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1.  FINALIDADE E RENDIMENTO

A MDA 80 forma uma ou mais abas ao longo dos 80cm das réguas
de pressão e fecha anéis wire-o.

O equipamento forma até 3 abas por acionamento (dependendo do 

2.  ACIONAMENTO

2.1  Dados do cilindro

Ar comprimido: 3 bar

Camisa do cilindro: tamanho 63

Curso: 60 mm

2.2  Descrição

A través do pedal o ar é liberado para movimentação dos cilindros. 

O  ar comprimido passa pelo filtro de ar “1” que regula a alimentação 

nos cilindros “2” na pressão adequada (3 bar)

A lém do filtro, existem os controladores de fluxo de ar “3” que reduzem 

o avanço brusco dos cilindro para fechamento de duplo anel.

formato do material), assim como encaderna até 3 exemplares de   
cadernos/agendas/livros/cardápios/embalagens, entre outros.

1

2

3

4.  Manutenção

4.1 Limpeza

ATENÇÃO: Se excessos de cola ficarem entre as réguas, a 
limpeza das mesmas deve ser feita com a máquina parada e 
com pano umedecido com água somente.
Para isso afaste as réguas, reduza a zero Bar a distribuição de 
ar na válvula e limpe com pano e água.

Após alguns meses de uso, é possível que a graxa que fica nos 
canais de movimentação da régua esteja coberta com poeira e 
resíduos de papel, se isso ocorrer, limpar com pano seco e 
reengraxar o loca.
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3.  Manuseio

Atenção! Se a rede de ar comprimido for ligada e desligada diariamente
os operadores devem certificar que o pedal não está pressionado e se

3.1  Ajuste da Pressão

3.1  Ativar os cilindros

a) Ajustar a pressão em 3 bar girando o Knob regulador.

b) O Knob trava se apertado para baixo. Para liberá-lo, basta puxá-lo para

a) Pressionar o pedal.

cima.

3.3  Continuação 3.3

Reduzir a entrada de ar através do controlador de fluxo de modo 
que os cilindros avancem com velocidade reduzida a fim de não 
danificar o duplo anel.
Para tanto, basta girar no local indicado e logo perecebe-se que 
o avanço do fechamento se fará de forma mais lenta.

Concluídos os ajustes, basta colocar o duplo anel nos furos da 
encadernação e posicionar o material com o duplo anel já 
inserido no caderno/agenda entre as 2 réguas.
O anel ainda estará aberto e deve ser colocado com a parte 
aberta para baixo e com os “filetes” menores apontados para a 
régua que é acionada para o cilindro, pois são eles que irão 
fechar.

não há nada entre as réguas de pressão.
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3.3  Ajuste da distância entre as réguas para dobra de abas

3.3  Ajuste da distância entre as réguas para fechamento de duplo

Os manípulos de distanciamento das réguas para afastar de 
acordo com a espessura da capa dura. O 1o. para distanciar e o 
2o. para travar quando estiver na posição correta.
Basta deixar uma distância suficiente para entrar o papelão 
com o material de revestimento.

a) Deixar uma régua encostada na outra, de forma que a régua 
ajustável fique na posição 0mm da régua de escala como 
mostrado na figura 1 da pág. 05

b) A régua ajustável deve ser recuada de acordo com a medida 
do anel que se deseja fechar. 
Exemplo: anel de 5/8” = 16mm
Recua-se a régua 16mm.

c) Travar a régua na posição 16mm (1,6cm) com o segundo 
manípulo.

d) Avançar o parafuso de bloqueio conforme na figura 2 da pág. 
5 e apertar a porca para manter a posição.

e) Afastar novamente a régua ajustável para que possibilite a 
colocação do duplo anel ainda aberto. Fig. 3.

       anel.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3


