
Manual: MÁQUINA PARA DESCASCAR 

COCO 2 OPERADORES  

MODELO: MPDC2 

 

 

 

JAMAIS LIGUE OU UTILIZE ESSE EQUIPAMENTO SEM ANTES LER TODO O MANUAL 

Esse equipamento tem por finalidade facilitar o processo de remoção da casca grossa 

do coco seco. 

 



 

1° NIVELAR; Posicione o equipamento em uma superfície plana, caso necessário 

regule os pés (girando-os) para diminuir a vibração e deixa-lo o mais nivelado 
possível, conforme imagem abaixo;  
 
 

 
 
 

 
2° REGULANDO OS PINOS; Para regular os pinos solte levemente as porcas 

e os parafusos e leve os pinos a posição desejada, uma vez feito isso reaperte todas 
as porcas e parafusos, conforme imagem acima; 
 

 
3° PARTE ELETRICA; Ligue a tomada do equipamento em uma rede 220 volts 

monofásica e com aterramento. 
 

 
4° LIGANDO O PAINEL; Gire a chave no sentido da seta vermelha, a luz da 

lâmpada tende a ascender garantindo assim que a energia elétrica no painel, agora 
aperte o botão verde do inversor, nesse momento o motor estará em funcionamento, 
regule a velocidade desejada através das “setas” para cima e para baixo descritas no 
desenho abaixo como +V e -V ,ou seja, mais velocidade e menos velocidade 
respectivamente. 
Por algum motivo haja necessidade de gira os discos dentados no sentido contrario ao 
de trabalho, basta apertar a tecla simbolizada abaixo como reversão de giro, e para 
voltar ao estado normal de trabalho aperte novamente a mesma tecla. 
Para desligar o equipamento pedimos primeiro que desligue o inversor, para isso 
pressione a tecla vermelha, em seguida desligue o botão no sentido contrario ao da 
seta vermelha, se tudo estiver correto a luz da lâmpada se apagara.  



 
 
 
 

5° Cuidados ao utilizar o equipamento; Sempre utilize o equipamento 

com os pegadores de proteção igual imagens abaixo; 
 
 

 
 
Jamais utilizar luvas nas mãos para segurar os pegadores, ainda que a produção possa 
diminuir os pegadores são essenciais para a integridade física do operador, a não 
utilização dos pegadores de proteção são de total responsabilidade do operador do 
equipamento. 
O equipamento dispõe de 2 botões de emergências, caso haja alguma emergência o 
mesmo deve ser pressionado para que o equipamento pare, para voltar a funcionar 
basta gira-lo no sentido das setas que estão impressas nele.  



5° LIMPEZA DO EQUIPAMENTO; A limpeza deve ser feita sempre com o 

equipamento totalmente desligado da rede elétrica, utilize um pincel de 3” para remover 
os resíduos de coco sobre o equipamento, em hipótese alguma os componentes 
elétricos tais como; motor, painel e fios pode ser molhado.  
 

Parágrafo único 
 

Dadas e seguidas todas as observações acima descritas da 1° 
a 5° o equipamento estará totalmente apto a ser utilizado. 

  
6° GARANTIA  
 
6.1. A empresa se compromete neste ato a garantir plenamente o bom funcionamento 

do equipamento, por 90 (noventa) dias como garantia legal e após por mais 270 
(duzentos e setenta) dias como garantia contratual.  
 
6.2. Nossa garantia consiste na substituição das peças e/ou serviços que 
apresentarem defeitos, ficando por conta do cliente as despesas de transporte, estadia 
e alimentação de nossos técnicos, assim como as despesas de transporte dos 
equipamentos e/ou peças até nossa fábrica. 
  
6.3. A intervenção por parte de terceiros para reparos no equipamento sem a expressa 
autorização do VENDEDOR, única autorizada a fazer reparos, substituição de peças, 
etc., implicará na perda total da garantia, devendo a COMPRADOR doravante 
suportar todos os custos de manutenção do equipamento.  
 
6.4. A garantia não cobre perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da 
impossibilidade de utilização do equipamento no período de execução dos serviços de 
reparo. 
 
 

 

AFJ MÁQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI. 


