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Prezado Cliente              
 

Este Manual tem como objetivo orientá-lo na instalação, 
operação e informações gerais de seu SOLDADOR DE 

PARACHOQUE PARAFIX, que disponibiliza facilidades 
que deixarão seu dia a dia prático e ágil. Obtenha o 

máximo desempenho oferecido por seu equipamento 
lendo atentamente este manual. 

 

Entre em contato conosco para dar sugestões e críticas 

sobre o manual do usuário, pois sua opinião ajudará na 

melhoria e adequação deste manual às suas 

necessidades. 

Sua satisfação é o nosso maior objetivo. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 
Equipe V8 Brasil 

 
OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso  

prévio por parte da V8 Brasil. As imagens mostradas são meramente ilustrativas. 

0419  
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1. FUNÇÃO PARAFIX 

O PARAFIX da V8 Brasil, é um equipamento que foi desenvolvido 

para unir peças plásticas trincadas ou rasgadas, sendo aplicado 

principalmente em para-choques automotivos. 

O PARAFIX trabalha com grampos que aquecem e penetram no 

plástico “costurando” a peça e fazendo a união perfeita do material 

em poucos segundos. 

 

 

PARAFIX sendo usado no conserto do para-choque 
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2. DADOS TÉCNICOS 

MODELO PARAFIX  

 Potência 138W 

 Tensão 127V / 220V - (Bivolt) 

 Frequência 60 Hz 

 Corrente 55 A 

 Tensão de saída 2,5V 

 

3. CUIDADOS 

 

 

 

 

 

 

 

• O Parafix V8 Brasil deve ser ligado a uma fonte de alimentação 

monofásica, de acordo com as especificações técnicas e 

aterramento adequado; 

• Não deixe a máquina exposta à chuva. Não a utilize em lugares 

úmidos ou molhados. Mantenha a área de trabalho bem 

iluminada;  

• Quando a máquina não estiver sendo usada, deve ser guardada 

em local seguro, longe do alcance de crianças; 

• Não force a máquina, assim ela funcionará melhor e com maior 

segurança dentro dos limites para os quais foi projetada; 

Observar as instruções de SEGURANÇA antes de 

utilizar a máquina; 

Leia as informações antes de conectar a máquina na 

rede elétrica; 

O equipamento somente deverá ser utilizado para o 

tipo de operação para a qual foi projetado;  

O uso indevido fica sob a responsabilidade de seu 

usuário. 
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• Nunca toque a ponta do soldador quando a máquina estiver 

ligada à rede elétrica; 

• Utilize sempre locais com boa exaustão; 

• Cuidado com os cabos da máquina; nunca a carregue por 

qualquer um dos cabos; 

• Não desconecte o plugue da tomada puxando pelo cabo.   

Proteja o cabo elétrico contra calor, óleo e objetos cortantes; 

• Desligue a máquina através do botão de Liga/Desliga antes de 

desconectar da tomada. 

• Após acionar o gatilho não toque no ferro de resistência, pois 

poderá causar queimaduras graves; 

• Após abrir a caixa, verifique as especificações do produto; 

• Utilize sempre peças originais; 

• A utilização de peças que não sejam originais pode danificar o 

equipamento e resultar na perda da garantia do produto; 

• Nunca inale a fumaça resultante do derretimento, pois contêm 

substâncias tóxicas. 
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4. APRESENTAÇÃO GERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GATILHO 

GRAMPO 

PARAFIX 

PAINEL DE  

COMANDO 

LIGA/ DESLIGA 

LUVA 

POTENCIÔMETRO 
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5. TIPOS DE APLICAÇÃO 

O soldador de para-choque PARAFIX pode ser utilizado no 

conserto de para-choques plásticos quebrado ou trincado e em 

soldas em produtos plásticos em geral. 

 

6. MODO DE USO 

 

• Encaixe o Grampo Parafix na ponta 

do soldador conforme foto ao lado. 

 

• Ligue o equipamento . 

 

 

 

• Regule a potência de operação do 

soldador de para-choques PARAFIX.  

 

 

• Aproxime a ponta da luva ao material 

a ser soldado. 

 

 

 



 

www.v8brasil.com.br   9 

• Aperte o gatilho, aguarde o ferro de 

resistência aquecer, o que acontecerá 

em poucos segundos e pressione contra 

o material a ser soldado. 

 

• Solte o dedo do gatilho e aguarde alguns segundos para retirar 

a luva do local. Sempre aguarde o Grampo Parafix esfriar antes 

de remover a luva do grampo. Se você puxar a luva com 

grampo ainda quente, ele sairá do para-

choque. 

• Depois de soldado, corte as pontas do 

Grampo Parafix com um alicate e pronto. 

Agora é só lixar e pintar. 

 

 

 

  

NOTA: As faíscas decorrentes do aquecimento Grampo 

Parafix são normais. 
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7. GARANTIA 

 

 ATENÇÃO: Para garantir a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE dos produtos V8 

BRASIL, os reparos, as manutenções preventivas e demais serviços, deverão ser 

efetuados através da Rede Autorizada V8 BRASIL.  



 

www.v8brasil.com.br   11 

8. ANOTAÇÕES 
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