Sumário
1 - Considerações gerais_______________________________ 03
A - Introdução_________________________________ 03
A1 - Direitos_____________________________ 03
A2 - Garantia____________________________ 04
A3 - Uso apropriado______________________ 04
2 - Início de trabalho__________________________________ 05
A - Testes_____________________________________ 05
3 - Características do produto__________________________ 06
4 - Funcionamento___________________________________ 07
A - Considerações Gerais________________________ 07
A1 - Primeiro uso______________________________ 08
A2 - Em trabalho______________________________ 09
5 - Instruções Básicas de montagem e desmontagem do sistema na
máquina___________________________________________13

1 – Considerações gerais
A – Introdução:
As instruções de uso foram criadas com intuito de auxiliar o
operador para o uso correto do Sistema Performax, bem com toda
manutenção. Cada operador designado para o trabalho, manutenção,
montagem e conﬁgurações devem ler e entender as instruções de
operação, segurança e referências de segurança para cada item- men
cionado nesse manual.
A1 – Direitos:
Esse manual fora elaborado pela equipe técnica da MLC Indús
tria Mecânica. Todos os termos citados nesse manual foram escritos
de forma a simpliﬁcar o uso do sistema Performax, mas ainda assim
podem existir desvios. Devido a isso, reservamo-nos a fazer as- modi
ﬁcações técnicas necessárias e atualizações sem aviso prévio. A MLC
isenta-se de quaisquer danos que venham a ocorrer.
Todas as mudanças e atualizações serão inclusas em futuras reimpres
sões.
A2 – Garantia:
Todas as instruções devem ser lidas cuidadosamente;
Não aceitaremos nenhuma responsabilidade por danos ou
interferências da manutenção resultante da não observação das
- ins
truções de operação.
Reclamações de garantia devem ser reportadas em imediato
após a detecção de erros quando em operação.
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As partes desgastadas não serão cobertas pela garantia.
A garantia não tem cobertura em casos de:
Uso inadequado;
Instalação de produção inadequadas;
O não uso de peças originais;
Tratamento inapropriado.
A3 – Uso apropriado:
O Sistema Performax só pode ser usado exclusivamente para
o propósito destinado pelo fabricante. Foi desenvolvido, construí
do e inspecionado pelo fabricante com a mais moderna tecnologia,
atentando-se para manter o produto com a maior segurança possí
vel quando em trabalho. Por isso, só pode ser utilizado por pessoal
de operação técnica treinado com atenção aos itens de segurança e
instrução, prevenindo assim, acidentes e falhas técnicas em opera
ção. Isso também será válido para as condições do local de trabalho e
manutenção indicadas nas instruções de operação.
Erros ou problemas em trabalho podem ocorrer quando:
Uso inapropriado.
Operação incorreta.
Manutenção insuﬁciente.
Retiro dos equipamentos e recolocação inadequados.
Uso negligente das condições expostas nesse manual.
Uso alternado de peças de reposição.
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A reconstrução ou alterações somente serão permitidas após a
autorização do fabricante. Peças e acessórios originais proporcionam
segurança e garantia de bom funcionamento. Caso um novo -ope
rador seja indicado ao trabalho, o mesmo deve ser instruído para a
utilização desse equipamento. Nunca deve se modiﬁcar, adicionar ou
omitir peças na montagem.
No momento da instalação, a equipe técnica da MLC acom
panhará os trabalhos iniciais e dará as instruções necessárias para o
manuseio do produto em operação.
O bom entendimento dessas instruções deve ser assegurado
pelo operador treinado.
As instruções de operação devem ser lidas e compreendidas
pelo operador responsável e devem ﬁcar permanentemente no local
onde for usado.
A não observação dessas instruções podem por em risco o
equipamento, pessoal e causar perda de direitos de reclamações.
2 – Início de trabalho
A – Testes
O início de trabalho consiste essencialmente em testes visuais
e funcionais. Deve garantir que o aparelho está em boas condições,
tanto para assegurar que deﬁciências e danos que possam ter sido
causadas por transporte inadequado.
Os testes iniciais devem ser iniciados pelo operador
e serem acompanhados por um especialista.

05

3 – Características do produto
Para estações de corte convencionais, se estiverem equipadas
com cilindros magnéticos ou facas maciças de corte, o ajuste de corte
é dado apenas aplicando-se pressão no eixo de corte em relação ao
contra faca maciço. Essa é a única maneira de ajustar o trabalho.
Com isso, pode-se compensar ferramentas com alturas de
- cor
te mais baixas aplicando-se uma pressão maior na faca sobre o contra
faca, o que no futuro diminuiria a vida útil do conjunto.
Para casos onde a altura de corte está maior que o solicitado, não há
recurso disponível para acerto se não o retrabalho da faca de corte.
Para evitar esse tipo de prejuízo de tempo e custos, foi desen
volvido o sistema Performax, que possui um ajuste móvel dos anéis
do eixo contra faca, permitindo assim um maior aproveitamento das
facas de corte, facilitando o ajuste da mesma e caso haja alguma
mudança de substrato, com diferentes espessuras de liner, o sistema
pode compensar em até 0.15mm. Isso permite fazer de uma faca
meio corte para corte total e vice-versa.
O sistema excêntrico permite a variação do corpo a medida
mencionada acima e ainda assim, há um ajuste ﬁno, desenvolvido
para corrigir pequenas variações de altura de corte, sendo para facas
maciças e ﬂexíveis, ou seja, caso haja um desgaste maior em um lado
do cilindro de corte, pode-se aproximar o conjunto unilateralmente e
permitir novamente o corte.
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O sistema pode funcionar com a máquina em funcionamento
ou não, para qualquer tipo de substrato ou liner de apoio, e seja para
aumentar a altura de corte ou diminuir a mesma.
Com esse sistema, pode-se manter uma pressão mínima e
constante de trabalho, pois todos os ajustes são feitos diretamente
nos anéis de apoio. Essa pressão mínima garante uma vida útil maior
de todos os componentes da estação de corte.
4 – Funcionamento
A – Considerações gerais
O sistema será instalado com o corpo central, e os dois anéis
laterais em posição “zero”, ou seja, com todas as peças na mesma
altura, assim como o manípulo indicará a mesma posição e também o
ajuste ﬁno irá indicar a posição central.
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A1 – Primeiro uso
Antes do primeiro uso, é muito importante a veriﬁcação da
área de corte da faca e o corpo central do sistema Performax. Se os
batentes (apoios) da faca de corte estiverem montados sobre o corpo
centrral do Performax, podem ocorrer danos irreversíveis ao cilindro
de corte ou o Performax.
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A2 – Em trabalho
No momento da instalação, tanto os anéis de apoio quanto o
corpo central do sistema Performax estarão na mesma altura, tendo
assim características de um contra faca convencional. Para o ajuste de
corte, deve-se utilizar o manípulo de ajuste padrão para uma apro
ximação de um corte ideal e se necessário for, utilizar o manípulo de
ajuste ﬁno para compensar qualquer diferença de altura da faca de
corte.
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Pode-se obter um ajuste de 0.15mm no anéis do contra faca,
ou seja, 0.075 para cada lado. O manípulo de ajuste padrão fora
dividido em 80 partes, tendo assim 0.0018mm de ajuste para cada
- di
visão. Com o manípulo de ajuste ﬁno, pode-se obter um ajuste ainda
mais preciso e livre, que garante um ajuste perfeito no momento do
corte.
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5 – Instruções básicas de montagem e desmontagem do sistema
em máquina
Abaixo está um descritivo de que, caso seja necessária a -remo
ção do sistema Performax da máquina, o operador treinado poderá
fazer a recolocação e continuar com o conjunto trabalhando correta
mente.
Todos os manípulos devem ser colocados na posição “0” antes
da desmontagem e também quando do início da recolocação. Isso
garante que as posições das engrenagens de acionamento permane
cerão as mesmas e facilitará o trabalho.

13

Nos anéis móveis do contra faca existem duas pequenas- refe
rências, como mostradas abaixo que deverão estar alinhadas com os
pinos montados nas engrenagens acopladas ao conjunto excêntrico.
Garantindo que ambos os lados estão na mesma posição, automati
camente todo o sistema terá a mesma altura e já terá a função de um
contra faca convencional. Assim que os manípulos forem instalados,
todo o conjunto Performax estará pronto para ser utilizado novamen
te.
Sempre que o expediente de trabalho for encerrado, deve-se
manter principalmente o eixo contra faca lubriﬁcado com óleo. Esse
simples cuidado pode evitar oxidações, perdas de medidas e gastos
com retrabalhos.
Ao início do dia de trabalho, utilizar álcool ou acetona para
para limpeza do conjunto.
Sempre manter os mancais de trabalho bem lubriﬁcados com graxa
para evitar possíveis travamentos.
Qualquer anomalia de trabalho ou em casos de reinstalações devem
ser comunicadas imediatamente ao departamento técnico da MLC.
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