
Cursos Avançado 2019 

Em 2019 vai ter 2º  curso avançado. Nos pensamos 2 focos importante em este curso, um é mostrar nosso 

jeito de usar guias para fazer moveis, e outro é como emendar madeiras em lado a lodo como tampo de 

mesa e execuçao de ganzepe. Ganzepe é um dos encaixe essenciais para executar moves para impedir 

empenamento das peças largas, e um indicador de movies de quaidade como rabo de andorinha feito a mão. 

Neste curso cada participantes fazer propria guias importantes para usar em propria oficina. E nos 

acreditamos que levando guias importantes com experiencia do curso, dar para pensar como fazer moveis 

com guias e executar guias melhores.  

Previsto para executar: 
* Matriz para ganzepe(rabo de andorinha) 
* Guia geral para fazer rasgo de ganzepe 
* Guia dedicada para fazer rasgo de ganzepe 
* Mesa para tupia com guia paralela 
* Guia para fazer circulo e raio até 1200mm 
* Guia para fazer raio maior (ex.:10.000mm) 
* Guia para cortar elipse  
* Guia para curva composto do assento 
* Guia para fazer furo de furadeira horizontal 
* Molde e guias para banquetas.  
* Emendar assento da banqeuta com alma 
* Fazer gravata (borboleta) na emenda. 
* Fazer ganzepe no assento 
* Fazer curva (2D) na borda do assento 
* Fazer curva compsto (3D) no assento 
* Fazer furo inclinado com furadeira horizontal 
* Espiga inclinado com respegadeira 

 

Duraçao do Curso: 12 dias.  

 

Pré requisito do curso: Curso mini cadeira (ou banquata). No mini cadeira tem explicão e exercicio de 

ferrametas manuais (afiação e ajusta), maquinas e guias que precisa neste curso.  

Equipamentos necessarios: Plaina manual #5 ou maior, Block plane, Spokeshave, Parafusadeira(se possivel 
2). Broca escariador 4mm, 4.5mm ou 5mm. Broca 2.5mm,3mm, 4mm,5mm e 10mm, Ponteiro Philips 2 
(Ph2). Tupia laminaodra ou tupia media com base fixa (melhor ter base extra para coloar na mesa). Tupia 
media ou grande (mais de 2cv) de coluna (de mergulho) com guia copiadora 16mm e 19mm (ou proximo). 
Freas para tupia 1/2”ou 12mm reta. Fresa 3/8”ou 10mm reta. Fresa 1/4” reta. Fresa Rabo de Andorinha 
1/2”ou 12mm. 4 Grampos tipo “C” 50mm. Esquadro comum ou esquadro combinado. Esquadro grande. 
Cahves para ajustar tupia e plaina. Ferramentas para marcar como caneta .   

Interessante trazer se tiver: Tico-tico manual Elerico. Esmerilhadeira angular 4-1/2”+ Suporte Avos & #36 e 
#50. 4 Grampo Toggle comum.  

Valor de investimanto: R$590x12 com material para banqueta e guias (compasso de tupia, compasso de 
elipse, guia para raios maiores, mesa para tupia laminador, moldes de banqueta, guia para furadeira 
horizontal, guia matriz de ganzepe, guia para ganzepe geral, e guia para ganzepe dedicado e guia para 
curva de cima de assento) 

Caso tenha interesse em participar ou deseje maiores informações sobre o curso mande um email para 

cursomoritoebine@gmail.com . Obrigado.   Morito Ebine Moveis ME  12-3666-1361 / 12-99744-0200(vivo)  

aberto a visitas: segunda a sábado 10 as 17hs. 
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