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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.

75661-XPB 7



 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO 

 ATENÇÃO!  SAIBA ONDE ESTÃO AS LINHAS DAS EMPRESAS DE SERVIÇO PÚBLICO 
Observe as linhas elétricas suspensas e as outras linhas das empresas de serviço pú blico. 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 subterrâ neas 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 necessário, 
equipamentos de proteção individual (EPI) durante a operação de qualquer implemento 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 solda gem, por soldagem 
com solda fraca ou pelo uso de maçarico. Realize todo o traba lho em área externa ou bem ventilada e 
descarte adequadamente a tinta e o solven te. 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 minu tos 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 TRADO HELICOIDAL
•	 Todo	o	pessoal	espectador	deve	se	manter	a	uma	distância	de	no	mínimo	10	

pés	(3	m)	da	área	de	trabalho	da	perfuratriz	de	solo.
•	 Opere	somente	estando	na	estação	do	operador.
•	 Ao	operar	em	ladeiras,	dirija	subindo	e	descendo,	não	na	transversal.	Evite	op-

eração	em	declives	íngremes,	o	que	poderia	fazer	o	veículo	rebocador	tombar.
•	 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	coordenação.	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.

•	 Antes	de	sair	do	veículo	rebocador,	abaixe	o	implemento	até	o	solo,	acione	os	
freios	de	estacionamento,	desligue	o	motor	do	veículo	rebocador	e	remova	a	
chave	de	partida.

•	 Medidores	de	pressão	e	fluxo,	conexões	e	mangueiras	devem	ter	uma	
capacidade	nominal	de	pressão	operacional	no	mínimo	25%	superior	às	
pressões	mais	altas	do	sistema.

H187PB					11-10-10-2
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 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO 

TRANSPORTE DO TRADO HELICOIDAL
•	 Trafegue	somente	com	o	implemento	em	uma	posição	de	transporte	segura	

para	evitar	movimento	descontrolado.	Dirija	lentamente	sobre	solo	irregular	e	em	
ladeiras.

•	 Restrinja	o	trado	helicoidal	com	uma	corrente,	se	necessário,	para	evitar	o	movi-
mento	descontrolado	ao	se	deslocar	de	um	furo	a	outro.

•	 Não	trafegue	próximo	a	fossos,	escavações	etc.	pois	podem	ocorrer	
desmoronamentos.

•	 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.

•	 Remova	o	trado	helicoidal	do	veículo	rebocador	antes	de	transportá-lo	para/do	
canteiro	de	obra.

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

de	estacionamento,	desligue	o	motor	e	remova	a	chave	de	partida.
•	 Nunca	realize	nenhum	trabalho	no	implemento	se	não	estiver	autorizado	e	quali-

ficado	para	fazê-lo.	Sempre	leia	os	manuais	de	serviço	do	operador	antes	de	
fazer	qualquer	reparo.	Após	concluir	a	manutenção	ou	reparo,	verifique	se	o	fun-
cionamento	do	implemento	é	correto.	Se	não	estiver	funcionando	corretamente,	
sempre	etiquete	“NÃO	OPERE”	até	que	todos	os	problemas	sejam	corrigidos.

•	 Nunca	regule	a	válvula	de	alívio	para	uma	pressão	mais	alta	que	a	recomendada	
pelo	fabricante	do	veículo	rebocador.

•	 Adesivos	de	segurança	desgastados,	danificados	ou	ilegíveis	devem	ser	substi-
tuídos.	Adesivos	de	segurança	novos	podem	ser	encomendados	da	Paladin	sem	
custo.

•	 Nunca	faça	reparos	hidráulicos	enquanto	o	sistema	estiver	pressurizado.	Pode	
ocorrer	acidente	pessoal	grave	ou	morte.

H188PB					10-9-08
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LOCALIZADO NA CARCAÇA DA PLANETÁRIA: 
(GRANDE Nº 40881/PEQUENA Nº 40883)

LEIA OS MANUAIS: NÃO inicie a operação e nem faça 
manutenção ser ler e compreender as instruções e as 
recomendações de segurança do manual do operador 
e de todos os manuais do veículo rebocador.

PERIGO DE EMARANHAMENTO: Afaste-se do trado 
helicoidal rotativo e da ponta cortante. O contato com 
o trado rotativo pode causar acidentes pessoais graves 
ou morte. Tenha bastante cuidado com escavações 
próximo a locais onde geotêxteis podem estar 
presentes.

PERIGO DE ELETROCUSSÃO: Verifique a presença 
de linhas de transmissão antes de iniciar a operação. 
Deixar de localizar linhas das concessionárias de 
serviços públicos pode resultar em danos ao meio 
ambiente, acidentes pessoais ou morte.

LOCALIZADO APENAS NA CARREGADEIRA E NOS 
SUPORTES DE MONTAGEM DE ENGATE RÁPIDO:

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.

INFORMAÇÕES GERAIS
 As figuras a seguir são cópias reduzidas dos adesivos reais presentes nas unidades 
de trado helicoidal. Use esta informação para solicitar reposição 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. (Observe as 
explicações dos adesivos 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.

ADESIVOS

H199PB     10-14-08

LOCALIZADO NA CARCAÇA DA PLANETÁRIA DOS 
MODELOS X4075, X5075, X6075 e X8075:

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

Linha de dreno da caixa obrigatória.

ATENÇÃO

ATENÇÃO
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 MONTAGEM DE ENGATE RÁPIDO E CARREGADEIRA 
DO VEÍCULO REBOCADOR 

1. LEIA E COMPREENDA TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ANTES 
DE INICIAR A INSTALAÇÃO.

2. Remova a caçamba ou outro implemento do mecanismo de engate rápido do veículo 
rebocador.

3. Instale o suporte de montagem do engate rápido (1) no mecanismo de engate rápido do veículo 
rebocador de acordo com as recomendações do fabricante do veículo.

4. Fixe o conjunto giratório soldado (2) ao suporte de montagem de engate rápido (1) com o pino (3). 
Prenda o pino (3) com cavilhas (4).

5.	 Engate	e	fixe	a	unidade	de	acionamento	ao	conjunto	giratório	soldado	(2)	com	o	pino	(5)	e	as	
cavilhas (4) fornecidos no conjunto da unidade de acionamento.

6.	 Engate	e	fixe	o	trado	helicoidal	à	unidade	de	acionamento	usando	o	parafuso	e	a	porca	
fornecidos no conjunto da unidade de acionamento.

7. Consulte as instruções e recomendações para as conexões hidráulicas na seção "CONEXÃO 
DO SISTEMA HIDRÁULICO" deste manual.

1

2

3

4

5
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MONTAGENS DE RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA

1. LEIA E COMPREENDA TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE 
INICIAR A INSTALAÇÃO.

2. Remova a caçamba das conexões do pino do cilindro de rotação e do braço móvel. O pino do 
braço	móvel	será	usado	para	fixar	o	suporte	de	montagem	no	braço	móvel	da	retroescavadeira.	
O pino do cilindro de rotação não será necessário para a instalação da perfuratriz de solo.

3. Se estiver usando um suporte de montagem Universal (largura ajustável) para 
retroescavadeira, monte o conjunto espaçando as duas orelhas (2) na mesma largura do braço 
móvel	e	fixe	o	conjunto	na	base	giratória	da	retroescavadeira	(1)	com	quatro	parafusos	(3).	Fixe	
os parafusos (3) e as porcas (4). Após  a determinação da largura correta, as orelhas (2) 
devem ser soldadas na base giratória da retroescavadeira (1).

4.	 Engate	o	suporte	de	montagem	(universal	ou	fixo)	da	retroescavadeira	no	braço	móvel	usando	
o pino do braço móvel retirado da caçamba na etapa 1. Fixe o pino da caçamba conforme as 
recomendações do fabricante do veículo rebocador.

5.	 Engate	e	fixe	a	unidade	de	acionamento	ao	suporte	de	montagem	da	retroescavadeira	com	
o pino (6) e as cavilhas (5) fornecidos no conjunto da unidade de acionamento.

6.	 Engate	e	fixe	o	trado	helicoidal	à	unidade	de	acionamento	usando	o	parafuso	e	a	porca	
fornecidos no conjunto da unidade de acionamento.

7. Consulte as instruções e recomendações para as conexões hidráulicas na seção 
"CONEXÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO" deste manual.

1

2
3

4
65

UNIVERSAL
(para serviço leve) FIXA

(para serviço pesado)

H190PB     10-14-08
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INSTRUÇÕES DE CONEXÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO

1. Concluída a instalação de acordo com as instruções, você poderá executar as 
conexões hidráulicas necessárias para a perfuratriz de solo. LEIA E COMPREENDA 
TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE ENGATAR AS 
CONEXÕES HIDRÁULICAS.

2.	 O	concessionário	do	equipamento	é	quem	melhor	pode	lhe	orientar	sobre	o	melhor	
local	para	executar	as	conexões	hidráulicas	da	máquina	para	acionar	a	sua	unidade	de	
acionamento de perfuratriz de solo. A lista seguinte mostra os locais mais comuns para 
se	fazer	a	conexão	no	sistema	hidráulico	em	vários	tipos	de	máquinas.

•	 MINICARREGADEIRA	– Saídas hidráulicas auxiliares.

•	 RETROESCAVADEIRA	E	ESCAVADEIRA – Saídas hidráulicas auxiliares ou circuito do 
cilindro de rotação da caçamba.

•	 PÁ-CARREGADEIRA	DE	RODAS – Saídas hidráulicas auxiliares ou circuito do cilindro de 
rotação da caçamba.

•	 TRATOR	CARREGADEIRA – Saídas hidráulicas auxiliares ou circuito do cilindro de rotação 
da caçamba.

3. Determine o comprimento das mangueiras hidráulicas necessário para ligar a unidade 
de	acionamento	ao	local	da	máquina	em	que	será	executada	a	conexão	ao	sistema	
hidráulico.	O	comprimento	das	duas	mangueiras	hidráulicas	deve	ser	suficiente	para	
permitir a amplitude máxima da capacidade operacional das perfuratrizes de solo.

•	 Modelos	X625,	X825,	X1225,	X1425,	X1625,	3K2,	X975,	X1475,	X1975	e	X2475.	
Esses	modelos	requerem	duas	mangueiras	hidráulicas	de	1/2	pol.	(12,7	mm)	ou	3/4	pol.	
(19 mm) de DI com terminal fêmea JIC Nº 10 na ponta de cada mangueira para ligar as 
mangueiras	às	conexões	da	unidade	de	acionamento.

•	 Modelos	X4075,	X5075,	X6075	e	X8075.	Esses	modelos	requerem	duas	mangueiras	
hidráulicas	de	3/4	pol.	(19	mm)	com	terminal	fêmea	JIC	Nº	12	na	ponta	de	cada	
mangueira	para	ligar	as	mangueiras	às	conexões	da	unidade	de	acionamento.	Linha de 
dreno da caixa OBRIGATÓRIA.

OBSERVAÇÃO: As conexões na outra ponta de cada mangueira hidráulica devem ser 
compatíveis com as roscas dos acopladores hidráulicos de engate rápido a serem usados.

ATENÇÃO!  AS MANGUEIRAS E AS CONEXÕES DEVEM TER UMA PRESSÃO 
OPERACIONAL	CONTÍNUA	NOMINAL	PELO	MENOS	25%	SUPERIOR	AOS	
VALORES DE PRESSÃO MAIS ALTOS DO SISTEMA AO QUAL ESTÃO 
LIGADAS.

4. Concluídas as conexões hidráulicas e as inspeções de vazamentos, a perfuratriz 
de solo está pronta para operação. LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES 
DE OPERAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE OPERAR 
A PERFURATRIZ DE SOLO.

H191PB     10-14-08
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USO PRETENDIDO 
 Esta unidade foi projetada para perfurar furos verticais no solo. Utilizar de alguma outra 
maneira é considerado contrário ao uso pretendido.

INFORMAÇÕES GERAIS – MODELO 3K2 UNIDADE DE ACIONAMENTO
  A perfuratriz de solo de 2 velocidades tem uma velocidade solenoide com uma caixa 
de controle elétrico para seleção da velocidade operacional. Recomenda-se Alta velocidade/
Baixo torque para solo pouco arenoso ou com trado de pequeno diâmetro; recomenda-se 
a configuração de Baixa velocidade/Alto torque para solos duros ou escavação com trado 
de grande diâmetro. 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
1.   Concluídos os procedimentos de instalação confirme as instruções e a revisão das 

recomendações de segurança e do restante do manual do operador, a Perfuratriz 
Hidráulica Paladin está pronta para iniciar a operação.

2.  Antes de iniciar a escavação, teste a velocidade do trado (se equipado) para determinar 
que configuração é mais adequada para as condições do solo e o diâmetro do trado. 

3.  Com o trado elevado, fora do chão, e o motor do veículo rebocador em baixa rotação, 
acione a válvula de controle da perfuratriz para determinar a posição correta da 
alavanca da válvula de controle para girar o trado em rotação de avanço (sentido 
horário). Essa é a posição de "escavação".

4. Retorne a válvula de controle da perfuratriz de solo para a posição neutra para 
interromper a rotação do trado. Abaixe o trado até o solo de modo que apenas a ponta 
central penetre o solo cerca de 2 pol. (51 mm).

5.  Acione a válvula de controle da perfuratriz para que o trado gire em rotação de avanço 
(sentido horário). A pressão deve ser o suficiente apenas para garantir a penetração 
positiva do trado no solo. Alivie a pressão sobre o solo se a rotação do trado 
desacelerar consideravelmente ou parar. A pressão excessiva sobre o solo fará o trado 
parar com frequência.

6.  Quando a profundidade de penetração no solo chegar a cerca de 24 pol. (610 mm), 
remova o trado do furo e limpe a terra presente. Repita o procedimento até alcançar 
a profundidade desejada.

7.  Quando alcançar a profundidade de furo requerida, deixe o trado girar alguns segundos 
essa profundidade para limpar o furo.

8. Retorne a válvula de controle da perfuratriz de solo para a posição neutra para 
interromper a rotação do trado. Retire e afaste o trado do furo e acione a válvula de 
controle da perfuratriz para girar e remover o solo solto do trado.

OBSERVAÇÃO: Não inverta a rotação do trado para removê-lo do furo já que o solo solto na 
rosca voltará para o furo.

9.  Se necessário, repita as etapas 7 e 8 para obter um furo mais limpo.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
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10.  Em determinadas condições de solo ou quando a pressão aplicada for excessiva, 
o trado helicoidal pode se "parafusar" no chão e ficar preso, paralisando a perfuratriz. 
Se isso acontecer, mova a alavanca da válvula de controle para a posição inversa 
para inverter a rotação do trado (sentido anti-horário). Com o trado liberado, retorne 
a alavanca da válvula de controle para a posição de avançar rotação e continue a 
escavação.

11.  Se o trado se alojar sob rochas, raízes ou outras obstruções de grande porte, não 
tente remover o trado do solo. Observe a etapa 10 com o procedimento adequado para 
liberar o trado.

12.  Evite o excesso de carga lateral na perfuratriz de solo, o que pode danificar a unidade 
de acionamento ou o trado helicoidal.

13.  Mantenha os dentes e pontas do trado helicoidal em boas condições. Inspecione 
regularmente e sempre tenha à mão sobressalentes para fazer a substituição assim 
que detectar o desgaste, evitando danos aos suportes dos dentes e rosca do trado.

ARMAZENAGEM
•  Verifique se o motor da unidade de acionamento e as mangueiras estão cheias de óleo limpo 

e a planetária cheia.
•  Passe graxa no eixo de saída e anel, eixo de extensão e anel e todos os pinos de conexão para 

evitar a ferrugem e diminuir o desgaste.
•  Limpe completamente a unidade, removendo toda a lama, sujeira e graxa.
•  Verifique se há sinais visíveis de desgaste, quebra ou dano. Encomende todas as peças 

necessárias e faça os reparos necessários para evitar atrasos ao remover da armazenagem.
•  Aperte porcas, parafusos e conexões hidráulicas que estejam frouxos.
•  Vede o sistema hidráulico contra contaminantes e prenda todas as mangueiras hidráulicas 

afastadas do solo para ajudar a evitar dano. 
•  Substitua os adesivos que estiverem danificados ou que não estiverem legíveis.
•  Armazene a unidade em um local seco e protegido. Deixar a unidade no lado de fora encurtará 

materialmente sua vida útil.

Precauções adicionais para armazenagem de longo prazo:
•  Retoque com tinta todas as superfícies de onde a tinta saiu para evitar ferrugem.

RETIRADA DO DEPÓSITO:
•  Remova a cobertura.
•  Lave a unidade e substitua todas as peças danificadas e/ou ausentes. 
•  Verifique se as mangueiras hidráulicas não estão danificadas, substitua-as conforme necessário.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

H417PB     9-29-10

PONTOS DE ELEVAÇÃO
	 	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.

•	 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 provo-
car acidente pessoal grave ou morte.

PONTOS DE AMARRAÇÃO
	 	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	implemen-
to.	Não	conecte	acessórios	de	amarração	ao	redor	dos	cilindros	ou	de	alguma	maneira	que	
possa	danificar	as	mangueiras	ou	os	componentes	hidráulicos.	

•	 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 duran-
te 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.

TRANSPORTE
	 Ao	transportar	o	implemento,	siga	todas	as	regulamentações	governamentais	locais	
que	possam	se	aplicar	além	das	precauções	de	segurança	mencionadas	no	início	deste	
manual	referentes	aos	pontos	de	amarração	recomendados	e	a	qualquer	equipamento.		
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Procedimento Diariamente Após as 
primeiras 
50 horas

A cada 
1000 horas  

ou 12 meses
Verifique se há contaminação no óleo 
hidráulico. a
Inspecione as mangueiras hidráulicas. 

a
Verifique o trado.

a
Verifique a unidade de acionamento.

a
Verifique todos os acessórios 
(extensões, anéis). a
Troque o óleo da planetária.

a a
1. ÓLEO HIDRÁULICO LIMPO É FUNDAMENTAL. A contaminação do óleo hidráulico 

é a causa de 80% dos defeitos em componentes hidráulicos. Sempre evite que terra 
ou outros contaminantes penetrem no sistema hidráulico durante as operações de 
conexão e desconexão. Sempre use tampas e bujões em todos os engates rápidos 
quando fora de uso. Aperte bem as tampas de todas os orifícios para reter o óleo 
e evitar a entrada de terra e outros contaminantes nos sistemas hidráulicos.

2. VERIFIQUE SE HÁ CONTAMINAÇÃO NO ÓLEO HIDRÁULICO DIARIAMENTE. 
Se houver contaminação, determine a fonte do problema.

3. INSPECIONE OS CONJUNTOS DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DIARIAMENTE 
para verificar se as tampas estão quebradiças por causa de excesso calor. A redução 
de viscosidade no óleo hidráulico ocorre em temperaturas operacionais mais altas 
e causam a degradação dos aditivos fluidos, como os inibidores de desgaste. 
O calor excessivo causará vazamento interno mais intenso no motor da unidade de 
acionamento, diminuindo a eficiência da unidade de acionamento. Isso também pode 
fazer com que os selos do motor fiquem quebradiços e trinquem. A substituição das 
mangueiras antes da falha evitará a perda de óleo hidráulico, o processo demorado 
de “purga” do sistema, a contaminação do óleo hidráulico e os danos aos componentes 
por causa da cavitação. Esse cuidado também diminui a probabilidade de ferimentos 
causados pelo fluidos hidráulicos.

4. VERIFIQUE O TRADO DIARIAMENTE para observar se a ponta e os dentes cortantes 
estão soltos, desgastados ou quebrados. A ponta ou dentes desgastados podem afetar 
consideravelmente a penetração do trado e reduzir bastante a vida útil deste. Sempre 
tenha à mão pontas e dentes de reserva. Algumas condições de perfuração requerem 
a inspeção de pontas e dentes a intervalos menores.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO
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INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

H195PB     10-1-10-2

5. VERIFIQUE A UNIDADE DE ACIONAMENTO E TODOS OS ACESSÓRIOS 
DIARIAMENTE para ver se há parafusos e elementos de ligação soltos, empenados, 
trincados ou desgastados. Ao substituir parafusos use sempre o grau 5 ou 
superior. Sempre use arruelas de aperto com porcas sextavadas padrão ou porcas 
autotravantes.

6. VERIFIQUE TODOS OS PINOS DE CONEXÃO DIARIAMENTE para ver se há trincas, 
desgaste ou empenamento. Substitua se alguma dessas condições for encontrada.

7. VERIFIQUE O EIXO DE SAÍDA DA UNIDADE DE ACIONAMENTO DIARIAMENTE 
para ver se há trincas, desgaste, defeitos ou empenamento. Substitua se alguma 
dessas condições for encontrada.

8. TROQUE O ÓLEO DA CAIXA DE REDUÇÃO PLANETÁRIA APÓS AS PRIMEIRAS 
50 HORAS DE OPERAÇÃO, POSTERIORMENTE A CADA 1000 HORAS OU DOZE 
MESES, O QUE OCORRER PRIMEIRO. Use um lubrificante para pressão média a 
extrema API-GL-5, no. 80 ou 90 para encher a caixa de redução da planetária em 
condições normais de temperatura de 0° a 120°F (-18° a 49°C). VERIFIQUE O NÍVEL 
DE ÓLEO DIARIAMENTE para garantir a lubrificação adequada constante.

9. Verifique o óleo da engrenagem planetária como segue: Posicione a unidade de 
acionamento na horizontal em relação ao chão com o bujão de drenagem para 
cima. Verifique se o eixo de saída está completamente coberto de óleo. Complete se 
necessário.
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DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

H196PB     10-14-08

PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO POSSÍVEL
Baixa velocidade Baixo fluxo Meça com um fluxômetro. Se 

estiver baixo, investigue a 
causa.

Restrições nas linhas Libere as linhas.

Engates ou conexões muito 
pequenas

Substitua por tamanhos 
adequados.

Filtro de óleo sujo Substitua.

Bomba hidráulica desgastada 
ou defeituosa

Consulte o concessionário 
para fazer o reparo.

Potência insuficiente na 
escavação

Ponta ou dentes desgastados Substitua.

Pressão do sistema baixa 
(psi)

Meça com um manômetro. 
Se estiver baixo, investigue a 
causa.

Válvula de alívio danificada 
ou configuração incorreta

Regule ou substitua conforme 
necessário.

Carga excessiva Diminua a carga conforme as 
especificações da máquina.

Direção inversa Mangueiras invertidas Reinstale as mangueiras 
corretamente.

Superaquecimento do óleo Restrições nas linhas Libere as linhas.

Fluido sujo Substitua o filtro e o fluido 
hidráulico.

Quantidade insuficiente de 
fluido hidráulico

Complete o nível do 
reservatório. Aumente 
a capacidade de 
armazenamento do 
reservatório.

Vazamentos de óleo Mangueiras soltas ou 
danificadas

Aperte ou substitua.

Conexões soltas ou 
danificadas

Aperte ou substitua.

Selos do motor hidráulico 
desgastados ou danificados

Consulte o concessionário 
para fazer o reparo.
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ESPECIFICAÇÕES

A Paladin trabalha continuamente para aperfeiçoar seus produtos. Portanto, reservamos o direito de fazer alterações em 
nossos produtos ou especificações a qualquer momento, sem notificação prévia ou obrigação.

MODELO X825
Diâmetro máximo do trado helicoidal: 18 pol. (457 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 10 gpm (38 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 14 gpm (53 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3000 psi (211 kg/cm2) 
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) sextavado

VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
10 (38) = 63 1500 (105) = 733 (944)
12 (45) = 75 2000 (141) = 978 (1326)
14 (53) = 88 2500 (176) = 1222 (1657)
    3000 (211) = 1467 (1988)

MODELO X1225
Diâmetro máximo do trado helicoidal: 24 pol. (610 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 14 gpm (53 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 18 gpm (68 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi):  3000 psi (211 kg/cm2) 
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) sextavado

VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
14 (53) = 72 1500 (105) = 900 (1220)
16 (61) = 82 2000 (141) = 1199 (1626)
18 (68) = 92 2500 (176) = 1499 (2032)
    3000  (211) = 1799  (2439)

MODELO X1425

Diâmetro máximo do trado helicoidal: 30 pol. (762 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 18 gpm (68 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 22 gpm (83 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3000 psi (211 kg/cm2) 
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) sextavado

VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
18 (68) = 73 1500 (105) = 1126 (1527)
20 (76) = 82 2000 (141) = 1502 (2036)
22 (83) = 90 2500 (176) = 1877 (2545)
    3000 (211) = 2253 (3055)

MODELO X1625
Diâmetro máximo do trado helicoidal: 36 pol. (914 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 22 gpm (83 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 26 gpm (98 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3000 psi (211 kg/cm2) 
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) sextavado
 
 
VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
22 (83) = 72 1500 (105) = 1414 (1917)
24 (91) = 78 2000 (141) = 1885 (2556)
26 (98) = 85 2500 (176) = 2356 (3194)
    3000 (211) = 2827  (3833)

MODELO 975
Diâmetro máximo do trado helicoidal: 24 pol. (610 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 6 gpm (30 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 15 gpm (57 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3000 psi (211 kg/cm2)
Contrapressão máxima: 1500 psi (105 kg/cm2) 
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) circular
 2-9/16 pol. (65 mm) circular
 2 pol. (51 mm) sextavado

VELOCIDADE DE SAÍDA  TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
6 (23) = 36 2000 (141) = 1000 (1356)
8 (30) = 47 2500 (176) = 1277 (1731)
10 (38) = 60 3000 (211) = 1500 (2034)
12 (45) = 71 
15 (57) = 89 

MODELO 1475
Diâmetro máximo do trado helicoidal: 30 pol. (762 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 10 gpm (38 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 25 gpm (95 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3000 psi (211 kg/cm2) 
Contrapressão máxima: 1500 psi (105 kg/cm2)
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) circular
 2-9/16 pol. (65 mm) circular
 2 pol. (51 mm) sextavado

VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
10 (38) = 38 2000 (141) = 1600 (2169)
12 (45) = 45 2500 (176) = 2000 (2712)
14 (53) = 53 3000 (211) = 2377 (3223)
16 (61) = 60 
18 (68) = 68 
20 (76) = 75 
25 (95) = 94 

INFORMAÇÕES GERAIS
 O motor hidráulico aciona o trado helicoidal mediante uma caixa de redução planetária selada. O projeto 
da engrenagem para serviço pesado proporciona uma longa vida útil a essas unidades com um mínimo de 
despesas e serviços de manutenção. As transmissões planetárias da Paladin são completamente seladas, 
com todas as peças móveis mergulhadas em óleo para garantir a lubrificação total permanente. Todos os 
modelos dispõem de rotação inversa para um retrocesso rápido quando se encontram obstruções. 
As especificações de velocidade e torque de saída baseiam-se em valores teóricos e são fornecidos apenas para fins de comparação.
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ESPECIFICAÇÕES

As especificações de velocidade e torque de saída baseiam-se em valores teóricos e são fornecidos apenas para fins de 
comparação.

MODELO 1975
Diâmetro máximo do trado helicoidal: 36 pol. (914 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 15 gpm (57 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 30 gpm (114 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3000 psi (211 kg/cm2) 
Contrapressão máxima: 1500 psi (105 kg/cm2)
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) circular
 2-9/16 pol. (65 mm) circular
 2 pol. (51 mm) sextavado

VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
15 (57) = 49 2000 (141) = 1856 (2516)
18 (68) = 58 2500 (176) = 2328 (3156)
20 (76) = 65 3000 (211) = 2769 (3755)
22 (83) = 71 
24 (91) = 78 
26 (98) = 84 
28 (106) = 90 
30 (114) = 97

MODELO 2475

Diâmetro máximo do trado helicoidal: 36 pol. (914 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 20 gpm (76 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 35 gpm (132 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3000 psi (211 kg/cm2) 
Contrapressão máxima: 1500 psi (105 kg/cm2)
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) circular
 2-9/16 pol. (65 mm) circular
 2 pol. (51 mm) sextavado

VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
20 (76) = 52 2000 (141) = 2308 (3129)
22 (83) = 57 2500 (176) = 2895 (3925)
24 (91) = 63 3000 (211) = 3451 (4686)
26 (98) = 68 
28 (106) = 73 
30 (114) = 78 
35 (132) = 93 

MODELO 3575

Diâmetro máximo do trado helicoidal: 48 pol. (1219 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 24 gpm (91 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 30 gpm (114 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 2500 psi (176 kg/cm2) 
Contrapressão de trabalho máxima: 300 psi (21 kg/cm2)
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) sextavado

VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
24 (91) = 45 1500 (105) = 2472 (3352)
27 (102) = 50 2000 (141) = 3296 (4469)
30 (114) = 56 2500 (176) = 4120 (5586)
 

Diâmetro máximo do trado helicoidal: 36 pol. (914 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 10 gpm (38 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 25 gpm (95 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3000 psi (207 bar)
Opções de eixo de saída: 2-9/16 pol. (65 mm) circular
 2 pol. (51 mm) sextavado

 VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
   BAIXA ALTA    ALTO BAIXO
FLUXO VELOCIDADE VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE  TORQUE
gpm (l/m) = rpm rpm psi (bar) = lb.-pé (N•m) lb.-pé (N•m)
15 (57) = 37 59 3000 (207) = 2053 (2783) 2923 (3963)
20 (76) = 48 81 

MODELO 3K2

A Paladin trabalha continuamente para aperfeiçoar seus produtos. Portanto, reservamos o direito de fazer alterações em 
nossos produtos ou especificações a qualquer momento, sem notificação prévia ou obrigação.
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ESPECIFICAÇÕES

As especificações de velocidade e torque de saída baseiam-se em valores teóricos e são fornecidos apenas para fins de 
comparação.

LINHA DE DRENO DA CAIXA 
OBRIGATÓRIA

LINHA DE DRENO DA CAIXA 
OBRIGATÓRIA

MODELO X6075
Diâmetro máximo do trado helicoidal: 48 pol. (1219 mm) 
Fluxo hidráulico mínimo: 30 gpm (114 l/m) 
Fluxo hidráulico máximo: 53 gpm (201 l/m) 
Pressão operação contínua máxima (psi): 3500 psi (246 kg/cm2) 
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) sextavado

2-1/2 pol. (63,5 mm) sextavado

 VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
30 (114) = 51 2000 (141) = 3624 (4913)
32 (121) = 54 2500 (176) = 4531 (6143)
34 (129) = 57 3000 (211) = 5437 (7372)
36 (136) = 61 3500 (241) = 6343 (8600)
38 (144) = 64  
40 (151) = 68 
42 (159) = 72 
44 (167) = 74 
46 (174) = 78 
48 (182) = 81 
50 (189) = 85 
52 (197) = 88  
53 (201) = 90 

MODELO X8075

Diâmetro máximo do trado helicoidal: 48 pol. (1219 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 36 gpm (136 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 54 gpm (204 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3500 psi (246 kg/cm2) 
Opções de eixo de saída: 2-1/2 pol. (63,5 mm) sextavado

 VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
36 (136) = 42 2000 (141) = 5194 (7042)
38 (144) = 45 2500 (176) = 6493 (8803)
40 (151) = 47 3000 (211) = 7791 (10563)
42 (159) = 50 3500 (241) = 9090 (12324)
44 (167) = 52 
46 (174) = 54 
48 (182) = 57 
50 (189) = 59  
52 (197) = 61 
54 (204) = 64 

MODELO X4075
Diâmetro máximo do trado helicoidal: 48 pol. (1219 mm) 
Fluxo hidráulico mínimo: 24 gpm (91 l/m) 
Fluxo hidráulico máximo: 32 gpm (121 l/m) 
Pressão operação contínua máxima (psi): 4000 psi (281 kg/cm2) 
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) sextavado

 VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
24 (91) = 58 2000 (141) = 2524 (3422)
26 (98) = 63 2500 (176) = 3155 (4278)
28 (106) = 68 3000 (211) = 3786 (5133)
30 (114) = 73 3500 (241) = 4417 (5989)
32 (121) = 78 4000 (276) = 5048 (6845)

 

MODELO X5075

Diâmetro máximo do trado helicoidal: 48 pol. (1219 mm)
Fluxo hidráulico mínimo: 28 gpm (106 l/m)
Fluxo hidráulico máximo: 40 gpm (151 l/m)
Pressão operação contínua máxima (psi): 3500 psi (246 kg/cm2) 
Opções de eixo de saída: 2 pol. (51 mm) sextavado

 VELOCIDADE DE SAÍDA TORQUE DE SAÍDA
FLUXO VELOCIDADE PRESSÃO TORQUE
gpm (l/m) = rpm psi (kg/cm2) = lb.-pé (N•m)
28 (106) = 59 2000 (141) = 2896 (3926)
30 (114) = 63 2500 (176) = 3620 (4908)
32 (121) = 68 3000 (211) = 4345 (5891)
34 (129) = 72  3500 (241) = 5069 (6909)
36 (136) = 76 
38 (144) = 80 
40 (151) = 85 
 

LINHA DE DRENO DA CAIXA 
OBRIGATÓRIA

LINHA DE DRENO DA CAIXA 
OBRIGATÓRIA

A Paladin trabalha continuamente para aperfeiçoar seus produtos. Portanto, reservamos o direito de fazer alterações em 
nossos produtos ou especificações a qualquer momento, sem notificação prévia ou obrigação.
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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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INTENCIONALMENTE
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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 planetary Auger drives for drilling vertical 

holes into the earth. 
  
  

 
Modelo do acessório: X SERIES AND 3K2 (X825, X1225, X1425, X1625, X975, X1475, 

X1975, X2475, X3575, 3K2, X4075, X5075, X6075, X8075) 
  
  

 
Número de série:       
  
  

 
Está em 
conformidade com: 

2006/42/EC Machinery Directive 
EN474-1, EN982, EN ISO 12100-1 

Método de 
certificação: 

Self-certified, per Annex 
V of the Directive 

 EN ISO 12100-2, EN ISO14121-1        
 EN ISO 2860, EN ISO 2867   
 
 

  
 

 

 
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  Delhi, Assinatura, Cargo, Data 
 

Assinatura::  _________________________________ 
 
Cargo: ______________________________________ 
 
Data: _______________________________________ 
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