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POLITRIZ

EQUIPAMENTOS CONFORME
NR 18

NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDO, LUVAS,

IMPORTANTE: As recomendações contidas neste folheto não são capazes

de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. dessa

forma, recomendamos o reconhecimento da NR-18 além de manual pormenorizado

do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado em uma das lojas ponto da locação

ou em nosso site: www.pontodalocacao.com.br

VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:

Painéis Metálicos para Andaimes

Betoneiras

Guinchos

Escadas

Vibradores de concreto

Marteletes e Rompedores

Alisadoras

Cortadoras de Pisos

Geradores

Compressores

Lavadoras

Bombas d’água

Placas Vibratórias

Compactadores de Solo

Serra Madeira circular

Serra Mármore

Plainas

Furadeiras

Esmerilhadeiras

Politrizes

Roçadeira

Mais informações visitem o nosso site: www.pontodalocacao.com.br

onde poderão ver a norma NR-18, visualizar os manuais dos equipamentos

e assistir alguns vídeos dos produtos.

Atendimento: (81) 3476-5555 / 98873.3058

E-mail: contato@pontodalocacao.com.br

Site: www.pontodalocacao.com.br



POLITRIZ

FINALIDADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUIDADOS ESPECIAIS

PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA:

NO LOCAL DE TRABALHO:

As politrizesforam concebidas para a remoção superficial de resíduos de cola/adesivo ,betumes 
e substancias similares de pavimentos em cimento ,bem como para o desgaste e o 
aplanamento de pavimentos em cimento.

Marca---- Husqvarna/ Modelo----PG 280 / Potencia do motor---2,2 kw/3,0hp  /corrente 
nominal ----230v /peso ----70kg/154lbs   /largura de retificação --- 280mm/11”   /pressão de 
retificação ----35kg/77lbs   / velocidade 1400 rpm  /nível de potencia sonora , medido em db 

(a)----107  / nível de pressão acústica junto ao ouvido do utilizador , db (a) ----89  /Punho 
direito , m/s² ---3,4  /Punho esquerdo ,m/s² ---3,4

Nota 1: Emissões sonoras para as imediações , medidas sob forma de potencia sonora 
(LWA) conforme a 61029-1

Nota 2: Nível de ruído em conformidade a EN61029-1.Os dados comunicados relativamente 
ao nível de pressão de ruído tem uma dispersão estática típica (desvio padra) de 1,0 db (a).

Nota 3: Nível de vibração em conformidade com a EM 61029-1.Os dados comunicados 
relativamente ao nível de vibração tem uma disperso estatística típica (desvio padra) de 1 

m/s² .

Verifique se a tensão no local é compatível com o equipamento.
Faça o aterramento do equipamento. Use tomada com 2 pinos terra, não retire o pino terra e nem anule sua função.
A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador 
qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1).
Use a máquina somente para as funções a que a mesma se destina.
Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.
Utilize somente extensões do tipo PP, sem emendas ou fios descascados.
Desenrole toda a extensão antes de usa-lá.
Para distâncias até 10m- fios 2,5mm²; até 20m -fios 4mm² e até 30m-fios de 6mm². Acima de 30m, não recomendamos o uso 
de extensões. Neste caso, sugerimos como alternativa o uso do gerador.
Não trabalhe sob chuva.
Não utilize equipamentos elétricos em locais úmidos ou na presença de gases e líquidos inflamáveis.
Segurança no manejo de eletricidade:
Não puxe a máquina pelo cabo.
Mantenha todos os cabos longe de água, óleo e cantos vivos. Certifique-se de que o cabo não fique prensado em portas, 
cercas e similares. Se isso acontecer, pode transmitir corrente elétrica aos objetos.
Segurança pessoal: Nunca use a máquina se estiver cansado, se ingeriu álcool ou se toma remédios que possam influenciar 
na sua visão, discernimento ou controle sobre o corpo.
Nunca permita que outra pessoa utilize a máquina sem estar certo de que a mesma esteja apta para o trabalho conforme 
NR-18.22.1. Todos os operadores deverão ser instruídos sobre como usar a máquina. É da responsabilidade do locatário que 
os operadores recebam instrução. Tenha cuidado com peças de vestuário, cabelos compridos e adornos (correntes brincos e 
anéis), dado que podem prender-se em componentes móveis. As ferramentas de diamante poderão estar muito quentes 
depois da utilização. Retire o plug da tomada e espere que a máquina esfrie antes de remover os segmentos de diamante. 
Utilize luvas de proteção.
Funcionamento:
Certifique-se de que todos os elementos de fixação estão bem encaixados.
A máquina só deve ser colocada em funcionamento quando as cabeças retificadoras estiverem pousadas no chão.
A máquina não deve ser colocada em funcionamento sem a proteção de borracha contra poeiras. É essencial a existência de 
um bom vedante entre a máquina e o chão em matéria de segurança, especialmente quando estiver a funcionar em 
aplicações de retificação seca.
Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.

Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao 
equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.
Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.
Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários.
Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento não fiquem expostos.
O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os 
equipamentos.
Utilize sempre a alça de levantamento montada na máquina para a levantar.
Transporte sempre a máquina pela alça de transporte e pelo punho.

Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser 
comunicado no ato à PONTO DA LOCACAO, que tomará as providências necessárias.
Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço.
Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças.
Instale o equipamento em local nivelado.
Durante as paradas para descanso, troca de acessórios e manutenção, desligue o equipamento sempre puxando pelo plug, nunca pelo fio.
Seleção de diamante:
A forma como os segmentos de diamante são dispostos na unidade de desgaste influencia fortemente o desempenho da máquina, os níveis de 
produtividade e também a qualidade da superfície a ser trabalhada.
Existem diamantes para desbastes, polimento médio e acabamento fino. Escolha o que melhor se adapte a sua necessidade.
Substituição dos diamantes:
Desligue a máquina e retire o plug da tomada. Mantenha um par de luvas à mão: as ferramentas de diamante pode ficar muito quentes. Levante a 
barra de direção para a posição mais elevada. Puxe o punho para trás para levantar a cabeça retificadora do piso. Para colocar os segmentos 
diamantados: Use luvas. Utilize um martelo para remover os segmentos de diamante. Coloque os novos segmentos de diamante no disco de 
desgaste. Depois de terem sido colocados novos diamantes, inverta o procedimento para baixar a máquina para o chão.
Com o aspirador acoplado:
Recomendamos um aspirador de pó para extração de poeiras como complemento para o trabalho.Ligue o aspirador à máquina. Use uma mangueira 
de 50 mm (2 polegadas).
Assegure-se de que os filtros do aspirador se encontram intactos e limpos. Preste atenção ao pó durante a operação, remova e limpe os filtros 
quantas vezes forem necessários.
Ajuste a saia de borracha de modo a que esteja em contato com o chão, de modo a assegurar a recolha eficiente do pó.
Número de segmentos sob a máquina:
Aumentar o número de segmentos sob a máquina irá:
- Reduzir a velocidade sobre cada segmento de diamante individual. - Reduzir a taxa de desgaste nos segmentos de diamante.
- Reduzir a carga sobre a máquina e fazer com que o retificador puxe menos corrente.
- Criar um padrão de riscos mais suave (particularmente sobre pisos suaves).
Quando mudar os discos retificadores assegure-se de que a alimentação elétrica da unidade está OFF (desligada) ativando o botão de emergência e 
desligando o plug da tomada.
Depois de cada operação de desgaste/polimento, remova sempre as ferramentas de diamante.
Ao remover cola, asfalto, tinta, etc., levante sempre a máquina da superfície depois de a utilizar, para evitar que esta fique colada ao chão devido ao 
calor. Assegure-se que a cabeça de desgaste parou de rodar antes de levantar a máquina.
Falhas de funcionamento:
A máquina não funciona:
- Verifique a fonte de energia e os cabos de alimentação, assegurando-se que não se encontram danificados.
- Verifique se o botão de parada de emergência não está apertado, fazendo-o girar a direção dos ponteiros do relógio.
Manutenção e limpeza:
IMPORTANTE! A inspeção, manutenção e/ou limpeza somente deverá ser efetuada com o motor desligado e com o plug desconectado da tomada de 
corrente.
Limpar sempre todo o equipamento no final do dia de trabalho. Não utilize água e nem lavagem de alta pressão para limpar a máquina.
As aberturas do ar de arrefecimento têm que estar sempre desobstruídas e limpas para o arrefecimento da máquina poder funcionar sempre de modo 
satisfatório

ACIONAMENTO / DESLIGAMENTO DA MÁQUINA:

Antes de começar
Posicione a maquina na área de trabalho.
Assegure-se que os diamantes encontram-se firmemente fixados.
Ligue o aspirador a maquina quando achar necessário.
Verifique se o botão de parada de emergência não esta apertado , fazendo-o girar na direção dos ponteiros do relógio.
Verifique a direção de rotação do motor.
PARA LIGAR
Reduza a pressão entre o disco de desgaste e o chão empurrando o punho sem levantar a maquina do chão.
Aperte o botão de arranque (star) e mantenha-o apertado durante alguns segundos para arrancar a maquina.
PARA DESLIGAR
Utilize o botão de parada (stop) para desligar a maquina. Mantenha os segmentos de desgaste em contato com o chão quando desligar.Isto ajudara a que a 
maquina pare rapidamente. Não levante a cabeça de desgaste do chão ao para ,dado que esta ação pode criar uma quantidade significativa de po .


