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SEGURaNÇa do acESSóRIo PRocESSadoR dE alImENToS

INSTRUÇÕES dE SEGURaNÇa ImPoRTaNTES
a utilização de aparelhos elétricos exige que sejam 
sempre respeitadas precauções básicas de segurança, 
incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções� A utilização incorreta do aparelho 
poderá originar ferimentos pessoais�

2. Para evitar o risco de choque eléctrico, não coloque 
a batedeira em água ou qualquer outro líquido�

3. Certifique-se de que a tampa de bloqueio se encontra 
corretamente fechada antes de ligado o motor da Batedeira� 
Não remova a tampa do acessório Processador de Alimentos 
durante o seu funcionamento�

4. Certifique-se de que desliga sempre a Batedeira (e desmonta 
o acessório Processador de Alimentos da Batedeira) 
após cada utilização, antes de proceder à sua limpeza� 
Certifique-se de que o motor está completamente parado 
antes de desmontar o acessório�

A sua segurança e a dos outros é muito importante.
Este manual e o electrodoméstico contêm várias mensagens de segurança importantes. 
Deve sempre ler e respeitar todas as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de aviso de segurança.

Este aviso alerta-o para perigos potenciais que podem causar a morte 
ou ferimentos a si e aos outros.

Todas as mensagens de segurança são fornecidas a seguir ao símbolo de aviso 
de segurança e às palavras “PERIGO” OU “AVISO”. Estas palavras signi�cam:

Corre risco de morte ou ferimentos graves 
se não seguir imediatamente as instruções.

Corre risco de morte ou ferimentos graves 
se não seguir as instruções.

Todas as mensagens de segurança indicar-lhe-ão qual o potencial perigo, como evitar 
a possibilidade de ser ferido e o que acontece caso as instruções não sejam respeitadas.

PERIGO

AVISO
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5. Não coloque os dedos ou quaisquer outros objetos na 
abertura ou na calha de descarga do acessório Processador 
de Alimentos durante o seu funcionamento� Nunca alimente 
o Espremedor à mão� Utilize sempre o calcador� Se algum 
alimento ficar encravado na abertura ou na calha de 
descarga, utilize o calcador ou outro pedaço de fruta ou 
vegetal para empurrar o alimento encravado� Se não for 
possível utilizar o calcador, desligue o motor e desmonte 
o acessório Processador de Alimentos para remover os 
alimentos restantes�

6. Evite tocar nas peças em movimento�
7. A utilização de acessórios não recomendados ou vendidos 

pela KitchenAid pode provocar incêndios, choque eléctrico 
ou ferimentos�

8. Não utilize o aparelho ao ar livre�
9. Não utilize qualquer aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha 

estiverem danificados, se o aparelho estiver avariado 
ou se este tiver caído ou estiver danificado. Dirija-se 
a um Centro de Assistência Autorizada para inspeções, 
reparações ou regulação mecânica ou eléctrica�

10. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que 
não brincam com o aparelho� O aparelho não se destina 
a ser utilizado por crianças� O aparelho e o cabo devem 
estar fora do alcance das crianças� As crianças não devem 
limpar ou efetuar qualquer tarefa de manutenção no 
aparelho sem supervisão�

11. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem 
como com falta de experiência e conhecimentos, a menos 
que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções 
sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os 
perigos envolvidos�

12. Não utilize o aparelho se o mecanismo de transmissão 
ou quaisquer outras peças rotativas estiverem danificados. 
Dirija-se a um Centro de Assistência Autorizada para 
inspeções, reparações ou regulação mecânica ou eléctrica�
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13. Não deixe o cabo elétrico da Batedeira pendurado na 
borda da mesa ou bancada�

14. Mantenha as mãos e os utensílios afastados das lâminas 
ou discos em movimento durante o processamento da 
comida, para evitar o risco de ferimentos graves e evitar 
danificar o acessório Processador de Alimentos. 

15. As lâminas são muito afiadas. O manuseamento de lâminas 
afiadas, esvaziamento da taça e limpeza do acessório 
requerem precaução�

16. Não remova a tampa com os discos ou lâminas 
em movimento�

17. Não tente forçar o mecanismo de bloqueio da tampa�
18. Para evitar danificar a engrenagem, não deve mergulhar 

o acessório Processador de Alimentos em água ou 
qualquer outro líquido�

19. Este aparelho destina-se a aplicações domésticas 
e semelhantes, tais como:
-   áreas de cozinha dos funcionários em lojas, escritórios 

e outros ambientes de trabalho;
-   quintas;
-   por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes 

residenciais equivalentes;
-   pousadas e ambientes equivalentes.

GUaRdE ESTaS INSTRUÇÕES
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Tampa com sistema 
de bloqueio

Pino de transmissão

alavanca externa 
de controlo do disco 

de cortar ajustável

disco de juliana

adaptador de disco 
(concebido para o disco 

de juliana e disco 
de ralar reversível)

disco para cortar em 
cubos e lâmina (apenas 
no modelo 5KSm2fPa)

acessório de limpeza 
do disco para cortar 
em cubos (apenas no 
modelo 5KSm2fPa)

caixa (apenas no 
modelo 5KSm2fPa)

disco para 
cortar ajustável

alinhador

PEÇaS E caRacTERÍSTIcaS

corpo do acessório* 

Pressionador de 
alimentos 2 em 1

Tubo de alimentação

disco de ralar reversível

*  O eixo de transmissão deve ser limpo apenas com um pano� Para mais informações, 
consulte a secção "Manutenção e limpeza"�
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INTRodUÇão

antes da primeira utilização

Selecionar a ferramenta indicada

O guia apresentado abaixo irá ajudá-lo a selecionar a ferramenta mais indicada para a sua receita. 
Para obter informações detalhadas sobre os discos, consulte a secção "Montar os discos"�

Para remover a tampa de bloqueio, segure 
no tubo de alimentação existente na tapa 
e rode-o para a direita.

fUNÇão fERRamENTa alImENTo

Cortar Fruta de 
textura mole
Vegetais de 

textura mole
Vegetais de 
textura rija

Carnes cozinhadas

Ralar Vegetais de 
textura mole
Vegetais de 
textura rija
Queijo de 
casca dura

Juliana Vegetais

Cortar 
em cubos

Fruta de 
textura mole
Vegetais de 

textura mole
Vegetais de 
textura rija

Antes de utilizar o acessório Processador 
de Alimentos pela primeira vez, lave todas 
as peças e acessórios manualmente ou na 
máquina de lavar loiça (consulte a secção 
"Manutenção e limpeza")� 

ImPoRTaNTE: Para evitar danificar 
o acessório Processador de Alimentos, 
não deve mergulhar o corpo do acessório 
em água ou qualquer outro líquido� 
Todas as outras peças podem ser lavadas no 
tabuleiro superior da máquina de lavar loiça�

NoTa: Este produto foi concebido apenas 
para uso doméstico�

moNTaR oS dIScoS
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INTRodUÇão moNTaR oS dIScoS

Pino de 
transmissão

2 Encaixe o adaptador de disco no pino 
de transmissão� 1 Insira o alinhador no corpo do acessório 

verticalmente, de forma a que os tubos 
de alimentação estejam alinhados� 

adaptador 
de disco

montar o disco de ralar reversível

apoio para dedos

adaptador 
de disco

4 Para montar a tampa, vire-a para 
a direita até encaixar corretamente� 
 
 
 

3 Segure no disco de ralar pelos apoios 
para dedos, com o lado pretendido 
virado para CIMA� Para montar o disco 
no adaptador de disco, passe o adaptador 
pelo orifício existente na parte inferior do 
disco até este encaixar no alinhador�
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moNTaR oS dIScoS

3 Segure no disco de juliana pelos apoios 
para dedos, com o lado menor do 
orifício central virado para CIMA� 
Para montar o disco no adaptador de 
disco, passe o adaptador pelo orifício 
existente na parte inferior do disco 
até este encaixar no alinhador� 

adaptador 
de disco apoio para 

dedos

montar o disco de juliana

1 Insira o alinhador no corpo do acessório 
verticalmente, de forma a que os tubos 
de alimentação estejam alinhados� 

Pino de 
transmissão

adaptador 
de disco

2 Encaixe o adaptador de disco no pino 
de transmissão� 

4 Para montar a tampa, vire-a para 
a direita até encaixar corretamente� 
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moNTaR oS dIScoS moNTaR oS dIScoS

1 Insira o alinhador no corpo do acessório 
verticalmente, de forma a que os tubos 
de alimentação estejam alinhados�  
 

montar o disco de cortar ajustável

apoio para 
dedos

Pino de 
transmissão

NoTa: A alavanca externa de controlo 
pode ser ajustada durante o funcionamento 
do acessório, permitindo ajustar a espessura 
de corte durante a operação�

2 Segure no disco de cortar pelos apoios 
para dedos e coloque-o no pino de 
transmissão� Poderá necessitar de rodar 
o disco/adaptador de transmissão até 
que este encaixe�

3 Para regular a espessura de corte 
pretendida, mova a alavanca externa 
de controlo para a esquerda 
(fatias mais finas) ou para a direita 
(fatias mais grossas).

4 Para montar a tampa, vire-a para 
a direita até encaixar corretamente� 
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montar o disco para cortar em cubos e a lâmina

Pino de 
transmissão

moNTaR oS dIScoS

2 Segure no disco para cortar em cubos 
pelo orifício central e pelas extremidades 
do disco, com a borda de encaixe virada 
para BAIXO� Coloque o disco no topo 
do alinhador, de forma a que a grelha 
de corte fique alinhada com o tubo 
de alimentação do alinhador� 

3 Para montar a lâmina no topo do disco 
para cortar em cubos, encaixe-a no 
pino de transmissão� 

4 Para montar a tampa, vire-a para 
a direita até encaixar corretamente� 

1 Insira o alinhador no corpo do acessório 
verticalmente, de forma a que os tubos 
de alimentação estejam alinhados�  
 
 
 

UTIlIzaR o acESSóRIo PRocESSadoR dE alImENToS
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moNTaR oS dIScoS UTIlIzaR o acESSóRIo PRocESSadoR dE alImENToS

montar o acessório Processador de alimentos à batedeira

2 Para batedeiras com uma tampa do encaixe para acessórios articulada: 
Levante a tampa para a abrir� 
Para batedeiras com uma tampa do encaixe para acessórios amovível: 
Rode o botão de fixação para a esquerda para remover a tampa do encaixe para acessórios�

1 Desligue a batedeira e desligue o cabo 
de alimentação da tomada�

3 Insira o acessório no encaixe para 
acessórios� Se necessário, rode 
o acessório para a frente e para trás� 
Quando o acessório estiver na posição 
correta, o pino existente no acessório 
irá encaixar no entalhe existente no 
bordo do encaixe�
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UTIlIzaR o acESSóRIo PRocESSadoR dE alImENToS

Perigo de choque eléctrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque eléctrico.

AVISO

6 Ligue a Batedeira a uma tomada 
com ligação à terra�

4 Aperte o botão de fixação até que 
o acessório Processador de Alimentos 
fique totalmente fixo à Batedeira� 

5 Coloque uma taça ou recipiente sob 
a calha de descarga de alimentos�  
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UTIlIzaR o acESSóRIo PRocESSadoR dE alImENToS UTIlIzaR o acESSóRIo PRocESSadoR dE alImENToS

Guia de velocidades

fUNÇão dISco alImENTo VElocIdadE 
da baTEdEIRa

Cortar Fruta de 
textura mole
Vegetais de 

textura mole

2

Vegetais de 
textura rija

Carnes cozinhadas

10

Ralar  
 

Vegetais de 
textura mole

2

Vegetais de 
textura rija
Queijo de 
casca dura

10

Juliana  
 

Vegetais 4

Cortar em 
cubos

Fruta de 
textura mole
Vegetais de 

textura mole

4

Vegetais de 
textura rija

10

Para obter os melhores resultados, é necessário ajustar a pressão e velocidade do acessório 
aos diferentes tipos de alimentos� 

• De uma forma geral, utilize uma pressão suave e uma velocidade baixa para alimentos 
macios e delicados — frutos e vegetais de textura mole, como kiwi ou tomate maduro 
e queijos macios como mozzarella�

• Utilize uma pressão moderada e uma velocidade alta para alimentos duros — vegetais de 
textura rija como batatas e cenouras, carnes e enchidos como salame e queijos curados 
como Pecorino Romano�

Utilize a tabela fornecida para determinar a velocidade indicada para a sua receita�
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UTIlIzaR o acESSóRIo PRocESSadoR dE alImENToS

SUGESTÕES PaRa RESUlTadoS PRofISSIoNaIS

Utilizar o acessório Processador de alimentos

2 Utilize o pressionador para empurrar 
os alimentos lentamente no corpo 
do acessório�  
 
 
 

1 Coloque a tampa de bloqueio no corpo 
do acessório, certificando-se de que 
fica corretamente encaixada� Ligue 
a Batedeira na velocidade indicada� 
Para obter mais informações sobre 
a velocidade indicada para a sua receita, 
consulte o Guia de velocidades�

Antes de utilizar o acessório Processador de 
Alimentos, certifique-se de que o corpo do 
acessório e os discos estão corretamente 
montados e encaixados na Batedeira 
(consulte a secção “Montar o acessório 
Processador de Alimentos à Batedeira”)� 
Coloque uma taça ou recipiente sob 
o tubo de alimentação para recolher 
os alimentos processados�Lâmina rotativa

Utilize sempre o pressionador 
de alimentos.
Mantenha os dedos afastados 
das aberturas.
Mantenha longe das crianças.
O desrespeito deste aviso poderá 
originar amputação ou cortes.

AVISO
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Utilizar o pressionador de alimentos 2 em 1

O pressionador de 
alimentos 2 em 1 
consiste numa 
calha pequena 
no interior de um 
pressionador maior� 
Utilize o tubo 
de alimentação 
e o calcador pequenos 
para processar 
alimentos pequenos 
ou esguios, como 
cenouras ou aipo� 

Para cortar ou ralar 
alimentos pequenos, 
introduza o pressionador 
de alimentos 2 em 1 no 
tubo de alimentação, 
de forma a que a pequena 
calha fique orientada como 
apresentado na imagem� 
Introduza alimentos na 
calha pequena e utilize 
o pressionador pequeno 
para processar o alimentos�

Pressionador 
de alimentos 
2 em 1

SUGESTÕES PaRa RESUlTadoS PRofISSIoNaIS

Utilizar um disco de cortar ou ralar

Lâmina rotativa
Utilize sempre o pressionador 
de alimentos.
Mantenha os dedos afastados 
das aberturas.
Mantenha longe das crianças.
O desrespeito deste aviso poderá 
originar amputação ou cortes.

AVISO
Para cortar ou ralar frutas 
ou vegetais longos e de 
diâmetro relativamente 
pequeno, como cenouras 
e bananas: 

Corte os alimentos 
em pedaços que 
caibam verticalmente 
no tubo de 
alimentação 
e compacte-
os no tubo de 
alimentação 
para os manter 
corretamente 
posicionados� 
Utilize uma 
pressão uniforme 
no pressionador� Alternativamente, 
utilize o tubo de alimentação pequeno 
do pressionador de alimentos 2 em 1� 
Posicione os alimentos verticalmente 
no tubo e utilize o pressionador pequeno 
para os processar�
Para cortar ou ralar frutas e vegetais 
redondos, como cebolas e maçãs: 
Descasque, remova o caroço e as sementes. 
Corte em metades ou quartos para caber no 
tubo de alimentação� Posicione no tubo de 
alimentação� Utilize uma pressão uniforme 
no pressionador�
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Para cortar ou ralar frutos 
e vegetais pequenos: 
Posicione os alimentos vertical ou 
horizontalmente, em camadas, no tubo de 
alimentação� Encha o tubo de alimentação 
para manter os alimentos correctamente 
posicionados� Utilize uma pressão uniforme 
no pressionador� Alternativamente, 
utilize o tubo de alimentação pequeno 
do pressionador de alimentos 2 em 1� 
Posicione os alimentos verticalmente 
no tubo e utilize o pressionador pequeno 
para os processar� 
Para cortar carnes ou aves cozinhadas 
ou enchidos, como salame: 
Os alimentos devem estar muitos frios� 
Corte em pedaços para caberem no tubo 
de alimentação. Utilize uma pressão firme 
e uniforme no pressionador� 

Para ralar queijos firmes 
e moles: 

O queijo firme deve estar muito frio. 
Para obter os melhores resultados, 
os queijos de textura macia (como mozzarella) 
devem ser congelados antes de serem 
processados� Alcançar a textura indicada para 
processamento pode demorar várias horas� 

Sugestões úteis

• Para evitar danificar a lâmina ou o motor, 
não processe alimentos que estejam tão 
duros ou firmemente congelados que não 
seja possível cortá-los com a ponta de uma 
faca afiada. Se um pedaço de um alimento 
rijo, como uma cenoura, ficar encravado 
na lâmina, pare a batedeira e remova 
a lâmina� Remova cuidadosamente os 
alimentos da lâmina� 

• Posicione os discos de cortar de modo 
a que a superfície de corte esteja 
imediatamente à direita do tubo de 
alimentação� Isto permite que a lâmina 
efectue uma rotação completa antes de 
entrar em contacto com os alimentos� 

Para ralar espinafres e outras leguminosas: 
Empilhe as folhas� Enrole e posicione 
verticalmente no tubo de alimentação� 
Utilize uma pressão uniforme no pressionador�

• Para tirar o máximo partido da velocidade 
do processador, deite os ingredientes 
a picar pelo tubo de alimentação com 
a batedeira em funcionamento� 

• O queijo mole ou médio poderá espalharse 
ou enrolar-se no disco de ralar. Para impedir 
que isto aconteça, coloque o queijo no 
frigorífico antes de o ralar. 

• É possível que alguns pedaços permaneçam 
sobre a parte superior do disco após cortar 
ou ralar� Se pretender, corte estes pedaços 
manualmente e junte-os à mistura. 
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• Por vezes, alguns alimentos mais esguios, 
como cenouras ou aipo, podem tombar 
no tubo de alimentação, o que origina 
um corte irregular� Para o minimizar, 
corte os alimentos em vários pedaços 
e encha o tubo de alimentação� O tubo 
de alimentação pequeno do pressionador 
de alimentos 2 em 1 é especialmente útil 
para processar alimentos pequenos ou 
finos. Para obter os melhores resultados ao 
processar uma só cenoura ou talo de aipo, 
corte um pouco do fundo do alimento de 
forma a criar uma superfície plana�

• Para obter os melhores resultados, 
é necessário ajustar a pressão e velocidade 
do acessório aos diferentes tipos de 
alimentos. De uma forma geral, utilize 
uma pressão suave para alimentos macios 
e delicados (frutos e vegetais como kiwi, 
tomate maduro e queijos macios) e uma 
pressão moderada e uma velocidade 
alta para alimentos duros (vegetais de 
textura rija como batatas e cenouras, 
queijos curados e carnes e enchidos 
como salame)�

• Após remover a tampa, coloque-a na 
bancada virada para baixo� Isto irá ajudar 
a manter a bancada limpa�

• O acessório Processador de Alimentos 
não foi concebido para efetuar as 
seguintes funções: 
 - Triturar grãos de café, cereais 

ou especiarias rijas
 - Triturar ossos ou outras partes 

não comestíveis de alimentos
 - Liquidificar frutos ou vegetais crus
 - Cortar ovos cozidos ou carnes 

não refrigeradas
• Se alguma peça de plástico ficar descolorada 

devido aos tipos de alimentos processadas, 
limpe-a com sumo de limão

• Para evitar a contaminação cruzada, enxague 
o alinhador entre o processamento de 
diferentes alimentos� 
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2 Remova e desmonte o acessório 
Processador de Alimentos�  
 
 
 
 
 
 
 

3 Limpe o corpo do acessório com um 
pano humedecido em água tépida� 
Evite o uso de produtos de limpeza 
abrasivos ou qualquer tipo de esfregões, 
já que estes podem riscar o corpo do 
acessório� Seque cuidadosamente com 
um pano macio� Para evitar danificar 
o acessório Processador de Alimentos, 
não o deve mergulhar em água ou 
qualquer outro líquido�

ImPoRTaNTE: Para evitar danificar 
o acessório Processador de Alimentos, 
não deve mergulhar o corpo do acessório 
em água ou qualquer outro líquido� 
Todas as outras peças podem ser lavadas 
no tabuleiro superior da máquina de 
lavar loiça�

1 Desligue a Batedeira e desligue o cabo 
de alimentação da tomada�

4 Todas as outras peças podem ser lavadas em água quente com detergente líquido, 
ou colocadas no tabuleiro superior da máquina de lavar loiça�
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• Certifique-se de que a Batedeira está 
ligada a uma tomada com ligação à terra� 
Se estiver, verifique o fusível ou o disjuntor 
do circuito elétrico ao qual a Batedeira 
está ligada e certifique-se de que 
o circuito está fechado� 

• O fusível do circuito eléctrico de 
alimentação da batedeira está em bom 
estado? Se tiver uma caixa de disjuntores, 
verifique se o circuito está fechado.

• Desligue a Batedeira e volte a ligá-la 
à tomada�

• Certifique-se de que o acessório 
Processador de Alimentos está 
corretamente montado e que a tampa 
de bloqueio está corretamente alinhada 
e encaixada�

• Certifique-se de que o lado do disco 
com a lâmina levantada está virado 
para cima no adaptador comum� 

• Se estiver a utilizar a lâmina de cortar 
ajustável, certifique-se de que está 
ajustada para a espessura correcta�

o acessório Processador de alimentos não está a cortar 
ou a ralar adequadamente

o acessório Processador de alimentos não funciona

• Certifique-se de que os ingredientes 
são adequados para cortar ou ralar� 
Consulte a secção "Sugestões para 
resultados profissionais".

Perigo de choque eléctrico

Ligue a uma tomada com ligação 
à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções 
pode resultar em morte, incêndio ou 
choque eléctrico.

AVISO
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a engrenagem está bloqueada

Se a engrenagem ativar, ouvirá um 
estalido alto�

1.  Certifique-se de que não tem demasiados 
alimentos no acessório Processador 
de Alimentos�

2.  Lembre-se de remover quaisquer sementes 
ou caroços dos alimentos�

o motor da batedeira reduz de velocidade

Esta situação é normal e não prejudica o desempenho do acessório�

a tampa não fecha quando está a utilizar um disco

• Certifique-se de que o disco está 
corretamente montado e colocado 
corretamente no adaptador de disco�

Se o problema não for provocado pelo 
ponto referido acima, consulte a secção 
"Garantia e Assistência"�
Não entregue o acessório Processador de 
Alimentos ao revendedor� Os revendedores 
não fornecem assistência�
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Garantia dos acessórios da batedeira Kitchenaid

duração da Garantia: a Kitchenaid Pagará: a Kitchenaid Não Pagará:

Europa, médio oriente 
e África: 
dois anos de garantia 
total a partir da 
data de aquisição.

as peças de substituição 
e os custos de mão-
de-obra relacionados 
com a reparação de 
defeitos de materiais 
ou fabrico. a assistência 
tem de ser fornecida 
por um centro de 
assistência autorizada 
da Kitchenaid.

a.  Reparações quando 
o acessório foi utilizado 
para operações além das 
normais na preparação 
de comida em casa.

b.  danos resultantes de 
acidentes, alterações, 
mau uso, abuso ou 
instalação/funcionamento 
em discordância 
com o regulamento 
eléctrico local.

a KITcHENaId Não aSSUmE QUalQUER RESPoNSabIlIdadE 
PoR daNoS INdIREToS.

Para mais informações, visite o nosso Web site em:
www.Kitchenaid.eu

© 2014� Todos os direitos reservados� 
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Serviço de assistência

centros de assistência

Toda a assistência deverá ser prestada 
localmente por um Centro de Assistência 
Autorizada da KitchenAid� Contacte 
o revendedor onde adquiriu o aparelho 
para obter o nome do Centro de Assistência 
Autorizada da KitchenAid mais perto da 
sua residência�

Em Portugal:
LUSOMAX LDA. 
Avenida Salgueiro Maia, 949 
Edifício Matesica - Abóboda 
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA
Tel�: +351/214 448 400 
Fax: +351/214 440 152 
geral@lusomax�pt

Em Portugal:
LUSOMAX LDA. 
Avenida Salgueiro Maia, 949 
Edifício Matesica - Abóboda 
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA
Tel�: +351/214 448 400 
Fax: +351/214 440 152 
geral@lusomax�pt


