
Manual de Instruções 

Torno Mecânico Engrenado
 TTME330 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente a s instruções de 
operação antes de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para referência 
futura.  
*As imagens contidas são meramente ilustrativas e algumas informações neste manual 
podem variar de acordo com o seu modelo bem como alguns acessórios que são 
vendidos separadamente. Consulte-nos para maiores informações.
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Prefácio 

Obrigado por adquirir um produto TANDER. 

Esta Instrução de Operação contém informações e dicas necessárias para o funcionamento 

adequado e seguro da amenta. 

A máquina adquirida poderá apresentar alguns detalhes diferentes em comparação com as fotos 

destas Instruções de Operação, mas que, no entanto, não afetam a operação da máquina. 

Para uma forma de utilização eficiente e apropriada, além do prolongamento da vida útil da 

máquina, todos os operadores deverão ler com cuidado este Manual antes de iniciar a operação. 

Em geral, além da descrição fornecida nos próximos capítulos, observe os pontos a seguir: 

1. Nunca instale a máquina em uma posição com incidência direta de luz solar ou ao alcance de

radiação térmica, evitando afetar a precisão da máquina. 

2. Use somente o óleo lubrificante recomendado.

3. Limpe a máquina após concluir cada trabalho ou use uma cobertura para evitar poeira.

4. Tente eliminar aparas ou poeira, especialmente nas ranhuras da máquina. Mantenha a melhor

limpeza possível ou a máquina poderá sofrer riscos. 

5. Sempre que as ranhuras da máquina forem danificadas pela queda de objetos, não tente mover

o Avental, ele precisará ter sua fiação refeita para prosseguir o trabalho.

Esta empresa não assumirá nenhuma responsabilidade sobre quaisquer consequências 

resultantes da má interpretação da leitura das Instruções de Operação. 
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1 Regras de segurança para tornos 
 
A segurança é uma combinação de bom senso e prontidão do operador todas as vezes que o 
torno é usado. 
Estude estas e também regras gerais de segurança antes de operar e guarde-as para uso futuro. 

1. Não segure um componente com graxa ou óleo sobre ele. 
2. Fixe todos os componentes firmemente. 
3. Não tente prender componentes de difícil retenção. 
4. Não prenda componentes muito pesados para a máquina. 
5. Saiba como fixar os componentes de modo apropriado ao efetuar 

levantamento. 
6. Certifique-se de limpar e remover óleo ou graxa das ferramentas de mão, 

alavancas e manetes. 
7. Verifique se existe textura suficiente na superfície da ferramenta de mão ou 

manete de alavanca para contato seguro e apropriado da mão. 
8. Segure firmemente as ferramentas de mão e manetes de alavanca. 
9. Escolha sempre as ferramentas e a posição de fixação apropriadas no manete 

de alavanca. Não use ferramentas de mão ou manetes de alavanca em posição 
incômoda. Não aplique força excessiva. 

10. Use sempre a posição de fixação recomendada para prender ferramentas de 
mão e os manetes de alavanca. 

11. Não permita o giro ou aprisionamento de ferramentas de mão no mandril ou 
outro dispositivo de retenção. 

12. Não use ferramentas quebradas, lascadas ou com defeito. 
13. Certifique-se de que a peça de trabalho não pode se mover no mandril ou em 

outro dispositivo de retenção. 
14. Tome cuidado com peças de trabalho de forma irregular. 
15. Tome cuidado com grandes rebarbas nas peças de trabalho. 
16. Escolha sempre a ferramenta correta para o serviço. 
17. Não deixe a máquina operando sem supervisão. 
18. Não use as ferramentas sem os suportes. 
19. Suporte sempre a peça de trabalho conforme a necessidade usando suportes e 

centros de mandris. 
20. Posicione a ferramenta corretamente nos cabeçotes de soquete e fendas de 

parafuso. 
21. Tome cuidado com obstruções que impeçam o aperto dos parafusos - verifique 

se os parafusos estão apertados. 
22. Não tenha pressa no serviço. 
23. Nunca substitua ferramentas de tamanho errado se a ferramenta de tamanho 

correta não estiver disponível ou não localizada na oficina. 
24. Não mova as proteções com o torno ligado. 
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25. Não coloque a mão ou o corpo no caminho de objetos em movimento.

• Tome cuidado com a eventual queda das bandejas do torno.
• Tome cuidado com a movimentação de sua mão ou seu corpo em relação

ao torno.
• Tome cuidado ao segurar uma ferramenta ou outras peças inseridas ou

fixadas no mandril ou na peça de trabalho.
• Tome cuidado com o eventual posicionamento das mãos ou outras partes

do corpo em termos de choque com um mandril ou uma peça de
trabalho.

26. Tome cuidado com movimentações acidentais de alavancas ou energização não
intencional do equipamento.

27. Fique familiarizado com a função de cada e de todos os controles.
28. Nunca coloque a mão no mandril ou na peça de trabalho para parar a rotação do

fuso.
29. Certifique-se de desligar a alimentação elétrica quando o torno vai ficar sem uso

por algum tempo.
30. Movimento o mandril até seu batente antes de operá-lo.
31. Verifique sempre a área do mandril em termos de chaves e itens soltos.
32. Nunca acione o fuso com a chave de mandril instalada.
33. Não permita distrações que possam interferir com as operações do torno.
34. Não opere o torno conversando com outra pessoa.
35. Tome cuidado com perigos ao atender outros aspectos ou a operação do torno.

Por exemplo, ao operar o cabeçote móvel.
36. Tome cuidado com roupas folgadas próximo a peças rotativas do torno.
37. Tome cuidado com cabelo solto próximo a peças rotativas do torno.
38. Tome cuidado ao executar outra operação nas proximidades das peças rotativas

do torno.
39. Supervisione sempre a operação de limagem e rebarba. Preste sempre atenção a

limas e ferramentas de rebarba nas proximidades do mandril, pois podem
prender no mandril.

40. Verifique se o torno se encontra na posição neutra ao colocar calibres nos
componentes fixados no mandril.

41. Certifique-se de que o motor não está funcionando ao utilizar calibres na
máquina.

• Use sempre proteção EPI’s, antes de operar o torno.
• Use sempre a proteção correta mesmo por um período curto de tempo ao

operar o torno.
• Nunca remova a proteção mesmo por período curto de tempo ao operar

o torno e use os dispositivos de proteção corretamente.
• Conheça a forma certa de utilizar os dispositivos de proteção.
• A geração (emissão) de ruído emitido pela torno é menor que 80 dB(A).

Se o Torno estiver instalado em uma área onde várias máquinas operam,
a exposição (emissão) ao ruído no operador da máquina no local de
trabalho poderá exceder 80 dB(A).

• Tome cuidado com eventual arremesso de materiais dos tornos.
• Mantenha as proteções no ponto de operação.
• Saiba como ajustar ou fixar as proteções de forma apropriada.
• Nunca utilize EPI’s incorretamente.
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42.  
• Quando o mandril e a peça de trabalho estiverem em movimento, nunca 

se coloque sobre, sob ou em torno de uma peça de trabalho para efetuar 
ajustes. 

• Nunca se coloque sobre, sob ou em torno de uma peça de trabalho para 
soltar qualquer coisa. 

• Tome cuidado com o local onde suas ferramentas são deixadas durante 
preparações. 

• Nunca se coloque sobre, sob ou em torno de uma peça de trabalho para 
mover a ferramenta/torno para outra posição. 

• Nunca se coloque sobre, sob ou em torno de uma peça de trabalho para 
apertar uma peça do torno. 

• Nunca se coloque sobre, sob ou em torno de uma peça de trabalho para 
remover limalhas. 

 
43. Familiarize-se com o procedimento de aplicação de cargas. 
44. Nunca aplique força a partir de uma posição incômoda. 
45. Nunca monte uma peça de trabalho muito grande para o torno. 
46. Nunca monte uma peça de trabalho muito grande para manuseio pelo operador. 
47. Use o equipamento necessário para o manuseio da peça de trabalho. 
48. Nunca aplique força indevida no acessório ou alavanca de controle. 
49. Prenda toda a peça de trabalho. 
50. Prenda todos os mordentes, porcas, parafusos e travas. 
51. Use sempre bastante força durante polimento, limagem e rebarba. 
52. Nunca efetue cortes além da capacidade do torno. 
53. Nunca use força excessiva em caso de polimento, limagem e rebarba. 
54. Use sempre a ferramenta de mão apropriada para remover limalhas. Nunca 

tenha pressa ao remover limalhas e tome cuidado com aquelas enroladas em 
torno do mandril ou da peça de trabalho. 

55. Nunca troque marchas com as próprias mãos. 
56. Tom cuidado com a queda de ferramentas/peças do torno sobre os controles. 
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2 Especificações da máquina 
  

Os tornos de bancada são especialmente adequados para oficinas de usinagem, ferramentarias e 

trabalhos de reparos em peças de trabalho de eixos de máquinas, fusos, luvas e discos de médio e 

pequeno porte. Eles também podem ser usados para corte de roscas nos sistemas inglês e métrico e 

modulares, podendo efetuar bons cortes com construção compacta e composição razoável. Eles 

permitem operação fácil e razoável, são convenientes para reparos de alta eficiência e baixo ruído. 

Especificações técnicas 
Oscilação sobre a mesa ........................................................................................................ 330 mm 

Oscilação sobre o suporte ..................................................................................................... 190 mm 

Oscilação sobre lacunas ....................................................................................................... 475 mm 

Altura do centro ..................................................................................................................... 166 mm 

Ruído ....................................................................................................................................  80db(A) 

Distância entre centros .............................................................................................. 1000 mm (40” ) 

Largura da mesa ................................................................................................................. 185 mm 

Altura da mesa .................................................................................................................... 290 mm 

Potência do motor ................................................................................................................ 1.5 kW 

Tensão .................................................................................................................... 220 V ou 380 V 

Diâmetro interno do fuso  .................................................................................................... φ38 mm 

Sistema de trava dos cames .................................................................................................... D1-4 

Velocidade do fuso .................................................................................................... 70-2000 r.p.m 

Cone do fuso ............................................................................................................................ MT5 

Curso da corrediça transversal ........................................................................................... 180 mm 

Curso da corrediça composta ............................................................................................... 95 mm 

Diâmetro do atuador linear.................................................................................................... 22 mm 

Diâmetro da haste de avanço ............................................................................................... 19 mm 

Ferramenta de corte (Seção máx.) ........................................................................ 16 mm x 16 mm 

Passo-polegada ................................................................................................................ 4-56T.P.I 

Passo-métrico .................................................................................................................. 0,4-7 mm 

Avanço longitudinal  ........................................................................................ 0,052-1,392 mm/rev 

Avanço transversal .......................................................................................... 0,014-0,380 mm/rev 

Cone do cabeçote móvel ......................................................................................................... MT3 

PL/PB ............................................................................................................................. 580/650 kg 

Tamanho da embalagem ............................................................................ 1930 x 760 x 1450 mm 
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3 Indicações de construção 

1.Cabeçote fixo
2.Seletor de velocidade
3.Caixa do controle elétrico
4.Fuso com mandril de três mordentes
5.Porta-ferramenta
6.Lâmpada de trabalho
7.Apoio composto
8.Manete do apoio composto
9.Refrigerante
10.Corrediça transversal
11.Corpo de fixação da ferramenta
12.Manete de movimentação da ferramenta
13.Cabeçote móvel
14.Alavanca de fixação do cabeçote móvel
15.Parafuso de ajuste do cabeçote móvel
16.Corpo de suporte
17.Mesa

18.Freio de pé
19.Alavanca de controle do fuso
20.Volante longitudinal transversal
21.Alavanca longitudinal transversal
22.Bandeja de aparas
23.Avental
24.Seletor do eixo de avanço
25.Alavanca de engate de corte de rosca
26.Bastidor
27.Haste de controle
28.Atuador linear
29.Caixa de transmissão
30.Seletor da caixa de avanço
31.Seletor da caixa de avanço
32.Tampa da caixa de transmissão
33.Seletor da direção de avanço
34.Alavanca seletora de velocidade



7 

 
4 Remoção da embalagem e instalação 
  
Remoção da embalagem 

Descarregue a máquina com um guincho usando chapas e parafusos de olhal. 

Mantenha a máquina equilibrada movendo o cabeçote móvel e a corrediça da mesa para a direita. 

Evite usar correntes, pois elas podem danificar a haste de avanço e o atuador linear. 

Levante o torno com cuidado, coloque-o suavemente sobre o piso ou a bancada de trabalho. 

Limpeza 
Antes de colocar a máquina em operação, utilizando querosene (parafina) ou álcool, remova o 

revestimento anticorrosivo ou a graxa de todas as guias e do trem de engrenagens. Não use tíner de 

laca ou outros solventes cáusticos. Aplique óleo em todas as superfícies brilhantes da máquina após a 

limpeza. Use óleo pesado ou graxa nas engrenagens de mudança. 

Instalação 
Coloque o torno sobre uma fundação sólida. Um piso de concreto constitui a melhor base para a 

máquina (Se necessário, use uma estrutura operacional por baixo). 

Verifique se existe área suficiente em torno do torno para fácil trabalho e manutenção. 

Use um nível de precisão sobre a mesa para ajuste posterior da condição de nivelamento. A seguir, 

aperte os chumbadores da fundação de forma uniforme e, finalmente, verifique a condição de 

nivelamento mais uma vez. 
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5 Lubrificação 
 

Antes de colocar o torno em operação, efetue a verificação de lubrificação a seguir. 

Cabeçote fixo 
 

O mancal do cabeçote fixo gira em um banho de óleo. Verifique se o nível do óleo alcança três 

quartos do visor de vidro do óleo. 

Para troca do óleo, remova a tampa de extremidade e as engrenagens de mudança com o quadro 

oscilante. Drene o óleo removendo o bujão de drenagem no fundo do cabeçote fixo. Para encher, 

remova a tampa do cabeçote fixo. 

Verifique o nível de óleo regularmente. A primeira troca de óleo deverá ser efetuada após 3 meses. 

A seguir, troque uma vez por ano. 

Caixa de transmissão 
 

Remova a tampa da extremidade para expor o bujão de enchimento. Através dele, a carcaça é 

abastecida regularmente até o nível do visor de vidro. A primeira troca de óleo deverá ser efetuada 

após três meses. A seguir, troque uma vez por ano. 

Avental 
 

O banho de óleo é abastecido com a carcaça através do bujão de enchimento no lado direito do 

avental. Verifique o nível de óleo no visor de vidro frontal regularmente. A primeira troca de óleo deverá 

ser efetuada após três meses. A seguir, troque uma vez por ano. 

Para a troca do óleo, drene o óleo antigo através do bujão de drenagem no fundo do avental. 

Engrenagens de mudança 
 

Lubrifique as engrenagens de mudança com óleo de máquina espesso ou graxa uma vez por mês. 

Outras peças 
 

Existem outros pontos de lubrificação no suporte do eixo de entrada da caixa de transmissão, no 

volante, no avental, na corrediça longitudinal e transversal, no indicador do mostrador da rosca, no 

cabeçote móvel e suporte. Use pistola de graxa para aplicar algumas gotas de óleo periodicamente. 

Lubrifique a rosca sem fim e sua engrenagem no avental, a meia porca e o atuador linear 

quinzenalmente. Aplique uma leve película de óleo na guia da mesa e em outras partes brilhantes, 

como a carcaça do cabeçote móvel, haste de avanço, etc. uma vez por dia.  
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6 Execução de testes  
 

Símbolos de operação  
 

 
Vermelho

 Verde 

Alimentação elétrica 

Verde: ligada 

Vermelho: desligada 

 
Vermelho

 Verde 

Refrigerante 

Verde: ligada 

Vermelho: desligada 

 

Meia porca aberta 

 

Meia porca fechada 

 

Rosca métrica 

 

Rosca em polegada 

 

Rosca direita e avanço longitudinal na direção 

do lado do cabeçote móvel (figura esquerda) 

Rosca esquerda e avanço longitudinal na 

direção do lado do cabeçote móvel (figura 

direita) 

 

Avanço longitudinal 

engatado (para cima) 

Ambos os avanços 

longitudinais desengatado 

(centro) 

Avanço transversal 

engatado (para baixo) 

 
Entrada de óleo (furo) 

 

Não mude a velocidade 

em operação 

 

Controle elétrico (perigo) 

 

Avanço gradual (JOG) 

 

Luz piloto 

 

PARADA 
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Controle da velocidade do fuso 
 

1. Identificação antes da operação 

• Verifique se a lubrificação foi efetuada como descrito acima. 

• Quando o fuso principal estiver girando. 

•  A caixa de transmissão e o eixo de avanço são colocados em operação. A chave de 

avanço/reversão deverá estar na posição neutra. O seletor do eixo de avanço e o manete 

seletor de avanço/rosca estão na posição desengatada. Sob estas circunstâncias, o 

volante de movimentação longitudinal e o manete de movimentação transversal podem 

ser operados com a mão. 

2. Rotação do fuso principal 

• A rotação do fuso principal é selecionada pela chave de avanço/reversão. 

3. Velocidade do fuso principal 

• A velocidade do fuso principal é selecionada pelo seletor de velocidade (alta/baixa) (2) e 

o seletor de velocidade de 4 passos (34). Existem 4 posições diferentes para as 

velocidades alta e baixa. Para a velocidade correta, consulte o quadro de velocidades. 

Quando o seletor (2) estiver em alta ("high"), é possível obter as quatro velocidades, 

conforme o gráfico. 

• Nunca mude a velocidade antes da parada completa do motor! 

• O ajuste da velocidade pode ser auxiliado pelo giro manual do fuso principal. 

4. Amaciamento 

• O amaciamento deverá ser efetuado na velocidade de fuso mais baixa possível. Deixe a 

máquina operar na velocidade mais baixa por cerca de vinte minutos e, a seguir, verifique 

eventuais irregularidades. Se tudo parecer estar em ordem, aumente a velocidade 

gradualmente. 

5. Operação 

• Use somente mandris tipo alta velocidade periférica. 

• A velocidade máxima do fuso para placa de mandril de diâmetro 255 mm não deverá 

exceder 1255 r.p.m. Quando o corte de roscas ou o avanço automático não estiver em 

uso, o seletor de avanço/rosca deverá ficar na posição neutra de modo a garantir o 

desengate do atuador linear e da haste de avanço. Para evitar desgaste desnecessário, o 

indicador mostrador de rosca deverá estar fora da malha com o atuador linear. 
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7 Seleção de rosca e avanço 
 

Todos os avanços e roscas são fornecidos nas tabelas de avanço e rosca na parte frontal e no 

interior da tampa da caixa de transmissão (32), ajustando os quatro manetes seletores de avanço (30), 

(31), etc. 

1. Operação de avanço manual 

• A movimentação do carro é efetuada pelo volante de movimentação longitudinal (21), pela 

corrediça transversal por meio do manete de movimentação transversal e pelo apoio 

composto por meio do manete transversal traseiro (B), o carro é suportado pelo giro do 

seu parafuso de trava no sentido horário. 

2. Troca das engrenagens de mudança 

• Em primeiro lugar, remova a tampa de extremidade. A seguir, solte a porca sextavada e o 

parafuso de fixação do quadro oscilante para trocar a engrenagem do eixo de transmissão 

por outra. A troca da engrenagem acionada é efetuada soltando a porca de fixação do eixo 

120T 2 127T. Ela é necessária para obter folga de engrenagem apropriada das 

engrenagens intermediárias em ambos os casos. 

3. Operação e mudança de avanço automático 

• Verifique se a engrenagem de mudança 30T na caixa de transmissão e 60T no eixo 

acionado estão ajustadas com a engrenagem intermediária 127T, como mostrado na 

tabela de avanço e rosca. A seguir, gire o seletor de direção de carga (33) para a esquerda 

ou direita conforme a direção de avanço necessária e ajuste o seletor de avanço/rosca 

(31) em "qualquer" posição, verificando que o manete do seletor (2), (30) está engatado, 

permitindo o giro da haste de avanço. Quando o seletor do eixo de avanço (24) no avental 

é puxado para fora e operado para cima será possível obter um avanço longitudinal e 

transversal empurrando o seletor e operando-o para baixo. (Verifique se a alavanca de 

engate de corte de roscas (25) está na posição desengatada antes de operar o seletor do 

eixo de avanço). 

A direção de avanço pode ser mudada girando o seletor de direção de avanço (Ele tem 32 tipos de 

velocidades de avanço longitudinal e transversal, que podem ser obtidas por meio dos manetes do 

seletor de avanço (31), (30), etc.) 
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Tabelas de avanço e rosca  
(A). Tabela de avanço 
(a) Mesa de avanço longitudinal e transversal para torno no sistema inglês (polegada) 

 
(b) Tabela de avanço longitudinal e transversal para torno no sistema métrico 

 

ALAVANCA 

ALAVANCA 
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(B). Tabelas de rosca 
(a) Tabelas de rosca para atuador linear no sistema inglês (polegadas) 

 

ALAVANCA 

ALAVANCA 
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(b) Tabelas de rosca para atuador linear no sistema métrico 

 

ALAVANCA 

ALAVANCA 
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Operação de corte de rosca  
 

Para obter a rosca desejada, todas as engrenagens de mudança corretas deverão ser instaladas 

em estrita concordância com a tabela. A não observância fornecerá roscas incorretas. 

Gire o atuador linear com o seletor de avanço/rosca para qualquer posição e verifique se o manete 

do seletor de avanço está engatado. Opere a alavanca de engate de corte de rosca (25) para baixo e 

ela engatará com o atuador linear para obter o deslocamento longitudinal do carro, ou seja, o avanço 

de corte da rosca. Verifique se o seletor do eixo de avanço está desengatado (na posição neutra) antes 

de operar a alavanca de engate de corte de rosca (25), pois existe um mecanismo de Inter travamento 

entre o avanço automático e o engate do corte de rosca. 

A direção do corte de rosca deverá ser escolhida girando o seletor de direção de avanço (33) no 

cabeçote fixo. Existem 31 números de passo de rosca no sistema inglês (polegada) e 26 números de 

passo de rosca no sistema métrico, que podem ser obtidos pelo giro dos manetes do seletor de avanço. 

Indicador mostrador da rosca 
O indicador mostrador da rosca está instalado no lado direito do avental. Ele é usado para corte 

de rosca engatando com o atuador linear. 

Para desgaste mínimo, o indicador mostrador da rosca deverá ser desengatado basculando o 

pinhão para fora do engrenamento com o atuador linear, quando não em uso. 

Roscas em polegadas nas máquinas com atuador linear no sistema inglês ou roscas métricas 

nas máquinas com atuador 

linear no sistema métrico. 

Para essas roscas, 

recomendamos o uso do 

indicador mostrador da 

rosca. Ele permite o engate 

da meia porca do atuador 

linear no final de cada 

passe de corte de rosca, 

desde que haja o reengate 

de acordo com a tabela 

indicadora montada no lado 

esquerdo do avental. 

1. Máquinas com 

atuador linear 

no sistema 

inglês (roscas 

em polegadas somente). 

A tabela mostra: 

• T.P.I: filetes de rosca a serem cortados por polegada. 

• Escala; números do mostrador nos quais a meia porca do atuador linear pode ser engatada. 

ESCALA ESCALA ESCALA 

TABELA INDICATIVA 
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2. Máquinas com atuador linear no sistema métrico (roscas métricas) 

A tabela mostra: 

• Na coluna 1: passos milimétricos a serem cortados. 

• 28T.30T.32T: O número de dentes na "engrenagem de passo" dispostos para 

engrenamento com o atuador linear (este sendo selecionado da pilha, armazenado no 

fundo do fuso do mostrador) 

• Graduação do mostrador: Os números no mostrador nos quais a meia porca pode ser 

engatada sob o número de dentes da engrenagem de seleção. 

3. Roscas em polegadas nas máquinas com atuador linear no sistema métrico ou roscas 

métricas nas máquinas com atuador linear no sistema inglês. 

Para essas roscas, a meia porca é engatada através de todo o corte de qualquer rosca. Isto 

envolve a reversão de 

todo o acionamento por 

meio da alavanca de 

controle do fuso (19) em 

cada ponta do passe de 

corte da rosca enquanto 

aliviando ou 

aumentando o corte 

conforme a 

necessidade. (Roscas 'A' 

também podem ser 

obtidas por este método) 

TABELA MÉTRICA INDICATIVA 
GRADUAÇÃO DOMOSTRADOR 



 

 

REFRIGERANTE LÂMPADA POTÊNCIA REFRIGERAN

TE 

1,5mm2 preto 

1,5mm2 preto 
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8 Mandris e suporte do mandril  
 

Ao instalar mandris de placas de face, verifique primeiro se os cones do fuso e do mandril estão 

totalmente limpos e se todos os cames travam nas posições corretas, veja a Fig. 1. Pode ser 

necessário reajustar os prisioneiros de trava do came (A) ao montar um novo mandril. Para isso, 

remova os parafusos de trava de cabeça de sobrepor (B) e ajuste cada prisioneiro de modo que o 

anel gravado (C) fique rente à carreira traseira do mandril - com a fenda alinhando com o furo do 

parafuso de trava. 

Agora, monte o mandril ou a placa de face no nariz do fuso e aperte os seis cames de uma vez. 

Quando totalmente apertados, a linha de trava em cada came deverá ficar entre as duas marcas V 

no nariz do fuso. 

Se algum dos cames não apertar plenamente dentro das marcas de limite, remova o mandril ou 

a placa de face e reajuste o prisioneiro como indicado na figura. Instale e aperte o parafuso de trava 

(B) em cada prisioneiro antes de remontar o mandril para trabalho. Uma marca de referência deverá 

ser efetuada em cada mandril ou placa de face instalado (a) corretamente para casar com a marca 

de referência gravada no nariz do fuso. 

Isto irá auxiliar na remontagem subsequente. Não troque os mandris ou as placas de face entre 

tornos sem verificar o travamento correto do came. 

 

 

Marca de referência no nariz do 

fuso Linha de referência (datum) de 

liberação do came 

Trava do came entre as setas 

CORRETO 
Gire o prisioneiro para  

dentro por uma volta 

ERRADO 

Gire o prisioneiro para fora  

por uma volta 

ERRADO 



   

19 
 

9 Manutenção e Serviço  
 
Alinhamento do torno 

Ao instalar o torno e quando ele estiver pronto para uso, recomenda-se verificar o alinhamento 

da máquina antes de iniciar o serviço. 

O alinhamento e o nivelamento deverão ser 

verificados regularmente para assegurar precisão 

continuada. 

Adote este procedimento como segue: 

Tome uma barra de aço com diâmetro de 

aprox. 0,50 mm e comprimento aproximado de 200 

mm. Insira-a no mandril sem usar o centro. A 

seguir, corte uma apara de comprimento 150 mm 

e meça a diferença em A e B. 

Para corrigir uma eventual diferença, solte o parafuso (M) que fixa o cabeçote fixo na mesa e a 

porca (J). Ajuste o cabeçote fixo com o parafuso de fixação (K). Repita o procedimento acima até 

que a medição esteja correta. A seguir, fixe à porca (J). O torno estará cortando corretamente. 
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Tira da sela 
O desgaste na tira de gabarito da sela traseira pode ser acomodado pelo ajuste dos parafusos 

de fixação de cabeça de soquete. 

O procedimento de ajuste é primeiro remover a 

proteção contra respingos traseira (quando instalada). 

Solte as porcas sextavadas e gire os parafusos de 

fixação de cabeça de soquete ligeiramente no sentido 

horário e, a seguir, reaperte as porcas sextavadas. 

Tome cuidado para evitar ajuste excessivo, um giro de 

45º no parafuso compensa o gabarito por cerca de 

0,125 (0,005” ).  

Corrediça transversal 
O desgaste na tira de gabarito do cone pode ser 

ajustado pelo giro horário do parafuso de cabeça de 

fenda na face frontal da corrediça transversal. O 

procedimento é primeiro soltar o parafuso similar na 

traseira e reapertar após o ajuste o gabarito na nova 

posição. 
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Apoio composto 
O procedimento é o mesmo da corrediça transversal. Para compensar o desgaste na tira do 

gabarito do apoio composto, é possível ajustar o 

parafuso de cabeça de fenda no lado do porta-

ferramenta do apoio, no sentido horário. O procedimento 

é primeiro soltar o parafuso similar no lado oposto e 

reapertar após o ajuste de fixação do gabarito na nova 

posição. 

Porca da corrediça transversal 
Providencie a eliminação da folga de engrenagem, 

na porca da corrediça transversal, com o procedimento 

de ajuste sendo como segue: 

Remova a placa de proteção contra poeira na face 

traseira da ranhura da sela. Gire o manete de 

deslocamento transversal no sentido horário para mover 

a porca do avanço transversal até que ele alcance a 

borda final da haste de avanço. Gire o parafuso de 

cabeça de soquete na direção horária, conforme a 

necessidade. Tome cuidado para evitar ajuste excessivo, 

um giro de 45º no parafuso compensa a folga de 

engrenagem por cerca de 0,125 mm (0,005”). 

Fixação da mesa do cabeçote móvel  

A posição de travamento angular da alavanca de 

fixação da mesa é ajustada por meio do parafuso de 

cabeça sextavada auto-travável localizado no lado 

inferior do cabeçote móvel e entre as guias da mesa. 
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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.  
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;  
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.  
 
 
 



24 

 
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 podem não ser 
aplicáveis para o equipamento adquirido.



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
www.tanderequipamentos.com.br 

Tel. (11) 5089-2590 
NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA. 
CNPJ: 05.984.457/0001-00 
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