MÁQUINAS

Evoluindo para a Perfeição

Manual do Proprietário
Coladeira de Fita de Borda
TOP FLEX GOLDEN AUTOMATIC
É uma máquina elaborada e desenvolvida pela VERRY MÁQUINAS para
propiciar um trabalho perfeito de colagem, destopagem, reﬁlagem e polimento da
ﬁta de borda, de 0,45mm a 3mm de espessura por 50mm de largura, em ﬁtas de
melamina, madeira, PVC e perﬁl. A velocidade de trabalho é de 12 m/min.

Característica da máquina
Dimensão Embalada 2700x700x1420mm
Altura de colagem 45mm
Espessura da ﬁta de borda 0,45 a 3mm
Velocidade de trabalho 12m/min
Destopador com serra

Reﬁlador com motor de alta freq.
Destopador com motor de alta freq.
Potência instalda 4,1KW
Tensão 220/380V Trifásico
Peso Aproximado 740Kg

www.verrymaquinas.com
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Requisitos para instalação
1. Características para ligação elétrica, na tensão de 220V:
- Disjuntor de 40A
- Cabos: 4x6 - Para comprimento de cabo menores que 25 metros;
4x8 - Para comprimento de cabo entre 25 e 60 metros;
4x10 - Para comprimento de cabo maiores que 60 metros;
Características para ligação elétrica, na tensão de 380V:
- Disjuntor de 32A
- Cabos: 4x4 - Para comprimento de cabo menores que 25 metros;
4x6 - Para comprimento de cabo entre 25 e 60 metros;
4x8 - Para comprimento de cabo maiores que 60 metros;
2. Características Pneumáticas:
- Pressão de trabalho do ar: 8 bar.
- consumo de ar para efeito de dimensionamento da rede pneumática
2pés³/min à pressão atmosférica.
- Deve-se deixar um ponto com mangueira de ar comprimido com engate
rápido próximo a máquina.
Obs.: Se somente a máquina for ligada ao compressor recomendamos a
utilização de no mínimo um compressor de 5,2 pés de 130 litros, com pressão de 8 bar.
O cabo elétrico e a mangueira pneumática devem ter no mínimo 1 metro de extensão,
a partir da lateral direita da máquina.
3. Sistema de Sucção
- A sucção dos resíduos devem ser feita através de um coletor de pó com saída
para mangueira de 4 polegadas.
- Vazão da sucção recomendada de no mínimo 30m³/min.

PAREDE

Instalação da Coladeira

Piso Nivelado
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1,20 metros

Entrada elétrica
1,20 metros

Entrada de ar

Dimensões da máquina
Comprimento: 3350mm Largura: 1100mm Altura: 1420mm
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Procedimentos para Coladeira Top Flex Golden
1- Ligar o Painel de Comando
2- Regular a Temperatura da Cola
3- Regular o Prensor
4- Regular a Altura da Fita
5-Regular o Rolo Estabilizador
6- Regular o Destopador
7- Regular o Reﬁlador
8- Regular o Polidor
Obs.: Para ﬁta de 0,45mm á maquina já vem regulada de fábrica.

Painel de Comando
Para ligar o painel de comando da Coladeira de Borda, realizar os
seguintes procedimentos:

1- Ligar a chave geral;
2- Veriﬁcar se o botão de emergência está desarmado;
3- Ligar o pirômetro e aguardar o mesmo chegar a temperatura programada,
tempo estimado de 10 a 15min;
4- Acionar o botão coleiro, por aproximadamente 5 min, para homogeneizar a
temperatura da cola no eixo de colagem;
5- Ligar o botão da Esteira, Inversor, Reﬁlador e Polidor;
Obs.: Ligar o inversor sempre primeiro que o reﬁlador e destopador, e na hora de
desligar, desligar primeiro o destopador e depois o reﬁlador e aguardar os
motores pararem de rodar por completo, após esse procedimento pode se
desligar o botão do inversor.
ATENÇÃO.: Caso não respeite esse processo poderá ocorrer danos severos no
inversor e nos motores de alta frequência
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Painel
Regulagem de temperatura
do Coleiro
Para alterar a temperatura do pirômetro, aperta uma vez a tecla (P)
aparecerá a sigla Sp1 no visor, em seguida a temperatura programada. Para
alterá-la utilize o sentido das setas representados por duas teclas para ( ) ou
para ( ), exemplo: se o visor estiver com a temperatura 150ºC se for aumentar a
mesma para 180ºC aperte a tecla (P) em seguida a tecla ( ) até aparecer a
temperatura desejada de 180ºC, após conseguir essa temperatura aperte a tecla
(P) para memorizar os 180ºC. No caso de alterar a temperatura de 180ºC para
150ºC apertar a tecla (P) em seguida a tecla ( ) até a temperatura desejada de
150ºC após conseguir essa temperatura aperte a tecla (P) para memorizar a
temperatura do pirômetro.
Aumentar temperatura
Diminuir temperatura
P Programar temperatura
P

Regulagem do prensor
Para regular o prensor superior, observar a espessura do painel a ser
colado, essa regulagem é realizada através da alavanca da catraca (Figura 1) ,
girando no sentido horário ou anti horário, nesta alavanca esta acoplado um
relógio indicador de passo para regular a espessura do MDF.

Regulagem do Prensor

Figura 1

MDF 25mm - Relógio Indicador 00250
MDF 18mm - Relógio Indicador 00180
MDF 15mm - Relógio Indicador 00150
MDF 10mm - Relógio Indicador 00100
Observação:Toda vez que for trabalhar
com MDF abaixo de 200mm de
comprimento, diminuir a regulagem de
altura do MDF em 00010.
Exemplo.: MDF de 25mm diminuir de
00250 para 00240.

Regulagem da Altura da fita de Borda
Colocar a ﬁta de borda na guia da ﬁta. Fazer a
regulagem através dos dois manípulos de alumínio, para
baixo ou para cima, até encostar na ﬁta, (ﬁgura 2).
Obs: Não deixar a ﬁta de borda pressionada nos manípulos
Figura 2
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Regulagem da Altura no rolo estabilizador
Colocar a ﬁta de borda no rolo estabilizador, (Figura 3). Fazer a regulagem de
altura da ﬁta girando o sistema de trava localizado acima do rolo estabilizador, girar no
sentido horário ou anti-horário até conseguir a altura ideal do rolo estabilizador (Figura 4).

Figura 3

Figura 4

Destopador
O Destopador (Figura 5), já vem regulado de fábrica. O destopador possibilita o
corte da ﬁta de borda de 0,45 a 3mm de espessura. Para garantir o seu funcionamento é
necessário trabalhar com ar comprimido tratado, isento de água, e garantir que sempre a
peça entre na guia de entrada da máquina alinhada.
Para o bom funcionamento do destopador, posicionar o MDF corretamente na
guia de entrada da máquina, para garantir o alinhamento da peça com os grupos de
trabalho.
Caso a peça de MDF entre desalinhada com a guia de entrada, o MDF poderá
comprometer o funcionamento do destopador.

Figura 5

Regulagem do Destopador
Desapertar o parafuso (ﬁgura 6-A) que prende o sistema do motor inferior do
destopador, girar o parafuso (ﬁgura 6-B), fazendo essa operação vai avançar ou recuar o
motor proporcionando a regulagem conforme o topo da madeira, após a regulagem
apertar o parafuso (ﬁgura 6-A). Na regulagem do sistema do motor superior repetir os
mesmo procedimentos acima.

A
B

Figura 6
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Regulagem da pressão de ar do Destopador
O Sistema de destopador trabalha com 3 bar de pressão. A regulagem é
feita destravando o regulador de pressão para cima (ﬁgura 7-A), girar o mesmo
para o sentido horário ou anti-horário até encontrar a pressão ideal de 3 bar,
quando atingir a pressão correta, travar novamente o regulador de pressão.
A
A

Figura 7

Regulagem da altura das fresas do Refilador
Para realizar a regulagem de altura da fresa do motor superior: girar o
parafuso no sentido positivo ou negativo, conforme (ﬁgura 8-A). No sentido
negativo (sobra mais ﬁta) no sentido positivo (retira mais ﬁta, devendo ter mais
atenção, pois a fresa poderá marcar o MDF).
Na Regulagem do sistema inferior realizar o mesmo procedimento (ﬁgura
9-A).
A

A

Figura 8

Figura 9

Regulagem de profundidade das fresas do Refilador
Para realizar a regulagem de profundidade
da fresa do motor superior: desapertar o parafuso
que prende o motor (ﬁgura 10-A) girar o manípulo
no sentido positivo ou negativo, conforme (ﬁgura A
10-B). No sentido negativo (estará afastando o
motor da peça, diminuindo o raio gerado na ﬁta, no
sentido positivo (estará aproximando o motor da B
peça, aumentando o raio gerado na ﬁta.
devendendo ter atenção, pois a fresa poderá
marcar o MDF.
Na Regulagem do sistema do motor
inferior realizar o mesmo procedimento.

Figura 10
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Regulagem dos motores de polimento
Desapertar o parafuso superior (ﬁgura 11-A), regular a inclinação do
motor girando-o para cima ou para baixo (ﬁgura 12), após a regulagem reapertar
os parafusos.
Na regulagem do motor inferior fazer os mesmos procedimentos.

A

Figura 11

Figura 12

Regulagem do dosador de cola do coleiro
Para realizar a regulagem da quantidade de cola girar o manipulo Figura 13A. Para Aumentar a quantidade de cola girar o manipulo no sentido horário.
Para diminuir a quantidade de cola girar o manipulo no sentido anti-horário.
MÁQUINAS

Atenção

Regulagem de Cola dos
-

+

-

+

A

A

Figura 13

MontagemPainel
e Instalação
1-Montagem e instalação da Coladeira é feita por técnico credenciado pela Verry
Pirômetro
Máquinas.
2-A Coladeira vem com a tensão elétrica de 220Volts trifásico ou 380Volts
trifásico conﬁrmar na compra.

Cola especificadas
A temperatura de trabalho do coleiro deve ﬁcar entre 180 a 200ºC. A Verry
Máquinas testou e aprovou as seguintes colas:

Cola
Branca
Incolor
Âmbar

AMAZONAS
AM 769B
AMELT CRISTAL 170
-

ADECOL
CQ 617B
CQ 617

A utilização de colas não recomendadas pela Verry Máquinas ﬁca por
responsabilidade do Cliente, quanto ao desempenho da colagem.
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Procedimentos para uma boa colagem
1-Usar cola especiﬁcada pela Verry Máquinas com temperatura de trabalho de
180 a 200ºC.
2-Regular a altura da ﬁta de borda através dos manípulos de alumínio localizados
na guia de entrada evitando prender a mesma para evitar o travamento.
3-Regular a altura da ﬁta de borda no rolo estabilizador de altura.
4-Ligar a chave geral e o painel de comando da Coladeira.
5-Veriﬁcar se tem cola suﬁciente no coleiro e esperar a temperatura do pirômetro
atingir a temperatura programada, depois de atingida ligar o sistema de eixo do
coleiro e esperar 5 minutos para começar a colagem.
6-A superfície a ser colada deve estar com o corte perfeito no esquadro liso e sem
impurezas.

Certiﬁcado de Garantia
A Verry Máquinas Ltda, oferece a garantia de 01(um) ano após a aquisição
desta máquina, comprovada através de Nota Fiscal fornecida pelo
fornecedor contra defeitos de fabricação.A Garantia dos motores, é dada
pelo fabricante dos mesmos. Rolamentos, componentes elétricos,
contadoras, chave liga/desliga A GARANTIA É DE 3 MESES.No caso de
dúvidas entrar em contato com a assistência técnica da Verry Máquinas.
A Garantia perderá sua validade nas sequintes hipóteses:
1- Por defeitos ocasionados pelo mau uso da máquina ;
2- Por adulterações, alterações, fraldes, por pessoas não autorizadas pelo
fabricante;
3- Por instalação da máquina em lugares inadequados aos especiﬁcados no
manual;
4- Por danos causados por acidentes ou agentes da natureza (raios,
inundações e outros);
5- Por defeitos causados por acidentes de transporte. Neste caso, a
transportadora indicada pelo comprador deverá possuir seguro de
indenização contra avariações.
OBSERVAÇÕES
A- Quando necessitar de assistência técnica dentro da garantia, a
locomoção e a hora trabalhada será por conta do comprador.
B- Quando a máquina apresentar defeito de fabricação comprovado pelo
nosso técnico, será de nossa inteira responsabilidade.
Com ﬁnalidade de corresponder à conﬁança depositada em nossa
máquina, elaboramos este manual técnico acompanhado do certiﬁcado de
garantia. Para tirar dúvidas quanto ao funcionamento da máquina ligue
para assistência técnica (34) 3291-8100.
Reservamos-nos no direito de alterar as características técnicas da máquina sem prévio aviso.

