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Founded in 1988, OSM is a company specialized 
in manufacturing pneumatic drills and their 
components, as well as equipment for the mining 
industry of ornamental rocks.
Employing the latest technology in precision 
equipments of high productivity, we manufacture 
parts for all brands of pneumatic and hydraulic 
hammers, whether punches, breakers or wedged. 
Combining art with engineering contributes 
to high quality products and flexibility to adapt 
to customers’ demands, allowing OSM to stand 
out from the competition. 

© Copyright. OSM Oficinas de Metalomecânica Lda, Portugal.
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. 
Specifications and equipment are subject to change without notice. 
Consult OSM’s staff for more information.

OSM®

Fundada em 1988, a OSM é uma empresa especializada 
em fabricar martelos pneumáticos e seus componentes, 
bem como equipamentos para a indústria de extracção 
de rochas ornamentais. Empregando a mais recente 
tecnologia em equipamentos de precisão e alta 
produtividade, fabrica peças para todas as marcas 
de martelos pneumáticos e hidráulicos, quer sejam 
perfuradores, demolidores ou encunhadores. Combinar 
arte com engenharia contribui para que a OSM seja 
conhecida pelos seus produtos de alta qualidade e 
flexibilidade em se adaptar às exigências dos seus 
clientes, destacando-se, assim, da sua concorrência. 

www.osm.com.pt

Qualquer uso não autorizado ou reprodução dos conteúdos é proibido.
As especificações e equipamento estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Consulte a equipa OSM para mais informações.
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For super-sized productions.

The right size for your company.

Special cutting machine for exclusive clients.

The machine everyone needs.

Made for long hole drilling.

One machine, one mission: extreme drilling!

The most advanced diamond wire saw in the world. 

Para super-produções.

O tamanho ideal para a sua empresa.

Máquina de corte especial para clientes exclusivos.

A máquina que todos necessitam.

Fabricada para perfurações longas.

Uma máquina, uma missão: perfuração extrema!

A máquina de fio diamantado mais avançada do mundo.



PRIME

This block cutter is the perfect equipment 
to increase the drilling process in any quarry. 
High productivity, low maintenance, lightweight 
and extremely versatile make this block cutter 
a “must have” for everyone that own a quarry.  

1 Lighweight and easy 
to manage.

2 High quality
of all components. 

3 Individual lubricator 
for each hammer. 

2100mm4054mm 4054mm

4350mm

4 PRIME

The right size 
for your company.
O tamanho ideal para a sua empresa.

Este banqueador é o equipamento perfeito para 
aumentar a perfuração em qualquer pedreira. 
Alta produtividade, baixa manutenção, leveza 
e extrema versatilidade fazem deste banqueador 
um equipamento obrigatório para todas 
as pedreiras. 

Leve e fácil de manobrar.

Alta qualidade de todos
os componentes.

Lubrificador individual 
para cada martelo.

Side
Lateral 

Front
Frente

Back
Traseira



2"

1/2”

4mts

2 x 1ltr

850kg

4

-10º / +10º

11m3 p/m

5PRIME

Threaded Connection
Entrada de Ar

Water Inlet
Entrada de Água

Length
Comprimento 

Weight
Peso 

Lubricators
Lubrificadores

Manual Stabilizers
Niveladores Manuais

Air Consumption
Consumo de Ar

Column Inclination
Inclinação Coluna

Black Rubber
Borracha Preta

Cast Steel
Aço Fundido

Aluminum
Alumínio

Galvanized Steel
Aço Galvanizado

Structural Steel
Aço Estrutural

Black Coated Steel
Aço Preto

Anti-vibration plate system 
Prato anti-vibração

Main control
Controlo principal

Intermediate guides 
Guias intermédias

Copper
Cobre



6 PRIME

Main hose
Entrada principal

Air inlet of 2” and 101 psi 
max pressure.
Entrada de ar de 2“ a 7 bar 
pressão máxima.

Main Control
Controlo Principal

Automatic/manual button system.
Sistema automático/manual 
ativado por botão.  



7PRIME

Exhaust system
Silenciador

Noise reduction from 
120 dB to 102 dB.
Redução de ruído 
de 120dB para 102 dB. 



8 PRIME



9PRIME

Integral steel guides
Guia de barrenas

Guides made in heat treated 
steel to increase abrasion 
resistance.
Guias fabricadas em aço 
temperado para maior 
resistência ao desgaste. 



SPYDER
For super-sized
productions.

1 Move it effortless: five hydraulic 
jacks will do it for you.

2 Extreme high productivity 
with three MP100. 

3 Make long straight holes: top 
quality integral steel guides. 

This block cuttter is the best choice for those who 
want super-sized productions. It has an unique 
concept: five hydraulic jacks move the machine 
forward, backward and rotate it, effortlessly. This 
machine is also perfect to make long straight drills 
due to his big and robust integral steel guides.

2100mm4040mm 4040mm

4350mm

10 SPYDER

Para super-produções.

Mova-a sem esforço: cinco macacos 
hidráulicos irão fazê-lo por si.

Extrema alta produtividade 
com os três MP100.

Faça furos longos sem desvio: 
guias de barrena de topo. 

Este banqueador é a melhor escolha para todos 
aqueles que pretendem super-produções. Tem 
um conceito único: cinco macacos hidraúlicos 
permitem mover a máquina para frente, para trás 
e rodar totalmente, sem esforço. Esta máquina 
é também ideal para fazer furos longos sem desvio, 
devido às suas grandes e robustas guias de barrenas.

Side
Lateral 

Front
Frente

Back
Traseira



11SPYDER

2"

1/2”

4mts

3 x 1ltr

1350kg

4

-5º / +5

16m3 p/m

OSM MP100 hammers
Martelos OSM MP100 

Main control
Controlo principal

Hydraulic control
Controlo de centralina hidráulica 

Threaded Connection
Entrada de Ar

Water Inlet
Entrada de Água

Length
Comprimento 

Weight
Peso 

Lubricators
Lubrificadores

Manual Stabilizers
Niveladores Manuais

Air Consumption
Consumo de Ar

Column Inclination
Inclinação Coluna

Black Rubber
Borracha Preta

Cast Steel
Aço Fundido

Aluminum
Alumínio

Galvanized Steel
Aço Galvanizado

Copper
Cobre

Structural Steel
Aço Estrutural

Black Coated Steel
Aço Preto



12 SPYDER

Extreme drilling
Perfuração extrema

This machine is equipped 
with three OSM MP100.
Esta máquina é equipada 
com três OSM MP100.



13SPYDER

Main control
Controlo principal

High quality of all components.
Alta qualidade de todos 
os componentes.  



14 SPYDER

Integral steel guides
Guia de barrenas

Designed to make 
straight holes.
Projectado para fazer 
furos sem desvio.   

Level system
Sistema de nivelamento

Four quality stabilizers 
to adjust the machine.
Quatro niveladores de qualidade 
para ajustar a máquina.



15SPYDER

Hoses 
Mangueiras

To last longer, we applied 
an alignment system by gravity.  
Para maior durabilidade, aplicamos 
um sistema de alinhamento por gravidade. 



VELOSTER
Special cutting machine 
for exclusive clients.

1 Automatic continuous wire pulling 
mode to increase cutting speed 
and diamond wire’s durability.

1851mm2492mm 2492mm

2000mm

16 VELOSTER

With an inspirational design, VELOSTER is a 
diamond wire cutting machine, with the latest 
technology and a new level of cutting control.
Three words describe this machine: technology, 
capacity and quality. This is the only machine on 
the market that makes a parallel cut, from 95cm 
to 240cm, without repositioning. Built with the best 
components from reliable brands like Yaskawa, ABB, 
Schneider and Bonfiglioli, combined with the known 
quality of OSM team, make this the best cutting 
machine on the market.

3 The best materials and high 
quality of all components. 

2 Electric board cooling: 
Special system with high capacity
centrifugal fan.

Máquina de corte especial para clientes exclusivos. 

Modo automático de corte com tracção 
contínua do fio para maior velocidade 
de corte e durabilidade do fio. 

Com um design inspirador, VELOSTER é uma 
máquina de corte por fio diamantado, que emprega
a mais recente tecnologia e um novo nível de controlo 
de corte. Três palavras descrevem esta máquina: 
tecnologia, capacidade e qualidade. Esta é a única 
máquina do mercado que faz cortes paralelos, de 
95cm até 240cm, sem reposicionar. Construída com 
os melhores componentes de confiáveis marcas como 
Yaskawa, ABB, Schneider e Bonfiglioli, em conjunto 
com o selo de qualidade da equipa OSM, tornam 
esta máquina a melhor do mercado. 

Side
Lateral 

Front
Frente

Back
Traseira

Os melhores materiais e alta qualidade 
de todos os componentes.

Arrefecimento de quadro eléctrico: 
sistema especial com ventilador 
centrífugo de alta capacidade.



17VELOSTER

3 (Yaskawa)

Ø800mm

3420kg

2

Ø200mm

0    45m/s

115kVA: 75HP/CV  |  153kVA: 100HP/CV

950mm     2400mm

-14º    306º (Total 320°)

75HP/CV  |  100HP/CV

Auxiliary control
Controlo auxiliar

Black Rubber
Borracha Preta

Grey Coated Steel
Aço Cinza

Copper
Cobre

Structural Steel
Aço Estrutural

Inverters
Variadores

Main flywheel
Roda principal

Engine
Motor

Main flywheel
Roda principal

Weight
Peso 

Aluminum
Alumínio

Stainless Steel
Aço Inoxidável

Electric board
Quadros eléctricos

Flywheel guide
Roda guia

Diamond wire speed
Velocidade do fio

Electrical power required
Potência eléctrica necessária

Parallel cutting range without repositioning
Alcance de corte paralelo sem mover o trilho

Main flywheel rotation
Rotação da roda principal

Main motor (8 pole)
Motor principal (8 pólos)

Filter
Filtro



18 VELOSTER

Tower light
Iluminação de alarme

Visual information
of machine condition.
Informação visual
da situação da máquina.

Filter
Filtro

Only clean air 
on Electric board.
Apenas ar limpo
no Quadro eléctrico.



19VELOSTER

Engine hood
Tampa motor

Easy engine access 
with hood damper assist.
Acesso fácil ao motor com
auxílio de amortecedores.



20 VELOSTER

Wireless remote control
Controlo remoto sem-fios

Specially created to adjust
the machine faster and easier. 
Especialmente criado para ajustar a 
máquina de forma mais rápida e fácil. 



21VELOSTER

Trail and locks
Trilho e fechos

Trail of high strength
steel and low weight.
Galvanized locks.
Trilho leve e fabricado 
em aço de alta resistência.
Fechos galvanizados.

Lubrification
Lubrificação

Central lubrification system.
Sistema de lubrificação central.



22 VELOSTER

Cooling System
Sistema de Refrigeração

High capacity fan to guarantee
perfect cooling in extreme conditions. 
Ventilador de alta capacidade para perfeita 
refrigeração em condições extremas.



23VELOSTER

Wireless remote control
Comando remoto sem-fios

Created to adjust the machine 
faster and easier. 
Criado para ajustar a máquina 
com maior rapidez e comodidade.



SPECTRE I
The machine 
everyone needs.

1 Extreme performance.

739mm3039mm 3039mm

596mm

24 SPECTRE I

Pneumatic Machine for vertical and horizontal line 
drilling, equipped with one Down The Hole (DTH) 
hammer. Extreme performance expected when 
equipped with OSM XR DTH hammers. Perfectly 
suitable for preparing diamond wire sawing 
operations on granite, marble and others. Amazingly 
lightweight allowing easy carry and handle.

3 The best materials and high 
quality of all components. 

2 Easy to handle.

A máquina que todos necessitam.

Performance extrema.

Máquina pneumática para perfuração vertical e 
horizontal, equipada com um martelo fundo furo. 
Desempenho extremo esperado quando equipado 
com martelos OSM XR DTH. É apropriado para a 
preparação de corte por fio diamantado em granito, 
mármore e outros. Surpreendentemente leve, o que 
permite transporte e manuseio fácil.

Side
Lateral 

Front
Frente

Back
Traseira

Os melhores materiais e alta qualidade 
de todos os componentes.

Fácil manuseio.



25SPECTRE I

1"

280kg

115mm

6000l/m

1.5mts

3039mm

6.0 - 10.0bar

76mm/90mm

Black Rubber
Borracha Preta

Grey Coated Steel
Aço Cinza

Copper
Cobre

Structural Steel
Aço Estrutural

Remote Control
Controlo Remoto

XR Hammer
Martelo XR

Aluminum
Alumínio

Stainless Steel
Aço Inoxidável

Threaded Connection
Entrada de Ar

Weight
Peso 

Hammer Minimum 
Height to the Ground
Altura Mínima do Martelo ao Solo

Air Consumption
Consumo de Ar

Start Drilling Rod
Comprimento de Vara inicial

Length
Comprimento 

Air Pressure
Pressão de Ar

Bit Diameter
Diâmetro Bit



SPECTRE I26 SPECTRE I

Inclinometer
Inclinómetro

Help to adjust the 
inclination of the column.
Ajuda a ajustar a inclinação 
da coluna.

Positioning
Posicionamento

Easy to set the machine to drill 
vertically or horizontally.
Fácil de posicionar a máquina para 
perfurar vertical ou horizontalmente.



SPECTRE I 27

Command
Comando

Easy to use and compact.
Compacto e simples de usar.



28 SPECTRE I

Fix the machine
Fixar a máquina

Several options to fix the machine
to the ground.
Várias opções para fixação da máquina
ao solo. 



29SPECTRE I

Construction
Construção

Designed with lightweight 
materials for easy handle. 
Desenhado com utilização 
de materiais leves para 
fácil manuseio.

Adjustment screws
Parafusos de ajuste

For unlevel ground.
Para terrenos desnivelados.



30 SPECTRE I

Minimum height to the ground
Altura mínima em relação ao solo

Only 11.5cm of distance.
Apenas 11.5cm de distância.



31SPECTRE I

Protection
Protecção

Sensitive elements protected.
Elementos sensíveis 
devidamente protegidos.



SPECTRE II
Made for long 
hole drilling.

1 Outstanding drilling speed.

835mm3440mm 3440mm

594mm

32 SPECTRE II

Pneumatic machine for vertical and horizontal line 
drilling, equipped with Top Hammer (TP) OSM 
MP120R. Drilling holes from Ø51mm - Ø89mm 
(2” – 3 1/2" ), with an outstanding speed. When 
used with guide tube, you can expect almost no 
deviation. Easy to add and remove rods due to a 
special pneumatic press positioned in front of the 
machine. It’s also possible to drill with water and air 
flushing, providing better environment conditions for 
the operators. Perfectly suitable for quarrying, 
mining, tunneling, demolotion and civil enginnering.

3 Holes sizes from 
Ø51mm – Ø89mm (2” – 3 1/2" )

2 Water and air flushing.

Fabricada para perfurações longas.

Velocidade de perfuração excepcional.

Máquina pneumática para perfuração vertical e 
horizontal, equipada com martelo de topo OSM 
MP120R. Executa furos desde Ø51mm – Ø89mm (2” – 3 
1/2" ), a uma velocidade excepcional. Quando utlizada a 
vara guia, praticamente não existe desvio no furo.
Fácil de acrescentar ou remover varas, em virtude de 
uma prensa pneumática posicionada na frente da 
máquina. É possível também perfurar com limpeza de 
furo a água e ar, providenciando melhor ambiente para 
os operadores. Esta máquina é perfeita para trabalhos 
em pedreira, minas, tuneis, demolições e obras publicas.

Side
Lateral 

Front
Frente

Back
Traseira

Diâmetro de furos desde 
Ø51mm – Ø89mm (2” – 3 1/2" )

Água e ar na limpeza de furo.



33SPECTRE II

2"

495kg

1/2"155mm

15m3 p/m

1.8mts

3440mm

7.0 – 10.0 Bar

51mm – 89mm

Black Rubber
Borracha Preta

Grey Coated Steel
Aço Cinza

Copper
Cobre

Structural Steel
Aço Estrutural

Remote Control
Controlo Remoto

MP120R Hammer 
Martelo MP120R

Aluminum
Alumínio

Stainless Steel
Aço Inoxidável

Threaded Connection
Entrada de Ar

Weight
Peso 

Water Inlet
Entrada de Água

Hammer Minimum 
Height to the Ground
Altura Mínima do Martelo ao Solo

Air Consumption
Consumo de Ar

Start Drilling Rod
Comprimento de Vara inicial

Length
Comprimento 

Air Pressure
Pressão de Ar

Bit Diameter
Diâmetro Bit



34 SPECTRE II

Positioning
Posicionamento

Easy to set the machine to drill 
vertically or horizontally.
Fácil de posicionar a máquina para 
perfurar vertical ou horizontalmente.

Inclinometer
Inclinómetro

Help to adjust the 
inclination of the column.
Ajuda a ajustar a inclinação 
da coluna.



SPECTRE I 35SPECTRE II

Gearmotor
Redutor

Developed to increase torque capacity.
Desenvolvida para aumentar torque.



36 SPECTRE II

Command
Comando

All components together
for easy handling.
Todos os componentes juntos 
para fácil manuseio.



37SPECTRE II

Construction
Construção

Robust construction 
to increase its lifetime.
Construção robusta 
para maior durabilidade

Pneumatic Press
Prensa pneumática

Easy to add and remove rods.
Fácil de acrescentar e remover varas.



38 SPECTRE II

Tripod
Tripé

All sensitive components 
on tripod for protection.
Todos os componentes 
sensiveis no tripé para 
maior protecção.



39SPECTRE II

Fixation points
Pontos de fixação

Several points for better 
positioning and fixation.
Vários pontos para melhor 
posicionamento e fixação.



SAPPHIRE

Cut up to 120 sqm in the same 
position and same diamond wire.

3640mm 3640mm

4402mm

2358mm

40 SAPPHIRE

Easy transportation with a quick 
coupler of a wheel loader.

The most advanced diamond 
wire saw in the world. 

Revolution in diamond wire saws has arrived. With 
Sapphire, the possibilities are almost endless: you 
can trim blocks, cut benches or make big cuts either 
vertical or horizontal. It saves time and increases 
productivity with a single operator, and only requires 
electrical power. It has rubber tracks to move around 
and, when needed, it can be easily transported with 
a frontal wheel loader coupler. Get the job done 
easier and quicker!

1

3

2 Control the entire machine with
a wireless remote control.

2460mm

A máquina de fio diamantado mais avançada do mundo.

Corte até 120 m2 na mesma posição 
e com o mesmo fio diamantado. 

Revolução em máquinas de corte por fio diamantado 
chegou! Com a Sapphire as possibilidades são quase 
infinitas: pode aparar blocos, cortar bancadas ou fazer 
grandes cortes na vertical ou na horizontal. Poupa 
tempo e aumenta a produtividade com apenas um 
operador e só necessita de electricidade. Tem lagartas 
de borracha para se mover e, quando necessário, 
poderá ser facilmente transportada com engate rápido 
frontal de uma máquina carregadora. Faça o trabalho 
mais fácil e rápido!

Side
Lateral 

Fácil de transportar com engate rápido 
frontal de uma máquina carregadora.

Controle toda a máquina com 
o comando rádio sem fios.

Front
Frente

Back
Traseira



41SAPPHIRE

ABB

Ø600mm

6500kg

1

Ø385mm

0    45m/s

173kVA

425mm

0º    180º

100HP/CV

Inverters
Variadores

Rubber Tracks
Lagartas de borracha

Main flywheel
Roda principal

Main Motor
Motor Principal

Main flywheel
Roda principal

Weight
Peso 

Electric board
Quadros eléctricos

Flywheel guide
Roda guia

Diamond wire speed
Velocidade do fio

Electrical power required
Potência eléctrica necessária

Fontal displacemet
Deslocamento frontal

Horizontal Rotation
Rotação horizontal

Main Motor
Motor principal

Galvanized Steel
Aço Galvanizado

Copper
Cobre

Red Coated Steel
Aço Estrutural

Black Rubber
Borracha Preta

HARDOX 450
Aço Preto



42 SAPPHIRE

Pack and Go
Arrumar e seguir

Easy to transport thanks
to tower tilting.
Fácil de transportar graças à 
possibilidade de inclinar a torre.

Horizontal Rotation
Rotação Horizontal

Easy adjustable to cut orientation. 
Rotation range from 0º to 180º.
Fácil de ajustar à orientação do 
corte. Rotação de 0º a 180º.



43SAPPHIRE

Horizontal Wheel
Roda Horizontal

Allows horizontal cuts.
Permite efectuar cortes 
horizontais (Levante).



44 SAPPHIRE

Frontal Guards
Proteção frontal

Preventive protection.
Proteção preventiva.

Rubber Tracks
Lagartas de borracha

More grip in slippery surfaces.
Maior atrito em superficies escorregadias.



45SAPPHIRE

Guide Wheels
Rodas Guia

Adjustable in height to maximize 
cutting possibities.
Ajustáveis em altura para 
maximizar possibilidade de corte.

Electric Plug
Tomada Elétrica

Free rotation, allowing more 
freedom when operating.
Rotação livre, permitindo maior 
facilidade em operação.



46 SAPPHIRE

Main Motor
Motor Principal

Available in 100HP.
Disponível em 100cv.

Wireless Remote Control
Comando Remoto sem fios

Easier and safer to operate.
Fácil e seguro de operar.



47SAPPHIRE

Revolucionary
Revolucionário

Get the job done easier
and quicker!
Faça o trabalho mais 
rápido e fácil!



SUPREME

Automatic mode allows drilling 4m 
long rail without human intervention.

4282mm 4282mm

4142mm

48 SUPRIME

Easy transportation with a quick 
coupler of a wheel loader.

One machine, one mission:
extreme drilling!

Work on big flat surfaces, big benches, or big stone 
mass with increased drilling speeds and only one 
operator. Equipped with 6 drifters OSM Hybrid 90
for an extreme drilling speed and multiple sensors to 
improve performance and safety, stopping 
automatically to prevent damages. SUPREME adapts 
to its context maximizing your performance and 
increasing your productivity, easier and quicker!

1

3

2 Control the entire machine with
a wireless remote control.

3968mm

Uma máquina, uma missão: perfuração extrema!

Modo automático permite perfurar 
trilho de 4m sem intervenção humana.

Para trabalhar em grandes superfícies planas ou 
grandes bancadas com grande velocidade de perfuração 
e apenas um operador. Equipada com 6 martelos 
perfuradores OSM Hybrid 90 para uma perfuração 
extremamente rápida e vários sensores para aumentar 
o desempenho e a segurança, parando automaticamente 
evitando danos. SUPREME adapta-se ao contexto 
maximizando a sua performance e aumentado a sua 
produtividade de forma mais fácil e rápida!

Side
Lateral 

Fácil de transportar com engate rápido 
frontal de uma máquina carregadora.

Controle toda a máquina com 
o comando rádio sem fios.

Front
Frente

Back
Traseira



49SUPREME

6000KG

27m3 p/m

1 6

115kVA

0º    180º

2-5º    100º

6 hybrid drifters

Rubber Tracks

Weight
Peso

Lagartas de borracha

6 martelos híbridos

Air consumption
Consumo de ar

Collumn tilt
Inclinação da torre

Electric board
Quadro eléctrico

Electrical power required
Potência eléctrica necessária

Horizontal rotation
Rotação horizontal

Independent columns
Colunas independentes

Galvanized Steel
Aço Galvanizado

Copper
Cobre

Red Coated Steel
Aço Estrutural

Black Rubber
Borracha Preta

HARDOX 450
Aço Preto

Hybrid drifters
Martelos híbridos



50 SUPREME

Rubber Tracks

More grip in slippery surfaces.

Safety Emergency Cord
Cabo de Emergência

Quando accionado, bloqueia 
todo o equipamento.

Maior atrito em superficies escorregadias.

Lagartas de borracha

When pulled, immediately 
stops the machine.



51SUPREME

Integral steel guides
Guia de barrenas

Designed to make straight holes.
Projectado para fazer furos sem desvio.



52 SUPREME

Double Column
Dupla Torre

Independent columns with 3 hybrid drifters 
each, for extreme performance.
Torres independentes com 3 martelos híbridos cada, 
para perfuração extrema.



53SUPREME

Electric Plug
Tomada Eléctrica

Free rotation, allowing more 
freedom when operating.
Rotação livre, permitindo maior 
liberdade em operação.

Lubricators
Lubrificadores

9 liters lubricators for each column.
Lubrificadores de 9 litros para cada torre.



54 SUPREME

Column Tilt
Inclinação Torre

Easier to move.
Mais fácil de movimentar.

Horizontal Rotation
Rotação Horizontal

Drilling possibility from 0º to 180º.
Possibilidade de perfurar entre 0º e 180º.



55SUPREME

Tower Light
Torre de Luzes

Visual information 
of the machine condition.
Informação visual da 
condição da máquina.


