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1.  FINALIDADE E RENDIMENTO

Através da prensagem progressiva, a máquina auxilia a adesão de 
folhas eliminando bolhas e evitando o enrugamento do material.

O equipamento pode prensar até 22 metros por minuto. 

2.  ACIONAMENTO

2.1  Dados do motor

Capacidade:N = 0,12 KW 

Velocidade: 1640 rpm

Voltagem:    220 V Trifásico ( ligação é monofásica)

2.2  Descrição

A  polia condutora montada no motor aciona o cilindro inferior através

d a polia conduzida. O cilindro inferior aciona na outra extremidade 

o  conjunto de polias e correia dentada montados em sistema   

a utocompensador [1] que tracionam em sincronia o cilindro superior

fazendo com que ambos girem em sentidos opostos.

[2][10]



0306 MTB 500MTB 500

3.  Manuseio

Atenção! Tensão de ligação e freqüência devem estar em acordo com as 
especificações técnicas.

[4]

3.1  Ligar/Desligar

a) Girar o potenciômetro [4] todo para esquerda diminuindo toda a

velocidade.

b) Conectar o cabo de ligação  na tomada  da máquina e ligá-lo na[2]

rede elétrica.

c) Ligar o botão liga e desliga da máquina [3]. Esse botão permanece

aceso mesmo com a máquina desligada, indicando corrente elétrica. 

Após a ligação, o conversor de frequência também acenderá.

d) Girar o potenciômetro para iniciar a rotação dos cilindros.

[3]

3.4  Alimentação das folhas

A máquina possui proteção para evitar o contato da físico do 
operador com os cilindros de pressão; contudo salientamos que, 
como forma preventiva de acidentes, a alimentação de folhas e 
materiais similares deve ser feita, segurando esses pelo lado 
que passará por último no equipamento, afastando assim ao 
máximo a distância entre as mãos do operador e os cilindros 

4.  Manutenção

4.1 Limpeza

ATENÇÃO: Se excessos de cola ficarem nos cilindros de 
pressão, a limpeza dos mesmos deve ser feita com a máquina 
parada.
Para isso levante a chapa de proteção do cilindro superior [8], 
eleve ao máximo a distância entre os cilindros e limpe com pano 
e água.

[8]

4.2 Troca de correias

ATENÇÃO: Se o cilindro superior de pressão parar de 
rotacionar, parar o equipamento, retirar a carenagem [10] e 
substituir por correias novas.
O excesso de pressão ou um material muito espesso podem 
travar o equipamento ou forçar essas correias a ponto de 
arrebentá-las.
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Além do controle através dos manípulos [5], a pressão pode ainda ser 

Normalmente, a pressão ideal é ajustada posicionando o cilindro

aumentada ou diminuída soltando ou apertando os parafusos [6]

superior aproximadamente na altura do material a ser prensado;

Essa pressão varia de material para material, contudo o ideal é 

metade do curso e ajustar a pressão com o material entre eles.

trabalhar com os cilindros distanciados entre si, pois não há 

para isso, ao passar o material entre os cilindros pará-lo na 

necessidade de muita pressão para retirar bolhas de ar.

subir ou descer o cilindro superior.

[6]
[5]

3.2  Ajuste da Pressão 3.3  Conversor de Frequência

Elevar ou diminuir a pressão girando o manípulo [5] de ajuste, para AATTEENNÇÇÃÃOO::  OO  ddiissppllaayy  ddiiggiittaall  ddoo  ccoonnvveerrssoorr  [[77] de frequência está exposto

apenas para visualização.

Todos os parâmetros já saem da fábrica configurados para utilização 

específica de cada equipamento e motor.

NÃO ALTERAR OS PARÂMETROS DO CONVERSOR DE FREQUÊNCIA.

[7]

[9]
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