
MANUAL DE INSTRUÇÕES
CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

SGT - 5115 - POLITRIZ ROTO ORBITAL 5"
 PREMIUM

LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E 
ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. 
O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS 
CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM 
PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE 
DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS 
NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
SIGMA TOOLS - Comércio de 
Máquinas, Equipamentos e 
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho - 
Cotia - SP - CEP: 06714-360

W
W

W
.S

IG
M

AT
OO

LS
.C

OM
.B

R

MODELO 110V e 220V









SGT TOOLS 
�!:! SIGMA

h) Nunca substitua peças ou partes pessoalmente e nem peça a outra pessoa para fazê-lo. Leve
sempre a ferramenta a uma assistência técnica autorizada mais próxima: www.sigmatools.com.br.
i} Utilize somente partes, peças e acessórios originais.

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Modelo SGT-5115 Frequência 60Hz 

Voltagem Modelo 110v e 220v Diâmetro do Prato Suporte 5" /125MM 

Diâmetro de Boina 160MM Diâmetro da Órbita 15MM 

Peso 2,8kg Potência 1.200W 

Velocidade Livre 2000-4800 rpm 

5. RISCOS RESIDUAIS
Mesmo quando a ferramenta é usada conforme prescrito, não é possível eliminar todos os fatores de risco 
residuais. Os seguintes perigos podem surgir em conexão com a construção e design das ferramentas: 
1 - Danos aos pulmões se uma máscara anti-pó eficaz não for usada. 
2 - Danos à audição se a proteção auditiva eficaz não for usada. 
Defeitos para a saúde resultantes da emissão de vibração se a ferramenta elétrica for usada por longos 
períodos de tempo ou não for gerida e mantida adequadamente. 

AVISO Esta máquina produz um campo eletromagnético durante a operação. 
Este campo pode, em algumas circunstâncias, interferir com implantes médicos ativos ou passivos. Para 
reduzir o risco de lesões graves ou fatais, recomendamos que qualquer pessoa com implantes médicos 
consulte seu médico e o fabricante do implante médico antes de operar esta máquina. 

REGRAS DE SEGURANÇA PARA POLIDOR 

Esta ferramenta elétrica deve funcionar como polidor. 
Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta 
elétrica. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, 
incêndio e / ou ferimentos graves. 
Operações como esmerilhar, lixar, escovar ou cortar não são recomendadas para serem realizadas com esta 
ferramenta elétrica. Operações para as quais a ferramenta elétrica não foi projetada é perigoso e pode 
causar ferimentos pessoais. 
Sempre use proteção ocular e respiratória para aplicações empoeiradas. As partículas de lixamente podem 
ser absorvidas pelos olhos e inaladas facilmente, podendo causar complicações de saúde. 
Segure a ferramenta firmemente com as duas mãos e mantenha as mãos longe das peças rotativas 
Nunca apoie a ferramenta até que a suas partes móveis pare completamente. O acessório giratório pode 
agarrar-se à superfície e tirar a ferramenta elétrica de seu controle. 
Não opere a ferramenta elétrica enquanto a desloca. O contato acidental com o disco giratório pode 
prender sua roupa, puxando o para o seu corpo, gerando ferimentos graves. 
Instruções de segurança adicionais 
A tensão da rede elétrica e as especificações de tensão na placa de identificação devem corresponder. 
Não pressione a trava do fuso até que a ferramenta pare. 







Empresa compradora:

Comprador:

Endereço completo:

Nome do vendedor:

Empresa vendedora:

Data da nota fiscal: Nota fiscal:

Nome do equipamento:

Nº de série do equipamento:

/ /

CERTIFICADO DE GARANTIA

C
orte aqui

C
orte aqui

C
orte aqui

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, 
desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.
Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, 
sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 
meses concedidos por esta empresa.
Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente 
apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) 
substituídos gratuitamente por qualquerAssistência Autorizada contra a apresentação 
do “Certificado de Garantia”.

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Os defeitos originados de:
- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos ente as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

CESSA A GARANTIA
- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças 
fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas 
não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em  período de 
garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da 
ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA




