
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Furadeira de Bancada 
750W 

 110V~220V
NFB750N

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente as instruções de operação antes de 
utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para referência futura.  

“As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas bem como algumas informações que podem variar de 
acordo com o seu modelo. 
Diante das constantes atualizações em nossos produtos. Nos reservamos o direito de alterar este sem seu aviso prévio.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DA FURADEIRA DE BANCADA 
Ambiente: 

a. Manter a área de trabalho organizada e bem iluminada. Evite que pessoas (especialmente crianças) sejam
mantidos fora da área.

b. Deve ser instalado e operado em locais com proteção contra umidade ou incidência de água e fora do alcance
de pessoas não autorizadas, crianças ou animais.

c. Este equipamento pode provocar interferências mecânicas e elétricas em equipamentos sensíveis que estejam
próximos.

Atenção: 

Sempre utilize equipamentos de proteção individuais (EPIs) adequados, como óculos, luvas, proteção
a. Não usar roupas soltas ou joias. Estas podem ficar presas em peças móveis!

b. Óculos de segurança devem ser usados ao operar ferramentas elétricas.

c. Se a operação de corte provocar poeira, uma máscara deve ser usada.

d. Ao alterar a velocidade é preciso desligar o interruptor e aguardar até a máquina pare por completamente.

e. Retirar a chave de mandril antes de ligar o motor.

f. Jamais usar a mão para segurar o objeto durante a perfuração. Sempre parafusar firmemente o objeto na mesa

de trabalho ou usar morsa de máquina de perfuração para evitar lesão acidental.

g. Manter a mão afastada da broca ao perfurar.

h. Usar óculos de proteção ao operar o equipamento

Operação das ferramentas: 

a. Certificar-se de que o interruptor está desligado ao conectar.

b. Usar  a  ferramenta  correta  para  o  trabalho.  Não  forçar  as  ferramentas.  Isto  só  vai  prejudicar  a ferramenta e

você.

c. Manter sempre o piso e equilíbrio corretos.

d. Manter as mãos afastadas da área de corte.

e. As proteções devem estar no local e em condições de trabalho. Remover chaves de ajuste, chaves de fenda antes de

ligar.

Diretrizes Gerais: 

a. Desconectar ferramentas quando não e s tão em uso. Lidar com cuidado com as ferramentas elétricas para

garantir seu desempenho seguro.

b. Não carregar ferramentas pelo fio ou puxar o fio para desconectar a ferramenta.

c. Usar grampos ou morsa para prender o objeto de trabalho – isto mantém ambas as mãos livres.

d. Armazenar ferramentas em local seco – bem longe do alcance de crianças.

Advertência de tensão:

a. Antes de conectar as ferramentas à fonte de energia (receptáculo, tomada, etc.) certificar-se de que a voltagem

(tensão) é a mesma da classificação na própria ferramenta.

b. Uma fonte de energia com voltagem maior que a especificada para a ferramenta pode resultar em lesão grave

ao usuário.

c. Se estiver incerto sobre a classificação de voltagem, não usar a ferramenta. Também se usar uma fonte de

energia com voltagem menor que a da ferramenta prejudicará o motor.

Instruções de Aterramento e Risco de Choque Elétrico: 

a. Enquanto em uso as ferramentas devem ser aterradas para proteger o usuário contra choque elétrico.

b. Não utilize o equipamento descalço em locais molhados ou com umidade em excesso, ou toque em superfícies
metálicas, tais como tubulações, motores, calhas, cercas, janelas, portas, portões metálicos, etc, pois
isto aumenta o risco de choque elétrico;
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Regras Adicionais de Segurança para Máquinas de Perfuração: 

a. Certificar-se de que a broca ou a ferramenta de corte estão firmemente presas no mandril.

b. Certificar-se de que a chave do mandril foi removida do mandril antes de ligar a energia.

c. Ajustar a mesa ou profundidade de parada para evitar perfurar a mesa.

d. Desligar a energia, remover a broca na ferramenta de corte e limpar a mesa antes de deixar a máquina.

e. Cuidado quando possível. Usar grampos ou uma morsa para impedir a peça de trabalho de girar com a broca

ou ferramenta de corte.

Advertência: Não Usar Luvas Ao Operar a Máquina durante a Perfuração!
Instruções Gerais de Montagem 

Parafusar a coluna na base, montar o cabeçote da máquina na coluna e apertar o parafuso de ajuste com 

a chave sextavada. 

Alavancas, mandril, etc. conectados, após a conclusão da montagem da furadeira de bancada podem 

ser lavados com querosene para remover óleo antiferrugem aplicado na fábrica, então óleo lubrificante 

pode ser aplicado. 

Tolerância de Arredondamento 

Operações de perfuração necessitam de tolerâncias próximas. Colocar a haste da broca no mandril e verificar 

o arredondamento com um indicador de botão. Se o arredondamento não está na tolerância desejada, bater

na parte inferior do mandril com um martelo de borracha ou couro até obter tolerância desejada.

Orientações de Operação 

As seguintes orientações fornecerão ao operador não familiarizado com as operações da máquina de perfuração 

no início. 

Usar o material de sucata como prática para sentir a máquina antes de tentar o trabalho regular. 

O mandril começará a descer. Sempre marque a peça a ser perfurada utilizando uma punção, para evitar que a broca 
escorregue

A. Velocidade Correta de Perfuração: Fatores, que determinam a melhor velocidade para usar em qualquer

operação da furadeira de bancada são baseados no material sendo trabalhado, tamanho do furo, tipo de broca

ou outro cortador e qualidade do corte desejado. Quanto menor for a broca, maior a RPM necessária. Em

materiais macios, a velocidade deve ser maior que em materiais duros.

B. Perfuração em Metal: Usar grampos para prender o objeto de trabalho ao perfurar em metal. O objeto de

trabalho jamais deve ser segurado com as mãos descobertas. As bordas da broca podem dimensionar o

trabalho a qualquer momento especialmente ao penetrar o material. Se a peça é girada para fora da mão do

operador, este pode ser lesionado. A broca quebrará quando o objeto de trabalho atingir a coluna.

O objeto de trabalho deve ser preso firmemente ao perfurar qualquer telhado, torcer ou deslocar resulta não

somente num furo áspero, mas também aumenta a probabilidade de quebrar a broca. Para objeto de trabalho

plano, colocar a peça numa base de madeira e prendê-la na mesa para impedir que esta gire. Se a peça é

irregular e não pode ser colocada na mesa esta deve ser firmemente bloqueada e presa.

C. Perfurar em Madeira: Embora desenvolvida para perfuração de metal, também pode ser usada para fazer

perfurações em madeira. 
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MONTAGEM 

1, Furadeira de Bancada 

a. Abrir a caixa e retirar a base, mesa de trabalho e coluna colocar numa superfície plana, parafusar a

extensão da coluna ou a base total da coluna. 

b. Retirar a estrutura do cabeçote e montar na coluna

c. Então usar a chave allen para apertar o parafuso de ajuste

d. Montar a alavanca e o botão da alavanca então para parafusa-lo no cabeçote redondo

INSTALAÇÃO 

1, Após instalar a furadeira de bancada, usar querosene para lavar o óleo antiferrugem que foi aplicado na 

fábrica. 

Então limpá-la com óleo de lubrificação. 

2, Instalar sua furadeira de bancada num piso ou superfície nivelada.
a. Verificar se a furadeira de bancada vibra quando o motor é ligado.

b. Verificar o suporte da mesa se este está movendo suavemente para cima e para baixo.

c. Verificar se o eixo do fuso move suavemente.

LUBRIFICAÇÃO 

O rolamento de esfera no eixo oco e polia da correia V são engraxados para a duração da sua vida útil. Puxar o 

eixo oco para baixo na profundidade máxima e colocar óleo moderadamente uma vez a cada 3 meses. 

Cavalete. Remover a correia do motor e empurrar a alavanca do came na direção do motor. Aplicar levemente 

óleo nos cavaletes direito e esquerdo a cada 2 meses. Engraxar o suporte da mesa se o acionamento tornar-se 

difícil. 

TESTE DE OPERAÇÃO 

a. Abrir a cobertura da correia e liberar o conjunto da alavanca do eixo do came da lateral esquerda &

direita, então mover a alavanca da correia para trás até a correia estar na tensão correta.

b. A velocidade de rotação do eixo do fuso pode ser carregada consultando a lista que é anexada na

cobertura da correia, então é possível empurrar a alavanca da correia para ajustar a correia V na tensão

correta e retardar a alavanca de ajuste do eixo do came de duas laterais.

c. Conectar o plugue na tomada e pressionar “ON” no interruptor, então o eixo do fuso girará no sentido

horário.

d. Se o eixo do fuso girar no sentido anti-horário, significa que a conexão da fiação está incorreta, logo,

desligar o interruptor e alterar a conexão, após a alteração o eixo do fuso girará no sentido horário.

e. Parafusar firmemente o objeto na mesa de trabalho ao perfurar, de maneira a prevenir lesões e

obter um trabalho preciso.

f. É possível colocar o tamanho de ponta de broca que desejar no mandril que é colocado abaixo do eixo do

fuso.

g. Conectar  o  plugue  na  tomada  e  pressionar  “ON”  no  interruptor  e  então  o  eixo  do  fuso  girará

livremente.

h. Ao perfurar segure a alavanca na lateral correta da estrutura do cabeçote e pressionar para baixo.
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MANUTENÇÃO 

Após usar a máquina é preciso limpá-la completamente e lubrificar todas as peças deslizantes e móveis. 

Ajustes da Mesa: 

a. Para ajustar a mesa para cima ou para baixo, soltar o

parafuso de retenção (A) então girar a alavanca da

manivela (B) na altura desejada. Apertar novamente o

parafuso de retenção (A) antes da operação de perfuração.

b. Para deslocar a mesa 360°, soltar o parafuso de retenção

(A), então deslocar a mesa para a posição adequada,

apertar novamente o parafuso de retenção. Para peças de

trabalho longas, deslocar a mesa 180°e usar a base como sua

mesa.

c. Para inclinar a mesa, soltar as porcas da mesa de trabalho (C)

e inclinar no ângulo desejado e apertar novamente as porcas.

Ajustes do Fuso: 

Para parar de parafusar na profundidade desejada, soltar meia volta o parafuso (E) localizado 

na montagem do pinhão de alimentação, girar em incrementos fracionais na profundidade 

desejada e apertar o parafuso em meia volta (E) e girar o pinhão para o ponto mais baixo 

então girar em incrementos fracionais até a profundidade desejada e apertar novamente, 

meia volta do parafuso. Isto manterá a montagem do pinhão fixa na profundidade desejada. 

Mandril e Eixo: 

Deslizar a extremidade curta do eixo no mandril, colocar a extremidade longa no interior do fuso, manter a 

mesa do mandril 5” da ponta do fuso, abrir completamente, puxar o pinhão de alimentação 

completamente para baixo, pressionando o mandril contra a mesa até o eixo estar preso. 

Brocas de Perfuração Cone Morse: 

Para usar brocas cone morse, remover o mandril e o cone. Para remover o cone e o mandril, 

ajustar a profundidade fixa em 3”. 

Girar o fuso manualmente alinhando os furos do fuso e da chave do eixo oco. Usando a barra 

da chave bater levemente até o cone cair. 

Soltar o parafuso em meia volta e permitir que a montagem do fuso retorne à posição original. 

Colocar a ponta afunilada no furo do fuso e empurrar para baixo até a ponta se acomodar. Colocar 

um bloco de madeira na mesa e levantar esta até a broca afunilada estar firmemente no fuso. 

Alterar velocidades: 

Para alterar as velocidades, soltar o parafuso de fixação da barra deslizante (F) e puxar a 

alavanca do came (G) na direção da frente da máquina de perfuração, colocar as 

correias da polia nas fases adequadas da polia (ver quadro no interior da cobertura do 

cabeçote). Empurrar a alavanca do came na direção do motor & apertar o parafuso de 

fixação da barra deslizante, verificar a tensão adequada da correia da polia e realizar os 

ajustes finais. 



6 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

BROCAS: ACEITA BROCAS DE 3MM A 16MM (NÃO ACOMPANHAM O 
PRODUTO, VENDIDAS SEPARADAMENTE)
PARA MEDIDAS ACIMA DE 16MM É NECESSÁRIO UMA BROCA DE 
HASTE CÔNICA MAIOR * VENDIDA SEPARADAMENTE,  PODE SER 
ENCONTRADA FACILMENTE NO MERCADO NACIONAL 
FASE: MONOFÁSICA
VELOCIDADES: 16
PERFURAÇÃO MÁX: 16MM (ACOMPANHA MANDRIL B-16)
DIST. MÁX DO SPINDLE A BASE: 162,5MM
DIST. MÁX. DO SPINDLE A MESA: 420MM
DIST. MÁX. DO SPINDLE A BASE DA SUPERFÍCIE: 630MM
BALANÇO: 325MM 
GARGANTA/PRÓX. PILAR: 162,5MM
AVANÇO DO SPINDLE: 85MM
DIÂMETRO DA COLUNA: 72MM
TAMANHO DA MESA: 290X290MM
ALTURA TOTAL: 1000MM
VELOCIDADE SEM CARGA RPM: 180/2770/220-3320/MIN POTÊNCIA: 750W 
TENSÃO: 110/220V 60HZ Chaveada

Lista de Referência. Revolução da Máquina de Perfuração e Vários Materiais 

Velocidad Material 

rotativ 

R.P.M. 

Diâ. 

Ferro Fundido Aço Ferro Alumínio 
Bronze 

Rígido

Φ3 2550 1600 2230 9500 8000 

Φ4 1900 1200 1680 7200 6000 

Φ5 1530 955 1340 5700 4800 

Φ6 1270 800 1100 4800 4000 

Φ7 1090 680 960 4100 3400 

Φ8 960 600 840 3600 3000 

Φ9 850 530 740 3200 2650 

Φ10 765 480 670 2860 2400 

Φ11 700 435 610 2600 2170 

Φ12 640 400 560 2400 2000 

Φ13 590 370 515 2200 1840 

Φ14 545 340 480 2000 1700 

Φ16 480 300 420 1800 1500 

Φ18 425 265 370 1600 1300 

Φ20 380 240 335 1400 1200 

Φ22 350 220 305 1300 1100 

Φ25 305 190 270 1150 950 
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

Se a máquina não funcionar corretamente siga estas instruções para resolver o 

problema.  

Se estas soluções não forem suficientes ou houver dúvidas nos procedimentos 

descritos, procure a Assistência Técnica mais próxima. 

Qualquer outra intervenção de serviço não listada/não mencionada no manual do 

operador, dever ser realizada por técnicos capacitados e habilitados, según consta no 

Certificado de Garantía. 

Atenção: Para sua própria segurança, coloque o interruptor na posição 'OFF' ou '0' e 

retire o plugue da tomada antes de tentar qualquer solução de problemas. 

Problemas Causa provável Solução 

Operação com ruído. 
Tensão incorreta na correia / Eixo 
seco / Polia do motor ou do eixo 

motor frouxa. 

Ajustar a tensão / Lubrificar o eixo 
Apertar os parafusos nas polias. 

A ferramenta queima ou 
solta fumaça 

Velocidade incorreta / Cavaco que 
não sai do furo / Ferramenta de 

corte seca / Ferramenta funciona 
no sentido contrário. 

Altere a velocidade / Retome a 
ferramenta freqüentemente para 

limpar os cavacos / Afie ou troque a 
ferramenta / Avance rápido o 

suficiente para que a ferramenta 
consiga cortar / Verifique a rotação 

do motor. 

A broca sai do furo ou 
balança 

A ferramenta torta o curvada / 
Rolamentos gastos no eixo / 

Ferramenta não corretamente 
instalada no mandril / Mandril não 

corretamente instalado. 

Utilize uma ferramenta reta / 
Substitua os rolamentos / Instale a 

ferramenta corretamente / Instale o 
mandril corretamente. 

A ferramenta prende na 
peca trabalhada 

A peca trabalhada comprime a 
ferramenta / Preção excessiva de 

avanço / Tensão imprópria na 
correia. 

Fixe ou prenda a peca trabalhada 
Ajuste a tensão na correia. 

A peca de trabalho escapa 
da mão 

Peca não esta presa ou fixa 
adequadamente. 

Fixe ou prenda a peca trabalhada 
adequadamente. 

O motor funciona, mas o 
eixo de transmissão não 

O parafuso de fixação da polia 
está frouxo. 

Aperte os parafusos de fixação da 
polia. 



CERTIFICADO DE GARANTIA
A NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 
garante este produto nas condições expressas no Termo de Garantia abaixo.

No caso de garantia, este certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu 
produto na assistência técnica.

Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de 
instruções antes de operá-lo.

RECIBO DE ENTREGA TÉCNICA

PRODUTO

Nº DE SERIE Nº DA NOTA FISCAL DE COMPRA

VENDEDOR

E-MAIL

CLIENTE/USUÁRIO

TELEFONE DE CONTATO

ENDEREÇO

CEP

DATA

REVENDEDOR

CIDADE UF

ASSINATURA DO CLIENTE
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TERMO DE GARANTIA 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto em questão.

2. O prazo de vigência da garantia é de 3 meses, contra defeitos de fábrica, contados a partir da emissão da nota fiscal.
3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe exclusivamente à substituição

e conserto gratuito das peças defeituosas do produto.

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será concedida. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a negligencia de 

uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos 

assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a 

substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os 

reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.;

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica;

3. Danos causados por fenômenos da natureza;

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

5. Peças que requerem manutenção corriqueira;

6. Peças de desgaste natural como correias, spindle e brocas;

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos 
(combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão;

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado;

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos;

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da movimentação, transporte ou 
estocagem;

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não 
recomendados pela NTS do Brasil. 
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ATENÇÃO 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do desgaste natural. Estão 

cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga 

anormal de material. 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas;

2. O equipamento não for usado adequadamente

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções.

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil.

5. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS.

6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil.

7. O prazo de validade estiver expirado.

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não ser aplicáveis para o

equipamento adquirido.
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www.naganoprodutos.com.br
assistencia@naganoprodutos.com.br

Importado e distribuído por: 
NTS DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 
Tel. (11) 5089-2590
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