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1. OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por objetivo estabelecer as características mínimas exigíveis da da motosserra à bateria, ferramenta 
utilizada nos trabalhos de manutenção de redes de distribuição para corte de arvores e galhos. 
 
2. DEFINIÇÃO 
 
Ferramenta elétrica à bateria destinada a fazer aplicação de parafusos usados nas estruturas e equipamento de rede de 
distribuição. Deve ter alta eficiência e fácil  uso. É alimentada por bateria de Íon-de-Lítio de longa duração. 
 
3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

3.1. Composição 
 
02 Baterias íon-de-lítio; 
01 Carregador rápido de bateria; 
01 Unidade de força- - Motosserra/podador de galhos 
01 Maleta ou bolsa de ferramenta em tecido resistente e impermeável; 
 
4. Materiais 
 

4.1. Baterias 
 
As baterias da ferramenta com acionamento elétrico devem ser em Li-íon (íon de Lítio)de 18 a 20V e corrente de trabalho 
de 4,0 a 8 Ah com indicador de carga e com peso máximo de 1,700 kg. 
 

4.1.1. Condições de funcionamento 
 
A motosserra/podador á bateria deve operar em temperaturas entre -20ºC a +40ºC com umidade relativa do ar entre 10% e 
90%. 
 

4.1.2. Recarga e durabilidade da bateria 
 
Estando completamente descarregadas, as baterias devem ser plenamente carregadas em um tempo máximo de sessenta 
minutos e com duração de 50 minutos. 
 

4.2. Carregador 
 
Carregador de 12 a 36 V para bateria de íon de lítio de 7,8Ah, com fonte de 127 V ou fonte inteligente de 90 a 240 V (bivolt) 
e possuir um sistema de aviso ao usuário do término da operação. 
  
 

4.3. Motosserra à Bateria/Podador 
 

4.3.1. Especificações: 
 

 Sabre: comprimento de 30 cm (12”);  
 Passo da corrente: passo de ¼”;  
 Peso: 2,5 Kg sem a bateria;  
 Motor: pressão sonora de no máximo 95 dBA; 

 
4.4. Podador de Galhos à Bateria  

4.4.1. Especificações:  
 Sabre: comprimento de 10 cm (4”);  
 Passo da corrente: passo de ¼”;  
 Peso: 1,5 Kg total do conjunto;  
 Motor: pressão sonora de no máximo 80 dBA); 
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4.5. Acondicionamento 

 
4.5.1. Maleta ou bolsa de ferramenta em tecido resistente e impermeável 

Ferramenta e seus acessórios devem vir acondicionados em maleta ou bolsa para transporte.  
 
5. Inspeção e Fornecimento 
 

5.1. Inspeção 
 
A inspeção será feita na COPEL o distribuidor/fabricante deverá entregar o material juntamente com o catálogo que 
comprove que as especificações estão de acordo com esta norma. 
 

5.2. Acabamento 
 
As superfícies dos cabeçotes devem ser livres de nódulo, rebarbas, sinais de corrosão, incrustações, trincas, vazamento de 
óleo e eventuais defeitos que possam afetar seu desempenho. A região do encaixe universal deve ser uniforme, sem 
porosidade, que venha a quebrar por fadiga. 
 

5.3. Identificação 
 
As ferramentas devem ter impressas de forma indelével o nome ou marca do fabricante ou fornecedor. 
 

5.4. Condições de fornecimento 
 
Os fornecedores das ferramentas objetos desta norma devem ter assistência técnica no Brasil. 
 

6. Execução dos ensaios 
 

6.1. Inspeção visual 
 
Deve ser verificada a conformidade do conjunto com o disposto em 3Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
 

6.2. Verificação de funcionamento 
 
As ferramentas devem estar em pleno funcionamento na ocasião da entrega 
 

 
7. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 

7.1. Aceitação do lote 
 

A aceitação do lote é condicionada aos requisitos da NTC, no caso de qualquer requisito desta especificação não ter 
sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que 
esta substituição ou reposição não deve onerar a COPEL. 

 
7.2. Garantia do fabricante 

 
A aceitação da ferramenta, não isenta o fabricante da responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver 
de acordo com a presente especificação, no período de, no mínimo, 2 (DOIS) anos com comprovação em descrição do 
catálogo do fabricante ou certificado do fabricante. 
 

8. Tabela  
 
NTC  
Código     COPEL        Utilização  
890026    20018978     CONJUNTO DE MOTOSSERRA A BATERIA  
890026    20018979     CONJUNTO DE PODADOR DE GALHOS A BATERIA 
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9. FORNECIMENTO 
 

9.1. Amostra 
O fornecedor deverá disponibilizar no ato da licitação uma amostra do material  para a área de normalização técnica da 
distribuição  inspecionar, caso o material não cumpra com esta especificação técnica este poderá ser danificado pelos 
ensaios. 


