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ANOVA obrigado por escolher um de nossos produtos e garante o assistência e 
cooperação que sempre distinguiram a nossa marca ao longo do tempo.  
Esta máquina foi projetada para durar muitos anos e ser muito útil se usada de acordo 
com as instruções contidas no manual do usuário. Portanto, recomendamos que você 
leia este manual de instruções cuidadosamente e siga todas as nossas recomendações. 
Para mais informações ou perguntas, você pode entrar em contato conosco através de 
nosso suporte na web, como www.anova.es ou www.millasur.com 
 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL 
Por favor, preste atenção às informações fornecidas neste manual e no aparelho para 
sua segurança e a de terceiros.  

• Este manual contém instruções de uso e manutenção. 
• Leve este manual com você quando for trabalhar com a máquina. 
• O conteúdo está correto no momento da impressão. 
• Os direitos de fazer alterações são reservados a qualquer momento, sem afetar 

nossas responsabilidades legais. 
• Este manual é considerado parte integrante do produto e deve acompanhar o 

mesmo em caso de empréstimo ou revenda. 
• Peça ao seu revendedor um novo manual em caso de perda ou dano. 

 
LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE USAR A MÁQUINA 

Para garantir que sua máquina forneça os melhores resultados, leia as 
diretrizes de segurança e uso cuidadosamente antes de usá-la. 
 

OUTROS AVISOS: 
O uso incorreto pode causar danos à máquina ou outros objetos. 
A adaptação da máquina aos novos requisitos técnicos pode causar diferenças entre o 
conteúdo deste manual e o produto adquirido. 
 
Leia e siga todas as instruções deste manual. O não cumprimento dessas instruções 
pode resultar em ferimentos pessoais. 
Sempre mantenha o manual de instruções como informações importantes. 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Regras de segurança importantes 

 
1) Antes de usar a máquina, leia atentamente as instruções e siga as instruções do 

manual de instruções para a inicialização, ajuste e manutenção. 
2) Antes de usar a máquina, preste atenção aos seguintes itens: 

- Verifique se há vazamentos de óleo no cárter do motor e na caixa da 
transmissão; o óleo do motor e a qualidade do óleo do motor no cárter do 
motor e na caixa da transmissão. Substitua o óleo novo e limpo a tempo 

- Verifique se as peças de lubrificação estão bem lubrificadas. 
- Ao reabastecer, preste atenção ao tanque de combustível que deve ser 

abastecido com combustível limpo. O combustível deve ser abastecido 
com o motor parado e bem ventilado. Observe que o combustível não deve 
entrar em contato com superfícies quentes, componentes elétricos ou 
peças rotativas. 

- Evite transbordar, verifique se o combustível está transbordando ou 
vazando. Em caso de transbordamento, seque a máquina o mais rápido 
possível. Aperte a tampa depois de preenchida. 

- Não tenha fogos de artifício por perto para evitar incêndios. 
- Verifique se as partes móveis estão soltas, atritadas ou presas; se o sentido 

de rotação for consistente com o sentido de marcação. 
- Verifique as peças rotativas expostas e as peças móveis para dispositivos 

de proteção de segurança confiáveis e sinais de segurança. 
- Verifique se a embreagem e outras peças de trabalho estão livres de 

rachaduras, empenamento e desgaste excessivo. 
- Se houver qualquer anormalidade, ela deve ser corrigida antes da 

operação de teste. Não deve haver fricção óbvia, sons anormais e 
vibrações durante o teste. A velocidade deve atender aos requisitos e não 
é permitida a velocidade de trabalho. Ao substituir as peças envolvidas na 
segurança, trabalhe de acordo com os requisitos das instruções ou sob a 
orientação de um profissional de manutenção. 

3) Menores e aqueles que não foram treinados para dominar as regras de uso desta 
máquina não podem trabalhar com ela. 

4) Não pode usar a máquina depois de beber ou com qualquer doença / fadiga 
excessiva. 

5) O operador deve apertar as roupas e os punhos durante a operação e, no caso 
de cabelos longos, deve usar uma touca de proteção. 

6) Quando a máquina está funcionando, as peças que afetam a segurança e a 
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operação não devem ser modificadas por você. Não é permitido desmontar ou 
encurtar a capa protetora de cada peça, devendo o operador se concentrar na 
operação. 

7) Você só pode iniciar a máquina sob as condições de segurança confirmadas. Após 
a partida a frio, cargas pesadas não são permitidas imediatamente, especialmente 
para máquinas novas ou revisadas. 

8) Não é permitido cravar em estacas de concreto, ardósia ou pedra com lâminas 
giratórias. Na operação de cultivo rotativo, deve-se prestar atenção para evitar a 
colisão com objetos duros, como pedras, para evitar danificar a lâmina rotativa. 

9) Durante a operação, preste atenção ao funcionamento e ao som de cada peça, 
verifique se a conexão de cada peça está correta e não permita que se solte. Se 
houver condições como som anormal, a máquina deve ser parada e verificada 
imediatamente, e não é permitido eliminar a falha quando a máquina estiver 
funcionando. 

10) Evite que a máquina tombe durante o trabalho. 
11) Reverter não é permitido com o triturador em funcionamento. 
12) Ao trabalhar preste atenção para ver se há vazamento de óleo na caixa de câmbio, 

motor e outras peças. Nesse caso, pare a máquina para inspeção. Preste atenção 
para não usar fogo aberto para evitar fogo. 

13) Solução de problemas em tempo hábil para evitar poluição ambiental, afetando a 
segurança do produto. 

14) Ao remover grama e quebrar a lama, a energia deve ser cortada primeiro e 
removida depois que a máquina parar. Não é permitido remover o bloqueio do 
cortador com as mãos ou com uma barra de ferro quando a máquina estiver em 
funcionamento. 

15) Após o uso, a sujeira, ervas daninhas, óleo e outros acessórios devem ser 
removidos da máquina. 

16) Verifique regularmente os parafusos das lâminas, rolamentos e outras peças 
móveis para ver se estão soltos ou danificados. 
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Conteúdo de aviso de segurança 
Treinamento 

a) Leia as instruções de operação e manutenção com atenção para se familiarizar 
totalmente com todos os mecanismos e métodos operacionais para operar a 
máquina. Domine como parar e desconectar rapidamente o mecanismo de 
operação. 

b) As crianças nunca podem usar a máquina. Adultos que também não leem as 
instruções. 

c) Mantenha a área de trabalho vigiada, livre de crianças ou animais de estimação. 
 
Preparação 

a) Inspecione minuciosamente a área a ser usada pela máquina e remova todos os 
resíduos. 

b) Desengate todas as embreagens e coloque-as em ponto morto antes de dar 
partida no motor. 

c) Não opere a máquina sem usar uma jaqueta adequada. O uso de sapatos 
antiderrapantes melhora a estabilidade em superfícies escorregadias. 

d) Manuseie o combustível com cuidado, é inflamável. 
e) Use um recipiente adequado para armazenar combustível. 
f) Não adicione óleo ao tanque de combustível enquanto o motor estiver 

funcionando ou quente. 
g) O reabastecimento deve ser feito ao ar livre e com cuidado, não reabasteça 

dentro de casa. 
h) Antes de iniciar, aperte a tampa do tanque de combustível e limpe qualquer 

combustível derramado. 
i) Quando o motor estiver funcionando, não faça nenhum ajuste (exceto ajustes 

especiais recomendados pelo fabricante). 
j) Óculos de segurança devem ser usados para qualquer manuseio, como 

preparação, operação e manutenção. 
 
Tratamento 

a) As mãos e os pés não devem ser colocados perto de peças rotativas ou sob 
peças rotativas. 

b) Ao manobrar (ou cruzar) pavimentos de cascalho, calçadas ou estradas, deve-se 
ter um cuidado especial, proteger contra possíveis perigos, prestar atenção às 
condições do tráfego e não transportar passageiros. 

c) Depois de bater nos escombros, desligue o motor, faça uma inspeção completa 
para verificar se a máquina está danificada, ela deve ser reparada antes de 
reiniciar e manusear. 

d) Sempre preste atenção aos seus pés e evite escorregar ou cair. 
e) Quando a máquina apresentar vibração anormal, desligue o motor imediatamente 

para descobrir o motivo. A vibração costuma ser um precursor do problema. 
f) Se a máquina parar, a lâmina de limpeza está bloqueada. Para manutenção, 
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ajuste ou inspeção, o motor deve ser desligado primeiro. 
g) Quando a máquina não estiver tripulada, tome todas as precauções possíveis: 

separe o eixo de tomada de força, abaixe o implemento, coloque o motor em 
ponto morto e remova a chave da chave. 

h) Antes de limpar, reparar ou inspecionar a máquina, o motor deve ser desligado e 
todas as partes móveis devem ser paradas. 

i) Os gases de escape do motor são prejudiciais e não devem ser operados em 
ambientes internos. 

j) Não trabalhe com a máquina sem as tampas e proteções de fábrica. 
k) Manter longe do alcance de crianças e animais de estimação. 
l) Não sobrecarregue a máquina mergulhando muito fundo no solo em que está 

trabalhando (a máquina corta o subcrescimento superficialmente). 
m) A máquina não deve funcionar em alta velocidade em superfícies escorregadias. 

Não deve funcionar em encostas íngremes. 
 

Atenção: Não use em mais de 12º de inclinação 
 

n) Os espectadores nunca conseguem chegar perto da máquina. 
o) Use apenas acessórios e equipamentos permitidos pelo fabricante (por exemplo, 

contrapesos, cabines, etc.). 
p) Não opere a máquina quando o campo de visão não for bom ou a luz for 

insuficiente. 
q) Ao usar a máquina, ela deve ser impedida de tombar. 

 
Conserto e armazenamento 

a) Mantenha a máquina, acessórios e equipamentos, incluindo baterias, em 
condições seguras de funcionamento. Se possível, remova a bateria e guarde-a 
para evitar o congelamento e carregue-a se necessário. 

b) Verifique o aperto dos parafusos para condições de trabalho seguras. 
c) A máquina deve ser armazenada dentro de casa e longe do fogo 
d) O motor deve ser resfriado antes de ser armazenado em ambientes internos. 
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Símbolos de segurança 
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1. Dados técnicos da máquina 
Ficha técnica 
Este produto é adequado para o corte de ervas daninhas em áreas montanhosas, terras 
áridas, terrenos baldios, estufas e pomares. 
 

DM600 
Motor Gasolina 
Sistema de transmissão Sistema de cinto 
Sistema de embreagem Roda de tensão 
Iniciar sistema Manual 
Largura de trabalho 600 mm 
Raio da faca rotativa ≥ 30 
Tamanho da máquina 1720 x 900 x 700 
Velocidades 1 na frente e 2 atrás 
Velocidade reversa 16 rpm 
RPM Rotary Blade 2820 rpm 

 
Partes da máquina 
  

Lâminas de 
embreagem 

Rodas da frente 
Capa de 
lâmina 

Rodas 
traseiras 

Estrutura do 
guiador 

Interruptor de 
aceleração 

Alavanca de 
velocidades 

Motor 

Proteção 
contra 
choque 

Porta-
rodas 

Manivela de 
elevação 
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2. Método de instalação 

Montagem após desembalar 
- Instale o guiador: instale o guiador no assento do guiador e trave o parafuso. 
- Ajuste a alavanca da embreagem de acordo com a posição adequada. 

 
Instalação e ajuste de cabos 
Ajuste do cabo da embreagem 

1) Aparafuse o parafuso de ajuste em ambos os lados das extremidades do cabo da 
embreagem na alavanca da embreagem e no orifício do parafuso oscilante da 
embreagem. 

2) Insira a cabeça do cabo oscilante da embreagem na abertura do parafuso. 
3) Aperte os parafusos em ambas as extremidades do cabo da embreagem para 

apertá-lo. 
4) Ajuste o cabo da embreagem várias vezes até que a embreagem possa ser 

separada pela alavanca da embreagem. 
 

 Verificação e substituição 
1) Verifique se o parafuso de conexão está solto; aperte-o se estiver. 
2) Verifique se todas as alças no sistema de controle (acelerador, pressão reduzida, 

alavanca reversa, etc.) são flexíveis e no lugar. 
3) Coloque a alavanca da caixa de câmbio na posição neutra. 
4) Adicionar óleo: 

a. Adicione óleo lubrificante SAE10W-40 ou similar ao virabrequim do motor 
a gasolina 

b. Adicione óleo lubrificante 20 # na caixa de engrenagens, nivele a máquina 
e injete pelo orifício de óleo na caixa de engrenagens. Ao verificar o nível 
de óleo, insira a vareta medidora (Nota: Não gire a vareta medidora), o nível 
de óleo deve estar entre os limites superior e inferior. 

 
 

Vara de óleo 

Nivel superior 

Nível mais baixo 
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5) Adicione gasolina # 92 ao tanque de combustível (para obter detalhes, consulte o 
manual do usuário do motor). 

6) Prepare antes de dar partida de acordo com o manual do usuário do motor. 
 

3. Instruções de uso 
Ligar o motor 
Nota: A alavanca de câmbio deve estar na posição neutra 

1) Dê partida no motor conforme especificado no manual do usuário do motor. 
2) O motor deve funcionar por 2-3 minutos em marcha lenta (1500-2000 rpm) sem 

carga. 
3) Verifique se o motor está funcionando normalmente. Caso contrário, desligue o 

motor. 
 
Comece  
Embreagem de lâmina 

1) Use sua mão direita para mover a manopla do acelerador para acelerar até a 
posição máxima 

2) Aperte lentamente a alavanca da embreagem até que as lâminas funcionem 
normalmente. 

3) Ajuste o acelerador com a mão direita de acordo com o uso da carga. 
 
mudança 

1) Na troca de marcha, a embreagem deve ser liberada, de acordo com o ambiente 
de utilização para a troca de marcha. A mudança de marcha é dividida em 2 
marchas à frente e uma marcha à ré. 

Endereço 
1) Ao pressionar o guiador de direção, você deve afrouxar o guiador; ao virar à 

esquerda, pressione a alavanca de embreagem à esquerda; ao virar à direita, 
pressione a alavanca de embreagem à direita 

2) Quando nenhuma direção for necessária, solte a alavanca de direção e os dentes 
da embreagem engatam na roda pela força da mola 

Estacionamento 
1) Solte a alavanca da embreagem e a máquina para de funcionar. A mão direita 

alterna a manopla do acelerador para mantê-lo na posição mínima e o motor em 
marcha lenta para reduzir o consumo de combustível do motor. 

2) Quando o motor precisa ser desligado, isso deve ser feito com o conteúdo do 
manual do usuário relevante. 

Atenção: Para estacionar em declives superiores a 12º é necessário o uso 
de calços adequados em cada roda. 

Observação: observe que o estacionamento geralmente é feito em uma superfície plana 
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Parada de emergência 

1) No processo de cultivo, se houver uma emergência, solte imediatamente a 
alavanca da embreagem e pressione o botão desligar para desligar a máquina. 

 
Ajuste a altura de toda a máquina 
Primeiro use a porca M10 para travar o volante, a manivela gira no sentido horário e 
sobe; gira no sentido anti-horário, é reduzido. 

 

4. Precauções de uso 
1) Deve-se observar que, a partir da condição de trabalho e do som de cada parte 

durante o trabalho, verifique se a conexão de cada parte está normal, não permite 
nenhum afrouxamento. Se houver circunstâncias incomuns, você deve parar e 
excluir-se imediatamente. 

2) Não é permitido realizar trabalhos de carga pesada imediatamente após a partida 
fria da máquina, especialmente a máquina nova ou a máquina revisada. 

3) Preste atenção para verificar o nível de óleo do motor e da caixa de marchas e 
adicione óleo quando insuficiente. 

4) Não é permitido resfriar o motor jogando água diretamente ou outras formas 
repentinas de resfriamento. Deixe o motor esfriar até a temperatura ambiente. Em 
caso de incêndio, use os meios adequados para este caso (como extintores de 
incêndio, etc.) 

5) Trabalhe em uma superfície segura e não force sua posição ao operar a máquina. 
Tome especial cuidado para manter o equilíbrio e evitar quedas durante o trabalho. 

6) É terminantemente proibido o uso da máquina equipada com lâminas na praia ou 
cascalho para evitar danos nas lâminas e projeção de partículas ao redor da 
máquina. 

7) Após o uso, preste atenção para remover sujeira, ervas daninhas e acessórios 
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gordurosos da máquina. Mantenha-o limpo e bem conservado. 
8) Limpe frequentemente a esponja dentro do filtro e mude o óleo. 

 

5. Manutenção 
Durante o período de trabalho da máquina, devido ao funcionamento, fricção e mudanças 
de desgaste e carga, inevitavelmente ocorre o afrouxamento do parafuso de conexão e 
o desgaste das peças. 

Isso pode causar o estado incorreto do sistema, o que causará um ajuste de folga 
anormal e degradação da potência do motor. Além disso, o aumento do consumo de 
combustível, várias partes da incompatibilidade e aumento da falha, afetando seriamente 
o uso da máquina. 

Para reduzir o acima exposto, é necessário um trabalho de manutenção rigoroso e 
regular para prevenir a ocorrência destes problemas. Assim, a máquina estará em boas 
condições e sua vida útil será mais longa. 

filmando 
1) Motor funcionando - consulte o manual do usuário do motor. 
2) Os motores novos ou recondicionados devem funcionar em condições sem carga 

por 1 hora de trabalho primeiro, trabalhar em condições de carga leve por 5 horas. 
Após este primeiro período de trabalho, troque o óleo do motor e da caixa de 
câmbio. Depois de feita a mudança, ligue a máquina e trabalhe levemente por 3-
5 minutos para que o óleo encharque todas as engrenagens. Verifique os níveis 
de óleo regularmente. 

Manutenção técnica da máquina 
1) Manutenção de turno (fazer antes e depois de cada turno de trabalho) 

a. Ouça e observe se há algum fenômeno anormal (como som anormal, 
superaquecimento, afrouxamento do parafuso, etc.) 

b. Verifique se há vazamentos de óleo no motor, caixa de câmbio e caixa de 
transmissão. 

c. Verifique se o nível de óleo no motor e na caixa de câmbio está correto. 
d. Remova lama, ervas daninhas e óleo de todas as máquinas e acessórios 

a tempo. 
e. Conclua os registros de trabalho. 

2) Manutenção de primeira classe (a cada 100 horas de trabalho) 
a. Verifique a máquina e ajuste / aperte cada item 
b. Limpe a caixa de engrenagens e a caixa de transmissão; substitua o óleo. 
c. Verifique e depure a embreagem, o sistema de mudança e o sistema 

reverso. 
3) Manutenção secundária (a cada 200 horas de trabalho) 

a. Manutenção de todo o conteúdo após 200 horas úteis. 
b. Verifique todas as engrenagens e rolamentos, se estiverem muito 
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desgastados, substitua por peças novas 
c. As peças restantes da máquina, como lâmina giratória ou conexão, 

parafusos, etc., se danificadas, são substituídas por peças novas. 
4) Manutenção do motor a gasolina, consulte o manual do usuário do motor 

 
Armazenamento de longo prazo da máquina 
Quando a máquina precisar ser armazenada por um longo período, para evitar corrosão, 
as seguintes medidas devem ser tomadas. 

1) Vede o motor de acordo com as instruções do motor. 
2) Limpe a poeira ou outra sujeira da superfície da máquina. 
3) Libere o óleo lubrificante da caixa de engrenagens e injete óleo novo. 
4) Nas superfícies metálicas da máquina não protegidas, espalhe uma leve camada 

de óleo antiferrugem. 
5) Guarde a máquina em local bem ventilado, seco e seguro. 
6) Armazene as ferramentas, a certificação do produto e o manual do usuário de 

maneira adequada. 

Tabela de manutenção técnica da máquina 

Manutenção Diário 
Depois 
das 8h 

1º mês 
/ 20h 

de uso 

3º mês / 
150h de 

uso 

Todos os 
anos / 

1000h de 
uso 

2 anos / 
2000h de 

uso 

Verifique e aperte 
porcas e parafusos x      

Verifique o óleo x      
Limpeza e troca de 

óleo  x (1ª vez) x (2º) x (≥3º)   

Verificar 
vazamentos de óleo x      

Remover sujeira x      
Solução de 
problemas x      

Unidade de controle 
de ajuste x      

Placa de fricção da 
embreagem      x 

Engrenagens e 
rolamentos     x  

Correia    x   
Conjunto de tensão    x   

Nota: indicado por "x" na tabela está o conteúdo da manutenção a ser realizada. 
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6. Métodos de ajuste 

O método de ajuste da alça e cabo 
Quando a alavanca da embreagem não consegue acioná-la e a máquina não engata, 
isso significa que você deve ajustar a alavanca e o cabo correspondentes.  

- Segure e solte a alavanca de ré 2-3 vezes para confirmar a situação da 
embreagem. Se não estiver normal, deve ser depurado novamente até que esteja 
correto. 

- Quando a máquina estiver funcionando, solte a alavanca da embreagem de 
direção, a marcha deve retornar, não deve haver ruído anormal na caixa de 
câmbio, caso contrário, danificará as engrenagens. 

O acelerador e o método de ajuste do cabo 
Ao girar o interruptor do acelerador, o desempenho do acelerador ou desaceleração do 
motor não é bom, o que significa que o cabo do acelerador precisa ser ajustado  

- Gire o interruptor do acelerador 2-3 vezes repetidamente e confirme o 
desempenho de aceleração e desaceleração do motor. 

- O cabo do acelerador e o conector do cabo devem ser firmemente conectados por 
parafusos.  

O método de ajuste do guiador 
De acordo com sua altura e outros requisitos especiais, você pode ajustar as posições 
de cima para baixo e da esquerda para a direita do guidão da seguinte maneira 

- Ajuste do guiador esquerda-direita, cima-baixo: 
o Puxe para baixo a alavanca de ajuste de cima para baixo na imagem abaixo 

para ajustar a altura do guidão.  
o Levante a alça de ajuste esquerda-direita na imagem abaixo e gire a seção 

central do assento do guidão para ajustar os lados esquerdo e direito do 
guidão. 

 

Alça de ajuste 
acima-abaixo 

Alça de ajuste 
esquerda-direita 
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7. Solução de problemas 
O endereço não funciona 
Remova a roda para ver: 

a) Verifique se os rolamentos e pinhões estão devidamente lubrificados. Verifique o 
nível de desgaste da engrenagem. 

b) Se o desgaste for severo, substitua por um novo. 
c) Se a mola de retorno for inválida, substitua por uma nova. 
d) Verifique o cabo da embreagem. Se ele estiver solto ou não engatar, ajuste a 

tensão do cabo até que a embreagem engate. 

As lâminas não param quando o motor para ou o tempo de parada é 
estendido 
Remova a cobertura da correia das lâminas: 

a) Verifique se a alça é mais longa - use sua mão para aplicar uma leve pressão 
vertical no centro da alça, folga da alça≥20mm. Se sim, você precisa ajustar a 
tensão do cabo da embreagem. 

b) Se houver uma folga entre a pastilha de freio e a roda motriz (embreagem ligada 
e desligada), se a folga for grande, ela deve ser ajustada. 

8. Âmbito de aplicação 
Esta máquina pode atender às necessidades de uma ampla gama de projetos de 
remoção de ervas daninhas em áreas secas, jardins, pomares, flores e estufas em 
planícies, colinas e áreas montanhosas. 
Diferentes alturas de remoção de ervas daninhas são selecionadas dependendo do 
solo e das condições de remoção de ervas daninhas. 
 
 

9. Meio Ambiente 

 

 
 
Os materiais usados para embalar esta máquina são recicláveis. Não elimine a 
embalagem juntamente com o lixo doméstico. Descarte esses pacotes em um ponto 
oficial de coleta de lixo. 
 

 

Proteja o meio ambiente. Recicle o óleo usado por esta máquina levando-
o a um centro de reciclagem. Não despeje óleo usado em ralos, terras, 
rios, lagos ou mares. 
Elimine a sua máquina de uma forma amiga do ambiente. Não devemos 
descartar as máquinas junto com o lixo doméstico. Seus componentes 
plásticos e metálicos podem ser classificados de acordo com sua 
natureza e reciclados. 
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11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (CE) 

EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO  
 
MILLASUR, SL 
RUA EDUARDO PONDAL, nº 23 PISIGÜEIRO  
15688 OROSO - A CORUÑA 
ESPANHA 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
 
 Em conformidade com as diferentes directivas CE, confirma-se que, devido ao seu 
desenho e construção, e de acordo com a marca CE impressa pelo fabricante na mesma, 
a máquina identificada neste documento cumpre os requisitos relevantes e fundamentais 
de saúde e segurança. das diretivas CE acima mencionadas. Esta declaração valida o 
produto para exibir o símbolo CE. 
 Caso a máquina seja modificada e esta modificação não seja aprovada pelo 
fabricante e comunicada ao distribuidor, esta declaração perderá seu valor e validade.  
 
Nome da máquina: ROÇADEIRA MARTELO 
 
Modelo: DM600 
 
Padrão reconhecido e aprovado com o qual está em conformidade: 
 

 Diretiva CE: 2014/30 / UE 
Testado de acordo com: 

  
 NO ISO 14982: 2009 
 
  
 
 
 
 
 
 

Selo da empresa 

13/10/2020 


