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PREFÁCIO

INFORMAÇÕES GERAIS

Este produto foi cuidadosamente projetado e fabricado para proporcionar muitos anos de operação confiável. 
Apenas manutenção de menor porte (como limpeza e lubrificação) é necessária para mantê-lo na melhor condição 
de funcionamento. Não deixe de observar todos os procedimentos de manutenção e precauções de segurança 
mencionados neste manual e em qualquer adesivo localizado no produto ou em qualquer equipamento no qual o 
implemento está montado.

ATENÇÃO! Nunca permita que ninguém opere esta unidade sem que leia as seções 
"Precauções de Segurança" e "Instruções de Operação" deste manual. Escolha 
sempre solo firme e nivelado para estacionar o veículo e acione o freio para que a 
unidade não possa se movimentar.

A menos que indicado de outra forma, os lados direito e esquerdo são determinados a partir da posição de 
controle do operador quando este está voltado para o implemento.

OBSERVAÇÃO: As ilustrações e os dados utilizados neste manual estavam atualizados (de acordo 
com as informações que nos foram disponibilizadas) no momento da impressão, entretanto, 
reservamo-nos o direito de reprojetar e alterar o implemento conforme possa ser necessário, sem 
aviso prévio.

ANTES DE OPERAR

A responsabilidade principal pela segurança com o equipamento é do operador. Verifique se o equipamento está sendo 
operado somente por pessoas treinadas que tenham lido e compreendido este manual. Caso haja alguma parte deste 
manual ou função que você não entendeu, entre em contato com o concessionário autorizado ou com o fabricante para 
obter assistência adicional. Mantenha este manual disponível para consulta. Forneça este manual a qualquer novo 
proprietário e/ou operador.

SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA
 
 Este é o "Símbolo de Alerta de Segurança" utilizado por esta indústria. Este símbolo é 

utilizado para advertir sobre possível acidente pessoal. Não deixe de ler cuidadosamente 
todas as advertências. Elas estão incluídas para sua segurança e para a segurança de 
outros que trabalhem com você.

SERVIÇO

Use somente peças de reposição do fabricante. Peças substitutas podem não atender aos padrões exigidos.
Anote o número de modelo e o número de série da unidade na capa deste manual. O departamento de 
peças precisa dessas informações para garantir que você receba as peças corretas.

SOM E VIBRAÇÃO

Os dados de vibração e de níveis de pressão sonora para este implemento são influenciados por muitos parâmetros 
diferentes; alguns itens estão listados abaixo (não inclusivos):
 •  tipo, idade e condição do veículo rebocador, se o rebocador tem ou não compartimento de cabine e configuração 

do veículo rebocador
 •  treinamento, comportamento, nível de estresse do operador
 •  organização do local de trabalho, condições do material de trabalho, meio ambiente
Devido às incertezas associadas ao veículo rebocador, operador e local de trabalho, é impossível determinar com 
precisão os níveis de pressão sonora ou os níveis de vibração da máquina e do operador para este implemento. 

OBSERVAÇÃO: Uma lista de todas as Patentes da Paladin pode ser encontrada em http://www.
paladinbrands.com/patents.asp.
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DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA

   ESTE SÍMBOLO ISOLADO OU COM UMA PALAVRA DE ADVERTÊNCIA, AO LONGO DESTE 
MANUAL, É USADO PARA CHAMAR A ATENÇÃO PARA INSTRUÇÕES QUE ENVOLVEM A 
SEGURANÇA PESSOAL DO OPERADOR OU DE OUTRAS PESSOAS. NÃO SEGUIR ESSAS 
INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM ACIDENTE PESSOAL OU MORTE.

 PERIGO  ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PESSOAL 
GRAVE OU MORTE OCORRERÁ SE AS INSTRUÇÕES NÃO FOREM SEGUIDAS 
CORRETAMENTE.

 ATENÇÃO  ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PESSOAL 
GRAVE OU MORTE PODE OCORRER SE AS INSTRUÇÕES NÃO FOREM SEGUI-
DAS CORRETAMENTE.

 AVISO  ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PESSOAL 
LEVE PODE SER PROVOCADO SE AS INSTRUÇÕES NÃO FOREM SEGUIDAS 
CORRETAMENTE.

 OBSERVAÇÃO  INDICA UMA MENSAGEM SOBRE DANO À PROPRIEDADE.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS
ATENÇÃO! LEIA O MANUAL ANTES DE INSTALAR
   Instalação, operação ou manutenção deste equipamento feita de forma incorreta pode provo-

car acidente pessoal grave ou morte. Os operadores e o pessoal de manutenção devem ler 
completamente este manual, bem como todos os manuais relacionados a este equipamento e 
ao veículo rebocador antes de iniciar a instalação, operação ou manutenção. SIGA TODAS AS 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA MENCIONADAS NESTE MANUAL E NO(S) MANUAL(IS) 
DO VEÍCULO REBOCADOR.

  LEIA E COMPREENDA TODAS AS DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA
   Leia todos os adesivos de segurança e as declarações de segurança em todos os manuais 

antes de operar ou trabalhar com este equipamento. Conheça e cumpra todas as regulamenta-
ções da OSHA, as leis locais e outras orientações profissionais para sua operação. Conheça e 
utilize boas práticas de trabalho na montagem, manutenção, reparo, remoção ou operação deste 
equipamento.

 
  CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO
   Conheça as capacidades, dimensões e operações do equipamento antes de operá-lo. Inspe-

cione visualmente o seu equipamento antes de começar e nunca opere equipamentos que não  
estejam  em condições de funcionamento adequadas com todos os dispositivos de segurança 
intactos. Verifique todas as peças de montagem para assegurar que estejam apertadas. Veri-
fique se todos os pinos de travamento, trincos e dispositivos de conexão estão corretamente 
instalados e fixados. Remova e substitua quaisquer peças danificadas, com sinais de fadiga  ou 
excessivamente desgastadas. Verifique se todos os adesivos de segurança estão no lugar e 
legíveis. Mantenha os adesivos limpos e substitua-os se estiverem desgastadas ou difíceis de 
ler.
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ATENÇÃO! PROTEJA-SE CONTRA DETRITOS ARREMESSADOS
   Use sempre óculos de segurança, óculos de proteção ou proteção facial adequada ao inserir 

ou extrair pinos de acionamento ou quando alguma operação produzir poeira, lançamento de 
detritos ou qualquer outro material perigoso.

ATENÇÃO! ABAIXE OU APOIE UM EQUIPAMENTO QUE ESTEJA ELEVADO
   Não trabalhe sob lanças erguidas sem antes apoiá-las. Não use material de apoio feito de 

blocos de concreto, toras, baldes, barris ou qualquer outro material que possa repentinamente 
desabar ou mudar de posição. Verifique se o material de apoio é sólido e se não está deterio-
rado, empenado, torcido ou enfraquecido. Abaixe as lanças até o nível do solo ou sobre calços. 
Abaixe as lanças e os implementos até o solo antes de sair da cabine ou da estação do opera-
dor.

ATENÇÃO! TOME CUIDADO COM A PRESSÃO DO FLUIDO HIDRÁULICO
   Fluido hidráulico sob pressão pode penetrar a pele e provocar acidentes pessoais graves 

ou morte. Vazamentos hidráulicos sob pressão podem não ser visíveis. Antes de conectar ou 
desconectar mangueiras hidráulicas, leia o manual do veículo rebocador para ver instruções 
detalhadas de conexão e desconexão de mangueiras ou conexões hidráulicas.

  
  •      Mantenha as partes não protegidas do corpo, como a face, olhos e braços o mais longe 

possível de uma suspeita de vazamento. A carne onde foi injetado fluido hidráulico pode 
desenvolver gangrena ou outras incapacidades permanentes.

  •      Se você sofrer um acidente provocado por fluido injetado, procure assistência médica ime-
diatamente. Se o médico não estiver familiarizado com esse tipo de acidente pessoal, peça 
a ele que se inteire do assunto imediatamente para determinar o tratamento correto.

  •      Use óculos de segurança, roupas protetoras e utilize um pedaço de papelão ou madeira ao 
procurar por vazamentos hidráulicos. NÃO USE SUAS MÃOS PARA ISSO! CONSULTE 
A ILUSTRAÇÃO. 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

PAPELÃO

LUPA

MANGUEIRA OU  
CONEXÃO HIDRÁULICA
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

ATENÇÃO!  NÃO MODIFIQUE A MÁQUINA OU OS IMPLEMENTOS
 Modificações podem diminuir a integridade do implemento e podem prejudicar o 

funcionamento, segurança, vida e desempenho do implemento. Ao efetuar reparos, use 
somente peças genuínas do fabricante, seguindo as instruções autorizadas. Outras peças 
podem estar abaixo do padrão de adaptação e qualidade. Nunca modifique nenhum 
equipamento ou dispositivo do EPCC (Sistema de Proteção Contra Capotagem) ou da 
FOPS (Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos). Qualquer modificação deve ser 
autorizada por escrito pelo fabricante.

ATENÇÃO!  REALIZE MANUTENÇÃO E REPARO DO EQUIPAMENTO DE MANEIRA 
SEGURA

 •    Não use roupas largas ou qualquer acessório que possa ficar preso em peças 
móveis. Se você tem cabelos compridos, cubra-os ou prenda-os de forma que não se 
emaranhem no equipamento.

 •    Trabalhe em uma superfície nivelada que esteja em área bem iluminada.
 •    Utilize tomadas e ferramentas elétricas corretamente aterradas.
 •    Utilize a ferramenta correta para a tarefa em vista. Verifique se elas estão em boas 

condições para a tarefa requerida.
 •    Use o equipamento de proteção especificado pelo fabricante da ferramenta.

ATENÇÃO!  OPERE O EQUIPAMENTO DE FORMA SEGURA
  •    Não opere o equipamento enquanto não for completamente treinado por um operador qua-

lificado em como usar os controles, e enquanto não conhecer as capacidades, dimensões e 
todos os requisitos de segurança do equipamento. Consulte o manual da máquina para ver 
essas instruções.

  •    Mantenha todas as placas de degraus, barras de apoio das mãos, pedais e controles livres 
de sujeira, graxa, detritos e óleo.

  •    Nunca deixe ninguém em volta do equipamento quando ele estiver operando.
  •    Não permita passageiros no implemento ou no veículo rebocador.
  •    Não opere o equipamento estando em qualquer outro lugar que não seja a posição correta 

do operador.
  •    Nunca deixe o equipamento sem supervisão com o motor em funcionamento ou com este 

implemento em uma posição elevada.
  •    Não altere nem remova nenhum recurso de segurança do veículo rebocador ou deste imple-

mento.
  •    Conheça as regras de segurança do local de trabalho bem como as regras de trânsito e de 

circulação. Quando em dúvida sobre alguma questão de segurança, entre em contato com 
seu supervisor ou com o coordenador de segurança para pedir explicação.

ATENÇÃO!  EXPOSIÇÃO AO PÓ DE SÍLICA CRISTALINA RESPIRÁVEL ALÉM DE OUTRAS PO-
EIRAS PERIGOSAS PODE PROVOCAR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS GRAVES OU 
FATAIS. 

   Recomenda-se utilizar equipamentos supressores de poeira, coletores de poeira e, se necessá-
rio, equipamentos de proteção individual (EPI) durante a operação de qualquer implemento que 
possa gerar altos níveis de poeira.
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TRANSPORTE DO IMPLEMENTO.
 •  Trafegue somente com o implemento em uma posição de transporte segura para evitar 

movimento descontrolado. Dirija lentamente sobre solo irregular e em ladeiras.
 •  Quando transportar em um reboque: Fixe o implemento nos pontos de amarração 

recomendados usando os acessórios de amarração adequados para manter a 
estabilidade.

 •  Quando dirigir em vias públicas use luzes de segurança, refletores, sinais indicando 
Veículo de Movimentação Lenta etc. para evitar acidentes. Verifique os regulamentos 
governamentais locais que podem lhe afetar.

 •  Não dirija perto de fossos, escavações etc. pois podem ocorrer desmoronamentos.
 •  Não fume ao abastecer o veículo rebocador. Deixe espaço para expansão no tanque de 

combustível. Enxugue qualquer combustível derramado. Prenda firmemente a tampa ao 
concluir.

MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO.
 •  Antes de executar a manutenção, desengate o sistema hidráulico, abaixe o implemento 

até o solo, desligue o motor, remova a chave e acione os freios.
 •  Nunca execute qualquer trabalho no implemento a não ser que você esteja autorizado 

e qualificado para fazê-lo. Sempre leia o manual do operador antes de fazer qualquer 
reparo. Após concluir a manutenção ou reparo, verifique se o funcionamento do 
implemento está correto. Se não estiver funcionando adequadamente, sempre 
identifique “NÃO OPERE” até que todos os problemas sejam corrigidos.

 •  Adesivos de segurança desgastados, danificados ou ilegíveis devem ser substituídos. 
Adesivos novos podem ser solicitados à Paladin.

 •  Nunca faça reparos hidráulicos enquanto o sistema estiver sob pressão. Graves 
acidentes pessoais ou morte podem ser provocados.

 •  Nunca trabalhe sob um implemento levantado.

ATENÇÃO! REMOVA A PINTURA ANTES DE SOLDAR OU AQUECER.
      Vapores/poeira perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por soldagem, 

por soldagem com solda fraca ou pelo uso de maçarico. Realize todo o trabalho em área 
externa ou bem ventilada e descarte adequadamente a tinta e o solvente. Remova a 
pintura antes de soldar ou aquecer.

       Evite respirar o pó ao lixar ou esmerilhar a tinta. Use um respirador aprovado. Se usar 
solvente ou removedor de tinta, retire o remover com água e sabão antes de soldar. 
Retire da área os recipientes de solvente ou remover de tinta e de outros materiais 
inflamáveis. Espere os vapores se dispersarem por pelo menos 15 minutos antes de 
soldar ou aquecer.

ATENÇÃO! DESCARTE NO FINAL DA VIDA ÚTIL.
   No final da vida útil da unidade, drene todos os fluidos e desmonte separando os 

diferentes materiais (borracha, aço, plástico etc.). Siga todas as regulamentações 
federais, estaduais e locais de reciclagem e descarte do fluido e de componentes.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS
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LOCALIZAÇÃO DOS SINAIS DE SEGURANÇA

Instruções

1.  Mantenha todos os sinais de segurança limpos e legíveis.

2.  Substitua todos os sinais de segurança ausentes, ilegíveis ou danificados.

3.  As peças de reposição que substituirão aquelas com sinais de segurança afixados, devem ter sinais de 
segurança afixados.

4.  Os sinais de segurança podem ser obtidos, sem custo, junto a seu concessionário.

Há diversos sinais específicos para este acessório. A localização exata dos perigos e sua descrição de 
perigos foram revistos.

Colocação ou substituição de Sinais de Segurança

1.  Limpe a área da aplicação com solvente não inflamável e lave a mesma área com água e sabão.

2.  Deixe a superfície secar.

3.  Remova a película traseira do sinal de segurança, deixando exposta a superfície aderente.

4.  Aplique o sinal de segurança na posição indicada na figura e alise para remover as bolhas.
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43307
50-0831

PELIGRO: ADVERTENCIA GENERAL. 

CÓMO EVITARLO: LEA EL 
MANUAL - NO USE NI REALICE EL 
MANTENIMIENTO A MENOS QUE 
HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS 
INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD EN EL MANUAL 
DEL OPERADOR Y EN TODOS LOS 
MANUALES DE LA MÁQUINA. Si no 
sigue las instrucciones o no toma en 
cuenta las advertencias podrían ocurrir 
lesiones graves o la muerte.

50-0832

PELIGRO: 
¡ADVERTENCIA! PELIGRO 
POR FLUIDO A PRESIÓN 
ALTA. EL FLUIDO 
HIDRÁULICO QUE SE 
ESCAPA PUEDE TENER 
PRESIÓN SUFICIENTE 
COMO PARA PENETRAR 
LA PIEL. Si el fluido llegara 
a penetrar la piel, consulte a 
un médico inmediatamente.

CÓMO EVITARLO: 
MANTENGA UNA 
DISTANCIA SEGURA 
DEL PELIGRO. ALIVIE 
LA PRESIÓN ANTES DE 
DESCONECTAR LAS 
LÍNEAS. NO use las 
manos para buscar fugas. 
Si no toma en cuenta esta 
advertencia podrían ocurrir 
lesiones graves o la muerte. 

50-0835

PERIGO: ATENÇÃO!  RISCO DE PONTO DE 
ESMAGAMENTO.

PREVENÇÃO: MANTENHA AS MÃOS A UMA DISTÂNCIA 
SEGURA DO PERIGO. Não observar essa advertência pode 
provocar acidente pessoal grave ou morte.

50-0839

PERIGO: ATENÇÃO!  RISCO DE PONTO DE 
ESMAGAMENTO.

PREVENÇÃO: MANTENHA AS MÃOS A UMA DISTÂNCIA 
SEGURA DO PERIGO. Não observar essa advertência pode 
provocar acidente pessoal grave ou morte.

43307
LEIA OS MANUAIS: 
AÇÃO OBRIGATÓRIA 
Leia os manuais para 
obter informações 
importantes.

50-0769
PONTO DE ELEVAÇÃO 
(GANCHO)

SINAIS E ADESIVOS DE SEGURANÇA
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RDL3137
50-0907

50-0840

PERIGO: ATENÇÃO!  PERIGO DE LANÇAMENTO DE 
OBJETOS. 

PREVENÇÃO: MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA DO 
PERIGO. REMOVA TODAS AS PESSOAS, ANIMAIS E 
PERTENCES QUE POSSAM SE FERIR OU SOFRER DANOS 
DEVIDO AO ARREMESSO DE DETRITOS DA ÁREA. Não 
observar essa advertência pode provocar acidente pessoal 
grave ou morte.

50-0855

PERIGO: ATENÇÃO! PERIGO DE LANÇAMENTO 
DE OBJETOS 

PREVENÇÃO: Equipamentos de Proteção 
Individual ou porta da cabine necessários. Não 
observar essa advertência pode provocar acidente 
pessoal grave ou morte.

50-0853

PERIGO: PERIGO! PERIGO DE 
EMARANHAMENTO

PREVENÇÃO: Mantenha distância segura 
do perigo. Não observar essa advertência 
provocará acidente pessoal grave ou morte.

50-0897

PERIGO: ATENÇÃO! INALAÇÃO DE PÓ.

PREVENÇÃO: LEIA O MANUAL - NÃO OPERE 
ENQUANTO AS PRECAUÇÕES DE SUPRESSÃO 
E COLETA DE PÓ OU O EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL NÃO FOREM ANALISADOS 
E IMPLEMENTADOS. Não seguir as instruções ou 
não observar as advertências pode provocar acidente 
pessoal grave ou morte.

AÇÃO OBRIGATÓRIA 
Lubrifique com graxa a 
cada 8 horas. RDL3301 

INDICADOR DE  
PROFUNDIDADE

RDL3303 
INDICADOR DE PROFUNDIDADE

RDL3302
INDICADOR DE INCLINAÇÃO

SINAIS E ADESIVOS DE SEGURANÇA
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ATENÇÃO! LEIA O MANUAL ANTES DE INSTALAR
   Instalação, operação ou manutenção incorretas deste equipamento pode resultar em 

acidente pessoal ou morte. Os operadores e o pessoal de manutenção devem ler 
atentamente este manual, bem como todos os manuais relacionados a este equipamento 
e ao veículo rebocador antes de iniciar a instalação, operação ou manutenção. SIGA 
TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ENCONTRADAS NESTE MANUAL E NOS 
MANUAIS DO VEÍCULO REBOCADOR.

1.  Coloque este produto sobre uma superfície firme, nivelada e grande o suficiente para acomodar 
com segurança este produto, o veículo rebocador e todos os trabalhadores envolvidos no 
processo de montagem.

2.  Consulte os manuais do operador do veículo rebocador, carregadeira e engate rápido e siga as 
instruções de montagem neles contidas.

3.   Eleve cuidadosamente a carregadeira e acione os cilindros de inclinação para verificar os 
afastamentos e se todos os procedimentos de montagem foram concluídos com êxito.

OBSERVAÇÃO!  Lubrifique todas as graxeiras antes de conectar este produto ao sistema 
hidráulico do veículo rebocador. Consulte a página MANUTENÇÃO DA 
APLAINADORA A FRIO e siga as instruções.

INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E DO ATUADOR (somente Aplainadora de Alta Vazão)
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Braçadeiras de cabo de náilon.
1.  Fixe a caixa de controle em um local conveniente para o operador controlar a aplainadora sem 

estorvar a operação do veículo rebocador. Use o ímã na traseira da caixa de controle para prender 
a caixa de controle com as chaves na parte superior.

AVISO!  Não obedecer os procedimentos a seguir pode resultar em acidente pessoal.
   • Para evitar choque elétrico durante a instalação do chicote elétrico, remova o cabo 

terra da bateria do veículo rebocador.
2.  Remova o cabo terra do polo negativo (-) da bateria do veículo rebocador.
3.  Remova a porca da braçadeira do cabo POSITIVO (+) na bateria e deslize o terminal anel do fio 

VERMELHO do cabo do chicote elétrico de 9 pés (2,7 m) sobre o parafuso da braçadeira do cabo 
positivo (+). Prenda o terminal anel com a porca.

4.  Remova a porca da braçadeira do cabo NEGATIVO (-) no cabo terra e deslize o terminal anel do 
fio PRETO do cabo do chicote elétrico de 6 pés (1,8 m) sobre o parafuso da braçadeira do cabo 
negativo (-).

5.  Reinstale o cabo terra no polo negativo (-) da bateria e prenda o terminal anel e o cabo terra com 
a porca removida na etapa anterior.

6.  Prenda o cabo do chicote elétrico de 9 pés (2,7 m) da bateria à caixa de controle com braçadeiras 
de cabo de náilon.

7. Passe o cabo do chicote elétrico de 16 pés (4,9 m):
 a)  de volta à área traseira esquerda do veículo rebocador,
 b)   após o ponto de articulação traseiro do braço da carregadeira seguindo as mangueiras 

hidráulicas onde for possível, e
 c)  para baixo até o braço da carregadeira seguindo as linhas hidráulicas. 
8.    Use braçadeiras de cabo de náilon para fixar o conector fêmea do cabo de 16 pés (4,9 m) às 

linhas hidráulicas perto dos engates rápidos do sistema hidráulico auxiliar.
9.    Endireite o cabo de 16 pés (4,9 m) e use braçadeiras de cabo de náilon para prender o cabo às 

linhas hidráulicas voltando para o ponto de articulação do braço da carregadeira.
10.   Deixe folga de cabo suficiente no ponto de articulação que permita a movimentação máxima dos 

braços da carregadeira. Use braçadeiras de cabo de náilon para fixar o cabo na estrutura da 
carregadeira abaixo do ponto de articulação e de volta à caixa de controle.

11.   Instale o conector macho do cabo do atuador no conector fêmea do braço da carregadeira.

INSTALAÇÃO
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CONEXÃO HIDRÁULICA DA APLAINADORA A FRIO

  LEIA E COMPREENDA TODAS AS DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA
   Leia todos os adesivos de segurança e as declarações de segurança em todos os 

manuais antes de iniciar qualquer conexão hidráulica da Aplainadora a Frio. Conheça 
e cumpra todas as regulamentações da OSHA, as leis locais e outras orientações 
profissionais para sua operação. Conheça e siga boas práticas de trabalho ao executar 
montagem, manutenção, reparo, remoção ou operação deste equipamento.

OBSERVAÇÃO!  Quando foi expedido, o cilindro hidráulico deste produto continha ar ou 
uma mistura de ar e fluido. Não remover todo o ar do cilindro pode causar 
movimento irregular e com trancos do cilindro quando os controles 
hidráulicos forem operados e movimento indesejado do cilindro quando 
esses controles não estiverem sendo operados.

1.  Desconecte os engates rápidos das mangueiras hidráulicas (ou adquira localmente, se não 
fornecidos) de um outro e conecte os engates rápidos ao veículo rebocador conforme as 
instruções contidas no manual do operador do veículo rebocador. 

2.  Eleve cuidadosamente a carregadeira e acione os cilindros de inclinação para verificar os 
afastamentos das mangueiras e verificar se há alguma interferência.

3.   Cicle o(s) cilindro(s) hidráulico(s) deste produto várias vezes, desde totalmente retraído(s) a 
totalmente estendido(s), até todo o ar ser completamente removido do(s) cilindro(s).

ATENÇÃO!  Não trave o sistema hidráulico do veículo rebocador na posição “LIGADO”. Não 
acatar essa advertência pode provocar acidente pessoal grave ou morte.

INSTALAÇÃO
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Estando na posição do operador: 
• O interruptor esquerdo controla a Inclinação da Aplainadora.
• O interruptor do meio controla a Troca de Lado da Aplainadora.
• O interruptor direito controla a Profundidade da Aplainadora.

OPERAÇÃO

CONTROLES DA APLAINADORA A FRIO

Uso Pretendido

Esta unidade foi projetada para aplainar/cortar superfícies horizontais de rocha, concreto e asfalto. Utilizar de 
alguma outra maneira é considerado contrário ao uso pretendido. O cumprimento e a obediência estrita das 
condições de operação, serviço e reparo, conforme especificado pelo fabricante, são elementos essenciais do 
uso pretendido.

AVISO!   UMA APLAINADORA A FRIO É UMA MÁQUINA EXIGENTE. Somente operadores 
completamente treinados ou operadores em treinamento sob a supervisão de uma 
pessoa totalmente treinada devem usar a máquina.

Leia e compreenda o manual do operador da minicarregadeira e todas as informações sobre a operação da 
minicarregadeira antes de usar a aplainadora.

Inspecione a superfície a ser aplainada. As ponteiras de corte do tipo padrão, para uso geral, podem 
ser usadas para cortar asfalto e concreto. Há ponteiras opcionais para concreto recomendadas caso a 
aplainadora seja amplamente utilizada em superfícies de concreto. Essas ponteiras de corte não são muito 
eficientes para aplainar asfalto, especialmente em clima mais quente.

Analise o serviço a ser executado. Determine a profundidade, a inclinação e a posição lateral necessárias 
da aplainadora. O melhor desempenho é obtido quando a aplainadora a frio está na posição central. A troca 
de lado deve ser usada quando a visibilidade for um fator determinante, como aplainar em volta de poços de 
visita ou próximo a um obstáculo ou edificação. 
OBSERVAÇÃO: Embora os conjuntos de roda sejam elementos padrão, eles podem ser removidos 
quando houver o fator distância, como em serviços próximo a um obstáculo ou edificação.
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8

PLANER SETUP 

 

SAFETY FIRST!! READ AND UNDERSTAND THE SAFETY INSTRUCTIONS (pages 2-4 of this 
manual) BEFORE BEGINNING ANY PLANER SETUP 

Setting planer depth: 
♦ Turn the depth jack (located on the front of the planer) to adjust planing depth. 
♦ A depth indicator decal is located on the left side of the chassis. 

Setting planer sideshift: 
♦ To sideshift the planer, actuate the diverter valve (LAF4699). The diverter valve is bi-directional. 
♦ Actuate the hydraulic system of the power unit and the planer will sideshift.  
♦ Return the diverter valve to its original position after sideshift operation is completed. 

Setting planer Tilt: 
♦ The planer tilt can be adjusted using the tilt jack located on the left side of the chassis. 
♦ An indicator decal is provided to set the tilt at an approximate angle. 

OPERAÇÃO

Ajuste da profundidade da aplainadora:

1. Gire o macaco de profundidade (localizado na dianteira da aplainadora) para ajustar a profundidade de 
aplainamento.

2. O adesivo indicador de profundidade está localizado na lateral esquerda do chassi.

Ajuste da troca de lado da aplainadora:

1. Para trocar de lado a aplainadora, acione a válvula seletora. A válvula seletora é bidirecional.

2. Acione o sistema hidráulico do veículo rebocador e a aplainadora trocará de lado.

3. Retorne a válvula seletora à sua posição original depois que a operação de troca de lado estiver 
concluída.

Ajuste da inclinação da aplainadora:

1. A inclinação da aplainadora pode ser ajustada usando-se o macaco localizado na lateral esquerda do 
chassi.

2. Um adesivo indicador é fornecido para ajustar a inclinação em um ângulo aproximado.
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OBSERVAÇÃO:  Os materiais podem variar muito: recomenda-se que a profundidade de corte seja limitada 
a 1 pol. (2,5 cm) ao desbastar concreto. Cortes mais profundos em concreto devem ser 
feitos em várias passadas.

ATENÇÃO!  Se os procedimentos a seguir não forem seguidos pode ocorrer morte ou 
acidentes pessoais graves.

  •  Nunca eleve este produto acima (a) do nível dos olhos do operador ou (b) a uma 
altura onde a visibilidade seja obstruída, aquilo que for mais baixo.

  • Nunca opere a Aplainadora com a tampa aberta.

OPERAÇÃO

Início de um Corte: 

1.  Para começar um corte, ajuste os cilindros 
de profundidade até a profundidade 
desejada com a aplainadora um pouco 
acima do solo. Acione o sistema hidráulico 
para dar partida no tambor. Abaixe a 
aplainadora levando as rodas dianteiras 
até o solo (os dentes da parte inferior 
do tambor devem se mover no mesmo 
sentido de avanço da aplainadora).

2.  Continue a abaixar a aplainadora até que 
as rodas traseiras estejam no solo e que o 
tambor esteja cortando o material.

3.  Eleve um pouco as rodas dianteiras 
da carregadeira para criar uma força 
para baixo na aplainadora. Desloque-se 
para a frente, aplainando em linha reta. 
OBSERVAÇÃO: O corte só pode ser 
executado quando a minicarregadeira 
estiver se deslocando para a frente.  
Não opere em marcha à ré.



 6/1316

OPERAÇÃO

Armazenagem

Armazenagem Geral:

Armazenagem:

•  Limpe completamente a unidade, removendo toda a lama, sujeira e graxa.
•  Inspecione para ver se há sinais visíveis de desgaste, quebra ou dano. Encomende todas 

as peças necessárias e faça os reparos necessários para evitar atrasos ao remover do 
armazenamento.

•  Aperte as porcas, os parafusos e as conexões hidráulicas que estiverem soltos.
•  Revista com graxa as partes expostas das hastes dos cilindros.
•  Lubrifique as graxeiras.
•  Vede o sistema hidráulico contra contaminantes e prenda todas as mangueiras hidráulicas 

afastadas do solo para ajudar a evitar dano.
•  Armazene a unidade em um local seco e protegido. Deixar a unidade no lado de fora encurtará 

materialmente sua vida útil.

Precauções Adicionais para Armazenamento de Longo Prazo:

• Retoque com tinta todas as superfícies de onde a tinta saiu, para evitar ferrugem.

Remoção da Armazenagem:

• Remova a tampa.
• Lave a unidade e substitua todas as peças danificadas e/ou ausentes.
• Lubrifique as graxeiras.
• Verifique as mangueiras hidráulicas para ver se há danos e substitua conforme necessário.
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PONTOS DE AMARRAÇÃO VAZÃO ALTA

Os pontos de amarração são identificados por adesivos de pontos de amarração onde necessário. Prender 
ao reboque por outros pontos não é seguro e pode danificar o implemento. Não conecte acessórios 
de amarração ao redor dos cilindros ou de alguma maneira que possa danificar as mangueiras ou os 
componentes hidráulicos. Veja o diagrama:

• Conecte os acessórios de amarração à unidade conforme recomendado.
• Verifique a estabilidade da unidade antes de transportar.

ATENÇÃO! VERIFIQUE SE TODOS OS ACESSÓRIOS DE AMARRAÇÃO (CORRENTES, LINGAS, 
CABOS, MANILHAS ETC.) SÃO CAPAZES DE MANTER A ESTABILIDADE DO 
IMPLEMENTO DURANTE O TRANSPORTE e se estão conectados de tal maneira que 
evitem desengate não intencional ou deslocamento da unidade. Não fazer isso pode 
provocar acidente pessoal grave ou morte.

PONTOS DE ELEVAÇÃO VAZÃO ALTA

Os pontos de elevação são identificados por adesivos de elevação onde requerido. Elevar por outros pontos 
não é seguro e pode danificar o implemento. Não conecte acessórios de elevação ao redor dos cilindros ou de 
alguma maneira que possa danificar as mangueiras ou os componentes hidráulicos. Veja o diagrama:

• Conecte os acessórios de elevação à unidade nos pontos de elevação recomendados.
• Junte os acessórios de elevação em um ponto central de elevação.
• Eleve gradualmente, mantendo o equilíbrio da unidade.

ATENÇÃO! UTILIZE ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO (CORRENTES, LINGAS, CABOS, 
MANILHAS ETC.) QUE SEJAM CAPAZES DE SUPORTAR O TAMANHO E O PESO 
DO IMPLEMENTO. Prenda todos os acessórios de elevação de uma maneira 
que impeçam desengate não intencional. Não fazer isso pode causar queda do 
implemento e provocar acidente pessoal grave ou morte.

OPERAÇÃO

High Flow

A vazão alta deve estar deslocada para a direita ao ser elevada.



 6/1318

PONTOS DE AMARRAÇÃO VAZÃO PADRÃO

Os pontos de amarração são identificados por adesivos de pontos de amarração onde necessário. Prender 
ao reboque por outros pontos não é seguro e pode danificar o implemento. Não conecte acessórios 
de amarração ao redor dos cilindros ou de alguma maneira que possa danificar as mangueiras ou os 
componentes hidráulicos. Veja o diagrama:

• Conecte os acessórios de amarração à unidade conforme recomendado.
• Verifique a estabilidade da unidade antes de transportar.

ATENÇÃO! VERIFIQUE SE TODOS OS ACESSÓRIOS DE AMARRAÇÃO (CORRENTES, LINGAS, 
CABOS, MANILHAS ETC.) SÃO CAPAZES DE MANTER A ESTABILIDADE DO 
IMPLEMENTO DURANTE O TRANSPORTE e se estão conectados de tal maneira que 
evitem desengate não intencional ou deslocamento da unidade. Não fazer isso pode 
provocar acidente pessoal grave ou morte.

PONTOS DE ELEVAÇÃO VAZÃO PADRÃO

Os pontos de elevação são identificados por adesivos de elevação onde requerido. Elevar por outros pontos 
não é seguro e pode danificar o implemento. Não conecte acessórios de elevação ao redor dos cilindros ou de 
alguma maneira que possa danificar as mangueiras ou os componentes hidráulicos. Veja o diagrama:

• Conecte os acessórios de elevação à unidade nos pontos de elevação recomendados.
• Junte os acessórios de elevação em um ponto central de elevação.
• Eleve gradualmente, mantendo o equilíbrio da unidade.

ATENÇÃO! UTILIZE ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO (CORRENTES, LINGAS, CABOS, 
MANILHAS ETC.) QUE SEJAM CAPAZES DE SUPORTAR O TAMANHO E O PESO 
DO IMPLEMENTO. Prenda todos os acessórios de elevação de uma maneira 
que impeçam desengate não intencional. Não fazer isso pode causar queda do 
implemento e provocar acidente pessoal grave ou morte.

OPERAÇÃO

A vazão padrão deve estar na posição central ao ser elevada.
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OBSERVAÇÕES
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Procedimento Antes de 
cada uso

A Cada  
40 Horas

A cada  
1000 horas ou 

12 meses
Peças de Fixação - Verifique se estão apertadas

Sistema Hidráulico - Verifique se há vazamentos e aperte 
conforme necessário. Verifique se há danos e 
substitua conforme necessário.

Adesivos - Verifique se há adesivos de segurança ausentes 
ou danificados e substitua conforme necessário.

Ponteiras de Corte - Verifique se estão desgastadas ou 
ausentes, se há liberdade de rotação, pontos 
achatados ou desgaste. Substitua conforme 
necessário. 

Verifique no implemento se há alguma peça desgastada 
ou solda trincada. Repare ou substitua conforme 
necessário.

Lubrifique as graxeiras nos pontos pivô das rodas

Lubrifique as graxeiras nas extremidades dos cilindros e na 
dianteira da aplainadora.

Troque o óleo de engrenagem da planetária.

AVISO!   NÃO MODIFIQUE A APLAINADORA DE NENHUMA FORMA. Pode ocorrer acidente 
pessoal. Se tiver dúvidas, entre em contato com seu concessionário.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS
  Manutenção regular é a chave para uma longa vida útil do equipamento e operação segura. Os 

requisitos de manutenção foram reduzidos ao mínimo possível. Entretanto, é muito importante que 
essas funções de manutenção sejam realizadas conforme estão descritas abaixo.

MANUTENÇÃO
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MANUTENÇÃO

Pontos de Lubrificação do Modelo Alta Vazão

Pontos de Lubrificação do Modelo Vazão Padrão

1. 2 Cilindros - 3 graxeiras em cada
2. 2 Rodízios - 1 graxeiras em cada
3.  4 Corrediças de Troca de Lado - 

1 graxeira em cada
4. 2 Pontos Pivô - 1 em cada lado

1. 2 Rodízios - 2 graxeiras em cada
2.  4 Corrediças de Troca de Lado - 

1 graxeira em cada
3. 3 Pontos Pivô - 1 em cada
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Caixa de Engrenagens da Planetária 

OBSERVAÇÃO: A troca inicial de óleo deve ocorrer após 50 horas de operação. As trocas de óleo 
subsequentes devem ser feitas a cada 1000 horas de operação ou anualmente, 
aquilo que ocorrer primeiro. A caixa de engrenagens da planetária deve enchida 
com óleo até a metade quando a unidade estiver montada nivelada e horizontal. 
Use lubrificante suave para pressão extrema API-GL-5, Nº 80 ou 90. A capacidade 
da caixa de engrenagens é 30 onças (0,89 l).

 
OBSERVAÇÃO!  Nunca execute qualquer trabalho no implemento a não ser que você esteja 

autorizado e qualificado para fazê-lo. Sempre leia o manual do operador 
antes de fazer qualquer reparo. Após concluir a manutenção ou reparo, 
verifique se o funcionamento do implemento está correto. Se não estiver 
funcionando adequadamente, sempre identifique “NÃO OPERE” até que 
todos os problemas sejam corrigidos.

Para trocar o óleo da Caixa de Engrenagens da Planetária:
1.  Remova o motor. OBSERVAÇÃO: o adaptador do eixo do motor está solto e pode cair da 

planetária.
2.  Remova o conjunto soldado do pivô com o conjunto soldado de fixação. Mantenha o conjunto 

soldado de fixação próximo e não estire as mangueiras.
3.  Remova os cilindros de profundidade. As linhas hidráulicas podem ser deixadas conectadas.
4.  Remova as duas sapatas de deslizamento de profundidade variável.
5.  Remova do chassi as placas de apoio direita e esquerda.
6.  Usando o ponto de elevação no chassi, eleve o chassi para fora do tambor. 
7. Remova a planetária.
8. Remova o bujão de dreno da planetária.
9. Drene o óleo da planetária.
10.  Encha a planetário com óleo. O nível do óleo deve estar na parte inferior da rosca com o furo 

nivelado. Não incline a planetária pois o óleo pode sair da planetário antes de o motor ser 
instalado.

11. Limpe todos os detritos do bujão de dreno e aplique veda-rosca de tubo na rosca.
12. Instale a planetário no tambor.
13.  Instale o tambor no chassi. Instale as sapatas de deslizamento de profundidade variável, o 

conjunto soldado do pivô e os cilindros de profundidade.
14.  Conclua a remontagem da Aplainadora. Consulte as Ilustrações das Peças, as Listas de 

Peças e as Especificações de Torque durante a remontagem.

MANUTENÇÃO
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IMPORTANTE!    Ao substituir peças, use somente peças de reposição aprovadas pela fábrica. 
O fabricante não assume responsabilidade pelo uso de peças ou acessórios 
não aprovados e/ou outros danos resultantes dessa utilização.

1.  Estacione o veículo rebocador em uma superfície nivelada com este produto conectado 
adequadamente.

2. Coloque a transmissão do veículo rebocador em “Estacionar” e acione o freio de estacionamento.  
3. Abaixe este produto sobre calços previamente posicionados.

ATENÇÃO!  Não use calços feitos de blocos de concreto, toras, baldes, barris ou qualquer 
outro material que possa repentinamente desabar ou mudar de posição. Não use 
calços de madeira ou aço que estejam empenados, torcidos ou enfraquecidos. 
Não acatar essa advertência pode provocar acidente pessoal grave ou morte.

4.  Desligue o motor do veículo rebocador, remova a chave de partida, espere até que todas as 
peças móveis parem completamente e alivie toda a pressão das linhas hidráulicas.

AVISO!  As ponteiras de corte tornam-se quentes durante a operação: espere até que as 
ponteiras de corte esfriem antes de substituir. Não martele as pontas de carboneto 
ao substituir as ponteiras de corte. O carboneto pode se quebrar e provocar acidente 
pessoal.

Remoção/Substituição de Ponteiras de Cortes:

•  Manutenção adequada das ponteiras de corte é essencial para o uso produtivo da Aplainadora. 
Não executar manutenção regular das ponteiras de corte pode resultar em desempenho 
gravemente menor e reparos dispendiosos do tambor da Aplainadora.

•  Uma ponteira de corte ausente deve ser substituída imediatamente, pois a falta de uma 
ponteira de corte pode acelerar o desgaste das ponteiras de corte adjacentes.

•  As ponteiras de corte devem ser substituídas quando suas pontas de carboneto se tornam 
excessivamente cegas. OBSERVAÇÃO: as ponteiras de corte das bordas se desgastam mais 
rápido e requerem substituição com mais frequência.

•  As ponteiras de corte devem girar livremente em seus suportes. Se as ponteiras de corte 
não girarem livremente, desenvolverão pontos achatados. As ponteiras de corte devem ser 
removidas e os anéis de retenção devem ser limpos conforme necessário. 

•  Remova e recoloque as ponteiras de corte usando a ferramenta de remoção de ponteiras de 
corte (LAF9326) e um martelo conforme mostrado a seguir.

MANUTENÇÃO
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DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Causa Possível Solução Possível
O motor da 
aplainadora não 
funciona

Mangueiras auxiliares não 
conectadas à minicarregadeira

Encaixe os engates

Obstrução nas linhas hidráulicas Remova a obstrução e substitua se 
necessário

Motor hidráulico danificado ou 
vedações rompidas

Entre em contato com o departamento 
de serviço da Bradco para obter 
instruções

Válvula auxiliar da 
minicarregadeira não engatada

Engate a válvula auxiliar

O tambor gira devagar Vazão hidráulica insuficiente da 
minicarregadeira

Consulte o manual do proprietário da 
minicarregadeira

Engate rápido danificado Substitua se necessário
Motor hidráulico danificado ou 
vedações rompidas

Entre em contato com o departamento 
de serviço da Bradco para obter 
instruções

O filtro de óleo da minicarregadeira 
está sujo

Consulte o manual do proprietário da 
minicarregadeira

Óleo vazando Linha hidráulica solta ou danificada Aperte ou substitua
Anéis O das conexões danificados Substitua se necessário
Motor hidráulico danificado ou 
vedações rompidas

Entre em contato com o departamento 
de serviço da Bradco para obter 
instruções

Conexões soltas ou danificadas Aperte ou substitua
Vedações do cilindro danificadas Substitua as vedações do cilindro

Potência insuficiente Vazão hidráulica insuficiente da 
minicarregadeira

Consulte o manual do proprietário da 
minicarregadeira

Válvula de alívio com ajuste muito 
baixo

Consulte o manual do proprietário da 
minicarregadeira

Motor hidráulico danificado ou 
vedações rompidas

Entre em contato com o departamento 
de serviço da Bradco para obter 
instruções

O filtro de óleo da minicarregadeira 
está sujo

Consulte o manual do proprietário da 
minicarregadeira

O tambor gira no 
sentido errado

Mangueiras da válvula ao motor 
conectadas incorretamente

Troque as mangueiras na extremidade 
do motor.

Vibração excessiva 
durante operação de 
aplainamento

As ponteiras de corte estão 
desgastadas ou quebradas

Inspecione visualmente as ponteiras de 
corte e substitua conforme necessário

As ponteiras de corte contêm 
pontos achatados ou não estão 
girando livremente

Inspecione visualmente as ponteiras de 
corte e substitua conforme necessário

Força para baixo insuficiente 
devido a procedimento incorreto  
de operação

Consulte a seção Operação deste 
manual
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DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Causa Possível Solução Possível
Temperatura do óleo 
excessiva

Nível de óleo hidráulico muito baixo Consulte o manual do proprietário 
da minicarregadeira

Obstrução nas linhas hidráulicas Remova a obstrução e substitua se 
necessário

Óleo hidráulico ou filtro de óleo da 
minicarregadeira está sujo

Consulte o manual do proprietário 
da minicarregadeira

Válvula de alívio com ajuste muito 
baixo

Consulte o manual do proprietário 
da minicarregadeira

Engates não encaixados Encaixe os engates
Um cilindro hidráulico não 
está operando

Vazão hidráulica insuficiente da 
minicarregadeira

Consulte o manual do proprietário 
da minicarregadeira

Haste do cilindro torta Inspecione visualmente o cilindro 
para ver se há dano

Vedações do cilindro danificadas Substitua as vedações do cilindro
Obstrução nas linhas hidráulicas Remova a obstrução e substitua se 

necessário
Nenhum cilindro 
hidráulico funciona

Fusível queimado na 
minicarregadeira

Consulte o manual do proprietário 
da minicarregadeira

Fiação elétrica danificada Teste e substitua se necessário
Carretel da válvula solenoide torto Substitua o carretel
Porca muito apertada na válvula 
solenoide

Afrouxe a porca

Cilindros hidráulicos 
operam em uma direção 
somente

Contaminantes no sistema hidráulico 
e na válvula solenoide

Remova o carretel da válvula 
solenoide e verifique se há material 
estranho. Limpe ou substitua
Remova o carretel da válvula 
solenoide e verifique as vedações 
para ver se há danos. Substitua se 
necessário

Fiação elétrica danificada Teste e substitua se necessário
Carretel da válvula solenoide torto Substitua o carretel
Porca muito apertada na válvula 
solenoide

Afrouxe a porca
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ESPECIFICAÇÕES

Especificações do Modelo Vazão Alta

Especificações do Modelo Vazão Padrão
LAF5412  LAF5413

A. Altura Total 34,4 pol. (87,4 cm) Todos os Comprimentos
B. Largura Total 70,5 pol. (179 cm) Todos os Comprimentos
C. Comprimento Total 45,1 pol. (114,6 cm) Todos os Comprimentos
D. Largura de Corte 12 pol.

(30,5 cm)
16 pol.
(40,6 cm)

E. Profundidade de Corte 0 a 5 pol. (0 a 12,7 cm) Todos os Comprimentos
F. Centro de Gravidade Horizontal 6,8 pol.

(17,3 cm)
7,2 pol.
(18,3 cm)

G. Centro de Gravidade Vertical 10,6 pol.
(26,9 cm)

10,9 pol.
(27,7 cm)

Ângulo de Inclinação ±15°
Peso 1135 lb

(515 kg)
1225 lb
(556 kg)

Vazão 13 a 25 gpm
(49 a 95 l/min)

16 a 25 gpm
(61 a 95 l/min)

Cilindrada do Motor 1,46 pol.³ (24 cc) Todos os Comprimentos
Pressão Máxima Intermitente 3400 psi (234 bar) Todos os Comprimentos
Pressão Máxima Contínua 2200 psi (152 bar) Todos os Comprimentos

LAF5416  LAF5418 LAF5420 LAF5424 LAF5430 LAF5436

A. Altura Total 38,8 pol. (98,6 cm) Todos os Comprimentos

B. Largura Total 72,5 pol. (184,2 cm) 77,5 pol. (196,9 cm)

C. Comprimento Total 57,6 pol. (146,3 cm) Todos os Comprimentos

D. Largura de Corte 16 pol.
(40,6 cm)

18 pol.
(45,7 cm)

20 pol.
(50,8 cm)

24 pol.
(61 cm)

30 pol.
(76,2 cm)

36 pol.
(91,4 cm)

E.  Profundidade de 
Corte

0 a 6 pol. (0 a 15,2 cm) Todos os Comprimentos

F.  Centro de Gravidade 
Horizontal

15,3 pol.
(38,9 cm)

15,5 pol.
(39,4 cm)

15,7 pol.
(39,9 cm)

16 pol.
(40,6 cm)

16,3 pol.
(41,4 cm)

16,7 pol.
(42,4 cm)

G.  Centro de Gravidade 
Vertical

7,3 pol.
(18,5 cm)

7,3 pol.
(18,5 cm)

7,3 pol.
(18,5 cm)

7,4 pol.
(18,8 cm)

7,5 pol.
(19,1 cm)

7,6 pol.
(19,3 cm)

Ângulo de Inclinação ±15° ±15° ±15° ±15° ±12,5° ±10°

Troca de Lado 24 pol. (61 cm) Todos os Comprimentos

Peso 1510 lb 
(685 kg)

1560 lb 
(708 kg)

1610 lb 
(730 kg)

1690 lb 
(767 kg)

1855 lb 
(841 kg)

2015 lb 
(914 kg)

Vazão 24 a 45 gpm
(91 a 170 l/min)

26 a 45 gpm
(98 a 170 l/min)

26 a 45 gpm
(98 a 170 l/min)

28 a 45 gpm
(106 a 170 l/min)

28 a 45 gpm
(106 a 170 l/min)

31 a 45 gpm
(117 a 170 l/min)

Cilindrada do Motor 2,48 pol.³ (40,6 cc) Todos os Comprimentos

Pressão Máxima 
Intermitente

5000 psi (345 bar) Todos os Comprimentos

Pressão Máxima 
Contínua

2200 psi (152 bar) Todos os Comprimentos
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ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DOS PARAFUSOS
TABELAS GERAIS DE ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE

Use as seguintes tabelas ao determinar as especificações de torque de parafusos quando torques 
especiais não forem dados.  Ao substituir parafusos use sempre o grau 5 ou superior. 

ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DE PARAFUSOS SAE

OBSERVAÇÃO: Os seguintes valores de torque são usados em aplicações de lubrificantes com pressão 
extrema, acabamento superficial ou arruela temperada. Aumente o torque em 15% ao usar peças de 
fixação sem acabamento superficial tanto seco como lubrificado com óleo de motor. 

TORQUE PARA SAE GRAU 5 TORQUE PARA SAE GRAU 8

Tamanho do Parafuso lb-pé Nm lb-pé Nm
Marcas de identificação na cabeça do 

parafuso conforme o grau. OBSERVAÇÃO:  
As marcas de fabricação variam.

polegadas milímetros UNC UNF UNC UNF UNC UNF UNC UNF

1/4 6,35 8 9 11 12 10 13 14 18
5/16 7,94 14 17 19 23 20 25 27 34
3/8 9,53 30 36 41 49 38 46 52 62
7/16 11,11 46 54 62 73 60 71 81 96
1/2 12,70 68 82 92 111 94 112 127 152
9/16 14,29 94 112 127 152 136 163 184 221
5/8 15,88 128 153 174 207 187 224 254 304
3/4 19,05 230 275 312 373 323 395 438 536
7/8 22,23 340 408 461 553 510 612 691 830
1 25,40 493 592 668 803 765 918 1037 1245

1-1/8 25,58 680 748 922 1014 1088 1224 1475 1660
1-1/4 31,75 952 1054 1291 1429 1547 1700 2097 2305
1-3/8 34,93 1241 1428 1683 1936 2023 2312 2743 3135
1-1/2 38,10 1649 1870 2236 2535 2686 3026 3642 4103

ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DE PARAFUSOS MÉTRICOS

OBSERVAÇÃO: Os valores de torque a seguir são para uso com 
peças de fixação métricas e sem acabamento superficial tanto 
secas como lubrificadas com óleo de motor.  Reduza o torque 
em 15% quando usar peças de fixação com lubrificantes para 
pressão extrema, acabamento superficial ou arruela temperada.

Marcas de identificação na cabeça 
do parafuso conforme o grau.

Tamanho do 
Parafuso

Nº do Grau Passo (mm) lb-pé Nm Passo 
(mm)

lb-pé Nm

5,6 3,6  - 5,8 4,9 - 7,9 - -
M6 8,8 1,0 5,8 - 0,4 7,9 - 12,7 - - -

10,9 7,2 - 10 9,8 - 13,6 - -
5,6 7,2 - 14 9,8 - 19 12 - 17 16,3 - 23

M8 8,8 1,25 17 - 22 23 - 29,8 1,0 19 - 27 25,7 - 36,6
10,9 20 - 26 27,1 - 35,2 22 - 31 29,8 - 42
5,6 20 - 25 27,1 - 33,9 20 - 29 27,1 - 39,3

M10 8,8 1,5 34 - 40 46,1 - 54,2 1,25 35 - 47 47,4 - 63,7
10,9 38 - 46 51,5 - 62,3 40 - 52 54,2 - 70,5
5,6 28 - 34 37,9 - 46,1 31 - 41 42 - 55,6

M12 8,8 1,75 51 - 59 69,1 - 79,9 1,25 56 - 68 75,9 - 92,1
10,9 57 - 66 77,2 - 89,4 62 - 75 84 - 101,6
5,6 49 - 56 66,4 - 75,9 52 - 64 70,5 - 86,7

M14 8,8 2,0 81 - 93 109,8 - 126 1,5 90 - 106 122 - 143,6
10,9 96 - 109 130,1 - 147,7 107 - 124 145 - 168
5,6 67 - 77 90,8 - 104,3 69 - 83 93,5 - 112,5

M16 8,8 2,0 116 - 130 157,2 - 176,2 1,5 120 - 138 162,6 - 187
10,9 129 - 145 174,8 - 196,5 140 - 158 189,7 - 214,1
5,6 88 - 100 119,2 - 136 100 - 117 136 - 158,5

M18 8,8 2,0 150 - 168 203,3 - 227,6 1,5 177 - 199 239,8 - 269,6
10,9 175 - 194 237,1 - 262,9 202 - 231 273,7 - 313
5,6 108 - 130 146,3 - 176,2 132 - 150 178,9 - 203,3

M20 8,8 2,5 186 - 205 252 - 277,8 1,5 206 - 242 279,1 - 327,9
10,9 213 - 249 288,6 - 337,4 246 - 289 333,3 - 391,6
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F-1210-XPB
12-6-11-3

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE
Eu, abaixo assinado, em nome de:

Fabricante/Titular do documento técnico: Paladin Construction Group
2800 N. Zeeb Road
Dexter, MI 48130 USA
Phone: 734-996-9116
Fax: 734-996-9014

declaro que o seguinte produto:

Descrição do equipamento: Hydraulically driven Standard and High Flow Cold Planers for skid 
steer loader applications. Used for milling or planning horizontal 
surfaces of asphalt, concrete and/or rock.

Modelo do acessório: LAF5412, LAF5413, LAF5416, LAF5418, LAF5420, LAF5424, 
LAF5430, LAF5436

Número de série:

Está em 
conformidade com:

Método de 
certificação:

Self-certified, per Annex 
V of the Directive

2006/42/EC Machinery Directive
EN ISO 500-1; EN ISO 982 EN ISO 2860; 
EN ISO 2867; EN ISO 3457; EN ISO 
15100-1; EN ISO 12100-2 EN ISO 13857; 
EN ISO 14121-1 EN 60529

Nome e endereço da pessoa na Comunidade que está autorizada a reunir a documentação técnica de fabricação:

GENESIS GmbH
Alpenstrasse 71
Memmingen, GERMANY D – 87700

En Dexter, Assinatura, Cargo, Data Assinatura::  _________________________________
Cargo: ______________________________________
Data: _______________________________________


