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PALAVRA DO FABRICANTE:  
 

Parabéns pela escolha do RALADOR DE MILHO!  

Os produtos ARBEL são aparelhos projetados e fabricados para proporcionar satisfação a você 

durante um longo período de tempo. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, 

leia atentamente as recomendações à seguir, antes da utilização do equipamento. 

Recomendamos que guarde este manual para eventuais consultas. 

ATENÇÃO 

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 

reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções 

referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança. 

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho. 

O aparelho foi projetado para ser utilizado em: cozinhas de lojas, escritórios, fazendas e outros locais de trabalho, bem 

como em residências. Também utilizável por clientes como: hotéis, motéis e similares em suas respectivas cozinhas. 

Ao desembalar o aparelho para uso, verifique a perfeita integridade do mesmo: Não deve haver riscos, tortura em suas 

partes salientes ou peças quebradas decorrentes do transporte. 

Antes do início do uso do equipamento verifique a correta tensão elétrica da 

tomada em que pretende utilizar seu aparelho. Se necessário faça a conversão 

através da chave seletora de voltagem. Dessa forma, você evita sobrecargas e seu 

aparelho terá uma vida útil mais longa, evitando a queima de motor elétrico 

devido à tensão inapropriada. As máquinas saem da fábrica com a voltagem 220v. 
 

 

Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pela ARBEL (fabricante), agente autorizado ou 

pessoa qualificada a fim de evitar riscos. Manter o cordão de alimentação com o plugue original de fábrica, a troca do 

mesmo implicará em possíveis danos ao aparelho. Além disso, a troca do mesmo pode impedir a concessão da garantia. 

Não é recomendado o uso de adaptadores de tomada 

1. INSTRUÇÕES DE USO 

Este aparelho deve ser utilizado especificamente para ralar MILHO, não o isentando da mesma 

operação com "CIDRA, MANDIOCA, BATATAS desde que com pedaços grandes para obter a segurança do manuseio do 

operador. 

No caso do MILHO, em específico, deposite a espiga inteira "deitada" sobre à CAPA DO RALO, apoiando-a com as mãos. 

Deixe o aparelho desgastar o MILHO de forma circular, esfoliando os grãos até chegar na espiga. 

Assim, você usuário, vai executando a operação de forma circular em toda a espiga de milho. Não produza muita 

pressão sobre a espiga, apenas apoie à mesma firme sobre a capa do ralo. 

 

2. PARA MONTAR  
 

Aplique o RALO DE INOX (05) no eixo da máquina, travado  sobre o PINO ELÁSTICO 19,5mm (06), e em seguida, encaixe o 

PROTETOR DO RALO DE AÇO INOX (04) dentro do RALO DE AÇO INOX (05) para promover a proteção da mão do usuário. 

Logo após, rosqueie na parte interna do PROTETOR DO RALO (04) sobre a ponta de eixo do motor em sentido horário à  

ARRUELA DE CENTRO  (BORBOLETA) (3), obtendo assim, o travamento e a montagem segura do conjunto sobre eixo 

motriz. 
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 Suporte para ajustar a CAIXA DO RALO 
(01), fixando e utilizando os manípulos, 
(girando) os mesmos em sentido horário 
para obter a devida instalação e firmeza da 
peça compondo à máquina montada. 

 
 
 

 Ajuste (girando), manípulo (02) em 
sentido horário, apertando a caixa do Ralo e 
fixando-a nos suportes da máquina. 

 
 
 
 
 

 

 

3. MONTAGEM  
 

01 - CAIXA DO RALO 
02 – MANIPULO TERMOPLÀSTICO ¼ X 12mm 
03 - BORBOLETA 3/8 
04 - PROTETOR DO RALO RLM 120 
05 - RALO RLM 120 
06 – PINO ELÁSTICO 3 X 20mm 
 

4. DADOS TECNICOS  
 
- POTÊNCIA: ----------------------------- 300 / 264 W 

- ROTAÇÃO: ----------------------------- 1630 RLM 

- TENSÃO: -------------------------------- 127 / 220 V 

- FREGUÊNCIA: ------------------------- 60 Hz 

- PESO BRUTO: ------------------------- 6,040Kg  

- PESO LÍQUIDO: ----------------------- 5.450Kg 

5. PARA LIMPAR 
 

Para limpar o RALADOR DE MILHO RLM 120 ARBEL 2.0, desligue o aparelho da tomada. Recomendamos a limpeza após o 
uso do aparelho. Nunca mergulhe o aparelho e nem lave o motor sob água corrente. Para isso retire a CAIXA DO RALO, 
PROTETOR DO RALO e ARRUELA DE CENTRO, limpe o Ralo sob água corrente com uso de escova com muito cuidado com 
os dentes esfoliantes da peça. Logo, o mesmo em atrito com as mãos podem vir a causar ferimentos. 
O aparelho (MOTOR), não deve ser limpo por jato de água, nunca o coloque debaixo de torneiras ou mangueiras com 
água quente. 
 

ATENÇÃO: PREFIRA UMA LIMPEZA DO RALO COMO ESCOVA DE CERDAS NÃO MUITO FLEXÍVEIS (ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS) E UTILIZANDO O DETERGENTE 

NEUTRO PARA PERFEITA HIGIENIZAÇÃO APÓS A DESMONTAGEM COM ESSAS PARTES SOB ÁGUA CORRENTE. 

CUIDADO AO MANUSEAR PEÇAS EM AÇO INOX, POIS ELAS PODEM POSSUIR PARTES CORTANTES. 
 

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  Para atendimentos em garantia ou assistência técnica, acesse o site nosso site www.arbel.ind.br 
ou através do telefone (17) 3202 – 69 10 

http://www.arbel.ind.br/

