SUPORTEAJUSTÁVEL
PA R A F U R A D E I R A
FG159 • LINHA FORTG

FICHA TÉCNICA
ENCAIXE DO MANDRIL

1/2" • 43mm

ALTURA DA FERRAMENTA

410mm

LARGURA DA BASE

150mm

COMPRIMENTO DA BASE

210mm

COMPRIMENTO DA RANHURA

75mm

PROFUNDIDADE DO
ESPAÇO DE TRABALHO

150mm

D I Â M E T R O D O
PARAFUSO DE APERTO

7.8mm

COMPOSIÇÃO DA
F E R R A M E N TA

ALUMÍNIO
E AÇO

SUPORTEAJUSTÁVEL
PA R A F U R A D E I R A
FG159 • LINHA FORTG
Você precisará desse manual para recomendações de segurança, instruções de
montagem, operação, manutenção, procedimentos, lista de peças e diagrama. Guarde
sua nota scal de garantia com este manual em local seco para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
•Mantenha o Suporte Ajustável para Furadeira FG159 FORTG, em uma
área limpa, organizada e iluminada.
•Mantenha crianças, animais e visitantes longe da máquina. Seu local de
trabalho deve estar equipado com chaves, cadeados e medidas de
segurança em geral para evitar acidentes.
•Verique ao desembalar o produto se há partes danicadas. Conra o
alinhamento de partes móveis, partes quebradas, xações, ou quaisquer
outras condições que possam afetar o devido funcionamento. Contate o
seu fornecedor se necessário.
•Na ausência de conrmação se o equipamento/ferramenta é compatível
com o Suporte Ajustável para Furadeira FG159 FORTG, não os utilize.
Não force a ferramenta a trabalhar para ns aos quais não foi destinada.
•Informe-se com um prossional em Segurança do Trabalho sobre os
equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários para o seu
trabalho e mantenha-os próximos para utilizá-los em todas as operações
com o Suporte Ajustável para Furadeira FG159 FORTG.
•Não realize nenhuma modicação do equipamento presunçosamente,
contate a FORTG mediante qualquer dúvida e siga as instruções
passadas. A transgressão dessa instrução coloca em risco a garantia
do produto.
•Não se incline sobre a mesa. Mantenha o corpo alinhado e distante o
suciente durante o trabalho com a sua Bancada.
•Permaneça atento aos seus dedos ao trabalhar no
dobramento/desdobramento do Suporte Ajustável para Furadeira FG159
FORTG.
•Assegure-se de que o bit correto seja usado para o material de trabalho
e esteja em boas condições, siga as instruções fornecidas pelo fabricante
da broca.
•Mantenha o cabo de força distante da furadeira manual, altas fontes de
calor, líquidos e/ou objetos cortantes.
•Não utilize o Suporte Ajustável para Furadeira FG159 FORTG para
propósitos diferentes dos para os quais foi fabricado.
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DESCRIÇÃO
ANEL DE PLÁSTICO
ANEL DE ALUMÍNIO
BASE
ENCAIXE DO MANDRIL
BRAÇO DO SUPORTE
PARAFUSOS SEXTAVADOS (2 UNIDADES)
PARAFUSO TIPO L (2 UNIDADES)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
1. Coluna Vertical
2. Corpo Móvel
3. Base
4. Parafuso
•Passo 1: Insira a coluna vertical na
base e parafuse rmemente.
•Passo 2: Insira o Corpo Móvel sob
a Coluna Vertical, ajuste a altura do
Corpo Móvel de acordo com o
desejado e parafuse.
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•Antes de iniciar os trabalhos,
verique se os parafusos, chaves e
anéis estão devidamente apertados
e as peças de trabalho seguras com
grampos. * Não inclusos.
•Para maior segurança, parafuse*
ou prenda com grampos* o Suporte
Ajustável de Furadeira FG159
FORTG à uma mesa de bancada. * Não
inclusos.
*Furadeira manual e grampo para bancada não
inclusos.
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TERMO DE GARANTIA FORTG
• O prazo de validade desta garantia é de 06 (seis) meses, sendo três meses
garantidos por lei somados à três meses oferecido pela FORTG. Prazo a contar da data
de compra pelo consumidor nal, a qual será comprovada mediante apresentação da
nota scal de compra.
• A garantia será concedida de forma acima descrita, somente nos postos de serviços
autorizados. Não cabendo ao fabricante despesas como: transporte e visitas técnicas
ao local de trabalho.
• A garantia se restringe exclusivamente a substituição e conserto de quaisquer
peças com defeito de fabricação, observando os termos da lei e deste manual.
• A validade desta garantia só estará assegurada se as peças consideradas
defeituosas forem substituídas por assistência FORTG mediante exame realizado que
revele, satisfatoriamente para o fabricante, a existência do defeito de fabricação
reclamado.
• Os termos desta garantia não serão aplicáveis a nenhum produto que tenha sido
sujeito a uso inadequado, negligência ou acidente, ou que tenha sido reparado ou
alterado fora de uma Assistência Autorizada FORTG.
• Itens de responsabilidade do Proprietário - peças de desgaste comum ao uso, não
têm cobertura da garantia.

CANCELAMENTO DA GARANTIA
• Danos por mau uso ou acidentes do proprietário ou terceiros.
• Danos por agentes da Natureza.
• Uso em desacordo com o manual de instrução, operação e manutenção.
• Violações ou consertos feitos fora da assistência técnica FORTG.
• Transporte e armazenamento inadequado.

CONTATE A FORTGPRO

Reservamos o direito de alterar as especiﬁcações e/ou as ilustrações neste
manual, assim como termo de garantia, sem aviso prévio e sem incorrer na
obrigação de efetuar as mesmas modiﬁcações nos produtos anteriormente vendidos.

