
H245PB     1-11-13-2

800-456-7100  I  www.paladinattachments.com       503 Gay Street, Delhi, IA  52223, United States of America   Copyright ©

MANUAL DO OPERADOR

GARFOS PARA PALETE 
PATENTEADO

 NÚMERO DE SÉRIE: ___________________ Translation of Original
   Número de Peça:  75663-XPB
 NÚMERO DO MODELO: ___________________ Rev.  2





SUMÁRIO

H244PB     1-15-13-2

PREFÁCIO ................................................................................................................................................. 3

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
 DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA ......................................................................................................... 5
 PRECAUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA.......................................................................................... 5-7
 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS .................................................................... 8-9

ADESIVOS
 ADESIVOS.............................................................................................................................................. 10

INSTALAÇÃO
 FIXAÇÃO E DESCONEXÃO DO GARFO PARA PALETE ......................................................................11
 INSTALAÇÃO DOS DENTES DO GARFO ..............................................................................................11
 AJUSTE DOS DENTES DO GARFO ...................................................................................................... 12
 INSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS OPCIONAIS .................................................................................... 12
  
OPERAÇÃO ............................................................................................................................................... 13-14

ESPECIFICAÇÕES
 ESPECIFICAÇÕES ................................................................................................................................ 15
 ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DE PARAFUSOS ............................................................................. 16

75663-XPB 1



PÁGINA DEIXADA  
EM BRANCO  

INTENCIONALMENTE

2 75663-XPB



PREFÁCIO

H002PB     7-31-13-4

INFORMAÇÕES GERAIS
 Este produto foi cuidadosamente projetado e fabricado para proporcionar muitos anos de ope-
ração 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, entre-
tanto,	resevamo-nos	o	direito	de	reprojetar	e	alterar	o	implemento	conforme	possa	ser	necessá-
rio,	sem	aviso	prévio.

ANTES DE OPERAR
 A responsabilidade principal pela segurança com este equipamento é do operador. Verifique se 
o equipamento está sendo operado somente por pessoas treinadas que tenham lido e compreendido 
este manual. Se houver alguma parte deste manual ou função que você não entendeu, entre em con-
tato com o concessionário autorizado ou com o fabricante para obter assistência adicional. Mantenha 
este manual disponível para consulta. Forneça o 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 cuidadosamen-
te 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 pa-
drões exigidos.
 Anote o número de modelo e o número de série da unidade na capa deste manual. O departa-
mento 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 mui-
tos 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 de-
terminar 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.paladinattachments.com/patents.asp.
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DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA

PERIGO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

ATENÇÃO! LEIA O MANUAL ANTES DE INSTALAR
Instalação, operação ou manutenção deste equipamento feita de forma incorreta pode 
provocar 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 SEGU-
RANÇA
Leia todos os adesivos de segurança e as declarações de segurança em todos os 
manuais antes de operar este equipamento ou de trabalhar nele. 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 montar, realizar 
manutenção, reparar, remover ou operar este equipamento.

CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO
Conheça as capacidades, dimensões e operações do equipamento antes de operá-
-lo. Inspecione visualmente o equipamento antes de iniciar e nunca opere equipa-
mentos que não estejam em condições de funcionamento adequadas e com todos 
os dispositivos de segurança intactos. Verifique todas as peças de fixação para 
garantir que estejam bem apertadas. Verifique se todos os pinos de travamento, 
trincos e dispositivos de conexão estão instalados e fixados corretamente. Remova 
e substitua todas as peças danificadas, com sinais de fadiga ou excessivamente 
desgastadas. Verifique se todos os adesivos de segurança estão no lugar e legíveis. 
Mantenha limpos os adesivos e troque-os se já estiverem desgastados ou se for 
difícil lê-los.

ATENÇÃO

AVISO

ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PESSOAL 
GRAVE OU MORTE OCORRERÁ SE AS INSTRUÇÕES NÃO FOREM SEGUI-
DAS CORRETAMENTE.
ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PESSO-
AL GRAVE OU MORTE PODE SER PROVOCADA SE AS INSTRUÇÕES NÃO 
FOREM SEGUIDAS CORRETAMENTE.
ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PES-
SOAL LEVE PODE SER PROVOCADO SE AS INSTRUÇÕES NÃO FOREM 
SEGUIDAS CORRETAMENTE.
OBSERVAÇÃO INDICA UMA MENSAGEM DE DANO À PROPRIEDADE.OBSERVAÇÃO

ESTE SÍMBOLO SOZINHO OU JUNTO COM A PALAVRA ATENÇÃO DO COMEÇO 
AO FIM DESTE MANUAL É UTILIZADO PARA CHAMAR A ATENÇÃO PARA INS-
TRUÇÕES QUE ENVOLVEM A SEGURANÇA PESSOAL DO OPERADOR OU DE 
OUTRAS PESSOAS. NÃO SEGUIR ESSAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM ACI-
DENTE PESSOAL OU MORTE.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

ATENÇÃO! PROTEJA-SE CONTRA DETRITOS ARREMESSADOS
Sempre use óculos de segurança, óculos de proteção ou proteção facial corretos ao 
inserir ou extrair pinos ou quando alguma operação gerar pó, arremesso 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 pos-
sa repentinamente desabar ou mudar de posição. Verifique se o material de apoio 
é sólido e se não está deteriorado, 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 operador.

ATENÇÃO! TOME CUIDADO COM A PRESSÃO DO FLUIDO HIDRÁULICO
Fluido hidráulico sob pressão pode penetrar a pele e provocar acidente pessoal 
grave ou morte. Vazamentos hidráulicos sob pressão podem não ser visíveis. Antes 
de conectar ou desconectar mangueiras hidráulicas, leia o manual do operador do 
veículo rebocador para conhecer em detalhes as instruções de conexão e descone-
xão 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 imediatamente. Se o médico não estiver familiarizado com esse tipo de 
acidente pessoal, peça a ele que se inteire do assunto imediatamente para de-
terminar 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.

PAPELÃO

MANGUEIRA OU 
CONEXÃO HIDRÁULICA

LUPA

H004PB     3-10-08
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

H005PB     3-10-08

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 mo-
difique nenhum equipamento ou dispositivo da ROPS (Estrutura de Proteção Contra 
Capotagem) ou 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 as ferramentas corretas 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.

OPERE O EQUIPAMENTO DE FORMA SEGURA
Não opere o equipamento enquanto não for completamente treinado por um ope-
rador qualificado em como usar os controles, e enquanto não conhecer as capaci-
dades, 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 con-

troles 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 posi-

ção 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 implemento.
•	 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 seguran-
ça, entre em contato com seu supervisor ou com o coordenador de segurança 
para pedir explicação.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO
ATENÇÃO!  SAIBA ONDE ESTÃO AS LINHAS DAS EMPRESAS DE SER-

VIÇO PÚBLICO
     Observe as linhas elétricas suspensas e as outras linhas das empresas de serviço público. 

Verifique se o equipamento irá ultrapassá-las. Ao escavar, entre em contato com empresas 
locais de serviço publico para obter a localização de suas linhas subterrâneas de gás, água 
e bueiros, bem como de qualquer outro perigo que possa existir.

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

 Recomenda-se utilizar equipamentos supressores de poeira, coletores de poeira e, se ne-
cessário, equipamentos de proteção individual (EPI) durante a operação de qualquer imple-
mento que possa gerar altos níveis de poeira.

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.

 Ao lixar ou esmerilhar a tinta, evite respirar a poeira. 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.

OPERAÇÃO DO IMPLEMENTO
• Opere somente estando na estação do operador com o cinto de segurança corretamente 

afivelado.
• Não exceda a capacidade de elevação recomendada para quaisquer dentes de garfo 

aprovados ou para o veículo rebocador.
• Não eleve fardos cilíndricos sem instalar a garra para fardos com três lanças opcional.
• Não use os dentes do garfo como pé-de-cabra ou para qualquer finalidade que não seja 

elevação.
• Reduza a velocidade ao dirigir sobre terreno irregular, em uma ladeira ou ao fazer curvas, 

para evitar tombar o veículo.
• Um operador não deve usar drogas ou álcool, pois podem alterar sua vigilância ou coorde-

nação. Um operador que esteja tomando medicamentos com receita médica ou de venda 
livre deve procurar orientação médica para saber se pode operar o equipamento de forma 
segura.

• renda a carga adequadamente. Cargas que não estejam presas podem cair 
inesperadamente. Ao transportar uma carga, mantenha os dentes o mais próximo possível 
do solo.

• Nunca eleve uma carga com um garfo.
• Engate completamente a carga antes de elevá-la. O comprimento do garfo deve ser pelo 

menos dois terços do comprimento da carga. Quando é necessária a inclinação para trás 
para estabilizar a carga, tome extremo cuidado.

• Antes de sair do veículo rebocador, abaixe o implemento até o solo, acione os freios de esta-
cionamento, desligue o motor do veículo rebocador e remova a chave de partida.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO

TRANSPORTE DO IMPLEMENTO
•	 Sempre faça o deslocamento com o implemento o mais próximo possível do 

solo. Dirija lentamente sobre solo irregular e em ladeiras.
•	 Ao	dirigir	em	vias	públicas	use	luzes	de	segurança,	refletores,	sinalização	SMV	

(Veículo	de	Movimentação	Lenta)	etc.	para	evitar	acidentes.	Verifique	as	regula-
mentações	governamentais	locais	que	possam	afetar	o	transporte.

•	 Não	trafegue	próximo	a	fossos,	escavações	etc.	pois	podem	ocorrer	desmorona-
mentos.

•	 Não	fume	ao	reabastecer	o	combustível	do	veículo	rebocador.	Deixe	espaço	
para	expansão	no	tanque	de	combustível.	Limpe	todo	o	combustível	derramado.	
Tampe	firmemente	ao	concluir.

MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO
•	 Antes	de	realizar	manutenção,	abaixe	o	implemento	até	o	solo,	acione	os	freios	

de estacionamento, desligue o motor e remova a chave de partida.
•	 Adesivos	de	segurança	desgastados,	danificados	ou	ilegíveis	devem	ser	substi-

tuídos. Adesivos de segurança novos podem ser encomendados da Paladin sem 
custo.

•	 Nunca trabalhe sob um implemento elevado.
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#43312
#50-0831

ATENÇÃO

ATENÇÃO

ADESIVOS
INFORMAÇÕES GERAIS
 Os diagramas a seguir mostram o local de todos os adesivos utilizados no implemento. Os 
adesivos são identificados por seus números de peça, havendo cópias reduzidas dos adesivos reais 
mostradas nas páginas a seguir. Use essas informações para encomendar reposições para adesivos 
perdidos ou danificados. Verifique se você entende todos os adesivos antes de operar o implemento. 
Eles contêm as informações que se devem conhecer para segurança do implemento. (Veja as explica-
ções dos adesivos nas páginas a seguir.)

IMPORTANTE: Mantenha todos os adesivos de segurança limpos e legíveis. Substitua todos os 
adesivos de segurança ausentes ou danificados. Ao substituir peças que tenham fixados adesivos de 
segurança, os adesivos de segurança também devem ser substituídos.

SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVOS DE SEGURANÇA: Limpe a área de aplicação com um solvente 
não inflamável, então lave a mesma área com água e sabão. Deixe a superfície secar. Remova a 
película traseira do adesivo de segurança, deixando exposta a superfície aderente. Aplique o adesivo 
de segurança na posição mostrada no diagrama e alise para eliminar todas as bolhas.

LEIA OS MANUAIS: (50-0831)
NÃO opere nem realize manutenção enquanto não tiver lido e 
compreendido a instrução e as informações de segurança no manual 
do operador e em todos os manuais do veículo rebocador.

Não exceda a capacidade de elevação de qualquer dente de garfo 
aprovado.

Não use os dentes do garfo como pé-de-cabra ou para qualquer 
finalidade que não seja elevação.

RISCO DE ESMAGAMENTO: (43312)

NÃO eleve fardos cilíndricos com o garfo para palete.

Mantenha a carga nivelada para evitar que o conteúdo caia sobre o 
operador.

Mantenha todos os transeuntes para trás a uma distância segura.

Não observar essa advertência pode provocar acidente pessoal grave 
ou morte.

(MOSTRADA A APLICAÇÃO DE 
MINICARREGADEIRA UNIVERSAL)

SITE DE PATENTES: http://paladinattachments.com/patents.
asp
(41204)
Consulte o site de patentes para obter informações sobre garfos 
para paletes com um anel “D” de retenção da carga.
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INSTALAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS
 Os garfos para palete Paladin foram projetados para serem de fáceis uso e manutenção. Os garfos para 
palete são montados no mecanismo de engate rápido/barra de ferramentas para fácil instalação.

ATENÇÃO! Nunca exceda a capacidade de elevação recomendada para os dentes de garfo 
aprovados ou para o veículo rebocador. Utilize os dentes para garfos corretos 
para a tarefa em vista.

ATENÇÃO!	 Para	evitar	acidente	pessoal	grave,	verifique	se	o	garfo	para	palete	está	travado	
com	firmeza	no	mecanismo	de	implementos	da	unidade.	Não	fazer	isso	pode	fazer	
com	que	o	implemento	de	separe	da	unidade.

FIXAÇÃO
 Instale o garfo para palete seguindo o manual do operador da unidade de potência para realizar a 
instalação correta de um implemento.  Verifique se a estrutura do garfo está travada com firmeza no veículo 
rebocador.

DESCONEXÃO DO GARFO PARA PALETE
 Sobre solo firme e nivelado, abaixe os braços de elevação contra a estrutura e ponha o garfo para palete 
no solo.
 Siga o manual do operador da unidade de potência para desprender (remover) um implemento.

IMPORTANTE: Siga todos os procedimentos de desligamento de segurança indicados no 
manual do operador da unidade de potência antes de sair da estação do operador.

INSTALAÇÃO DOS DENTES DO GARFO
 Com os braços da carregadeira abaixados e completamente retraídos, desligue a unidade de potência 
seguindo o procedimento de desligamento de segurança para sua unidade. (Se estiver instalando dentes com 
queda negativa, poderá ser necessário elevar um pouco os braços da carregadeira para evitar o contato com 
o solo durante a instalação.)  Verifique se o conjunto de fixação do dente está na posição destravado (PARA 
CIMA). Posicione a parte superior do garfo no trilho superior, no meio da estrutura, e gire para baixo. Deslize 
o garfo para o lado para assentá-lo na estrutura. Usando o conjunto de fixação que está no seu dente, trave 
no lugar. Instale todo(s) o(s) dente(s) da mesma forma. Verifique se o conjunto de fixação foi instalado em um 
entalhe no trilho superior e, portanto, prende o dente à estrutura. Consulte a Figura 1

FIGURA 1

POSICIONE A PARTE 
SUPERIOR DO DENTE 
DO GARFO NO TRILHO 

SUPERIOR, NO MEIO DA 
ESTRUTURA, E GIRE PARA 

BAIXO.

TRILHO SUPERIOR NA 
ESTRUTURA

A PARTE INFERIOR DO DENTE 
SAIRÁ DO TRILHO INFERIOR NO 

ENTALHE CENTRAL. DESLIZE 
PARA A ESQUERDA OU PARA 
A DIREITA PARA TRAVAR NO 

LUGAR

ENTALHES DE POSICIONAMENTO 
DOS DENTES
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INSTALAÇÃO

AJUSTE DOS DENTES DO GARFO
 Com os braços da carregadeira abaixados e completamente retraídos, desligue a unidade de potência 
seguindo o procedimento de desligamento de segurança para sua unidade. (Se os dentes ainda estiverem 
encostando no solo, pode ser necessário elevar os braços da carregadeira apenas o suficiente para eliminar o 
contato.) A partir do lado direito do seu garfo para palete, ajuste a posição do dente direito do garfo elevando o 
conjunto de fixação para a posição vertical ou girando o botão para a posição destravar e deslizando o dente 
do garfo até o local desejado. Reposicione o conjunto de fixação para a posição horizontal ou gire o botão para 
travar o dente do garfo no lugar. Verifique se a trava foi instalada em um entalhe e, portanto, prende o dente à 
estrutura.
 Passe para o lado esquerdo da estrutura do garfo para palete e repita o procedimento de ajuste para o 
dente esquerdo do garfo. Verifique se a distância do dente esquerdo ao centro da estrutura é igual à distância do 
dente direito.

AJUSTE DO DENTE DO GARFO FLUTUANTE: Solte os parafusos de ajuste nos colares de ajuste e deslize os 
dentes até a posição desejada, verificando se os dentes esquerdo e direito estão à mesma distância do centro da 
estrutura. Aperte os parafusos de ajuste para prender os dentes no lugar.

ATENÇÃO! Nunca exceda a capacidade de elevação recomendada para os dentes de garfo aprovados 
ou para o veículo rebocador. 

OBSERVAÇÃO:  As capacidades dos dentes do garfo são expressas em libras por par com 
centro de carga a 24 pol. (O centro de gravidade das cargas permitidas deve ser aplicado dentro 
das primeiras 24 pol. dos dentes do garfo, medidas a partir da face frontal da seção vertical do 
dente do garfo, na direção da ponta da seção horizontal do dente do garfo.)

INSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS OPCIONAIS
OBSERVAÇÃO: Não são recomendados conjuntos opcionais em transportadores de 
ferramentas compactos.
 Ao instalar o engate de reboque, suporte do sem-fim, garra para fardos com 2 lanças ou garra para 
fardos com 3 lanças na estrutura do garfo, primeiro remova os dentes do garfo existentes. 
 Posicione o lábio superior do implemento sobre a barra de montagem superior da estrutura do garfo com 
o lábio de montagem inferior no centro da estrutura. Gire o engate para baixo e deslize para o lado para travar a 
parte inferior e, em seguida, trave no lugar usando o pino do engate fornecido. Consulte a Figura 2
 Depois que o suporte do sem-fim estiver travado na estrutura do garfo, aparafuse o apoio (vendido 
separadamente) no suporte do sem-fim usando as peças de fixação fornecidas. Instale a rótula no conjunto 
usando o pino fornecido e, em seguida, prenda a unidade de acionamento do sem-fim na rótula com o pino pivô 
fornecido com a unidade de acionamento.

FIGURA 2

PINO DE ENGATE 
(INCLUI GRAMPO)

PARTE FRONTAL DO LÁBIO DE 
MONTAGEM INFERIOR

GARRA PARA FARDOS COM 2 
LANÇAS OPCIONAL

H242PB     1-15-13-2
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OPERAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS
 A Paladin têm vários garfos de paletes projetados para aplicações de transportadores de ferramentas 
compactos, tratores compactos, minicarregadeiras, carregadeiras de rodas e retroescavadeiras. Certifique-se de 
ter o garfo para palete projetado para o seu veículo rebocador.
 A grade de proteção metálica de serviço pesado da Signature Series oferece visibilidade para 
posicionamento dos dentes, maior resistência e também uma superfície suave para proteção contra danos à 
carga.
 Os garfos para palete da Signature Series incluem um anel de retenção de carga exclusivo (patenteado) 
para prender as cargas do garfo para palete ou para retirar cargas de caminhões, bem como muitos outros usos.
 Cada série de garfo para palete tem várias opções de dentes disponíveis.

ATENÇÃO! Opere o implemento somente devidamente sentado na estação do operador. Qualquer 
outro método pode provocar acidente pessoal grave ou morte. 

 Não exceda a capacidade de elevação recomendada para quaisquer dentes de garfo 
aprovados ou para o veículo rebocador. Mantenha a superfície de elevação dos garfos 
sempre nivelada. Não use os dentes do garfo como pé-de-cabra ou para qualquer 
finalidade que não seja elevação.

 Engate completamente a carga antes de elevá-la. O comprimento do garfo deve ser pelo 
menos dois terços do comprimento da carga. É recomendável manter a superfície de 
elevação dos garfos sempre nivelada. Quando é necessária a inclinação para trás para 
estabilizar a carga, tome extremo cuidado. 

 Não eleve fardos cilíndricos sem antes instalar uma garra para fardos, nem tente elevar 
uma carga com um garfo. 

 Reduza a velocidade ao dirigir sobre terreno irregular, em uma ladeira ou ao fazer curvas, 
para evitar tombar o veículo.

 Prenda a carga adequadamente. Cargas que não estejam presas podem cair 
inesperadamente. Ao transportar uma carga, mantenha os dentes o mais próximo possível 
do solo.

 Antes de sair do veículo rebocador, abaixe os garfos para palete até o solo, acione os 
freios, desligue o motor do veículo rebocador e remova a chave de partida.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

 É responsabilidade do operador saber ou ter a capacidade de estimar o peso e o centro de carga da 
carga que será elevada. Conheça o terreno e a rota que será necessário percorrer. Ajuste a velocidade de 
deslocamento de maneira compatível. Sempre que possível, evite cargas de duas camadas, terreno irregular, 
curvas fechadas, início e parada de movimento repentinos.

1. Ajuste o espaçamento dos garfos de modo que engatem no palete ou na carga em sua largura máxima 
e, em seguida, aproxime-se da carga de modo que o peso fique centralizado entre os dentes do garfo. O 
lado mais pesado deve estar mais próximo da estrutura do garfo, não próximo às pontas dos dentes do 
garfo.
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2.	 Antes	de	fazer	a	elevação,	verifique	se	os	dentes	do	garfo	estão	completamente	sob	a	carga	e	nivelados.	
(O	comprimento	do	garfo	deve	ser	pelo	menos	dois	terços	do	comprimento	da	carga.)

OBSERVAÇÃO: Um Anel “D” de Retenção de Carga é fornecido na estrutura do garfo para prender as 
cargas, a fim de evitar que fiquem deslocadas de forma não intencional.

3.	 Eleve	um	pouco	a	carga	para	garantir	que	a	carga	esteja	estável.	Se	a	carga	parecer	instável,	abaixe	e	
reposicione	os	dentes	para	obter	total	estabilidade.

4.	 Eleve	a	carga	até	a	altura	MÍNIMA	necessária	para	o	terreno.

5.	 Durante	o	transporte,	mantenha	os	dentes	do	garfo	nivelados,	acelere	e	freie	gradualmente,	desacelere	
antes	de	fazer	curvas	e	evite	quaisquer	obstáculos,	saliências	ou	buracos.	Verifique	a	carga	com	
frequência	para	garantir	a	estabilidade.

OBSERVAÇÃO: Se estiver retirando a carga do solo, existem algumas práticas importantes que devem 
ser seguidas ao elevar a carga.

a.	 Inicie	a	elevação	de	forma	lenta	e	suave.	As	velocidades	de	elevação	podem	ser	ligeiramente	
aumentadas	depois	que	a	carga	começou	a	se	mover	e	aparenta	estabilidade.

b.	 Se	a	carga	começar	a	se	inclinar	ou	mover,	abaixe	até	o	solo	e	reposicione-a.
c.	 Abaixe	a	carga	com	cuidado	até	que	o	peso	da	carga	apoie-se	com	segurança	no	ponto	de	

abaixamento	e	os	garfos	estejam	livres	para	serem	retraídos	e	retirados	de	debaixo	da	carga.	

IMPORTANTE: Antes de remover os garfos da carga, verifique se o ponto de abaixamento tem algum 
indício de sobrecarga. Se houver alguma indicação de que o ponto de abaixamento não tem capacidade 
para suportar o peso da carga, pegue a carga novamente e abaixe-a sobre o solo. 
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TRANSPORTADOR DE FERRAMENTA COMPACTO
GARFOS PARA PALETE ITA CLASSE II

MODELO ALTURA LARGURA
OPÇÕES DE GARFO

COMPRIMENTO CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO
108366 27,75 pol. (705 mm) 40,00 pol. (1016 mm) 36 pol. (914 mm) 2200 lb (998 kg)

42 pol. (1067 mm) 2200 lb (998 kg)
48 pol. (1219 mm) 2200 lb (998 kg)

    

  GARFOS PARA PALETE DE PINO FLUTUANTE 

MODELO ALTURA LARGURA
GARFOS INCLUSOS

COMPRIMENTO CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO
32 pol. 

29,00 pol. (737 mm) 30,30 pol. (770 mm)
32 pol. (813 mm) 900 lb (408 kg)

42 pol. 42 pol. (1067 mm) 900 lb (408 kg)

TRATOR COMPACTO
GARFOS PARA PALETE ITA CLASSE II

MODELO ALTURA LARGURA
GARFO INCLUSO

COMPRIMENTO CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO
36 pol.

29,00 pol. (737 mm) 45,00 pol. (1143 mm)
36 pol. (914 mm) 2300 lb (1043 kg)

42 pol. 42 pol. (1067 mm) 2300 lb (1043 kg)
48 pol. 48 pol. (1219 mm) 2300 lb (1043 kg)

MINICARREGADEIRA
GARFOS PARA PALETE ITA CLASSE II SIGNATURE SERIES

MODELO ALTURA

LARGURA OPÇÕES DE GARFO
Sem 

Degrau
Com Degrau CAPACIDADE DE 

ELEVAÇÃO
45 pol.

38,75 pol. 
(984 mm)

45,88 pol. 
(1165 mm)

50,75 pol. 
(1289 mm)

Dentes Padrão 4000 lb (1814 kg)

60 pol. 60,75 pol. 
(1543 mm)

65,75 pol. 
(1670 mm)

Dentes para Serviço Pesado 5500 lb (2495 kg)

Dentes Value 3750 a 5500 lb
(1701 a 2495 kg)

Dentes de Queda Negativa 3930 lb (1792 kg)

CARREGADEIRA DE RODAS E RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA
GARFOS PARA PALETE ITA CLASSE III

MODELO ALTURA LARGURA
OPÇÕES DE GARFO

COMPRIMENTO CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO

10022
42,75 pol. 
(1086 mm)

48,00 pol. (1219 mm) 42 pol. (1067 mm) 10 000 lb (4536 kg)
10047 60,00 pol. (1524 mm) 48 pol. (1219 mm) 10 000 lb (4536 kg)

10021 72,00 pol. (1829 mm) 60 pol. (1524 mm) 10 000 lb (4536 kg)
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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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