para marcarmos a importância de 
algumas passagens básicas destacamos estas através de símbolos que mostram seu devido procedimento. 
 
Avisos de Segurança: 
 

 Informações de segurança que, se não cumpridas, causarão sérios riscos ao 
operador. 
 
Informações de segurança que se não cumpridas, podem causar sérios riscos 
à vida do operador. 
 
  
Informações de segurança que, se não cumpridas poderão ferir o operador. 
 

1.2 Identificação da máquina 
 
 Existem duas placas de identificação fixada à máquina, contendo dados da empresa, ano de fabricação, 
número de série e especificações técnicas. 
 

1.3 Recomendações de assistência técnica 
 

Solicitamos que somente pessoas treinadas e autorizadas possam fazer a manutenção ou qualquer 
operação envolvendo a desmontagem da máquina. Siga as instruções contidas neste manual para o uso 
correto do seu equipamento. 
 

 
 
 

Somente pessoas treinadas e autorizadas deverão utilizar a máquina e fazer a sua manutenção, depois de 
lerem o manual de instruções. Respeite os regulamentos de prevenção de acidentes as regras gerais de 

segurança assim como as regras de medicina industrial. 
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2. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

2.1 Regras de segurança 
 

 
 
 

Leia atentamente o manual de instruções antes de começar a usar, arrumar, mover ou fazer qualquer outra 
operação com esta máquina. 

 
 
 O fabricante declara não ter qualquer responsabilidade por danos a pessoas ou objetos, que possam ser 
causados por qualquer falha ao cumprir com as regras de segurança. 
 
- O operador da máquina deve ser treinado por uma pessoa especializada para poder operar esta máquina. 
- É expressamente proibido utilizar a máquina sob efeito de álcool, drogas ou medicações. 
- Todos os operadores devem estar devidamente treinados para o uso, ajuste e operação da máquina. 
 - Os operadores devem ler cuidadosamente o manual, prestando atenção especialmente aos avisos e às notas 
de segurança. Além disso, eles devem ser informados sobre os perigos associados ao uso da máquina e as 
precauções a serem tomadas, devem também serem instruídos para que periodicamente inspecionem as 
proteções e os equipamentos de segurança. 
- Antes de mover, ajustar, reparar ou limpar desconecte a máquina da rede elétrica. 
- Depois de um longo período de desuso, as correias da máquina podem afrouxar, isto causa um aumento no 
tempo de parada da lâmina (o tempo de parada deve ser de menos de 10 segundos) imediatamente aperte as 
correias. 
- A área de trabalho em volta da máquina deve sempre ser mantida livre e limpa, para ser possível o acesso 
imediato ao painel de controle. 
- Nunca utilize lâminas diferentes daquelas prescritas para a utilização da máquina. O material a ser cortado 
não deve conter partes metálicas. 
- Nunca corte partes que possam ser muito pequenas ou muito largas respeitando as capacidades da máquina  
- Não corte pedaços de Madeira que contenham defeitos visíveis (rachaduras, nós, partes de metal, etc). 
- Nunca coloque as mãos entre as partes móveis da máquina.  
- Mantenha as mãos afastadas da serra; Alimente a serra com a ajuda de um empurrador. 
- Mantenha pessoas não autorizadas longe da máquina. 
- Nunca utilize lâminas de serra quebradas rachadas ou desafiadas. 
- Não utilize a lâmina além dos limites de velocidade impostos pelo fabricante. 
- Cuidadosamente limpe a superfície da lâmina e certifique-se que a lâmina está horizontalmente bem 
posicionada e sem dano algum. 
- Sempre utilize luvas para segurar a lâmina. 
- Monte a lâmina no sentido de corte correto da máquina. 
- Nunca ligue a máquina sem estar devidamente protegido pelo material de segurança. 
- Encaixe os dutos de sucção a um sistema de exaustão correto; os coletores devem estar sempre ligados 
enquanto a máquina estiver ligada. 
- Nunca abra a porta de segurança enquanto a máquina estiver operando. 
- Algumas experiências desagradáveis mostraram que operadores que utilizam objetos como relógios 
pulseiras anéis correm perigo porque estes podem causar sérios acidentes, portanto retire qualquer um destes 
objetos antes de operar a máquina. 
- Abotoe e fixe bem a roupa de trabalho ao corpo do operador. 
- Retire qualquer peça de roupa que fique pendurada ou larga, pois isto poderá ficar preso nas partes móveis 
do equipamento, causando acidentes. 
- Sempre utilize calçados fortes de acordo com as devidas normas de cada país. 
- Utilize óculos de proteção, protetores auriculares e máscaras corretas. 
- Nunca deixe que pessoas desautorizadas operem, ajustem ou arrumem a máquina. 
- O fabricante não é responsável por quaisquer danos causados por modificações arbitrarias à máquina. 
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- Qualquer transporte, montagem ou desmontagem deve ser feito por pessoal treinado, que tiveram a 
qualificação necessária para a operação especificada. 
- O operador não deve deixar a máquina em momento algum sem que esta esteja desligada. 
- Durante qualquer pausa de trabalho desligue a máquina. 
- No caso de um longo período sem o uso da máquina, desconecte esta da rede elétrica. 
- O Método de operação a ser seguido em caso de acidente ou quebra do equipamento deve ser: 
primeiramente a máquina deve ser desconectada da rede elétrica imediatamente, depois se recomenda pedir 
ajuda para pessoas autorizadas. 
 

2.2 Riscos organizacionais 
 
 Apesar das observações, de todas as recomendações de segurança e o uso de acordo com as regras 
descritas no manual, alguns riscos ainda podem estar presentes, entre estes os mais recorrentes são: 
- Contato com a lâmina. 
- Contato com as partes móveis (Cintas, correias, etc..). 
- Repulsão de pecas. 
- Acidentes causados por pedaços de Madeira ou fragmentos. 
- Choques mecânicos com a lâmina. 
- Eletrocussão por contato com partes não isoladas. 
- Perigo causado por uma lâmina mal instalada. 
- Rotação inversa da lâmina de serra devido à instalação elétrica incorreta. 
- Perigo causado pela inalação de pó causado pelo uso da máquina sem exaustão de pó. 

Lembre-se de que o uso de qualquer máquina de serra traz sérios riscos. Utilize o cuidado e 
concentração adequados para todos os tipos de máquina, (até mesmo para a mais simples). A maior 
segurança está nas suas mãos. 

 

2.3 Avisos de segurança e sinais informativos 
 
 Estes sinais devem ser aplicados nas máquinas; em alguns casos eles indicam condições de perigo, em 
outros eles servem de indicação. Sempre tome muito cuidado na operação deste equipamento. 
 
 
AVISOS DE SEGURANÇA: 

 
 
Risco de ferimento nos olhos. Utilize óculos de proteção. 
 
 
 
Utilize protetores auriculares. 
 
 
 
Perigo de choque elétrico. Não acesse esta área com a máquina ligada. 
 
 
 
Leia e entenda o manual de instruções antes de utilizar a máquina. 
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AVISOS DE INFORMAÇÃO: 
 

Indica as características técnicas, direção e inclinação, travada ou liberada, etc. Cuidadosamente siga 
as direções para simplificar o uso e ajuste da máquina. 
Os avisos foram descritos graficamente e não requerem mais explicações 

3. ESPECIFICAÇÕES 
 

3.1 Conhecendo a esquadrejadeira FF-325 
 

 
 

1- Mesa extensora direita; 
2- Mesa principal; 
3- Captador de pó; 
4- Lâmina de serra; 
5- Mesa auxiliar; 
6- Carro; 
7- Batente da mesa móvel; 
8- Mesa transversal; 
9- Manípulo de ajuste de inclinação da lâmina; 
10- Manípulo de ajuste de altura; 
11- Estrutura; 
12- Régua da mesa direita; 
13- Marcador do ângulo da serra; 
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3.2 Especificações técnicas 
 
ESPECIFICAÇÕES  
Voltagem do motor 220V/60Hz 380V/60Hz 
Potência do motor principal 5,5cv 5,5cv 
Potência do motor riscador 1,0cv 1,0cv 
Diâmetro máx. da serra 300mm 300mm 
Diâmetro mín. da serra 250mm 250mm 
Velocidade lâmina principal  4000rpm 4000rpm 
Diâmetro lâmina riscador 120mm 120mm 
Velocidade lâmina riscador 8000rpm 8000rpm 
Inclinação lâmina 90° ~45° 90° ~45° 
Medida mesa principal 800x530mm 800x530mm 
Medida extensor direito 800x820mm 
Capacidade máx. da régua 1250mm 
Altura máx. de corte serra 300mm  85mm-90° , 55mm-45° 
Altura máx. de corte serra 250mm  60mm-90° , 43mm-45° 
Dimensões da mesa 3200x360mm 
Deslocamento mesa móvel 3350mm 
Mesa transversal 1050x630mm 
 

3.3 Instalação elétrica 
 
- A instalação elétrica deve ser feita por pessoal qualificado e treinado. 
- As conexões principais devem ser feitas por uma caixa terminal. 
- A substituição do cabo de alimentação elétrica na máquina deve ser feita apenas por um eletricista 
qualificado. 
- Conecte os fios de alimentação da máquina a uma tomada: 380V±10% ou 220V±10% conforme o modelo 
em mãos da linha de esquadrejadeiras FF-325. 
* Recomendamos a instalação de disjuntores corretamente dimensionados para esta máquina. Sendo que, 
com a voltagem da rede elétrica em 220V recomendamos um disjuntor de 20A, e com a voltagem em 380V 
recomendamos um disjuntor de 16A.  
 
 

 
 
 

Para prevenir choques elétricos ou fogo, qualquer manutenção ou reparo ao sistema elétrico deve ser feito 
apenas por eletricistas treinados usando partes genuínas da máquina. 
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3.4 Nível de Ruído 
           
Ruído máximo deste equipamento= 100dB(A)                                                                                                                 
 Os níveis de ruído medidos são emitidos somente pela máquina em questão e não são necessariamente 
níveis seguros para o trabalho. Mesmo que haja uma relação de exposição estes dados fornecidos não podem 
servir de base para sabermos se medidas de precaução devem ser tomadas ou não. Os fatores que podem 
afetar a exposição do operador aos danos auditivos que o excesso de ruídos pode causar incluem o tempo de 
exposição, características do ambiente assim como outras fontes também emissoras de ruídos como, por 
exemplo, as diferentes máquinas adjacentes funcionando simultaneamente. A exposição permitida também 
varia de país para país. Mesmo assim estas informações permitem que o operador faça uma melhor 
avaliação dos danos e riscos. 
Outro fator que reduz a exposição a ruídos são: 
- Escolha da lâmina correta. 
- Manutenção frequente da máquina e da lâmina. 
- Utilização frequente de protetores auriculares. 

 

3.5 Coletor de pó (Fig. 3.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A exaustão de pó apropriada elimina os riscos da 

inalação de pó pelo operador e demais pessoas que trabalham 
no mesmo local, além disso, proporciona um melhor 
funcionamento da máquina. A tabela mostra a velocidade 
mínima de ar e as velocidades relacionadas a cada operação 
de sucção.  

Verifique se o sistema de sucção garante estes valores 
na sua conexão de entrada (Fig. 3.5) 

 
Diâmetro da boca de entrada: 
A – Captador de pó lâmina....... Ø4” 
B – Captador de pó inferior...... Ø4” 

 

 
 
 

Por favor, sempre utilize protetores de ouvido. 

 
 
 

Sempre trabalhe com o sistema de exaustão, ligando o exaustor e a máquina de serra ao mesmo tempo. 

Captação de pó 
Item Ø Da boca Velocidade mín. 

A     4” 20m/s 
B 4” 20m/s 

(Fig.3.5) 
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Conecte as bocas ao sistema de exaustão com mangueiras flexíveis ou tubos de diâmetro adequado. 
Trave-os com abraçadeiras. As conexões devem estar posicionadas fora do caminho do operador durante a 
utilização da máquina. 
 

3.6 Mecanismos de segurança (Fig.3.6)  
 
Esta máquina veio equipada com os seguintes equipamentos de segurança (Fig.3.6).  
 

A – Chave de segurança; 
 
Este equipamento pára a máquina quando a Chapa protetora inferior D da lâmina está aberta para 

operar a serra. 
 

B – Proteção da lamina de serra; 
 
Serve para evitar que o operador toque a lâmina de serra 
 

 C - Botão de Emergência; 
 

Quando o botão está pressionado a energia será totalmente cortada da máquina imediatamente, este é 
um botão de emergência pressionado mecanicamente, resete este botão girando no sentido horário. 

 

 
 

4. INSTALAÇÃO 
 

 
 
 

A montagem deve ser feita por uma pessoa treinada e com experiência. 
 

4.1 Conteúdos da embalagem 
 
- A máquina é fornecida parcialmente montada. Antes de utilizar a máquina, é necessário que esta seja 
montada completamente e corretamente. 
- Ao desembalar a máquina os componentes seguintes são inclusos para a montagem inicial. 
- Se quaisquer partes estiverem faltantes não tente montar a máquina ou ligá-la até que as partes sejam 
obtidas e instaladas corretamente. 
 
 
 
 
 
 

(Fig.3.6) 
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Conteúdo total: 
1 - Captador de pó da lamina; 
2 - Mesa auxiliar; 
3 - Mesa transversal; 
4 - Batente da mesa móvel; 
5 - Estrutura metálica; 
6 - Guia da régua; 
7 – Escalímetro; 
8 – Régua; 
9 - Mesa extensora direita; 
10 - Suporte captador de pó; 
 

 
 

FIG. 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       12 

4.2 Carga e descarga do equipamento (Fig.4.2) 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Durante a carga e descarga deste equipamento, evite choques 

mecânicos para prevenir danos a pessoas objetos e à própria máquina.  
Certifique-se de que ninguém está envolta do equipamento utilizado 
para mover a máquina, enquanto esta estiver sendo movimentada. 

O levantamento desta máquina deve ser feito por um guindaste 
ou empilhadeira. Antes de começar a manusear o equipamento até o 
seu local correto retire toda e qualquer parte que foram utilizadas para 
o transporte ou embalagem que ainda estejam na máquina. Verifique se 
a capacidade do equipamento de transporte é adequada para o peso da 
máquina indicada Fig. 4.2  

Se o transporte for feito por uma empilhadeira prossiga da 
seguinte maneira:  

 
– Ajuste a largura dos garfos A para 500mm 
– Insira os garfos A assim, como na figura em correspondência com a 
placa de identificação E verificando se os garfos estão alinhados com a 
parte de traz dos pés traseiros D da máquina. 
 
 
 
 Se estiver disponível o uso de um guindaste prossiga da seguinte maneira:  
– Providencie dois cintos B com o comprimento e capacidade compatíveis com o necessário (comprimento 
mínimo do cinto deve ser de 4 metros). 
– Levante os cintos e os posicione de acordo com o mostrado na Fig. 4.2.  
– Ajuste os cintos na ponta do guindaste C tendo força necessária para levantar a máquina. 
– Mova o guindaste vagarosamente para que os cintos se ajustem, ate que a maquina possa ficar estável. 
– Levante o guindaste aos poucos cuidadosamente sem que o equipamento balance, depois disso mova a 
máquina até o seu devido local. 
– Remova toda a graxa protetora das mesas e superfícies não pintadas, usando querosene ou produtos 
derivados. Não utilize solventes, petróleo ou gás óleo, que podem danificar a pintura ou oxidar partes da 
máquina. 
 

4.3 Características da área de instalação (Fig.4.3) 
 

 
 
 

É proibido instalar a máquina em ambientes explosivos. 

 
 A área de instalação deve ser selecionada avaliando-se o espaço de trabalho necessário dependendo do 
tamanho das peças a serem cortadas. É necessário também verificar a capacidade do piso e da superfície 
utilizada, para que assim a máquina possa ficar apoiada igualmente sobre toda a sua base. 

Uma fonte de energia e um duto de exaustão devem estar perto do local onde a máquina será 
instalada o qual deve ser bem iluminado. 

 
 

 
O transporte deste equipamento deve ser feito 
somente por pessoas especialmente treinadas para 
executar este tipo de operação. 

(Fig.4.2) 
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4.4.2 Instalação do coletor de pó e suporte da mangueira (Fig.4.4.2)  
 
Ferramentas necessárias para a montagem: 

- Chave Allen de 10mm. 
- Chave de boca de 19mm. 
- Chave de boca de 13mm. 
Fixe o item B a mesa C com o parafuso 3, utilize uma chave 
Allen de 10mm. 

Em seguida fixe o item A ao B através das porcas C, utilize 
chaves de boca de 13mm e 19mm. 
 
 
 
 

 
 

4.4.3 Instalação mesa transversal (Fig.4.4.3) 
 

- Coloque a mesa transversal C no encaixe do carro A.  
- Coloque o pino D no encaixe da mesa transversal C. 
e no encaixe do carro suporte da mesa E 
- Fixe os manípulos B. 

 
 
 

4.4.4 Instalação do batente (Fig.4.4.4)
 
- Coloque o Pino A do batente no encaixe que está na mesa 
transversal e monte o manípulo B ao pino. 
- Prenda o manípulo C que prende o ajuste de ângulo do 
batente. 
- O manípulo D é projetado para o micro ajuste 
perpendicular entre o batente e a lâmina.  
 
 
 
 

(Fig.4.4.2) 

(Fig.4.4.3) 

(Fig.4.4.4) 
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4.4.5 Instalação guia da régua (Fig.4.4.5)
 
Ferramentas necessárias para a montagem : 
- Chave de Boca 16mm 
- Chave Allen 5mm 
- Instale a escala A na mesa fixa com o parafuso 1 
- Instale a escala A no encaixe da escala B.  
- Instale o eixo 6 no guia C, depois monte o guia às mesas 
com as partes 2, 3, 4, 5 e 6. 
 
 
 

4.4.6 Instalação da régua (Fig.4.4.6) 
 
- Instale o suporte da régua A ao guia B conforme a figura 
ao lado. 
- Instale o parafuso C ao guia da régua B. 
- Instale a régua D ao encaixe do suporte 
 
 
 
 
 

5.AJUSTES 
 

 
 
 

Ao manusear as lâminas de serra utilize sempre luvas para a sua proteção. 
 

5.1 Ajuste do riscador (Fig.5.1) 
 

 
 
 

Ao cortar painéis cobertos por materiais de acabamento, é necessária a utilização do riscador 
D. Posicione a lâmina do riscador para ter um corte de 1-1,5mm. 

 

    
 

 
Prossiga da forma descrita neste manual se necessário o ajuste do riscador conforme a lâmina. 

(Fig.5.1) 

(Fig.4.4.5) 

(Fig.4.4.6) 
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- Ajuste a altura da lâmina do riscador através do manípulo C. 
- Ajuste a serra do riscador para os lados de acordo que fique alinhado à serra principal utilizando o 
manípulo D. 

 

5.2  Ajuste do nível da mesa (Fig.5.2) 
 
Ferramentas necessárias: 
- Régua. 
- Relógio Apalpador. 
- Chave sextavada 16mm. 
- Coloque a régua B na mesa principal e na mesa extensora, 
Utilize o relógio apalpador para verificar o desnível formado.  
- Reaperte todos os parafusos A para um micro-ajuste do 
nivelamento das mesas. 
  

5.3 Ajuste preciso da régua (Fig.5.3) 
 
Ferramentas necessárias para a montagem: 
- Régua, Esquadro, Medidor de profundidade 
- Relógio Apalpador. 
- Chave sextavada 13mm. 
- Utilize o esquadro A e o apalpador para verificar o ângulo 
de 90º entre a mesa e a régua. Afrouxe os 4 eixos B, e ajuste 
precisamente suas posições para ter uma boa 
perpendicularidade. 
- Utilize a régua, o apalpador e o medidor de profundidade 
para verificar se a régua está paralela à lamina. Afrouxe os 4 
eixos B e ajuste precisamente a régua de acordo com a lâmina, paralelamente. 
 

5.4 Ajuste da faca guia (Fig. 5.4) 
 

 Afrouxe o parafuso que fixa a faca guia. 
 Observe o campo destacado na figura abaixo, e então ajuste os parafusos reguladores. 
 Meça o tamanho relativo da faca guia e da lâmina de serra.

Obs.: Antes de ajustar a faca guia, primeiramente, abra a proteção da lâmina. 

 
 

 

 
 
 

Para cada regulagem de altura da serra, verifique o alinhamento do riscador. Se necessário ajuste.
 

(Fig.5.2) 

(Fig.5.3) 

(Fig.5.4) 
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6.2 Área de trabalho (Fig.6.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - Trabalhando com a serra (esquadrejando)  
B – Lado de corte paralelo 
 

6.3 Trabalhando com a serra 
 
 A escolha do método a ser utilizado para o corte com a esquadrejadeira depende da dimensão do 
material a ser cortado e do tipo de material usado  
Para cortar madeira laminada, o uso do riscador é indispensável para prevenir lascas. Quando o riscador não 
for necessário rebaixe-o completamente debaixo da mesa.  
  

6.3.1 Trabalhando com a mesa extensora (Fig.6.3.1) 
 
- Coloque a peça a ser cortada na mesa extensora. Fixe-a com o 
batente de alumínio B e o braço pressionador C. 
- Fique na posição A e empurre a alavanca da mesa extensora para 
frente  
 
 
 
 
 
 

6.3.2 Trabalhando com a régua (Fig.6.3.2) 
 
- Trave a mesa extensora. Coloque a peça para corte contra a 
lateral da régua. Empurre a peça em frente, contra a lâmina 
- Para a sua segurança, por favor utilize o empurrador de 
plástico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Esta máquina foi desenvolvida para ser utilizada 
por um operador somente. O empurrador de 
plástico deve ser utilizado quando peças pequenas 
forem cortadas e quando necessário empurrar a 
peça contra a régua e o batente 

(Fig.6.2) 

(Fig.6.3.1) 

(Fig.6.3.2) 
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6.4 Uso correto da máquina (Fig.6.4) 
 

 
- Primeiro certifique-se que a máquina não vibra demais. 
Não tente retirar o material a ser cortado enquanto o 
corte ainda não terminou completamente; prossiga o 
corte com uma velocidade constante e uniforme. A 
alimentação da serra (especialmente onde há nós) não 
deve ser rápida (a velocidade de corte deve ser de acordo 
com a espessura da peça). Não deixe a peça parar entre a 
lâmina e a régua. 
- Evite o contato dos dentes da serra com objetos 
metálicos. Sempre que necessário afie a lâmina. 
Freqüentemente limpe o corpo metálico e os dentes da 
serra com líquidos apropriados deixando a lâmina em 
banho, depois a limpe com uma escova não metálica. No 
que se refere a parte dos dentes, ao menos de dois a três 
dentes devem cortar ao mesmo tempo A, se somente um 
cortar por vez B, você não terá a qualidade de corte 
desejada. Sempre que possível, também é recomendado 
que se levante a lâmina até que toda a parte cortante 
atinja a espessura total da peça para o corte. 

7. MANUTENÇÃO 
 

 
 
 

Desconecte a máquina da rede elétrica antes de fazer qualquer manutenção . 

 

7.1 Substituição da lâmina de serra (Fig.7.1) 
 

 
 
 

Somente lâminas afiadas corretamente, de acordo com as normas EN 847 1:2005 devem ser utilizadas. Não 
use lâminas que tenham a velocidade máxima inferior a rotação máxima do eixo da serra. Sempre deixe um 
espaço entre a Faca da Lâmina e a lâmina de serra de no mínimo 3 mm e no máximo 8mm. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Antes de tocar as partes da máquina, lembre-se de desligar e retirar esta da tomada. 

(Fig.6.4) 



       20 

 
 
- Gire a manivela que levanta a lâmina, até a posição mais alta possível.  
- Retire o captador de pó A. 
- Remova a barra de proteção B. 
- Empurre a mesa extensora para trás  
- Abra a cobertura da lâmina D. 
- Desaperte a porca C retirando a lâmina para a troca. 
 

7.2 Limpeza geral (Fig.7.2) 
 

 

 
 

 
 
Após cada ciclo de trabalho limpe todas as partes, aspire as lascas,  poeira e qualquer resto de resina. 

Utilize ar comprimido somente quando necessário, usando óculos de proteção e mascara. Limpe 
principalmente as seguintes partes: 
 
- Guia da mesa extensora A; 
- Suporte da mesa transversal B; 

 
 
 

Por favor, NÃO tente remover as lascas de Madeira enquanto a serra estiver ligada. 

(Fig.7.1) 

(Fig.7.2) 
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7.3 Lubrificação geral (Fig.7.3) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Semanalmente limpe e lubrifique as partes móveis da máquina A com uma fina película de óleo e graxa. 
- Proteja todas as correias e polias de contaminação com óleo.   

7.4 Tabela de lubrificação da máquina de serra (Fig.7.4)  
 

7.5 Reposição e descarte 
 

A reposição deve tornar-se necessária, sendo assim as partes da máquina a serem trocadas deverão ser 
substituídas por partes originais para garantir a mesma eficiência. As partes substituídas devem ser 
descartadas de acordo com as leis de cada país. As substituições de peças requerem treinamento e 
habilidades técnicas; por esta razão as instruções seguintes devem ser seguidas por profissionais qualificados 
prevenindo danos a máquina e riscos para a segurança das pessoas. 
 

 
 
 

Em caso de defeitos mecânicos ou funcionais da máquina, incluindo proteções ou ferramentas, por favor, 
entre em contato com a assistência técnica para a manutenção. 

Qualquer manutenção deve ser feita somente quando a máquina estiver desconectada de qualquer fonte de 
energia. 

(Fig.7.3) 
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8.Guia de resolução de problemas (Fig.8.0) 
 

 
 
 

As intervenções necessárias devem ser feitas pelos nossos especialistas técnicos 
Antes de realizar qualquer serviço de manutenção, por favor, sempre desligue a máquina, retire a 

máquina da rede elétrica e espere até que a lamina pare completamente para então proceder com a 
manutenção. 

 
- Para qualquer problema ou informação ou anormalidade na máquina entre em contato com o distribuidor 
da sua região ou diretamente com o nosso centro de assistência técnica Serviço de Pós-Venda da INMES 
INDUSTRIAL LTDA, através do SAC (48) 3651-2300 ou 0300 788 2022. 
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Problema Possível causa Solução 

Serra parou, não liga mais. 

Excesso de carga trancando o motor. 
Espere o motor resfriar e ligue o 
disjuntor novamente. 

Serra fora da tomada. Verifique todas as conexões. 
Disjuntor desarmado. Ligue o disjuntor. 
Fio danificado. Substitua o fio. 

Não faz cortes exatos em 
45° ou 90°. 

Batentes desajustados. 
Verifique a lâmina com o esquadro e 
faça os devidos ajustes aos batentes. 

Relógio marcador desregulado. 
Verifique a lâmina com o esquadro e 
ajuste o marcador. 

A peça rebate a lâmina 
durante o corte. 

Batente desalinhado com a lâmina. Ajuste o batente. 
Madeira irregular. Substitua a peça a ser cortada. 
Muita velocidade de alimentação da 
lâmina. 

Diminua a velocidade. 

Faca da lâmina não alinhada. Alinhe a faca com a lâmina. 

Serra faz cortes 
insatisfatórios. 

Lâmina cega. Afie ou troque a lâmina. 
Lâmina montada ao contrário. Vire a lâmina. 
Resina ou cola na serra. Remova a serra e limpe-a. 
Lâmina incorreta para o corte. Troque a lâmina por uma nova. 
Cola ou resina na mesa. Limpe a mesa. 

Lâmina não atinge 
velocidade constante. 

Fio extensão de dimensão incorreta. Substitua o fio por um adequado. 
Tensão baixa. Contacte a empresa de energia local. 
Fiação motor para tensão errada. Verifique a caixa de fiação do motor. 

Serra vibra muito. 

Máquina em local desnivelado. Reposicione a máquina. 
Lâmina danificada. Substitua a lâmina. 
Correia danificada. Substitua a correia. 
Polia torta. Substitua a polia. 
Montagem imprópria do motor. Verifique e ajuste o motor. 
Folga no mecanismo de regulagem da 
altura. 

Ajuste o mecanismo de regulagem da 
altura. 

Estrutura da máquina frouxa. Aperte a estrutura da máquina. 

Régua prende no guia. 

Guia ou extensão não estão montados 
corretamente. 

Remonte a guia, em referenciaao 
batente. 

Guia ou régua não estão ajustados 
corretamente. 

Ajuste os  guias em referencia ao 
batente. 

Material rebate quando em 
contato com a lâmina. 

Régua desalinhada. Alinhe a régua á lâmina. 
Faca desalinhada com a lâmina. Alinhe a faca com a lâmina. 
Corte feito sem apoio da régua. Instale e utilize a régua. 
Faca da serra fora do lugar. Instale e utilize a faca (com coletor). 
Lâmina cega. Substitua a lâmina. 
Largar a peça antes de esta passar pela 
lâmina. 

Empurre o material até o final, 
passando da lâmina. 

Chapa da faca não esta afiada. Troque ou afie a faca da lâmina. 

Lâmina não tem ajuste de 
altura e inclinação livres. 

Mecanismo de elevação da serra muito 
apertado. 

Ajuste o mecanismo e o eixo deste. 

Poeira e lascas de madeira no 
mecanismo de elevação da serra. 

Limpe e engraxe as regulagens. 

(Fig.8.0) 









 



ATENÇÃO              PORTUGUÊS DO BRASIL 

TERMO DE GARANTIA 

Para que tenha validade o presente TERMO DE GARANTIA é imprescindível 

que seja apresentada a competente NOTA FISCAL da compra do produto. 

Com este produto, a INMES tem como objetivo atender plenamente o 

comprador, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida: 

1. Este termo possui garantia complementar à legal, estipulando que todas as 

partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais 

defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco dias), ou seja, 90 (noventa dias) da garantia 

legal, acrescidos de 270 (duzentos e setenta dias) da garantia complementar 

INMES, a partir da data da entrega do produto. 

2. Os equipamentos e componentes de fabricação de terceiros, que integram o 

produto INMES não estarão abrangidos pela garantia complementar. 

3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o comprador deverá entrar em 

contato imediatamente com a Assistência Técnica INMES.  

4. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do equipamento e a reposição de 

peças que de acordo com o parecer Técnico INMES apresentem defeito 

técnico de fabricação. 

5. As despesas de transporte do equipamento até a equipe técnica ou desta 

até o equipamento e os custos de capacitação e treinamento, ocorrerão por 

conta e risco do usuário. 

6. Essa garantia fica automaticamente cancelada, se ocorrer uma das 

hipóteses a seguir: 

a) Se o defeito for ocasionado pelo uso diverso a que se propõe o equipamento 

ou pelo uso em desacordo com as instruções e informações contidas no 

manual de instalação e manual de instruções de uso do produto. 

b) Se o comprador vier a transferir a propriedade ou o local onde o produto está 

instalado. 

c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se 

caracterizar como não original. 

d) Se ocorrer à ligação deste produto em tensão diversa da indicada ou quando 

ocorrer mudanças ou oscilação de tensão. 

e)Se ocorrer ajuste técnico ou conserto realizado por pessoa não autorizada 

pela INMES, ou for verificado sinais de violação de suas características 

originais. 

f) Por casos fortuitos ou força maior, bem como aqueles causados por agentes  

da natureza. 
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