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Prezado Cliente, 
 

A partir de agora você terá o privilégio de usufruir de um equipamento com a marca 

Dominik Metalcenter, podendo efetivamente desfrutar das inúmeras vantagens e 

diferenciais oferecidos pela MDK 150. 

 

Com o intuito de que você possa desfrutar ao máximo da MDK 150, nós elaboramos 

este Manual para ajudá-lo na correta operação, utilização e manutenção da sua máquina, 

na certeza de assegurar sua qualidade. Nele serão encontradas informações tais como 

características construtivas, cuidados necessários durante sua operação, sendo 

estabelecidas desde já as condições de garantia, por meio do Termo de Garantia – 

Aquisição e orientando-o, de forma genérica, sobre o uso, a conservação e a manutenção, 

além de fornecer algumas dicas sobre segurança e economia. 

 

A leitura atenta e integral deste Manual é imprescindível para todos que terão contato 

com o equipamento, pois, será fundamental para a boa utilização do mesmo e para que 

sejam evitados possíveis acidentes. A Dominik Comércio Indústria e Representações LTDA, 

coloca-se à inteira disposição, para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários 

sobre o equipamento. 

 

 

Atenciosamente, 

Dominik Comércio Indústria e Representações LTDA. 
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1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA MÁQUINA 

 

A MDK 150 foi desenvolvida para rebobinar e medir fios e cabos previamente 

alojados em cavaletes ou prateleiras, de forma que tracionando-os pode-se formar rolos ou 

rebobiná-los em carreteis menores. 

Com um medidor integrado é possível  controlar a quantidade de cabo que está 

sendo bobinada, e seu controle eletrônico possibilita alterar o processo em tempo real, 

como o aumento de velocidade ou o retrocesso de bobinamento. Destina-se aos segmentos 

de fios e cabos de telefonia, energia elétrica, transmissão de dados, cabos de aço e 

cordoalhas. 

 

1.1 Dados Técnicos 

 

PESO SECO 240 Kg 

LARGURA 2300 mm 

COMPRIMENTO 1402 mm 

ALTURA 1500 mm 

CAPACIDADE DE CARGA (CARRETEL) 300,00 Kg 

CAPACIDADE DE CARGA (BOBINA) 300,00 Kg 

DIÂMETRO MÁXIMO DA BOBINA 0,8 m 

LARGURA MÁXIMA DA BOBINA 0,7 m 

BITOLA MÍNIMA PARA MEDIÇÃO 1,5 mm² 

BITOLA MÁXIMA PARA MEDIÇÃO 240 mm² 

VELOCIDADE MÁXIMA DE MEDIÇÃO 0,2 m/s 

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V (MONOFÁSICA) 

POTÊNCIA DO MOTOR 0,55 Kw 

 

 

Nº DE SÉRIE  

ANO DE FABRICAÇÃO  
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1.2 Normas observadas para o projeto e construção da MDK 150 

 

Na elaboração do projeto de segurança da MDK 150 utilizou-se como referência 

técnica a Portaria n.º 197, de 17 de dezembro de 2012, que altera a Norma 

Regulamentadora n.º 12 - Máquinas e Equipamentos, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 

8 de junho de 1978. Que passa a vigorar com a redação constante desta Portaria NR 12 - 

NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS e seus anexos 

e referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a 

saúde e a integridade física dos trabalhadores nas fases de projeto e de utilização da MDK 

150. 

 

 

 

 

1.3 Descrição detalhada da máquina e seus acessórios 

 

A MDK 150 possui uma construtividade baseada em um chassi principal onde são alocados 

os sistemas de tração, elevação, medição e segurança com seus respectivos subsistemas. Segue abaixo 

o diagrama geral com a listagem de componentes: 
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1.3.1 Diagrama geral MDK 150 
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1. Chassi: O chassi é a estrutura de sustentação da máquina. No momento da operação 

é ele que suporta a carga da bobina. 

2. Eixo da bobina e do carretel: Elemento responsável por alojar a bobina ou o carretel 

bobinador durante a operação. 

3. Carretel bobinador: Este dispositivo será útil para a confecção de rolos. Tome cuidado 

para não exceder o limite de carga de 100 Kg. 

4. Caixa de componentes elétricos: Nesta caixa se encontram os dispositivos elétricos 

da máquina. Nunca permita que pessoas não autorizadas abram esta caixa, pois há risco 

de choque elétrico, ou  um possível dano aos componentes. 

5. Sensor anti-tombamento: Este sensor tem a função de interromper o funcionamento 

da máquina se porventura houver risco de tombamento. Isto pode ocorrer em que a bobina 

da qual o cabo está sendo retirado tranque ou então provoque um tracionamento repentino 

que possibilite o tombamento da máquina. 

6. Painel de comandos: No painel se encontram as botoeiras de comando para controle 

da máquina por parte do operador. 

7. Braço do medidor: É uma estrutura tubular que suporta o medidor. Ele pode ser 

movimentado para auxiliar no espalhamento do cabo na bobina ou carretel bobinador. 

8. Sapatas de fixação: Têm a função de garantir a estabilidade da máquina no momento 

da operação. Sempre abaixe todas as sapatas cada vez que for efetuar uma operação. 

9. Trava do braço do medidor: É um manípulo que serve para travar o braço do medidor 

em uma posição fixa se necessário. 

10. Motoredutor: O motoredutor é o elemento de tração da máquina. Possui um manual 

de instruções próprio fornecido pelo fabricante e acompanha este manual. 

11. Medidor MDK 500: O medidor MDK 500 nada mais é, do que uma segunda máquina 

que está acoplada à MDK 1000 e também pode ser adquirido à parte. O MDK 500 tem 

capacidade para medir fios e cabos com secções de 1,5mm² até 240mm². 

12. Rolo medidor: É o principal componente responsável pela medição do cabo. As 

condições do rolo interferem diretamente na qualidade da medição. Por isso, mantenha-o 

sempre limpo e nunca tente removê-lo ou ajustá-lo. Isso deverá ser feito pelo fabricante. 

13. Haste do medidor: Utilizada para efetuar a passagem do cabo pelo rolo medidor. 

14. Molas de tração do medidor: Sua função é pressionar o carretel contra o cabo para 

garantir o contato com o rolo medidor. 

15. Guias de passagem do medidor: Servem para guiar o cabo evitando que escape do 

rolo medidor e cause erros na medição. 
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16. Conta metro mecânico: Responsável por efetuar a contagem da medição. 

17. Carretel de apoio do rolo medidor: Elemento responsável por pressionar o cabo 

contra o rolo medidor para garantir o contato no momento da medição. 

18. Pino indexador da cancela: Este pino será manipulado para efetuar o travamento e 

destravamento da cancela de proteção. Ele trava a cancela na posição aberta. 

19. Proteção lateral da articulação da cancela: Protege o operador do contato com a 

articulação da cancela. 

20. Carenagens traseiras: Protegem o operador do contato com as partes móveis da 

máquina. 

21. Cancela de proteção: Protege o operador do contato com a bobina ou carretel 

bobinador no momento da operação. IMPORTANTE: Nunca opere a máquina sem os 

dispositivos de segurança. 

22. Trava da bobina / carretel bobinador: Sua função é travar a bobina ou o carretel 

bobinador para que o mesmo não se desprenda da máquina no momento da operação. 

IMPORTANTE: Sempre utilize a trava. 

23. Carenagem do motoredutor: Tem a função de restringir o acesso ao motoredutor. 

24. Sensor da cancela de proteção: Este sensor é responsável por efetuar a parada da 

máquina caso a cancela de proteção seja aberta no momento da operação e também 

impossibilitar o acionamento da máquina se estiver aberta. 
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2 MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

2.1 Procedimentos para uma utilização segura 

 

 

A MDK 150 foi projetada para reduzir ao máximo os riscos ao operador ou a qualquer 

pessoa que esteja próxima do equipamento. Este modelo foi desenvolvido respeitando os 

requisitos de segurança da NR 12, mesmo assim recomenda-se alguns cuidados: 

 

 

• Utilize EPI's adequados: luvas, óculos de proteção e botinas. 

• Sempre abaixe as sapatas de fixação cada vez que for efetuar uma operação. 

• Sempre mantenha a máquina desligada no momento de preparação. 

• Mantenha-se fora da máquina durante a operação. 

• Nunca coloque as mãos na bobina ou carretel bobinador enquanto estiver em 

movimento. 

• Confira a trava da bobina ou carretel bobinador para garantir que não escape no 

momento da operação. 

• Confira a posição do medidor e dos carretéis para assegurar a passagem correta do 

cabo. 

• Sempre inicie a medição com velocidade mínima e aos poucos aumente se 

necessário. 

• Os sistemas de proteção deverão ser corretamente instalados e não poderão ser 

retirados. Será de responsabilidade do usuário mantê-los em funcionamento e 

solicitar manutenção ou substituição dos mesmos se necessário. 

• Mantenha a caixa de componentes elétricos sempre trancada e mantenha a chave 

com um responsável, evitando assim que pessoas não autorizadas tenham acesso 

à mesma. 

• Sempre desligue a Chave Geral ao fim de cada dia de trabalho para evitar eventuais 

danos aos componentes elétricos. 

• Respeite a sinalização de segurança que está fixada na máquina. 

2.2 Sinalização de segurança 
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A sinalização de segurança serve para alertar sobre os possíveis riscos nos 

diferentes componentes e sistemas da máquina, eles se apresentam na forma de 

pictogramas (imagens) para facilitar a compreensão. Abaixo temos os pictogramas que 

estão fixados na máquina MDK 150 nos locais em que estão indicados. 

 

 

Risco de choque elétrico: Este símbolo está fixado nas partes em 

que há risco de choque elétrico. Na MDK 150 temos este símbolo 

no lado externo da caixa de componentes elétricos indicando o risco. 

 

 

Restrição de acesso: Esta indicação está presente no interior da 

caixa de componentes elétricos indicando que há risco de choque 

elétrico, alertando para o desligamento dos circuitos no momento 

de efetuar a manutenção do equipamento, e somente poderá ser 

acessado por pessoas autorizadas. 

 

 

Proteções fixas e móveis: A indicação de perigo alerta para que se 

mantenha os anteparos de proteção na posição fechada para evitar 

que o operador entre em contato com a bobina no momento da 

operação e paralisar suas funções perigosas quando forem abertas 

durante a operação. 
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3 OPERAÇÃO 

 

3.1 Técnicas para a sua utilização com segurança. 

 

• Aprenda as aplicações e limitações de utilização da máquina descritas no item  2.1 

deste manual. 

• Saiba quais são os potenciais riscos peculiares à mesma. 

• Se familiarize com os controles antes de operar a máquina. 

• Tenha certeza que a máquina está posicionada em um local apropriado e que há 

espaço adequado para sua utilização. 

• Só use e opere a máquina em piso firme e plano que seja capaz de suportar o peso 

do equipamento e sua carga, isto irá prevenir um possível tombamento. 

• Esteja sempre atento ao comportamento da máquina (ruídos estranhos, faíscas, etc). 

• Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas estão 

mais propensas a acidentes. 

• Mantenha a área ao redor da máquina livre de obstáculos, graxa, óleo, lixo e outros 

objetos que possam causar quedas sobre as partes móveis do equipamento. 

• Não opere quando estiver cansado ou distraído. 

• Não tente movimentar a máquina quando estiver carregada ou em operação. 

 

3.2 Painel de comandos 

 

O painel de comandos da MDK 150 foi desenvolvido para ser de fácil compreensão 

e atender aos requisitos de segurança conforme a NR 12. Todas as botoeiras de comando 

operam em extra baixa tensão de 24V, não oferecendo risco de choque elétrico ao operador. 
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• BOTÃO DE ACIONAMENTO ROTAÇÃO PARA DIREITA: Aciona o motoredutor 

para que a bobina gire no sentido de bobinamento do cabo. Pode ser verde ou preto 

de acordo com a norma. 

• BOTÃO DE ACIONAMENTO ROTAÇÃO PARA ESQUERDA: Aciona o motoredutor 

para que a bobina gire no sentido de desbobinamento do cabo. Pode ser verde ou 

preto de acordo com a norma. 

• BOTÃO DE DESLIGA: Desliga a máquina sem a necessidade de apertar o RESET 

para efetuar outra operação. Se apresenta na cor vermelha. 

• BOTÃO DE RESET: Este botão deverá ser pressionado cada vez que qualquer um 

dos anteparos de proteção for levantado ou então o botão de EMERGÊNCIA for 

pressionado. Ele serve para retomar a operação ao fim de cada ciclo. Se apresenta  

sempre na cor azul de acordo com a norma. 

• BOTÃO DE EMERGÊNCIA: Este botão deverá ser pressionado para que a máquina 

pare imediatamente em qualquer situação que ofereça risco ao operador ou a outra 

pessoa que esteja próxima. Ele sempre será na cor vermelha e tem a forma de 

cogumelo que o torna visível e diferenciado. Para desativá-lo gire-o no sentido das 

setas que estão sobre ele. (Este botão não deve ser usado para desligar a 

máquina durante a operação, somente use este botão em caso de emergência). 

• BOTÃO DE VELOCIDADE (POTENCIÔMETRO): Este botão tem a função de 
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controlar a velocidade de rotação do motor. Sempre inicie a operação na posição 1. 

3.3 Procedimentos de operação 

 

Uma vez que a máquina já estiver em local adequado e corretamente ligada à rede 

elétrica é possível iniciar a operação de medição e bobinamento do cabo. 

 

3.3.1 Procedimento inicial 

 

 

1. O primeiro passo é testar o funcionamento do motor e também da parada de 

emergência para garantir que o dispositivo de parada está funcionando corretamente. Teste 

também a cancela de proteção, para isso ligue a máquina a uma tomada adequada em 

seguida acione o motor e levante a cancela, com isso o motor deverá parar, abaixe a 

cancela e pressione RESET. 

 

2. Comece posicionando a bobina da qual o cabo será retirado alinhada à máquina a uma 

distância que seja suficiente para que o cabo não toque o chão no momento em que estiver 

sendo enrolado, se for necessário faça uso de um par de cavaletes MDK 900 para auxiliar 

na medição (figura abaixo): 
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3. Puxe a ponta do cabo passando pelas guias do medidor MDK 500 levantando a haste  

e levando até o ponto inicial que está marcado com um adesivo (Início / Fim). Em seguida 

zere o contametro (figuras abaixo): 

 



16 
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3.3.2 Procedimento para bobinas 

 

1. Se for enrolar em uma bobina, abra a cancela de proteção, retire a trava da bobina e o 

carretel bobinador então posicione a bobina no eixo (figura abaixo): 
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2. Em seguida trave a bobina, puxe a ponta do cabo que foi passada pelo medidor e prenda na 

bobina passando pelo orifício da lateral ou prenda utilizando um prego na ponta do cabo. Recomenda-

se que o cabo seja preso na posição superior da bobina para que tenha um melhor desempenho e  por 

último feche a cancela de proteção. (figura abaixo): 
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3. O próximo passo é ligar a máquina, para isso, verifique se o botão de EMERGÊNCIA 

não está acionado e se a cancela de proteção está fechada, em seguida pressione o botão 

RESET, com isso o motor estará habilitado para a partida. Posicione o botão de 

VELOCIDADE na posição 1. Pressione em seguida o BOTÃO DE ACIONAMENTO para 

iniciar a medição e aos poucos aumente a velocidade se necessário. 

 

4. Assim que se aproximar da medida final aos poucos vá diminuindo a velocidade até 

alcançá-la então corte o cabo na posição de referência inicial e estará finalizada a medição. 

 

5. Retire a bobina com cuidado. 

3.3.3 Procedimento para rolos 

 

1. Puxe a ponta do cabo que foi passado pelo medidor e prenda no carretel bobinador. 

Recomenda-se que o cabo seja preso na posição superior do carretel para que tenha um 

melhor desempenho (figura abaixo): 
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2. Repita os passos 3 e 4 do procedimento para bobinas. 

 

 

3. Para retirar o cabo do carretel primeiro amarre o cabo com um fitilho ou abraçadeira e 

depois remova a tampa do carretel retirando a trava e por fim retire o rolo (figura abaixo): 
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4 MANUTENÇÃO 

 

A MDK 150 foi projetada com uma estrutura robusta não necessitando de 

manutenção contínua. A MDK 150 é diferenciada por possuir um sistema de tração 

mecânica sem elementos de conexão como acoplamentos, polias etc. O motoredutor é 

acoplado diretamente ao eixo, este sistema é extremamente eficiente diminuindo as perdas 

por atrito e tornando a operação mais segura e silenciosa. A manutenção da MDK 150 está 

dividida em quatro seções: Manutenção da estrutura, manutenção do medidor, manutenção 

elétrica e manutenção periódica geral. 

Nas seções de manutenção da estrutura e manutenção do medidor há uma tabela 

de problemas, causas e soluções. Esta tabela é uma ferramenta que auxilia na solução de 

problemas. Ela é complementada pelo diagrama geral que está no início deste manual, ele 

mostra as partes da máquina para facilitar o entendimento. Na seção de manutenção 

elétrica há o diagrama elétrico da máquina que auxiliará no entendimento para uma 

eventual manutenção. 

 

4.1 Manutenção da estrutura da máquina 

 

Nesta seção abordaremos a parte de manutenção da estrutura mecânica e também 

dos elementos mecânicos de tração da máquina. 

Para solucionar possíveis problemas que possam ocorrer com a estrutura mecânica 

da máquina faça uso da tabela de problemas, causas e soluções que segue: 

  

TABELA DE PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES 
    

COMPONENTE 
PROBLEMA VERIFI-

CADO 
POSSÍVEL CAUSA AÇÃO CORRETIVA 

    

CHASSI Pontos de oxidação 
Batidas, arranhões ou in-

tempérie 
Pintura 

CONJUNTO MECÂ-
NICO DE TRAÇÃO 

O motor é acionado e o eixo 
não gira 

A chaveta do redutor pode 
ter rompido 

Substituição 

Ruídos excessivos no con-
junto de tração 

Os rolamentos dos man-
cais do eixo podem estar 

danificados 
Substituição 

O motor não é acionado e 
faz ruídos 

Excesso de carga ou 
problemas com a rede elé-

trica 

Consulte o manual do mo-
tor 
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DISPOSITIVOS DE SE-
GURANÇA 

A cancela de proteção não 
trava na posição superior 

O pino indexador que trava 
a cancela pode estar dani-

ficado ou solto 
Substituição ou aperto 

O motor não é acionado 
quando pressionado o bo-

tão LIGA 

Verifique se o BOTÂO DE 
EMERGÊNCIA não está 

acionado 

Gire no sentido das setas 
para desacioná-lo em se-
guida pressione RESET 

Verifique se o RESET não 
está desabilitado 

Pressione o botão de RE-
SET do painel de coman-

dos 

As carenagens de proteção 
trepidam (ruídos) 

Os parafusos de fixação 
podem estar soltos 

Aperto 

 

 

4.2 Manutenção do medidor 

 

 

A MDK 150 está equipada com o medidor MDK 500. Este medidor é robusto e 

resistente, porém, são necessários alguns cuidados para garantir o bom funcionamento da 

máquina. Para isso mantenha a máquina com as aferições sempre em dia e obedeça os 

limites de medição que estão especificados neste manual. 

Para correção de um problema eventual com o medidor faça uso da tabela que 

segue: 

 

TABELA DE PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES 
    

COMPONENTE 
PROBLEMA VERIFI-

CADO 
POSSÍVEL CAUSA AÇÃO CORRETIVA 

    

MOLAS DE TRAÇÃO 

Erros na medição (passa 
mais cabo do que acusa no 

conta metro) 

As molas estão gastas (can-
sadas) 

Substituição 

ROLO MEDIDOR 

O rolo medidor pode estar 
desgastado ou danificado 

Regulagem ou substituição 

Os rolamentos dos mancais 
do rolo medidor podem estar 

danificados 
Substituição 

BUCHA DE BRONZE 

A bucha de bronze que faz a 
conexão entre o rolo medidor 
e o conta metro pode estar 

solta ou danificada 

Regulagem ou substituição 

CONTA METRO 
Erros variados na medição 
(não há uma repetibilidade 

nos erros) 

O conta metro pode estar da-
nificado 

Substituição 
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4.3 Manutenção elétrica 

 

Qualquer intervenção em sistemas e componentes elétricos da máquina deverá estar 

em acordo com a NR 10 (SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 

ELETRICIDADE). 

4.3.1 Procedimentos de segurança (NR 10) 

 

• Sempre solicite a um profissional qualificado a manutenção de qualquer componente 

elétrico da máquina. 

• Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas 

preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante 

técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. 

• Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e 

adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante 

procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores. 

• Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva 

forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser 

adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às 

atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. 

• As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo 

contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 
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4.3.2 Diagrama elétrico MDK 150 

IMPORTANTE: OBRIGATÓRIO A UTILIZAÇÃO DE ATERRAMENTO 
NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA! 
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4.4 Manutenção preventiva 

 

4.4.1 Vantagens da manutenção preventiva 

 

 

A manutenção preventiva obedece a um padrão previamente esquematizado, que 

estabelece paradas periódicas com a finalidade de permitir a troca de peças gastas por 

novas, assegurando assim o funcionamento perfeito da máquina por um período 

predeterminado. 

O método preventivo proporciona um determinado ritmo de trabalho, assegurando o 

equilíbrio necessário ao bom andamento das atividades. Se uma peça de um conjunto que 

constitui um mecanismo estiver executando seu trabalho de forma irregular, ela 

estabelecerá, fatalmente, uma sobrecarga nas demais peças que estão interagindo com 

ela. Como consequência, a sobrecarga provocará a diminuição da vida útil das demais 

peças do conjunto. O problema só pode ser resolvido com a troca da peça problemática, 

com antecedência, para preservar as demais peças. 

A manutenção preventiva abrange cronogramas nos quais são traçados planos e 

revisões periódicas completas para todos os dispositivos da máquina. 

 

4.4.2 Pontos de lubrificação 

 

Todos os pontos de lubrificação estão indicados com este símbolo: 
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4.5 Cronograma de manutenção preventiva 

 

Este cronograma foi elaborado com base em um regime de trabalho de 8 (oito) horas 

diárias. 

 

 

 

 

CATEGORIA AÇÃO FREQUENCIA 

 

MEDIDOR 

Aferição do medidor junto ao INMETRO 12 meses 

Substituição das molas de tração do medidor 6 meses 

Substituição dos rolamentos do rolo medidor 24 meses 

Substituição das buchas dos guias de passagem do medidor 
Indeterminado (avaliar as 

condições do compo-
nente) 

SUBSTITUIÇÃO DE 
ROLAMENTOS E 

MANCAIS 
Substituição dos rolamentos do eixo de tração 36 meses 

MOTOREDUTOR 
O motor e o redutor da máquina possuem manual próprio fornecido 

pelo fabricante e acompanham este manual 
 


