
                                                                                                                                           

                                                    
MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Compactadores de Percussão CS73 – 
Rental Elétrico 

Monofásico e Trifásico
Advertência Importante:
Não  execute  alguma  operação  com  o 
equipamento antes de ter o conhecimento 
de  todo  o  conteúdo  do  manual  de 
instruções.
O objetivo desta publicação é de instruir o 
operador  e,  desta  forma,  evitar  danos 
decorrentes do mau uso ou manutenções 
deficientes ou incorretas.

Contato para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais:

CSM COMPONENTES, SISTEMAS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 
Rua José Stulzer, 80 – Vila Baependi
89256-020 – Jaraguá do Sul – Santa Catarina – Brasil
Telefone: 55 (47) 3372-7600    Fax: 55 (47) 3371-2830
www.csm.ind.br      e-mail: csm@csm.ind.br

http://www.csm.ind.br/
mailto:csm@csm.ind.br


1. OBJETIVO

Este manual de operação e manutenção tem por finalidade:

Informar quais os critérios de utilização do equipamento, conforme limites técnicos de projeto;
Evitar defeitos e prejuízos decorrentes do mau uso ou da falta das manutenções preventivas;
Prevenir acidentes de trabalho observados as normas de segurança;

A CSM se reserva ao direito de alterar este manual sem aviso prévio. A última versão revisada do manual 
estará disponível para os usuários na engenharia CSM.

2. GENERALIDADES

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

Recomendamos a leitura deste manual antes do início da utilização do equipamento, de maneira que estão 
contidas neste documento informações relacionadas à estrutura, funcionamento, condições de operação e 
manutenções. 
As instruções deverão ser rigorosamente observadas pelos usuários visando manter o direito a garantia do 
equipamento, conforme estipulado pela CSM.
É de extrema importância armazenar este documento em local de fácil acesso, pois baseado nele é que se 
executam manutenções eficientes conforme as instruções do fornecedor.
Os planos de manutenção deverão ser executados por técnicos especializados devido à responsabilidade 
envolvida durante a operação do equipamento. Quando realizada de maneira inadequada, os riscos de 
defeitos  e  quebras  aumentam,  comprometendo  desta  maneira  a  segurança  e  estabilidade  durante  a 
utilização do equipamento. 

3. APRESENTAÇÃO

O compactador de percussão CSM é uma máquina projetada com o objetivo de preparar o concreto, pela 
adequada mistura dos materiais previamente dosados. Este equipamento é utilizado no preparo do concreto 
e argamassa em obras de construção de edificação de uma maneira geral. Mesmo nos casos de obras de 
maior porte, que exigem fabricação do
 concreto em central, sua presença é importante para apoio a este aparelho. 

Atenção: Os serviços de manutenção dentro do prazo de garantia devem ser executados somente 

pela Assistência Técnica Autorizada CSM, conforme consta no site www.csm.ind.br. 



4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE PARTICULARIDADES
Modelo Monofásico Trifásico
Força de impacto 1.400 KGF 1.400 KGF
Freqüência 640 – 680 rpm 640 – 680 rpm
Potência do motor 3 cv II pólos IP 44 110/ 220 V 3 cv II pólos IP 44 220/ 380 V
Medida da sapata 280 x 300 mm 280 x 300 mm
Velocidade deslocamento 12,5 metros / minuto 12,5 metros / minuto
Amplitude de salto 85 mm 85 mm
Peso 73 KG 73 KG
Dim. Bem. (CxLxA) 720x412x1.043 mm 720x412x1.043 mm



5. SEGURANÇA NO TRABALHO

O operador deve adotar todas as medidas necessárias para a prevenção de acidentes no local de trabalho, 
conforme as orientações contidas neste manual e nas referidas normas de segurança, dentre elas NR 18.
O uso de EPI's (equipamentos de proteção individual) é imprescindível. Neste caso é necessário o uso de: 
óculos de segurança - ampla visão, máscara semifacial, protetor auricular, avental de PVC, luva de PVC ou 
látex, calçado de segurança.

6. CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO

• Leia atentamente este manual de instruções;
• Os compactadores de percussão da CSM podem ser utilizadas tanto em ambientes abrigados quanto 
abertos;
• O operador deve ser treinado ou qualificado para operar este equipamento;
• Mantenha um limite de área exclusivo para trabalhar com o equipamento, mantendo o local sempre 
limpo, sem obstrução no caminho e com boa iluminação;
• Instalar o equipamento em local plano e firme, garantindo assim, um perfeito funcionamento;
• É  expressamente  proibido  retirar  ou  modificar  qualquer  dispositivo  de  segurança  ou  as  suas 
características;
• A CSM não se responsabiliza por eventuais danos ocorridos decorrentes à alterações no equipamento, 
neste caso, o usuário perde a garantia do produto;
• As manutenções deverão ser efetuadas por conforme descritas neste manual e realizadas por pessoas 
qualificadas;
• A rede  de  alimentação  do  equipamento  deverá  ser  desconectada  quando  houver  necessidade  de 
manutenções;
• Toda a manutenção do equipamento, seja elétrica ou mecânica, deverá ser efetuada por profissionais 
autorizados ou habilitados.

7 SEGURANÇA DE OPERAÇÃO

Este  manual  contém  avisos  de  PERIGO,  ATENÇÃO,  CUIDADO  e  OBSERVAÇÃO  que  deverão  ser 

seguidos  a  fim  de  reduzir  a  possibilidade  de  acidentes  pessoais  ou  danos  ao  equipamento  por  uso 

inadequado.

Este  é  o  símbolo  de  alerta  de  segurança.  Ele  é  usado  para  preveni-lo  sobre  os  riscos  potenciais  de 

acidentes  pessoais.  Observe  todas  as  mensagens  que  acompanham  este  símbolo  para  evitar  a 

possibilidade de ferimentos.

PERIGO indica uma situação de risco imediato que,  se não for evitada,  poderá resultar em ferimentos 

graves.



ATENÇÃO indica uma situação de risco potencial que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos 

graves.

CUIDADO indica uma situação de risco potencial que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos 

graves.

CUIDADO: Usado sem o símbolo de alerta,  indica uma situação de risco, que se não for evitada, pode 

resultar em danos ao equipamento.

7.1 SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

A  operação  segura  deste  equipamento  exige  familiaridade  e  treinamento  adequado.  Equipamentos 

operados indevidamente por pessoal não qualificado podem ser perigosos. Leia as instruções de operação 

e uso adequado de todos os instrumentos e comandos. Operadores inexperientes devem receber instruções 

de alguém familiarizado com o equipamento antes que seja permitido operar a máquina.

• NÃO opere a máquina em situações para as quais não for indicado;

• NÃO permita que uma pessoa opere este equipamento sem o devido treinamento. Pessoas que 

operam  este  equipamento  devem  estar  familiarizadas  com  os  riscos  e  perigos  associados  ao 

mesmo;

• NÃO  utilize  acessórios  que  não  sejam  recomendados  para  este  equipamento.  Danos  ao 

equipamento e acidentes com o usuário poderão ocorrer; 

• NÃO deixe a máquina funcionar desacompanhada;

• NÃO modifique ou desative o funcionamento dos controles operacionais;

• NÃO acione o compactador em área de risco de explosão;

• SEMPRE leia,  entenda e siga as instruções do Manual  de Operação antes de tentar  operar  o 

equipamento;

• SEMPRE se certifique de que todas as pessoas mantenham distância  segura da máquina. Pare a 

máquina se houver pessoas na área de trabalho;

• SEMPRE certifique se de que o operador esta familiarizado com o equipamento;

• SEMPRE use roupas de proteção ao operar o equipamento;



• Use óculos de segurança, protetor auditivo e calçados de segurança; 

• SEMPRE mantenha mãos, pés e roupas largas afastadas das partes móveis do equipamento;

• SEMPRE se certifique de que o compactador não tombará, rolará, escorregará ou cairá quando não 

estiver sendo operado; 

• SEMPRE desligue o compactador quando não estiver sendo operado;

• SEMPRE faça com que o compactador seja operado de forma que o operador não seja esmagado 

entre o compactador e objetos sólidos. Seja ainda mais cauteloso em trabalhos realizados em áreas 

com desnível e na compactação de material grosso. Nestas situações, certifique-se de estar firme;

• SEMPRE opere o compactador de forma que não haja possibilidade de ele tombar ou cair quando 

estiver trabalhando na proximidade de fossos, encostas, valas e plataformas;

• SEMPRE armazene o equipamento adequadamente quando não estiver  em uso Equipamentos 

devem ser armazenados em local limpo e seco, fora do alcance de crianças;

• SEMPRE opere a máquina com todos os dispositivos de segurança e com proteções adequadas e 

prontas para funcionar.  NÃO modifique ou invalide os dispositivos de segurança.  NÃO opere a 

máquina se não houver dispositivos de segurança ou proteções ou se estiverem inoperantes.

7.1 SEGURANÇA DO OPERADOR AO UTILIZAR MOTORES ELÉTRICOS

Motores  Elétricos:  Leia  e  siga  as  instruções  de advertência  do manual  do motor  e  as  instruções de 

segurança fornecidas neste manual. A falta de atenção pode resultar em sérios acidentes ou morte.

A instalação elétrica  deverá ser feita por profissional qualificado, conforme as recomendações da NR 18;

Antes de instalar o motor verifique se a tensão (voltagem) do equipamento é a mesma da rede;

O cabo de ligação deverá ser interiço, sem emendas, e deverá ser do tipo PP, composto por  04 pernas, 

sendo 03 para fases e 01 para o terra;

A ligação elétrica do compactador de percussão deverá ser feita, sempre através de um disjuntor ou chave 

seccionadora com fusíveis, montada em local de fácil acesso;

Após concluída a instalação elétrica, verifique o sentido de rotação correto do motor, caso esteja invertido 

proceda a troca das fases no motor.

Aterramento:  Para a sua segurança, o motor elétrico, assim como todo  equipamento elétrico, deve ser 

ligado ao terra de instalação, com uma resistência máxima de 10 ohms. 



Recomendamos o uso de elétrons terra tipo Copperweld com diâmetro de 5/8” e comprimento de 2,4m, que 

deverá ser enterrado na vertical.

7.2 SEGURANÇA DURANTE A MANUTENÇÃO

Equipamentos assistidos inadequadamente podem colocar em risco a segurança. Para que o equipamento 

funcione de modo seguro e adequado por muito tempo, é necessário a manutenção periódica e consertos 

ocasionais.

• NÃO tente  limpar  ou fazer  manutenção da máquina  enquanto esta  estiver  funcionando.  Partes 

giratórias podem causar acidentes sérios;

• NÃO altere as velocidades do motor. 

• NÃO use gasolina ou outros tipos de combustíveis  ou solventes inflamáveis para limpar peças, 

especialmente  em recintos  fechados.  Vapores  provenientes  de  combustível  e  solventes  podem 

acumular e virar explosivos;

• SEMPRE reponha os dispositivos de segurança e protetores após consertos e manutenções;

• SEMPRE faça as manutenções periódicas conforme as recomendações do manual de operação;

• SEMPRE limpe os detritos das aletas de arrefecimento do motor;

• SEMPRE substitua os componentes danificados ou gastos do compactador  por peças projetadas e 

recomendadas pela CSM quando consertar este compactador;

• SEMPRE mantenha a máquina limpa e com as etiquetas legíveis. Troque todas as etiquetas que 

estejam ilegíveis. As etiquetas fornecem instruções importantes de procedimentos e informam sobre 

perigos;



8  OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

8.1 LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NO INÍCIO DESTE MANUAL.

8.2 APLICAÇÃO

Os compactadores são projetados para compactar solos soltos e cascalhos, para evitar a sedimentação e 

prover  uma base  firme  e  sólida  para  a  colocação  de  alicerces,  laje  de  concreto,  fundações  e  outras 

estruturas.

8.3 ANTES DA PARTIDA

Antes de conectar o compactador de percussão à rede de energia elétrica, certifique-se que a mesma esteja 

ligado na mesma voltagem da rede local.

A voltagem em que o compactador de percussão foi ligado em nossa fábrica, encontra-se indicada em selo 

fixado  sobre  o  compactador.  Se este  não corresponder  à  voltagem da rede local  proceda  a mudança 

conforme indicado na placa de identificação do motor.

Observação:  Os valores padrões de amperagem máxima (A máx.) não devem ultrapassar a 6,0A  para 

tensão igual a 220V e 3,5A para tensão igual a 380V

A voltagem para rede monofásica é 110/220V, e a voltagem para rede trifásica é 220/380V.

Em caso de rede monofásica, utilizar um motor elétrico monofásico de 3cv 2 pólos.

Para  a  ligação  do  motor,  recomenda-se  utilizar  uma  chave  liga-desliga  de  15A  (que  acompanha  o 

equipamento de fábrica), fixa ao cabo de saída do mesmo, e ligado à rede. O cabo recomendado até uma 

distância de 10 metros do local de tomada de energia é de 4x2,5mm, sendo um fio para aterramento do 

equipamento. É recomendável ainda a utilização de fusíveis de proteção do motor, para evitar no caso de 

sobrecarga, que o motor venha a queimar.  A chave liga-desliga  esta  fixada junto ao compactador de 

percussão.

8.3.1  Coloque o compactador na terra ou sobre cascalho. NÃO utilize o compactador em 

superfícies duras como asfalto ou cimento.



8.4 PARTIDA / PARADA

Ligue a chave liga-desliga do compactador de percussão;

Guie a máquina pelo cabo de manobra, deixe ela se mover pois ela irá vibrar, mas não a solte.

Desligue a chave liga/desliga ao terminar o uso do equipamento.

8.5 UTILIZAÇÃO CORRETA

Mantenha o compactador vibratório limpo e seco. Evite golpes sem carga. Não permita que o compactador 

esteja a toda velocidade ao forçar material para fora ou ao levantar o equipamento.

Para um controle otimizado, desempenho e vibração mínima de mão/braço, segure o punho. A vibração foi 

otimizada para esse posicionamento. 

CUIDADO: para evitar danos ao compactador, não permita que ele funcione inclinado.

Se o compactador inclinar-se para o lado, coloque-o na posição vertical e, em seguida, desligue o motor 

movimentando a alavanca da chave liga-desliga até a posição de desligado.

8.6 COMPACTAÇÃO CORRETA

• Para um desempenho máximo, opere o compactador na posição de aceleração total.

• Ao guiar o compactador, deixe a máquina se mover para frente. NÃO tente forçar a máquina.

• Para uma melhor compactação, a sapata deve encostar reta no chão, sem inclinar-se para frente ou 

para traz. Isto ajudará a evitar o desgaste excessivo da sapata.



9 MANUTENÇÃO

10 PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA

10. 1 LUBRIFICAÇÃO

Verificar o nível de óleo:

• Colocar o compactador de pé sobre uma superfície nivelada;

• Verificar o nível de óleo através do visor de vidro. A lubrificação correta do sistema de compactação 

é indicada quando o visor de vidro estiver cheio entre ½ e ¾ ;

• Se o óleo não estiver visível, é necessário completar com óleo através do orifício do visor de vidro. 

Inclinar o compactador para frente e retirar o parafuso 69.

• Envolver as roscas do parafuso 69 com fita de teflon. Instale o parafuso 69, apertar com um binário 

de 9Nm (6 pés-libra);

• Lubrificação do Sistema Compactação: SAE10W30



Troca de óleo:

• Para escoar o óleo, retirar o parafuso 69 e inclinar a máquina para traz até a mesma ficar apoiada 

sobre o punho.

Observação: Para proteger o meio ambiente, colocar uma folha de plástico e um recipiente por 

baixo da máquina para recolher qualquer fluído que escoe. Eliminar este fluído de acordo com as 

leis de proteção ambiental.

• Retirar o parafuso 69 e completar com óleo. Consultar dados técnicos para conhecer a quantidade e 

o tipo de óleo a utilizar. Envolver as roscas do parafuso 69 com fita de teflon. Instale o parafuso 69. 

Apertar com um binário de 9Nm (6 pés-libra)

• Para  repor  o  óleo,  retirar  o  parafuso 69,  (acima do visor),  e  acrescentar  o  óleo  entre  ½ e  ¾ 

(visualizar pelo visor),  após feita a reposição do óleo, envolver a rosca do parafuso 69 com fita 

teflon. Apertar com um binário de 9 Nm (6 pés-libra)

10.2 FERRAGENS DA SAPATA

Em máquinas novas ou após a substituição da sapata, examine e aperte as ferragens da sapata após as 5 

primeiras horas de operação. Inspecione-as semanalmente a partir de então.

10.3 TRANSPORTE

• Sempre desligue o motor quando transportar a máquina.

• Certifique-se que o equipamento que vai erguer a máquina tenha capacidade para sustentá-la.

• Use o ponto central de elevação quando erguer a máquina.

Verifique  sempre  se  o  cabo  de  elevação  esta  gasto,  danificado  ou  se  esta  a  ser  utilizado 

incorretamente. Não utilize se houver indícios de fios cortados, deterioração ou outros problemas. 

Se for esse caso, substitua imediatamente o cabo para evitar a ocorrência de um acidente grave.

• Amarre a máquina no veículo para evitar que vire, caia ou role. 



10.4 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA                 RAZÃO / SOLUÇÃO

Motor não esta partindo Seguir instruções do manual do fabricante do motor

Motor com superaquecimento Limpar aletas de arrefecimento e pás do ventilador

Motor não esta partindo, compactador Inspecionar danos na embreagem
não bate

Biela ou virabrequim quebrado

Óleo / graxa na embreagem
Molas quebradas ou gastas

Operação do compactador ineficiente Acúmulo de terra na sapata
Peças quebradas no sistema de compressão 

ou no carter
Velocidade muito alta do motor



11. GARANTIA

O Compactador de Percussão CS73 Rental Elétrico Monofásico e Trifásico possui garantia válida contra 

defeitos de fabricação por 06 meses.

A mesma não cobre as seguintes peças e casos:

1. Coxim

2. Sapata

3. Sanfona

4. Carcaça

5.  Pegador

6.  Desgaste de peças por uso inadequado

7.  Negligência referente à manutenção ou operação.

Esta  garantia  compreende  a  troca  de  peças  e  reparos  contra  defeitos  de  fabricação  devidamente 

constatados pela fabrica ou assistência técnica autorizada. Este produto perderá a garantia se sofrer danos 

provocados por acidentes, agente da natureza, ou no caso aberto por pessoas ou oficinas não autorizadas 

pela CSM.

As despesas de frete do produto até o assistente técnico ou fabrica, correrão por conta do consumidor. A 

CSM conta com uma ampla rede de Assistentes Técnicos em todo território nacional.

ATENÇÃO
Os serviços de manutenção dentro do prazo de garantia devem ser executados somente pela Assistência 

Técnica CSM,  conforme condições expressas no manual do fabricante, bastando apresentar a Nota Fiscal 

de Compra do Compactador de Percussão e  o certificado de garantia do motor,

consultar Rede de Assistente Técnico no site www.csm.ind.br, disponível em todo território nacional.

http://www.csm.ind.br/

