
MANUAL DE
INSTRUÇÕES

VIBRADOR DE CONCRETO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO
O Vibrador de concreto é utilizado para ocasionar vibrações no concreto ainda 
fresco eliminando os espaços com ar, causando melhor resistência e durabili-
dade do concreto.

POTÊNCIA NOMINAL 2.200W

220V

15.000 VPM

VOLTAGEM

VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA N.

PESO

ACESSÓRIO:
MANGUEIRA 3,5m COM 35mm DE DIÂMETRO

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

Capacete Botas Protetor
Auricular

Luvas Óculos



FUNCIONAMENTO
A ligação elétrica deve ser feita por intermédio de conjunto tomada / plug 
macho ou terminais elétricos devidamente isolados por fita isolante. 
Assegure-se de que a voltagem da rede é a mesma do equipamento. 
O cabo de ligação e possíveis extensões deverão ser compostos por cabos de 
condução elétrica com proteção mecânica, do tipo PP. (não esquecer uma perna 
para o terra) 
Utilize extensões com bitola de 4mm.
Não trabalhe sob chuva 
O cabo de ligação deverá ser inteiriço, sem emendas, de modo que não hajam 
correntes de fuga. 
Não use o mangote vibrador como alavanca.
Não puxe o motor pelo mangote vibrador.  
Não puxe o motor pelo cabo elétrico. 
Não prense o mangote vibrador contra as formas e ferragens.
Trabalhe com a mangueira do mangote reta. Curvas e dobras costumam causar 
defeitos. 
Ligue a máquina à rede elétrica, e acione o gatilho. 
O vibrador deverá penetrar no concreto por si só.  
O tempo de adensamento pode variar. Um tempo base seria entre 15 a 20 
segundos quando a superfície que rodeia o tubo ficar brilhante (nata) e não 
subir mais bolhas de ar.   
A permanência num mesmo local por tempo prolongado pode segregar os 
materiais reduzindo a resistência do concreto.
A camada nivelada de concreto deverá ter uma profundidade de até 30 cm e as 
penetrações devem ser feitas a uma distância de 30 a 50 cm. 
O mangote deverá ser retirado do concreto lentamente para evitar a formação 
de buracos.
Não parar o motor antes de retirar totalmente o mangote do concreto. 
Ao terminar o trabalho, desconecte o mangote do motor e lave sua ponta. 
Nunca abra a ponta do mangote. A temperatura normal de trabalho da ponta do 
3 mangote é de 60/70ºC. 
Se o mangote parar de vibrar ou esquentar demasiadamente, interrompa o 
trabalho e procure seu Locador.
Lembre-se, conforme a NR18 (18.22.1) “A operação de máquinas e equipa-
mentos que exponham o operador ou terceiros a riscos, só pode ser feita por 
trabalhador qualificado.
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MANUTENÇÃO
Faça a limpeza do equipamento após o seu uso.


