
MANUAL DE ENTREGA
ESQUADREJADEIRA 2.9I / 3.OIR

Em breve você receberá uma Máquina com o padrão HOLZ de qualidade, abaixo uma lista com os 
principais itens que você precisará ter para a instalação e cuidados no recebimento. 

Por favor leia as recomendações até o final, elas são fundamentais para manter ativa a sua garantia.
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Importante: A máquina deve chegar ao destino em caixa como 
esta. Caso a maquina recebida apresente qualquer avaria em 
desacordo com o vídeo enviado, anote no conhecimento do 

transporte, fotografe e comunique imediatamente o 
vendedor afim de manter ativa sua garantia.

Atenção: A máquina acompanha como o padrão dois (2) volumes, sendo eles o 
volume  principal pesando entre 300 a 370 kg, com a estrutura da máquina 

contento chassi e  todas as peças montadas que completam a máquina, e a mesa 
móvel na parte superior protegida e travada com fita pet.

O segundo volume é os trilhos da máquina embalados com comprimento 
aproximado de 5metros.

Parabéns !!!

TRILHO PRINCIPAL

ESTRUTURA 
DA MÁQUINA

MESA MÓVEL



Descarregamento da máquina

• Itens que você precisara buscar localmente para receber sua Holz.

• Você vai precisar de uma empilhadeira ou Munck, já que nenhuma 
transportadora se encarrega da descarga. (Não recomendamos 

descarga manual).



Rede elétrica para máquina

• Para o perfeito funcionamento da sua HOLZ o dimensionamento correto da parte 
elétrica é muito importante, Cabos elétricos, tomadas e disjuntores de acordo com as 

recomendações abaixo:

Função do disjuntor: Protege circuito (cabos e componente do painel) previne curto-circuito

Para a máquinas monofásico F-N (fase - neutro) usar disjuntor curva C unipolar
Para máquinas Monofásico F-F (fase-fase) usar disjuntor curva C bipolar

Para todos os painéis trifásicos disjuntor curva C tripolar

Sua HOLZ chegará com os cabos identificados para facilitar o trabalho, porém 
recomendamos a presença de um eletricista profissional para fazer a instalação 

corretamente.



Material para instalação 

Para fazer algumas montagens ou ajustes específicos, será necessário utilizar as chaves de 
boca 13, 17 e 19 porem estás não acompanham no kit da máquina, sendo necessário que o 

cliente possua ela em mãos para a pré-montagem.

Indicamos para  uma melhor fixação no chão o uso de Parabolt de ¼ x 55mm sendo 
necessários 16 unidades para chumbar os pés do trilho e o chassi, caso tenha adquirido uma 

mesa padrão serão 14 unidades. ( Atenção os parabolt não acompanham)

16 PARABOLT ¼ x 80mm

Marcas de serras que indicamos

Testamos e recomendamos as marcas FREZITE e LEITZ de acordo com as especificações 
adequadas ao material que ira cortar.( Serras vendidas separadamente) 



Pré-montagem da máquina

Primeiro passo recomendamos desembalar toda a máquina, retirando primeiro a mesa 
móvel de cima da caixa e apoiar ela em lugar plano. Após deve-se desparafusar o chassi  
para retirar ele de dentro da caixa de madeira.( atenção: podem conter outros acessórios 
adquiridos pelo cliente, que estarão dentro do chassi ou fora embalado separados)

Podemos desembalar os trilhos e o chassi onde todas as peças estão alocadas em cima do 
mesmo.(Atenção: podem existir peças em embalagens pequenas, cuidado para não perde-
las junto aos plásticos retirados.)   

Após desembalado observe na foto abaixo as seguintes peças que acompanham o kit de 
peças padrão de fabrica, Observação: Os acessórios solicitados pelo cliente e inclusos no seu 
pedido da máquina não apareceram nesta foto.  

PERFIL DA MESA FIXA

PROTEÇÃO DE SERRA

PINO DA SERRA

CHAVE DA SERRA
GABARITO 45 GRAUS

CONTRA ROLDANA

CABO GIRATÓRIO DO VOLANTE

CHAVE ALLEN 4MM E 
PINOS ELÁSTICOS

MANÍPULOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO DA GUIA 
DA MESA MÓVEL. 

Os acessórios  adquiridos separados pelo cliente e inclusos no 
seu pedido podem ser: 

A – Serras;
B – Aluminio do gabarito de 45 graus;
C – Stark 250;
D – Prolongador da mesa móvel;
E – Mesa roletada da mesa Fixa;
F – Mesa de roletes 1500mm; 



Atenção: A mesa fixa da máquina, é desmontada e colocada invertida para transporte, sendo 
necessário após desembalado retirar os 4 parafusos allen com a chave que acompanha no kit 
da máquina, para poder remontar na posição correta, conforme foto abaixo.

GIRAR 180 °
RETIRAR OS 4 PARAFUSOS 

ALLEM PARA GIRAR A MESA 

ATENÇÃO: QUANDO RETIRAR A MESA FIXA 
PARA GIRAR 180 GRAUS, APROVEITAR E FAZER 
A MONTAGEM DO PAINEL ELÉTRICO FIXADO 

COM QUATRO  PARAFUSOS QUE JÁ ESTÃO NELE 
MONTADOS, APROVEITAR ESTE MOMENTO 

QUE A MESA FIXA ESTÁ FORA PARA ACOMODAR 
MELHOR OS CABOS ELÉTRICOS DO PAINEL .

ANTES

DEPOIS

CENTRALIZAR O FURO DO 
ALUMINIO COM O EIXO PARA  

FAZER A MONTAGEM DO  
BATENTE DA MESA FIXA.   

COM A MESA FIXA NA POSIÇÃO CORRETA PODEMOS 
MOTAR A PROTEÇÃO DE SERRA UTILIZANDO A CHAVE 

13. 

MONTAR OS CABOS GIRATÓRIOS DO 
VOLANTE UTILIZANDO CHAVE 17.



Montagem dos trilhos 

Fazer a pré-montagem dos trilhos no 
chão, rosquear todo o pé do meio 
até o final da rosca, os pés das 
pontas devemos rosquear apenas 
uns 10mm, pois depois quando for 
nivelar será necessário fazer o 
acerto. 

ATENÇÃO: Os trilhos são iguais, o 
que os diferem no momento de 
colocarmos em cima do chassi para 
fixar, é a furação da pinagem
conforme foto a baixo, onde um 
trilho fica na esquerda e outro na 
direita, a pinagem é que vai dizer se 
a posição esta correta, o furo do 
trilho deve coincidir com o do  chassi 
e com a chapa que vai por baixo, 
caso contrário é só inverter a posição 
dos dois que vai dar certo.

PÉS DO MEIO

FUROS DA 
PINAGEM 

APÓS ENCONTRADAS AS POSIÇÕES, PODEMOS FAZER A FIXAÇÃO  
DOS PARAFUSOS COM A MÃO ROSQUEANDO ATÉ O FIM, APÓS 

AMASSAR AS PONTAS DOS PINOS ELÁSTICOS QUE ACOMPANHAM A 
CHAVE ALLEN E BATE-LOS NOS FUROS, POR FIM APERTAR OS  8 

PARAFUSOS COM CHAVE 13. 

REGULAGEM DO PARAFUSO APÓS NIVELADO



Montagem da mesa e esquadro

Após fixados os trilhos e pinados, podemos colocar a mesa móvel sobre os trilhos, fazer 
esse procedimento em duas pessoas erguendo a mesa nas pontas indicado na foto, 
podendo entrar pela parte e trás ou pela parte frente da máquina,  e apoiar as roldanas 
sobre os trilhos.

Colocar a guia telescópica 
dentro da guia principal

Manípulo e buchas para 
fixar o esquadro

Erguer a guia até encostar 
no final do rasgo, após 
apertar os manípulos



Montagem da contra roldana e gabarito 45graus

A contra roldana é montada embaixo 
da na mesa móvel, no trilho principal 
ao lado da serra, para montar a contra 
roldana, devemos retirar os parafusos 
e rolamentos, e após fazer a montagem 
com chave 13  e encostar os 
rolamentos no trilho, conforme fotos, 
está peça serve para a mesa não 
levantar apesar de seu peso e robustez, 
geralmente utilizado nas mesas padrão 
que são menores.

Montagem do gabarito 45 
graus, retirar o manípulo 

para acoplar a peça sobre a 
mesa e rosquear o 

manípulo novamente.

A proteção amarela 
montada invertida, só 

acompanha o modelo 3.0



A pré-montagem da sua HOLZ foi concluída com sucesso

PARA DAR SEQUÊNCIA NA INSTALAÇÃO DA SUA 
HOLZ, SE AINDA NÃO RECEBEU SOLICITE O MANUAL 
DE INSTALAÇÃO DA ESQUADREJADEIRA PARA O SEU 

VENDEDOR.


