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1 - APRESENTAÇÃO

Este manual é parte integrante da máquina e
é fornecido em cópia única. Se houver a
necessidade de outra cópia entre em nosso
site www.morbach.com.br ou entre em
contato com nossa sede.

São abordados todos os tópicos necessários
para o perfeito funcionamento da sua M-42,
desde o recebimento até as operações de
manutenA Morbach, empresa com mais de
35 anos de experiência na fabricação de
máquinas para a industria calçadista, lhe
parabeniza pela escolha de mais um de
nossos produtos.

A Morbach reserva-se ao direito de atualizar
a versão da M-42 e do seu manual sem a
necessidade de atualizar os mesmos em
versão anteriores.

A M-42, máquina de conformar e armar bico
para montagem foi desenvolvida para dar
maior precisão e acabamento na
conformação do bico do sapato.

Este manual técnico foi elaborado conforme
NBR - 14.245.
Devido aos nossos produtos estarem
em constante evolução, as informações
apresentadas neste manual poderão
ser alteradas sem prévio aviso.

Faz prévio reativamento tanto no corte como
na couraça, para posterior conformação e
armação para montagem de diversos
sapatos.

2 - ESPECIFICAÇÕES:

Realiza a conformação de bicos com abas
viradas para posterior costura com sistema
de "frey mocho", conformação e armação em
bico de tênis e calçados em geral.
Possui dois postos de trabalho comandados
alternadamente por um único operador.
A M-42 é controlada por CLD (Controlador
Lógico Digital) que controla individualmente
a temperatura das matrizes e formas de
conformação quentes . Já as formas geladas
saem de fábrica com a temperatura da
unidade de refrigeração no máximo.

Altura

1450 mm

Largura

1590 mm

Profundidade

810 mm

Peso

410 kg

Voltagem

220V / 380V trifásico

Energia consumida

1,5 Kw/h

Pressão de trabalho

80 lbf / pol²

Máximo

100 lbf / pol²

Produção pares dia

1000 pares

•Devido ao nosso contínuo programa de pesquisa e
desenvolvimento, estas especiﬁcações estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio.

3 - IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

A M-42 foi projetada em conformidade com
as normas de segurança brasileiras (NR 12), conferem a esta máquina uma
excelência singular na qualidade do calçado.

Na estrutura da máquina M-42 está fixada
uma placa contendo o N° de série da
máquina, bem como a data da sua
fabricação, tenha sempre esses dados em
mãos quando necessitar de peças de
reposição ou de algum serviço de nossa
assistência técnica.

Leia atentamente este manual, antes de
colocar a máquina em funcionamento.
O descumprimento às orientações
implica na perda total da garantia.
Guarde este manual com cuidado, pois com
ele você tem todas as informações sobre a
M-42.ção.
Sendo a M-42 um equipamentos de uso
profissional, somente operadores
capacitados e com experiência neste tipo de
máquina devem operá-la, caso contrário,
devem ser treinados por profissional
habilitado.

•Dúvidas entrar em
contato com nossa
assistência técnica.
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4 - SÍMBOLOS
A seguir encontran-se os símbolos usados para este equipamento. Entenda o significado de
cada um antes de usa-lo.

PRESSÃO
MÁXIMA:
100 Lbf/pol²

.............Botão de emergência

............. Aterramento

.............Tensão nominal.

.............Use equipamentos de segurança
(EPI).

............. Pressão máxima de trabalho.

FRÁGIL

............. Cuidado no transporte.

5 - INSTALAÇÃO
Retirada da embalagem
Ao receber sua M-42 verifique se não há sinais de danos na embalagem que possam
comprometer o funcionamento da máquina. Se houver, antes de manusea-la informe a empresa
transportadora.

Embalagem tipo exportação
1,10 m

Janela de
inspeção
FRÁGIL

1,85 m

FRÁGIL

1,85 cm
Na lateral da embalagem há uma janela de
inspeção para conferir os dados de máquina.
Desmonte a embalagem com o auxílio de
ferramentas apropriadas.
Para não danificar sua M-42 no transporte
interno tome alguns cuidados:
Use uma paleteira, uma empilhadeira ou
rodízios fixos na máquina.
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PRESSÃO
MÁXIMA:
100 Lbf/pol²

Manípulo
Manômetro

Nunca movimente sua M-42 na posição
horizontal. A unidade de refrigeração
presente na máquina não foi projetada para
suportar esta posição.
Pode ocorrer vazamento de fluído, de
óleo e comprometer severamente o
funcionamento.

Instalação elétrica:

Sempre movimente
sua M-42 com o conjunto de pedais
levantados e fixos
na estrutura.
Primeiras verificações:
A M-42 possui componentes elétricos
sensíveis a variações de tensão, por isso a
tensão e a frequência da alimentação devem
ser respeitadas.
Observe os dados no quadro das
ESPECIFICAÇÕES.

Certifique-se que a máquina não sofreu
nenhum dano durante as operações
anteriores.
A rede pneumática deve estar dentro das
especificações técnicas.
A rede elétrica deve estar dentro das
especificações técnicas.
O piso deve estar com a superfície plana e
nivelada.
Ambiente com iluminação adequada.
Instalação pneumática:
Instale uma mangueira para ar comprimido
de 1/2" na entrada do conjunto lubrifil.

•ATENÇÃO! É indispensável o aterramento
da máquina. Antes de instalar, confira se a
tensão e a frequência são as mesmas da
rede elétrica.

Entrada
de ar
Regule a pressão de trabalho em 80 Lbf/pol²
através do manípulo e a vizualize através do
manômetro. Nunca exceda 100 Lbf/pol².
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6 - CONDIÇÕES ERGONÔMICAS
Tendo em vista que dificilmente um projeto de produto, máquina ou equipamento atenda a todos
os usuários (de qualquer tamanho) é indicado como solução de compromisso* o uso de um
tablado, caso o operador tenha estatura menor que 1,60m venha a operar esta máquina.
O tempo de manutenção de uma mesma postura de trabalho deve ser o mais breve possível.
Compromisso* Responsabilidade assumida pela empresa que adiquire a máquina (M-42)

7 - COMPONENTES DA M-42

1

2

3
10

4

9

5

11

12

6
8
7

19

18

13

17
14
16
15
4

1 - Conjunto de conformação
2 - Conjunto de reativação
3 - Botões de acionamento
4 - Controlador lógico dedicado
5 - Botão de emergência
6 - Botão reset
7 - Pedais de acionamento
8 - Botão liga-desliga
9 - Led indicador
10 - Botão de acionamento
11 - Olhal de transporte
12 - Chave seccionadora
13 - Regulador de pressão das pinças
14 - Controle de temperatura
15 - Indicador do nível de dietilenoglicol
16 - Unidade de refrigeração
17- Regulador de pressão dos
conformadores
18- Conj. lubrifil
19 - Bloco Manifold

8 - INICIANDO OPERAÇÕES

Feito isso, siga os próximos passos:

Após ligada a alimentação pneumática e a
instalação elétrica, proceda da seguinte
forma:

1 - Ligue a chave seccionadora;
A M-42 será energizada;
2 - Verifique se a pressão da máquina, está
regulada em 80Lbf/pol²;

Tampão plástico

3 - Acione o botão de emergência;
4 - Regule a temperatura dos reativadores
através do controlador no painel frontal.
Temperatura recomendável 80º á 180º;
Temperatura máxima 180º.

Remova a tampa traseira da máquina e retire o
tampão plástico do reservatório da unidade de
refrigeração como mostra a imagem acima.
Faça uma mistura de 9 litros de água com 9 litros
de dietilenoglicol (DEG) e coloque no
reservatório, coloque o tampão e feche bem.

5 - Aguarde alguns minutos para que as
matrizes geladas atinjam a temperatura
adequada. Este tempo de resfriamento pode
variar de acordo com a temperatura
ambiente e com a qualidade da manutenção
do equipamento (gás, tubulação, e unidade
de refrigeração.)
6-Empurre / puxe o botão de emergêncisa
para liberar a máquina.

9 - REGULAGEM DOS TEMPOS
OPERACIONAIS

Feito isto, veriﬁque se o
nível da mistura aparece
como indicado na
imagem ao lado.

CONTROLADOR PROGRAMÁVEL
1

2

4

5

7

8

0

3
6

X

9

F

+/-

Indicadores:
T1 - Tempo reativação esquerda
T2 - Tempo conformação
esquerda
T3 - Tempo reativação direita
T4 - Tempo conformação direita
Tp1 - Temperatura reativação esq.

Mostra tempo e
temperaturas
CONTROLADOR PROGRAMÁVEL
3
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CONTROLADOR PROGRAMÁVEL
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+/-
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F

-10ºc
A máquina sai de fábrica regulada em -10ºc
mas dependendo da região e do ambiente essa
temperatura poderá ser alterada. Lembrando
que valores muito abaixo do indicado pode
provocar congelamento das tubulações e
valores muito altos a não refrigeração das
matrizes.
5
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9
+/-

X

X

+/-

X
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Pressionar a tecla verde por 4
segundos;
Será solicitado o código de acesso:
0162
confirma na tecla verde;
entra em temperaturas, Ex: T1 50º
coloque 0050
utilizar os números 0 a 9 com seta para
direita; passe para banda prop. = 001
desl. banda = 001
*Não alterar na tecla vermelha (x)
Passe com a seta para direita aparece
tempos;

Para alterar os tempos aperte a tecla
verde; entra em T1 altere os tempos
com os números de 0 a 9.

ROLADOR PROGRAMÁVEL
3
6

X

9

6

X

Utilize as teclas com seta para direita e
esquerda.

9
+/-

4
7
0

5
8
F

+/-

Para alterar outros tempos, pressione a
tecla F para visualizar os set point dos
tempos e temperaturas.

10 - REGULAGENS E AJUSTES
recomendamos usar os tempos e
regulagens padrões já pré-determinados
de fábrica e então, realizar os devidos
ajustes até que se obtenha o resultado
desejado .

Regule a pressão que a tesoura exerce na
parte traseira da forma gelada através dos
manípulos traseiros superiores.

Centralize o corte ajustando os reguladores
através dos manipulos frontais.
Na parte traseira da matriz gelada temos a
regulagem da altura do bico que determina
quanto o bico vai ser conformado
dependendo do tipo de
material do corte.

Tesoura

Regule a pressão que a tesoura faz nas
laterais da forma gelada através dos
manípulos frontais.
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Aproximação

11 - CICLO DE TRABALHO

Após ter feito os passos anteriores, posicione
o corte no reativador e pressione o acionador.
O reativador ﬁcará acionado pelo tempo
determinado no controlador.
Recomendamos utilizar de 8 a 20 segundos
de reativação, dependendo da resistência do
material do corte.

Interno
esquerdo
Interno
direito

Faça a aproximação do cilindro sobre a
matriz gelada pressionando sempre o pedal
interno do respectivo lado que está sendo
conformado. Caso necessite reposicionar o
corte, solte o pedal.

reito

Lado di

querdo
Lado es

Terminada a reativação, posicione o corte
sobre a matriz gelada, alinhando-a pelos
guias .
Feita a aproximação, pressione o botão
lateral do respectivo lado que está sendo
conformado para fazer entrar a pressão que
dará início a conformação do bico.
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Se algum equipamento de segurança
apresentar falha, pare imediatamente a
máquina e proceda a manutenção do
equipamento com defeito.
Use sempre EPI´S ao
realizar a manutenção
de qualquer equipamento.

Se durante o ciclo acontecer qualquer
irregularidade, aperte o botão de
EMERGÊNCIA que se encontra no centro
do painel frontal, a máquina despresuriza e
retorna a posição inicial.

IMPORTANTE!!!
Fique atento as condições de sua rede de ar,
pois é dela que depende o bom
funcionamento da parte pneumática de sua
máquina. Água, óleos e partículas metálicas
oriundas dos compressores de ar
comprimido, são extremamente prejudiciais
aos componentes pneumáticos. Mantenha
sua rede drenada e a manutenção de seu
compressor em dia.
REFRIGERAÇÃO
Para que sua máquina apresente um bom
rendimento e uma grande vida útil,
destacamos algumas ações de boas práticas
que reduzem drasticamente os custos com
manutenções:
Ÿ Veriﬁque periodicamente se há gás
refrigerante no sistema. O funcionamento
‘‘em vazio’’ da unidade de refrigeração
pode comprometer sua eﬁciência.
Ÿ A veriﬁcação de ausência de gás é feita
diretamente na operação.
Ÿ Se a matriz não gela corretamente, deve
estar faltando gás no sistema.
Ÿ O sistema de gás da M-42 é
completamente vedado e o gás
refrigerante é circulante e não
consumível. Isto significa que, se houve
perda de rendimento no sistema, deve
haver vazamento na tubulação.
Solucione o vazamento antes de
recarregar o gás na máquina. Caso não
haja vazamento, o gás nunca precisará
ser reposto.
Ÿ Utilize gás refrigerante adequado à M-42.
Recomendamos o gás R410 A que
proporciona uma boa troca de
temperatura à baixas pressões,
reduzindo o tempo de resfriamento e o
consumo energético da máquina
sobretudo, o gás R410 A é ecológico,
não agredindo o ambiente.

N Ã O A LT E R E A P R E S S Ã O D O S
REGULADORES!
Estas pressões já estão ajustadas de fábrica
para atender os requisitos da NR-12.
É compromisso e responsabilidade da
empresa que adquiriu a máquina manter
inalteradas as conﬁgurações de segurança
do equipamento.

12 - MANUTENÇÃO
A principal característica da M-42 é ser uma
máquina de construção robusta o que lhe
garante o mínimo de manutenção, mas
vamos salientar alguns cuidados:
Antes de proceder qualquer operação de
manutenção desligue a energia elétrica e a
alimentação pneumática.
Não faça improvisações nas ligações
elétrica e pneumática.
Mantenha a área de trabalho em condições
de limpeza.
Cuide para que o cabo elétrico e a
mangueira pneumática não fiquem expostos
ao trânsito de veículos ou pessoas.
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Recomenda-se 2 ou 3 vezes ao ano veriﬁcar se há água suﬁciente no sistema de refrigeração. A
utilização sem água pode comprometer o sistema e daniﬁcar a unidade de refrigeração. Se o
indicador de nível (15) estiver marcando abaixo da linha indicada como mínimo, (Pág.5)
reabasteça a unidade.

Ÿ A unidade de refrigeração (mais tubulação) comporta 18 litros de água no total. Esta água
deve ser misturada com dietilenoglicol (DEG), que serve como agente anticongelante, em
proporção igual ( 50% água e 50% DEG). (Pág 5).

Ÿ

O resfriamento da matriz gelada causa acumulo de gelo na matriz em seu entorno. Ao utilizar
a matriz para conformação, o corte (que saiu quente da reativação) derrete o gelo e causa
escorrrimento de água sobre o conjunto de conformação e sobre a estrutura da máquina. Em
ambientes com maior umidade,mais gelo é formado e, consequentemente, mais água
escorre. Providencie uma leve secagem quando o escorrimento de água parecer abundante.

Ÿ

Antes de efetuar uma troca de matriz, desligue completamente a máquina para que não haja
vazamento de água pela tubulação.

18 - POSIÇÃO DAS VÁLVULAS NO BLOCO

1

2

1 - Comanda os conjuntos de conformação
4 - Comanda as pinças
2 - Comanda os conjuntos de reativação dos cortes

18

3

13 - AVARIAS
Problema
Máquina não liga

Possível causa
Chave geral danificada

Substituir a chave

Cabo rompido

Identiﬁque o local do rompimento
e conserte ou substitua o cabo.
Substituir a resistência

Resistência daniﬁcada

Reativação
não aquece

Formas não resfriam
resfriamento insuﬁciente

Solução

Termopar com defeito

Substituir o termopar

Temperatura mal ajustada

Verifique a temperatura ideal para
reativação do material do corte e
faça o ajuste da temperatura
adequadamente.

Gás refrigerente baixo
Vazamento na tubulação

Rompimento da tubulação,
esmagamento do material dos
dutos ou má ﬁxação da
tubulação causam vazamento
do gás que precisa ser
imediatamente reposto.
O tombamento da máquina no
transporte também causa a
perda de gás da unidade de
refrigeração.
Solicite atendimento
especializado em refrigeração
ou procure a assistência técnica
Morbach.

Falta / baixa de ar na rede

Cilindros não
acionam

Veriﬁque a rede de ar
Veriﬁque o ajuste de pressão
no lubriﬁl

Pedal com defeito

Substitua o microruptor
do pedal

Válvula pneumática com defeito

Providencie o reparo/
substituição da válvula. Se
necessário, procure a rede de
assistência técnica autorizada
Morbach.
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RS1

K1

10A

MB

K2

CS- CHAVE SECCIONADORA
Ch1- CHAVE DO COMANDO
Ft- FONTE 220/24 5A
TF- TRASFORMADOR 220/12 50W
H1- INDICADOR GERAL LIGADA
H2,H3- LAMPADA ILUMINAÇÃO P/ AS MATRIZ
Pd1- PEDAL LADO ESQ.
Pd2- PEDAL LADO DIR.
BP- PARADA OPERACIONAL
B1- BOTÃO ESQ.
B2- BOTÃO MEIO
B3- BOTÃO DIR.
S1- REATIVAÇÃO LADO ESQ.
S2- PINÇA LADO ESQ.
S3- CONFORMADOR ESQ.
S4- RETIVAÇÃO LADO DIR.
S5- PINÇA LADO DIR.
S6- CONFORMADOR LADO DIR.
S7- TEMPERATURA REATIVAÇÃO ESQ.
S8- TEMPERATURA REATIVAÇÃO DIR.
MT- MOTOR DA BOMBA
UR- UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO
R1-RELÉ AUX. 24V
Rs1- RELÉ DE SOBRECARGA

CS
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T
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R

UR

K3

2 X 5/8 300W
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K4

2 X 5/8 300W
LADO DIR.
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Setor : Elétrica
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M42 (CLP THOLZ)
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14 - ESQUEMA ELÉTRICO

Distribuidor
de ar
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Conj. Lubriﬁl

Bloco
Manifold

CILINDRO Ø25mm x 100mm

ELEVADOR

Válvula Solenóide/Mola
5/2 vias - 1/4"

3

5

1

2

4

2

3

4

5
1

CILINDRO Ø4" x 150mm

Regulador
de Pressão

Válvula Solenóide/Mola
5/2 vias - 1/4"

PINÇAS

3

5
1

2

4

CILINDRO Ø25mm x 100mm

5

4

1

3

2

Válvula Solenóide/Mola
5/2 vias - 1/4"

5

4

1

3

3

5
1

2
4

Regulador
de Pressão

REATIVADOR

Válv. Solenóide/Solenóide
5/2 vias - 1/4"

2

CILINDRO Ø4" x 150mm

CILINDRO Ø25mm x 100mm
CILINDRO Ø25mm x 100mm

15 - ESQUEMA PNEUMÁTICO

