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ATENÇÃO

Leia todas as instruções antes de começar usar sua
Máquina de Salgados e Doces da Rimaq.

  Fale com a Rimaq

Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações.

                                           Ligue: 11 3030 - 1300

ou acesse o site: www.rimaq.com.br

                                                            
                                                    Há mais de 35 anos sendo referência no mercado.

Rimaq
Rua Antônio Raposo, 172
Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br
11 3030-1300

Parabéns, você acaba de adquirir um equipamento 
de alta qualidade Rimaq. Na certeza de seu sucesso e bons 
lucros, damos as instruções necessárias, assim como dicas e 
sugestões para o melhor aproveitamento e rendimento de 
seu equipamento.
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A RIMAQ garante seus produtos de qualquer defeito de fabricação ou montagem devidamente 
comprovado que se apresente no período de 1 (um) ano a partir da entrega do mesmo.
Termos:
Qualquer defeito que for constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao repre-
sentante autorizado ou à RIMAQ com este termo em mãos.
Qualquer dúvida poderá ser transmitida através do e-mail: SAC.TECNICO@RIMAQ.COM.BR  ou  
através dos telefones: (11) 3030 1316 ou (11) 9 9149-4183 - Whatsapp 

•	 A	garantia	será	automaticamente	cancelada	quando:
1. O produto for ligado em tensão diferente da especificada neste manual e/ou sem o 
devido aterramento dentro das normas vigentes;
2. O defeito ser causado por acidente ou utilização incorreta pelo operador da máquina;
3. Sofrer modificações, reparos ou substituição de qualquer das partes da máquina, por 
pessoas não autorizadas pela RIMAQ.

• A	garantia	não	cobre:
1. Custos para deslocamento e/ou envio de peças para reparo ou opcionais;  
2. Custos para desinstalação ou instalação da máquina;
3. Custos de peças danificadas por acidentes no transporte ou manuseio, riscos, amassa-
dos ou atos e efeitos da natureza; 
4. Mau funcionamento decorrente de problemas na rede elétrica;
5. Utilização incorreta do equipamento, resultando em trincas, corrosão, riscos ou defor-
mação do produto, danos em partes ou peças;
6. Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, 
água e produtos abrasivos;
7. Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do produto;
8. Uso de embalagem inadequada no envio do equipamento para reparo;
Equipamento danificado por mau uso.
               
Especificação: Formadora em aço inox polido e/ou aço carbono com pintura eletrostática, peso 
aproximado 50 kg, 51 cm(L) x 56 cm(A) x 61 cm(P), alimentação elétrica 220V + aterramento, 50Hz 
a 60Hz.

Data da Compra:

Nome:

CPF:

Nº Nota Fiscal:

Equipamento:

Certificado	de	Garantia
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Atenção informamos que o mal uso do equipamento 
acarretará	na	perca	da	garantia	do	equipamento.
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1. INFORMAÇÕES GERAIS

Antes de ligar seu equipamento:

-Leia atentamente todo o “Manual de Instrução”, para o correto 
funcionamento do seu equipamento.

-Instale seu equipamento onde não incida raios solares, não 
fique na corrente de ventos, e não tenha umidade no local.

-Verifique a tensão elétrica onde será instalado o equipamento, 
pois, todos os nossos equipamentos são padronizados em 220V.

-O operador deverá retirar todo o adereço que estiver utilizan-
do no momento do manuseio com a máquina (correntes, anéis, 
braceletes, etc).
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Capacidade de massa e recheio: 
a) Cuba de massa – 2Kg – para melhor funcionamento, a alimen-
tação deve ser gradativa, evitando imperfeições no produto final; 
b) Cuba do Recheio – 2Kg – para melhor funcionamento, a ali-
mentação deve ser gradativa.

CAPACIDADE
RECHEIO                                  2 Kg             
MASSA                                     2 Kg

DIMENSÕES E PESO
LARGURA
COMPRIMENTO
ALTURA
PESO

ELETRICIDADE

ESTRUTURA

MOTORES ELÉTRICOS
SALGADOS 8G
GRAMATURA

2. CARACTERÍSTICAS

40cm
60 cm
62 cm
50 kg

220 V - 50 ~ 60 HZ
Tomada Plug de 10 Amperes

Aço Inox/Aço Carbono 

5.000 unidades hora
de 08 a 180 grs
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Para que a máquina funcione corretamente, ela deve ser conec-
tada a uma chave separada no quadro elétrico. A variação elétri-
ca deve ser de ± 3%. A mesma deve ser conectada a uma tomada 
de 3 pinos, dois para energia e um para aterramento. A mesma 
deverá estar aterrada (caso o equipamento não seja instalado 
conforme as especificações acima, a garantia da máquina será 
automaticamente cancelada); 

-Verificar o acionamento dos seguintes itens da máquina: Chave 
Geral, Chave Comutadora Liga/Desliga, Botão de Emergência; 

-Colocar o plug de alimentação de energia da máquina em toma-
da devidamente instalada conforme normas elétricas vigentes, 
sem adaptações e/ou qualquer outro método que venha ofere-
cer riscos ao usuário/máquina; 

-Em caso de acidente, pressionar o Botão Emergência, localizado 
na parte frontal e todo o equipamento irá parar de funcionar 
imediatamente. 

3. LIGANDO O EQUIPAMENTO



RIMAQ                                                                                         WWW.RIMAQ.COM.BR

Máquina de Salgados e Doces Degust Rimaq   8

4. LIMPEZA

-Diariamente, após o expediente, fazer a limpeza e higienização 
total da máquina (caixa de massa, roscas da massa, bocais, divi-
sor de massa, moldes, etc) utilizando apenas sabão neutro.

-Para todos componentes utilizar sempre esponja macia.

ATENÇÃO!

LIMPAR APENAS COM PANO 
SECO. 
NÃO	UTILIZE	ÁGUA,	POIS	PODE	
OCORRER O RISCO DE ENTRAR 
ÁGUA	NO	EQUIPAMENTO	E	
ASSIM PODE OCASIONAR 
DANOS NO SISTEMA ELÉTRICO.

UTILIZAÇÃO	DE	ÁGUA	PARA	
LIMPEZA DESSA PARTE,
IMPLICARA NA PERDA DE
GARANTIA.

Cabeçote 
Frontal

Moldes Roscas de massa/
recheio

Cx. de massa 
/ recheio
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5. REGULAGEM: ABERTURA E FECHAMENTO DOS MOLDES

6. REGULAGEM DO FECHAMENTO DOS MOLDES

1- Ligar a máquina e acionar o movimento dos moldes, dei-
xando o potenciômetro de regulagem no movimento lento;

2- Verificar visualmente o fechamento dos moldes;

3-  Verificando se “fecham totalmente”, conforme figura 
abaixo:

4 - Caso os moldes não estejam fechando totalmente, com uma 
chave fixa 13mm, soltar o parafuso existente em abaixo do prato 
dos moldes;
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7. REGULAGEM: ABERTURA E FECHAMENTO DOS MOLDES

5 - Com um leve esforço manual ou com auxílio da mesma chave 
de 13mm utilizada anteriormente (como uma alavanca), fazer o 
fechamento manual dos moldes, movimente-os no sentido de 
fechamento;  

6 - Após, apertar os parafusos que foram soltos anteriormente 
e realizar o mesmo procedimento inicial com os passos 1 e 2, 
observando novamente o fechamento dos moldes.

7- Caso a regulagem seja suficiente, reapertar as porcas que 
foram soltas anteriormente; Esse procedimento deve ser repe-
tido até que não haja mais o “espaço vazio” entre as pontas dos 
moldes, porém, também não deve haver o fechamento excessivo 
deles. Esse fechamento excessivo é observado de duas maneiras:

a)Visualmente: quando as pontas dos moldes ultrapassarem a 
linha central entre eles; 

b)Ouvindo: um “pequeno estalo” característico. Se verificar a 
existência desse “estalo” e/ou o fechamento excessivo.
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8. REGULAGEM: ALTURA MÁXIMA DO CONJUNTO OSCILANTE

1- No painel de regulagens, verificar se os potenciômetros se en-
contram “DESLIGADOS”.

2- Ligar a máquina e o botão dos moldes na posição 3 e observar 
que o conjunto oscilante esteja na posição aberta.
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9. MONTAGEM

01- Com a caixa de roscas na 
mão comece com as roscas me-
nores, assim como a imagem.

02-  Certifique que a rosca 
está bem encaixada e na posi-
ção correta para que a massa 
seja transportada para a parte 
frontal da máquina, caso a ros-
ca não esteja conforme imagem 
a massa será transportada para 
o fundo da máquina.

3 -  Já com as duas ros-
cas menores nos respectivos 
alojamentos. Encaixar as roscas 
maiores (Branca) na base da 
máquina, localizada na abertura 
superior da máquina.
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4 – Encaixar a caixa de massa / 
recheio na base da maquina.

5 - Atentar para os encaixes 
traseiros das roscas, garantindo 
que estejam encaixados até o 
fim.

6 - Tenha certeza que as roscas 
estejam bem alinhadas e na 
posição correta, lembrando na 
importância para o funciona-
mento (mandar a massa para 
frente da máquina).
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7-A caixa de roscas estar bem 
fixa em seu lugar com todas 
suas roscas encaixadas, leve o 
bocal de alumínio até a parte 
frontal da máquina encaixando 
o mesmo, rosqueie os manípu-
los assim como mostra figura.

8- Escolha seu molde para começar a produção.

Molde A-  1 dedo - Bolinha, Croquete e 
Churros

Molde B- 2 dedos - Coxinha – Salgado 
de frango

Molde C- 3 dedos - Quibe – Salgado de 
carne

Molde D- 4 dedos - Travesseirinho
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9- O posicionamento dos mol-
des exige uma sequência para 
facilitar o seu encaixe, começar 
pelo alojamento mostrado na 
imagem.

10- Posicione na sequência o 
segundo molde, não pulando 
nenhum alojamento e assim 
sucessivamente.

 11 - Com o ultimo molde temos 
a trava que irá prender o con-
junto, é importante que todo 
o conjunto esteja bem fixo em 
seus alojamentos.
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12- Com todos os moldes posi-
cionados e travados, coloque o 
disco sobre eles encaixando os 
furos do disco nas roscas como 
mostra imagem, prenda o disco 
com os manípulos deixando o 
disco bem fixo na parte superior 
dos moldes.

13- Posicione o bico de plástico 
(PEAD) dentro da rosca do bocal 
como mostra imagem, esse 
bico que define o diâmetro do 
salgado.

14- Coloque o tampão na parte 
superior do bocal de alumínio, 
para que a massa não saia pela 
parte de cima.
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15- Para fabricar salgados de 
salsicha posicione o bico de sal-
sicha no lugar do tampão.

1- Ligue a chave geral 
localizada na parte traseira da 
maquina.

16- Encaixe até o final e trave 
ele com o manipulo do bocal 
assim como mostra figura.

10. OPERANDO
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2- Ligar recheio/massa e veri-
ficar no potenciômetro o valor 
desejado para produção de sal-
gados (pequenos ou grandes).

3- A alimentação da massa e do 
recheio.
De frente com a máquina no 
lado direito da cuba alimentar 
com massa e o lado esquerdo 
da cuba alimentar com recheio.  

4-Escolher o bico de acordo com o tamanho do salgado a 
produzir.

Bico de Churros

Bicos de massa

Bicos de Recheio

Recheio Massa
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  Fale com a Rimaq

Para solucionar dúvidas, assistência técnica, registrar sugestões ou reclamações.

                                           Ligue: 11 3030 - 1300

ou acesse o site: www.rimaq.com.br

                                                            
                                                    Há mais de 35 anos sendo referência no mercado.

Rimaq
Rua Antônio Raposo, 172
Lapa - São Paulo - SP
www.rimaq.com.br
11 3030-1300


