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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 implemen-
to 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, reservamo-nos o direito de reprojetar e alterar o implemento conforme possa ser neces-
sário, 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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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 manuten-
ção. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA MENCIONADAS NESTE MA-
NUAL 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 ma-
nuais 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 equipamentos 
que não estejam em condições de funcionamento adequadas e com todos os dispositi-
vos de segurança intactos. Verifique todas as peças de fixação para garantir que este-
jam 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.

DECLARAÇÕES DE SEGURANÇA

PERIGO

ATENÇÃO

AVISO

ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PES-
SOAL GRAVE OU MORTE OCORRERÁ SE AS INSTRUÇÕES NÃO FOREM 
SEGUIDAS CORRETAMENTE.
ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PES-
SOAL GRAVE OU MORTE PODE SER PROVOCADA SE AS INSTRU-
ÇÕES NÃO FOREM SEGUIDAS CORRETAMENTE.
ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PES-
SOAL LEVE PODE SER PROVOCADO SE AS INSTRUÇÕES NÃO FO-
REM SEGUIDAS CORRETAMENTE.
OBSERVAÇÃO INDICA UMA MENSAGEM DE DANO À PROPRIEDADE.

OBSERVAÇÃO

ESTE SÍMBOLO SOZINHO OU JUNTO COM A PALAVRA ATENÇÃO DO COME-
ÇO AO FIM DESTE MANUAL É UTILIZADO 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.
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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 possa repen-
tinamente 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 conec-
tar ou desconectar mangueiras hidráulicas, leia o manual do operador do veículo rebo-
cador para conhecer em detalhes as instruções de conexão e desconexão de manguei-
ras ou conexões hidráulicas.

• Mantenha as partes não protegidas do corpo, como a face, olhos e braços o mais lon-
ge 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 médi-
ca imediatamente. 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 ma-
deira ao procurar por vazamentos hidráulicos. NÃO USE SUAS MÃOS PARA ISSO! 
CONSULTE A ILUSTRAÇÃO.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

PAPELÃO

MANGUEIRA OU 
CONEXÃO HIDRÁULICA

LUPA
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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 fun-
cionamento, 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 ne-
nhum 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 MA-
NEIRA SEGURA
• Não use roupas largas ou qualquer acessório que possa ficar preso em peças mó-

veis. 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 opera-
dor qualificado 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 contro-

les 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 des-

te implemento.
•	 Conheça as regras de segurança do local de trabalho bem como as regras de trân-

sito 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.
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ATENÇÃO! SAIBA ONDE ESTÃO AS LINHAS DAS EMPRESAS DE SERVIÇO 
PÚBLICO
Observe as linhas elétricas suspensas e as outras linhas das empresas de serviço público. Veri-
fique 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 DOEN-
ÇAS 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.

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

OPERAÇÃO DO IMPLEMENTO
• Bloqueie a entrada de transeuntes, animais etc. na área de trabalho. Detritos arremes-

sados podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. O rompedor é capaz de 
produzir grandes quantidades de detritos arremessados em todas as direções.

• Informe aos outros quando e onde você estará trabalhando. Certifique-se que não haja 
ninguém atrás do equipamento ou a diversas centenas de pés em qualquer direção ao 
redor do equipamento quando estiver em operação. Nunca permita que ninguém se 
aproxime do rompedor quando ele estiver em operação.

• Não opere o rompedor em um veículo rebocador sem proteções superior e dianteira ou 
FOPS (Estrutura de Proteção contra Queda de Objetos) instaladas.

• Não exceda a capacidade nominal de operação do veículo rebocador. 
• Opere somente estando na estação do operador.
• Ao operar em ladeiras, dirija subindo e descendo, não na transversal. Evite operação 

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 cur-

vas, para evitar tombar o veículo.
• Nunca eleve, mova nem gire uma carga ou um implemento acima de ninguém.
• Não eleve cargas que excedam a capacidade do veículo rebocador. A capacidade de 

elevação diminui à medida que a carga se distancia da unidade.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO
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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.
• transporte em reboque: Fixe o implemento nos pontos de amarração recomendados 

usando os acessórios de amarração adequados para manter a estabilidade. 
• Ao dirigir em vias públicas use luzes de segurança, refletores, sinalização SMV (Veículo 

de Movimentação Lenta) etc. para evitar acidentes. Verifique as regulamentações gov-
ernamentais locais que possam afetar o transporte.

• Não trafegue próximo a fossos, escavações etc. pois podem ocorrer desmoronamentos.
• Não fume ao reabastecer o combustível do veículo rebocador. Deixe espaço para ex-

pansão no tanque de combustível. Limpe todo o combustível derramado. Tampe firme-
mente ao concluir.

MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO
• Antes de executar manutenção (a menos que seja especificado de outra forma), abaixe o 

implemento até o solo, acione os freios, desligue o motor e remova a chave de partida.
• Nunca realize nenhum trabalho no implemento se não estiver autorizado e qualificado 

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 funcionamento do imple-
mento é correto. Se não estiver funcionando corretamente, sempre etiquete “NÃO OPE-
RE” até que todos os problemas sejam corrigidos.

• Adesivos de segurança desgastados, danificados ou ilegíveis devem ser substituídos. 
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.

• Nunca trabalhe sob um implemento elevado.

OPERAÇÃO DO IMPLEMENTO (Continuação)
• Ao usar o rompedor com um engate rápido, o operador deve verificar o peso total de 

trabalho, incluindo o peso do engate. Sempre certifique-se de que o engate esteja tra-
vado com firmeza no implemento antes do uso.

• O rompedor não deve ser usado como um freio de estacionamento para imobilizar o 
veículo rebocador ou utilizado de alguma maneira para ajudar a deslocar o veículo rebo-
cador. Observe as instruções do manual do operador do veículo rebocador antes de sair 
da estação do operador.

• Um operador não deve usar drogas ou álcool, pois podem alterar sua vigilância ou co-
ordenação. 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.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO
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 LOCAL DA ETIQUETA DE SÉRIE

#B4004080

#B4004080 #B4004080

#A4001200

#A4001200

#A4001200

#ADEM0430

LOGOTIPO

NÚMERO DO 
MODELOSFB LOGOTIPO

SFB250 & SFB350

SFB500 SFB750

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 se-
gurança, deixando exposta a superfície aderente. Aplique o adesivo de segurança na posição mostrada no diagrama 
e alise para eliminar todas as bolhas.

 ADESIVOS
DISPoSIção DoS ADESIvoS

INFORMAÇÕES GERAIS
 Os diagramas a seguir mostram o local de todos os adesivos utilizados no implemento. Os adesi-
vos 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 explicações dos adesivos 
nas páginas a seguir.)
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ADESIVOS

USE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
(A4001200):
Ação oBRIGAtÓRIA:  Use sempre equipamento 
de proteção adequado como óculos de seguran-
ça, proteção auditiva e capacete quando operar o 
equipamento.
LEIA OS MANUAIS:
Ação oBRIGAtÓRIA:  leia o manual de opera-
ção e serviço para ver informações importantes.
PERIGO DE ARREMESSO DE DETRITOS:
Mantenha-se a uma distância segura do imple-
mento quando o mesmo estiver em operação. Não 
fazer isso pode provocar acidente pessoal grave 
ou morte.

LOGO PALADIN 

GÁS NITROGÊNIO (ADEM0430):
Local de carregamento de nitrogênio

LUBRIFIQUE A CADA 2 HORAS (B4004080):
local da graxeira

LOGO SFB

Os seguintes kits de adesivos podem ser com-
prados em seu concessionário local. 

Kit Nº 28-10976  (SFB250)
Kit Nº 28-10977  (SFB350)
Kit Nº 28-10978  (SFB500)
Kit Nº 28-10979  (SFB750)

(Adesivos individuais não são vendidos sepa-
radamente)

Nitrogênio

 ATENÇÃO!
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INSTALAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS
 Os rompedores hidráulicos PALADIN são projetados para serem de fácil uso e manutenção.  Eles 
são operados pelo sistema hidráulico auxiliar do veículo rebocador. Devido aos vários veículos rebocado-
res em que este implemento pode ser instalado, todos os rompedores, excetuando os SFB500 e SFB750, 
são fornecidos sem mangueiras hidráulicas ou engates. Eles podem ser adquiridos no concessionário 
local. As mangueiras devem ter comprimento suficiente para não enroscar ou serem esmagadas durante a 
operação e devem estar classificadas para a pressão hidráulica máxima do sistema hidráulico do veículo 
rebocador. Consulte a seção Especificações para ver os requisitos de tamanho das mangueiras.

ATENÇÃO!	 O	veículo	rebocador	deve	estar	equipado	com	um	compartimento	do	operador	
que proporcione ambiente de operação seguro sempre que se trabalhar com 
materiais ou objetos que possam penetrar na estação do operador. 

 Seu rompedor hidráulico foi fornecido com as peças de montagem adequadas.

INSTALAÇÃO AO VEÍCULO REBOCADOR
1. Remova quaisquer acessórios da parte frontal da carregadeira.
2. Seguindo todas as práticas de segurança padrões e as instruções para instalar um implemento no 

manual do operador do seu veículo rebocador, instale o implemento na carregadeira.

ATENÇÃO!	 Para	evitar	acidentes	pessoais	graves,	verifique	se	o	implemento	está	travado	
com	firmeza	no	mecanismo	de	fixação	da	unidade.	Não	fazer	isso	pode	fazer	
com que o implemento se separe da unidade.

3. Abaixe a unidade no solo e libere a pressão nas linhas hidráulicas auxiliares.
4. Seguindo o procedimento de desligamento apropriado, desligue e saia do veículo rebocador.
5. Após certificar-se de que os engates hidráulicos estejam livres de quaisquer materiais estranhos ou 

contaminantes, conecte os engates ao sistema hidráulico auxiliar do seu veículo rebocador.
6. Seguindo o procedimento de partida padrão do seu veículo rebocador, dê partida na carregadeira 

e opere o implemento para purgar todo o ar do sistema. Verifique se as conexões hidráulicas, o 
trajeto e o comprimento das mangueiras estão corretos.

7. A instalação do acessório foi concluída.

DESCONEXÃO DO VEÍCULO REBOCADOR
1. Antes de sair do veículo rebocador, abaixe os braços da lança completamente sobre a estrutura até 

o implemento ficar nivelado e sobre o solo, acione os freios, desligue o motor do veículo rebocador 
e remova a chave. 

2. Siga o manual do operador do veículo rebocador para liberar a pressão nas linhas hidráulicas.
3. Desconecte os engates e conecte-os uns aos outros ou instale tampas e plugues de poeira para 

evitar que contaminantes entrem no sistema hidráulico. Armazene mangueiras no acessório, fora 
do solo.

4. Siga o manual do operador do veículo rebocador para desconectar (remover) um implemento.
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INSTALAÇÃO

GUIA DE ESTILO DE FERRAMENTA
A tabela abaixo mostra os diversos tipos de ferramenta disponíveis para usar com o rompedor hidráulico. 
Escolha o tipo de ferramenta mais adequado à sua aplicação.

TIPO DE 
FERRA-
MENTA

FOR-
MATO

COMPRIMENTO
polegadas (mm)

PESO
lb (kg) APLICAÇÕES

PONTEIRA 
CÔNICA

SFB250 SFB350 SFB500 SFB750 SFB250 SFB350 SFB500 SFB750

Penetração muito boa
Rocha mole e não abrasiva

Demolição geral
19,6”
(500)

22,8”
(580)

24,33”
(618)

27,5”
(697)

9,7
(4,4)

20,9
(9,5)

34
(15,4)

38,75
(17,6)

PONTEIRA 
PIRÂMIDE

19,6”
(500)

22,8”
(580)

24,33”
(618)

27,5”
(697)

9,7
(4,4)

21,1
(9,6)

33,75
(15,3)

37,5
(17)

Penetração máxima
Rocha mole e não abrasiva

PONTEIRA 
TALHA-
DEIRA

19,6”
(500)

22,8”
(580)

24,33”
(618)

27,5”
(697)

9,9
(4,5)

21,6
(9,8)

35,25
(16)

38,5
(17,5)

Penetração média
Rocha dúctil e não abrasiva

PONTEIRA 
CEGA

19,6”
(500)

22,8”
(580)

24,33”
(618)

27,5”
(697)

10,3
(4,7)

22,9
(10,4)

37,5
(17)

41,25
(18,7)

Transferência de energia muito 
boa

Rocha dura e abrasiva
Fragmentação secundária
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INSTALAÇÃO

(2)

(1)

(3)

INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DA PONTEIRA DA FERRAMENTA
Abaixe o rompedor até o solo e coloque-o sobre blocos de madeira, certificando-se de que ele esteja em 
uma superfície nivelada.
Insira uma barra de 10 mm no sentido da seta e bata com martelo para remover o pino elástico (1).
Com o pino elástico removido, em seguida remova o pino da ferramenta (2).
Insira a ponteira da ferramenta (3) e reinstale o pino da ferramenta e o pino elástico.
Lubrifique a ferramenta com graxa antes do uso. Consulte a seção Manutenção e Serviço para ver as 
especificações de lubrificação.
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OPERAÇÃO

USO PRETENDIDO
 O rompedor hidráulico Paladin foi projetado como uma ferramenta de demolição para fragmentar 
materiais duros como rocha ou concreto. Utilizar de alguma outra maneira é considerado contrário ao uso 
pretendido.

Alguns exemplos do uso inadequado incluem, mas não são limitados, ao seguinte:

Elevação de Cargas
Não eleve cargas com o rompedor. As cargas elevadas podem 
cair e causar acidentes pessoais graves ou morte. 




Movimentação de Cargas
Não movimente objetos com o rompedor. Movimentar obje-
tos com qualquer parte do rompedor pode causar danos ao 
equipamento.

INFORMAÇÕES GERAIS
 O rompedor hidráulico é montado no mecanismo de montagem do implemento do veículo rebo-
cador. Devido a este arranjo, são necessários conhecimentos profundos sobre o veículo rebocador para 
a operação da máquina. Leia e compreenda o manual do operador do veículo rebocador antes de tentar 
usar o rompedor.
  Antes de operar o rompedor, verifique a seção Especificações deste manual sobre o tamanho 
correto do veículo rebocador e os requisitos de vazão hidráulica e pressão. Verifique se o ajuste da 
pressão de alívio está dentro da faixa especificada para seu veículo rebocador. Se a pressão de alívio não 
estiver correta, ajuste a válvula de alívio adequadamente.  
 Verifique também se a vazão de óleo, na pressão de operação especificada, está dentro da 
faixa especificada para seu veículo rebocador. Se o veículo rebocador tiver uma válvula de controle de 
vazão, ajuste a válvula de controle adequadamente de modo que a vazão de óleo esteja dentro da faixa 
especificada.
Se o rompedor for utilizado em veículo rebocador que exceda as especificações descritas neste manual, a 
garantia da ferramenta será anulada.
O rompedor é previamente carregado em fábrica com nitrogênio e está pronto para ser usado.
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OPERAÇÃO

Operação	com	os	Cilindros	Posicionados	nas	Extremidades
Não opere o rompedor com os cilindros do braço do veículo rebocador 
e da caçamba na posição totalmente estendida ou totalmente retraída. 
Fazer isso pode causar danos aos cilindros.



Forçamento de Cargas com Alavanca
Não utilize a ferramenta de demolição como alavanca. Fazer isso 
causa desgaste prematuro das buchas da ferramenta e possível falha 
do rompedor.

Use	Embaixo	de	Água
Não opere o rompedor embaixo de água sem ajustar a pressão do ar 
fornecido. Fazer isso pode causar danos ao rompedor. Antes de usar o 
rompedor embaixo de água, entre em contato com o concessionário para 
obter instruções.

Impacto Inclinado
Durante o uso, mantenha sempre o rompedor em ângulo de 90 
graus em relação ao material. Impacto inclinado aumenta as ten-
sões e a força de flexão na ferramenta de demolição e nas buchas 
da ferramenta, o que pode causar desgaste prematuro e possível 
falha do rompedor.

Operação	Contínua
Durante o uso, não mantenha o rompedor no mesmo ponto por 
mais de 15 segundos. Fazer isso aquece a ferramenta de demoli-
ção, causando seu amolecimento o que pode causar achatamento 
da extremidade.


15s



90°
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OPERAÇÃO

ARMAZENAGEM:
• Remova o rompedor do veículo rebocador.
• 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.
• Remova a ferramenta e aplique graxa na parte inferior do pistão, bucha da ferramenta, pino da fer-

ramenta e dentro do cabeçote dianteiro. Após aplicar graxa suficiente, reinstale a ferramenta e cubra 
com uma lona à prova d’água. 

• Store unit in a dry and protected place. Leaving the unit outside will materially shorten its life.

Precauções Adicionais para Armazenagem de Longo Prazo  (mais do que um mês):
• Armazene o rompedor em um cavalete de armazenamento.
• Alivie a pressão de gás do cabeçote traseiro.
• Empurre o pistão para cima dentro do cilindro.
• vede com um bujão o orifício de fornecimento de alta pressão.
• Armazene a unidade em um local seco e protegido. Deixar a unidade no lado de fora encurtará mate-

rialmente sua vida útil.

REMOÇÃO DA ARMAZENAGEM:
• Remova a cobertura.
• Lave a unidade e substitua todas as peças danificadas e/ou ausentes.
• Verifique se as mangueiras hidráulicas não estão danificadas e substitua-as conforme necessário.
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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 acessóri-
os 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.

PONTOS DE AMARRAÇÃO
  Os pontos de amarração são identificados por adesivos de pontos de amarração onde ne-
cessário. Prender ao reboque por outros pontos não é seguro e pode danificar o implemento. Não co-
necte 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 durante o transporte e se 
estão conectados de tal maneira que evitem desengate não intencional ou desloca-
mento 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 pon-
tos de amarração recomendados e a qualquer equipamento. 

OPERAÇÃO
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MANUTENÇÃO E SERVIÇO

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. Leia e siga todas as precau-
ções de segurança antes de efetuar qualquer manutenção ou de detectar e solucionar problemas neste 
equipamento.

PROCEDIMENTO DIÁRIO SEMANAL MENSAL SEMESTRAL
Lubrifique a ferramenta de demolição com graxa a 
cada 2 horas. 
Verifique o aperto das mangueiras hidráulicas. Se 
necessário, reaperte. 
Verifique se há vazamentos de óleo e consulte o 
concessionário sobre outras inspeções. 
Verifique o aperto das hastes laterais. Se necessá-
rio, reaperte. 
Verifique o aperto dos parafusos da junta da carca-
ça e os parafusos da tampa superior. Se necessá-
rio, reaperte. 
Verifique se há buchas, pinos, bujões ou anéis de 
pressão danificados ou ausentes. Substitua se 
necessário. 
Verifique se há trincas na carcaça ou no suporte 
superior. 
Verifique a pressão do gás no cabeçote traseiro e 
recarregue se necessário. 
Verifique se há desgaste na ferramenta de demoli-
ção, pinos ou buchas da ferramenta. Substitua se 
o desgaste exceder o limite aceitável. 
Verifique os elementos de amortecimento e as 
placas de desgaste para ver se há desgaste. 
Substitua se o desgaste exceder o limite máximo 
permitido.


Verifique o filtro de óleo do veículo rebocador e 
substitua se necessário. 
Verifique se todas as partes da célula de energia 
estão em boas condições. 
Verifique o torque de todos os parafusos e porcas. 
Verifique as vedações e substitua se necessário. 

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.
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MANUTENÇÃO E SERVIÇO

 O fabricante recomenda a Graxa de Lítio Grau NLGI 2 com Aditivos de Bissulfeto de Molibdênio 
e Alto Ponto de Gota (260 °C, 500 °F). É desejável faixa de temperatura de -30 a 230 °C (-20 a 450 °F).

LUBRIFICAÇÃO DO ROMPEDOR
 Para manter o implemento em condições de trabalho adequadas, ele deve ser lubrificado diaria-
mente. Os pontos de graxa do implemento são mostrados a seguir. Se alguma graxeira estiver danifi-
cada ou ausente, substitua e lubrifique. Contato metal-metal causando desprendimento pode ocasionar 
marcas profundas de dano, podendo levar à formação de trincas por fadiga e falha eventual da ferra-
menta de demolição.
 A ferramenta de demolição deve ser lubrificada a cada duas horas. Certifique-se de que a haste 
da ferramenta esteja bem lubrificada (5 a 10 bombadas da pistola de graxa em nas buchas superior e 
inferior deve ser suficiente). Não aplique graxa demais.

ESPECIFICAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO

OBSERVAÇÃO Certifique-se de que a ferramenta de demolição esteja firmemente 
pressionada no cabeçote dianteiro ao aplicar graxa. Não fazer isso 
permite que a graxa preencha o espaço entre o pistão e a ferramenta 
de demolição o que pode danificar as vedações no cilindro inferior 
devido à sua pressurização, e também pode contaminar o óleo hi-
dráulico.

GRAXEIRA
(Injeção Manual)

SFB250 / SFB350 / SFB750 SFB500

GRAXEIRA
(Injeção Manual)
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MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Antes	de	executar	a	manutenção	ou	o	serviço,	abaixe	o	implemento	até	o	
solo,	desengate	o	sistema	hidráulico	auxiliar,	desligue	o	motor,	remova	a	
chave e acione os freios.

Nunca	execute	nenhum	trabalho	neste	implemento	a	não	ser	que	esteja	au-
torizado	e	seja	qualificado	para	tanto.	Sempre	leia	os	manuais	do	operador	
antes de fazer qualquer reparo. Após concluir a manutenção ou o serviço, 
verifique	se	o	implemento	funciona	corretamente.	Se	não	estiver	funcio-
nando	adequadamente,	sempre	identifique	"NÃO	OPERE"	até	que	todos	os	
problemas sejam corrigidos.

ATENÇÃO!

ATENÇÃO!

CARREGAMENTO DO CABEÇOTE TRASEIRO COM GÁS NITROGÊNIO
1. Instale manômetro no bloco de carregamento.
2. Gire o registro do bloco de carregamento no sentido 

horário para fechar a válvula de escape.
3. Conecte uma extremidade da mangueira ao tanque de gás 

nitrogênio.
4. Conecte a outra extremidade da mangueira ao bloco de 

carregamento.
5. Remova o bujão da válvula de carregamento na célula de 

energia.
6. Instale o bloco de carregamento na válvula de 

carregamento do cabeçote traseiro. Certifique-se de que o 
anel o esteja instalado no bloco de carregamento.

7. Gire lentamente o registro do tanque de nitrogênio no 
sentido anti-horário para carregar o cabeçote traseiro. 
Certifique-se de que a válvula de escape do bloco de 
carregamento esteja totalmente fechada.

8. Feche o tanque de gás nitrogênio girando o registro 
no sentido horário. Pressione o interruptor do bloco de 
carregamento para verificar a pressão de gás dentro do 
cabeçote traseiro (a pressão de gás indicada enquanto 
o interruptor está pressionado é o nível de pressão real 
dentro do cabeçote traseiro).

9. Após verificar a pressão de gás na etapa 8 (ela deve 
estar de 5 a 10 bar (72 a 145 psi) acima do nível de 
pressão especificado), abra lentamente a válvula de 
escape enquanto continua a pressionar o interruptor para 
descarregar o excesso de gás até que a pressão caia ao 
nível especificado.

10. Quando a pressão de gás estiver ajustada no nível 
especificado, solte o interruptor e abra a válvula de escape 
para descarregar o gás da mangueira de gás.

11. Remova o bloco de carregamento da válvula de 
carregamento.

12. Verifique se há vazamentos de gás usando bolhas de 
sabão ao redor da válvula de carregamento.

13. Instale o bujão.

REGISTRO

INTERRUPTOR

VÁLVULA 
DE ESCAPE

MANÔMETRO BLOCO DE 
CARREGAMENTO

BUJÃO

VÁLVULA DE 
CARREGAMENTO

TANQUE  
DE GÁS 
NITRO-
GÊNIO
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A (NOVA)
polegadas (mm)

B (SUBSTITUIR)
polegadas (mm)

SFB250 SFB350 SFB500 SFB750 SFB250 SFB350 SFB500 SFB750

13,5
(343)

14,6
(373)

15
(381)

16,61
(422)

9,0
(230)

9,8
(250)

11
(281)

12,67
(322)

1,5
(40)

2,1
(55) NA NA 1,6

(42)
2,2
(57) NA NA

NA NA 2,63
(67)

2,67
(68) NA NA 2,72

(69)
2,76
(70)

NA NA 2,63
(67)

2,67
(68) NA NA 2,72

(69)
2,76
(70)

84
(21,5)

86
(22)

1,40
(35,5)

78
(20)

76
(19,5)

78
(20)

1,25
(31,5)

62
(16)

MANUTENÇÃO E SERVIÇO

INSPEÇÃO DAS PEÇAS SUJEITAS A DESGASTE
 Substitua a ferramenta de demolição, as buchas inferior e superior e o pino da ferramenta quan-
do a condição de desgaste atingir as especificações máximas mostradas abaixo.

Ferramenta de Demolição

Bucha da Ferramenta

Bucha Superior

Bucha Inferior

Pino da Ferramenta

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B
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MANUTENÇÃO E SERVIÇO

FERRAMENTAS DO ACESSÓRIO

DESCRIÇÃO DA 
FERRAMENTA SFB250 SFB350 SFB500 SFB750 OBSERVAÇÕES

Caixa de Ferramentas 
(Tamanho Grande) 1 1 1 1

Chave, 19 mm 1 1 - - Carregamento de Gás  
(Cabeçote Traseiro)

Chave, 22 mm 1 1 - - Carregamento de Gás  
(Cabeçote Traseiro)

Chave, 24 mm - - 2 - Parafuso da Placa Superior

Chave, 27 mm 2 2 - 2

Parafuso da Placa Superior
Junta da Carcaça (SFB250/SFB350)

Carregamento de Gás  
(Cabeçote Traseiro) (SFB750)

Chave, 30 mm 1 1 - 1
Adaptador de Entrada/Saída

Haste Lateral (SFB250)
Junta da Carcaça (SFB500)

Chave, 36 mm - 1 1 1

Haste Lateral (SFB350)
Adaptador de Entrada/Saída (SFB500)

Junta da Carcaça  
(Carcaça Aberta) (SFB750)

- - 1 - Haste lateral

Chave allen, 8 mm 1 - - 1 Embaixo de Água 

Chave Fixa de Bater, 
41 mm 1 Haste lateral

Chave T, 5 mm - - 1 1 Carregamento de Gás  
(Cabeçote Traseiro)

Pino Cilíndrico, 
8 mm diâm. 1 1 1 - Pino da Ferramenta 

Pino Cilíndrico, 
15 mm diâm. - - 1 1 Bucha (Superior e Inferior)

Pino da Ferramenta (SFB750)

Instalador (-) - - - 1 Bujão de Borracha (Carcaça da Caixa) 

Pistola de Graxa, 500 cc 1 1 1 1
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DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO POSSÍVEL
O rompedor não dá partida linhas de pressão e retorno trocadas

 
Válvulas de parada fechadas

 
Pressão de gás no cabeçote traseiro 
muito alta

Válvula de operação emperrada

Desempenho ruim da bomba hidráu-
lica

Verifique as conexões da linha hi-
dráulica

Verifique as válvulas e abra se neces-
sário

Verifique a pressão e ajuste se ne-
cessário

Verifique se a válvula de operação se 
move suavemente

Verifique a bomba e entre em contato 
com o fabricante do veículo reboca-
dor se necessário

Força de impacto baixa Pressão de gás no cabeçote traseiro 
muito baixa
 
Ajuste da pressão de alívio muito 
baixo

Desempenho ruim da bomba 
hidráulica

Verifique a pressão e recarregue 
como necessário

Verifique a pressão e ajuste como 
necessário

Verifique a bomba e entre em contato 
com o fabricante do veículo reboca-
dor se necessário

operação lenta Conexão solta

Vazamento de Óleo

Válvulas de parada parcialmente 
fechadas

Pressão de gás no cabeçote traseiro 
muito alta

Verifique as conexões e aperte se 
necessário

Verifique se há vedações danificadas 
e substitua se necessário

Verifique as válvulas e abra totalmen-
te se necessário

Verifique a pressão e ajuste se ne-
cessário

Golpe irregular após opera-
ção normal

temperatura do óleo muito alta 

 
 
Desempenho ruim da bomba hidráu-
lica

 
Afastamento muito grande entre a 
ferramenta de demolição e as buchas 
da ferramenta

Desgaste na parte superior da ferra-
menta de demolição

Detritos da válvula de operação

Engripamento do pistão e cilindro

Verifique o nível de óleo e complete 
se necessário. 
Verifique o resfriador do veículo 
rebocador.

Verifique a bomba e entre em contato 
com o fabricante do veículo reboca-
dor se necessário.

Verifique o afastamento e substitua 
peças como necessário.

 
Remova e substitua

Remova e limpe a válvula

Remova e verifique o rompedor
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ITEM UNIDADE SFB250 SFB350 SFB500 SFB750

HASTE LATERAL (a) lb-pé
(Nm)

221
(300)

332
(450)

332
(450)

442
(600)

PARAFUSO/PORCA DA CARCAÇA (B) lb-pé
(Nm)

258
(350)

258
(350)

258
(350)

590
(800)

PARAFUSO/PORCA DA TAMPA SUPERIOR (C) lb-pé
(Nm)

221
(300)

221
(300)

221
(300)

221
(300)

ESPECIFICAÇÕES

A

A

B
B

C C

ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DO ROMPEDOR

DIMENSÃO COMPRIMENTO
polegadas (mm)

SFB250 SFB350 SFB500 SFB750

A 10,4
(266)

12,9
(330)

12
(305)

12
(305)

B 4,5
(116)

5,1
(130)

6,10
(155)

5,70
(145)

C 11,0
(280)

12,9
(330)

14,69
(373)

14,69
(373)

D 4,7
(120)

5,4
(138)

6,10
(155)

6,14
(156)

E 27,4
(697)

34,1
(867)

38,30
(973)

41,92
(1065)

F 40,9
(1040)

48,8
(1240)

54,84
(1393)

60,11
(1527)

G 1,5
(40)

2,1
(55)

2,76
(70)

2,67
(68)

SFB250 / SFB350 / SFB750 SFB500

B

E

A C

F

D

G

DIMENSÕES GERAIS
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ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
DESCRIÇÃO UNIDADE SFB250 SFB350 SFB500 SFB750

PESO DE TRABALHO lb
(kg)

297
(135)

414
(188)

512
(232)

573
(260)

TAXA DE IMPACTO bpm 700 - 1500 450 - 1150 650 - 1550 600 - 1100

PRESSÃO DE OPERAÇÃO psi
(bar)

1305 - 1740
(90 - 120)

1305 - 1885
(90 - 130)

1450 - 1030
(100 - 140)

1595 - 2175
(110 - 150)

PRESSÃO DE ALÍVIO psi
(bar)

2320 - 2610
(160 - 180)

2320 - 2610
(160 - 180)

2900 - 3045
(200 - 210)

2900 - 3045
(200 - 210)

VAZÃO DE ÓLEO gpm
(l/min)

4 - 9,2
(15 - 35)

6,6 - 11,9
(25 - 45)

10 - 21,9
(38 - 83)

11,9 - 21,9
(45 - 83)

CONTRAPRESSÃO psi
(bar)

145
(10)

145
(10)

145
(10)

145
(10)

DIÂMETRO DA FERRAMENTA polegadas
(mm)

1,56
(40)

2,15
(55)

2,64
(67)

2,65
(68)

TAMANHO DA LINHA  
DE PRESSÃO

polegadas
(mm)

50
(12)

50
(12)

75
(19)

75
(19)

TAMANHO DA LINHA  
DE RETORNO

polegadas
(mm)

50
(12)

50
(12)

75
(19)

75
(19)

PESO DO VEÍCULO 
REBOCADOR

lb
(t)

2200 - 6600
(1 -3)

4400 - 9900
(2 - 4,5)

4630 - 7055
(2,1 - 3,2)

4400 - 9900
(2 - 4,5)

PRESSÃO DO CABEÇOTE 
TRASEIRO

psi
(bar)

217
(15)

174
(12)

200
(13,8)

160
(11)

TEMPERATURA DO ÓLEO °F
(°C)

-4 ~ +176
(-20 ~ +80)

-4 ~ +176
(-20 ~ +80)

-4 ~ +176
(-20 ~ +80)

-4 ~ +176
(-20 ~ +80)

VISCOSIDADE DO ÓLEO 
HIDRÁULICO cSt 1000 - 15 1000 - 15 1000 - 15 1000 - 15

DIMENSÕES GERAIS
Rompedor com Suporte para Minicarregadeira DIMENSÃO COMPRIMENTO

polegadas (mm)

SFB500 SFB750

A 45,31
(1151)

45,31
(1151)

B 33,70
(856)

33,70
(856)

C 45,70
(1161)

49,25
(1251)

D 62,08
(1577)

67,40
(1712)

E 8,15
(207)

8,07
(205)

F 10,16
(258)

11,29
(287)

G 2,76
(70)

2,67
(68)

B A

C

D

G

EF
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PROCEDIMENTOS DO TESTE DE VAZÃO
 Executar corretamente este procedimento verificará se o circuito auxiliar do veículo rebocador é adequado 
para operar corretamente o implemento. Este procedimento tem forma genérica. É responsabilidade do usuário final 
assegurar que este procedimento seja adequado ao seu tipo de equipamento específico. Se não estiver disponível 
um medidor de vazão adequado, entre em contato com seu Distribuidor Hidráulico PALADIN para obter ajuda.

PROCEDIMENTO DE TESTE

1.  Com o circuito auxiliar (ou kit) completamente instalado, conecte o medidor de vazão entre as mangueiras de 
entrada e saída da ferramenta.

Observação:	sempre	use	as	mangueiras	fornecidas	para	o	implemento	e	certifique-se	de	que
o óleo hidráulico da máquina esteja entre 90 e 120 °F. Isso assegura leituras e ajustes corretos.

2.  Com a máquina ajustada no modo em que vai ser usada para operar o implemento, registre a vazão 
GPM ________ .

Localize no manual a vazão correta para o implemento na seção de especificações. Ajuste a máquina
para a vazão correta.
OBSERVAÇÃO:	Se	possível,	ajuste	a	máquina	sempre	no	modo	de	saída	de	vazão	mais	alta.	Isso	evita	que
o operador cause transbordamento nos implementos.

3. Depois que se obtiver a vazão correta, abra totalmente o restritor do medidor de vazão.
4.  Com a máquina no modo de implemento ajustado na etapa 2, registre a contrapressão. Neste momento, a leitura 

da pressão no manômetro é a contrapressão no circuito. Essa pressão não deve exceder 200 psi/13,5 bar. Contra-
pressão excessiva torna mais lenta a operação do implemento e causa falha prematura da vedação e superaque-
cimento.

Registre a contrapressão: _________ psi.

5.  Feche a válvula restritora no medidor de vazão até o alívio do implemento começar a abrir. A válvula de alívio abre 
quando a vazão (gpm), indicada no medidor de vazão, começa a declinar rapidamente. Localize a pressão de alí-
vio do sistema de operação das ferramentas na seção de especificações no manual. Ajuste o alívio do implemento 
conforme a especificação.

OBSERVAÇÃO:	A	pressão	da	válvula	de	alívio	deve	ser	maior	que	a	pressão	de	operação	do	implemento	e	
três	vezes	a	contrapressão.	Nunca	utilize	a	válvula	de	alívio	para	controlar	a	vazão	no	circuito.	A	pressão	de	
abertura representa perda de 4 gpm ou mais.

Registre a pressão de abertura: _________ psi.

Exemplo:
A pressão de operação de um rompedor é de 2700 psi. A contrapressão é de 150 psi. Uma boa regra a seguir para 
ajustar o alívio consiste em multiplicar a contrapressão por 3 e somar este número à pressão de operação do
implemento.

Pressão de operação   2700 psi

Contrapressão    450 psi

Pressão de operação da ferramenta 3150 psi

O ajuste da válvula de alívio deve ser maior que a pressão de operação estimada da ferramenta. Se o ajuste for mais 
baixo, o circuito pode sofrer danos. Ocorre geração de calor excessiva no circuito, o que provoca danos no imple-
mento e no veículo rebocador.

ESPECIFICAÇÕES
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TESTE DE CARGA DE CALOR
Com o kit de instalação corretamente montado e ajustado de acordo com o procedimento acima, faça o 
seguinte este de carga de calor.
1. Conecte o medidor de vazão entre as mangueiras de entrada e saída da ferramenta.
2.  Com o veículo ajustado no modo do implemento, restrinja o medidor de vazão até a pressão de 

1000 psi ser atingida. Esta pressão deve ser mantida durante todo o teste de carga de calor.
OBSERVAÇÃO: Pode ser necessário fechar o restritor à medida que a temperatura aumentar.
Monitore a temperatura do óleo que sai do medidor de vazão até não se observem mudanças. Registre 
o tempo necessário para o óleo estabilizar. Registre a temperatura nas proximidades (temperatura 
ambiente). Registre o tempo necessário para estabilizar: _________ minutos.

Registre a temperatura estabilizada do óleo: _________°F.

DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
 Se a vazão das bombas do veículo rebocador é adequada, mas não estiver chegando no imple-
mento, consulte o representante de serviço e analise o seguinte:

1. As válvulas do implemento não estão atuando. Verifique todas as conexões elétricas que fazem parte 
do kit do implemento.

2. Verifique se a tensão nas válvulas está correta.
3. Certifique-se de que o orifício REG da válvula não esteja entupido.
4. Verifique se o alívio principal do veículo rebocador está ajustado conforme a recomendação do fabri-

cante e se esse valor é maior ou igual ao alívio do circuito do implemento.
5. Se a válvula não desligar, verifique a linha de dreno (tanque) da válvula para assegurar que a pressão 

seja de 50 psi ou menos.

ESPECIFICAÇÕES
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PEÇAS

 Para fornecer-lhe as informações mais AtUAlIZADAS sobre peças, todas 
as peças deste implemento foram colocadas em nosso site, no endereço www.
paladinattachments.com/Manuals.  Utilize este diagrama e as listas de peças para 
localizar as peças de substituição.  

 Ao fazer manutenção em seu implemento, lembre-se de utilizar somente peças de 
substituição originais do fabricante. Peças substitutas podem não atender aos padrões 
necessários para ter operação segura e confiável.

 Para facilitar o pedido de peças, ao contatar a fábrica, tenha em mãos o PCN ou 
C/N (número de controle de produto) ou o modelo e o número de série do seu produto para 
assegurar que receberá as peças corretas para seu implemento específico.  

 O número de controle de produto, modelo e número de série do seu implemento devem 
ser registrados no espaço fornecido na capa deste manual. Estas informações podem ser 
obtidas na placa de identificação do número de série do seu implemento. 

GARANTIA

 Para fornecer-lhe as informações de garantia mais AtUAlIZADAS, a Declaração e 
os Procedimentos de Garantia da Paladin e os formulários de Registro e Reclamação em 
Garantia foram colocados e nosso site, no endereço www.paladinattachments.com.


