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PERIGO! PERIGO DE LÂMINA ROTATIVA! MANTENHA-SE AFASTADO! 
 OBJETOS PODEM SER LANÇADOS!
 NÃO OPERE perto de transeuntes.
 NÃO coloque as mãos ou os pés sob a plataforma durante a operação 

ou com o motor ligado.
 NÃO opere sem uma porta inestilhaçável (ou proteção dianteira) 

instalada na carregadeira.

ATENÇÃO! Antes de sair do assento do operador: Abaixe os braços de 
elevação contra a estrutura e ponha a unidade no solo. Desative 
o sistema hidráulico auxiliar. Desligue o Motor. Acione o freio de 
estacionamento. Remova a chave de partida.

ATENÇÃO! Operar a roçadeira de vazão padrão em um sistema hidráulico de alta 
vazão pode causar acidentes pessoais graves ou morte do operador 
ou de transeuntes devido à rotação mais alta. NÃO use a roçadeira de 
vazão padrão em sistemas hidráulicos de alta vazão. 

PERIGO! PERIGO DE ARREMESSO DE DETRITOS. RETIRE OS TRANSEUNTES 
E ANIMAIS DA ÁREA ANTES DE OPERAR. A ROÇADEIRA É 
CAPAZ DE PRODUZIR GRANDES QUANTIDADES DE DETRITOS 
ARREMESSADOS EM TODAS AS DIREÇÕES.

ATENÇÃO! As correntes limitadoras de elevação devem estar corretamente 
instaladas antes de operar.

ATENÇÃO! Estas Roçadeiras Paladin nunca devem ser operadas com a parte 
traseira da unidade mais de 12 pol. (305 mm) acima do solo. 

 Se houver alguma parte deste manual ou função que não foi entendida, entre 
em contato com o concessionário autorizado ou com o fabricante.
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PREFÁCIO
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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,	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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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
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ATENÇÃO! NÃO MODIFIQUE A MÁQUINA OU OS IMPLEMENTOS
Modificações podem diminuir a integridade do implemento e podem prejudicar o 
funcionamento, segurança, vida e desempenho do implemento. Ao efetuar reparos, 
use somente peças genuínas do fabricante, seguindo as instruções autorizadas. 
Outras peças podem estar abaixo do padrão de adaptação e qualidade. Nunca mo-
difique nenhum equipamento ou dispositivo da ROPS (Estrutura de Proteção Contra 
Capotagem) ou FOPS (Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos). Qualquer 
modificação deve ser autorizada por escrito pelo fabricante.

ATENÇÃO!  REALIZE MANUTENÇÃO E REPARO DO EQUIPAMENTO DE 
MANEIRA SEGURA
• Não use roupas largas ou qualquer acessório que possa ficar preso em peças 

móveis. Se você tem cabelos compridos, cubra-os ou prenda-os de forma que 
não se emaranhem no equipamento.

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

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

OPERE O EQUIPAMENTO DE FORMA SEGURA
Não opere o equipamento enquanto não for completamente treinado por um ope-
rador qualificado em como usar os controles, e enquanto não conhecer as capaci-
dades, dimensões e todos os requisitos de segurança do equipamento. Consulte o 
manual da máquina para ver essas instruções.
• Mantenha todas as placas de degraus, barras de apoio das mãos, pedais e con-

troles livres de sujeira, graxa, detritos e óleo.
•	 Nunca deixe ninguém em volta do equipamento quando ele estiver operando.
•	 Não permita passageiros no implemento ou no veículo rebocador.
•	 Não opere o equipamento estando em qualquer outro lugar que não seja a posi-

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

com este implemento em uma posição elevada.
•	 Não altere nem remova nenhum recurso de segurança do veículo rebocador ou 

deste implemento.
•	 Conheça as regras de segurança do local de trabalho bem como as regras de 

trânsito e de circulação. Quando em dúvida sobre alguma questão de seguran-
ça, entre em contato com seu supervisor ou com o coordenador de segurança 
para pedir explicação.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO

ATENÇÃO! SAIBA ONDE ESTÃO AS LINHAS DAS EMPRESAS DE 
SERVIÇO PÚBLICO

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

ATENÇÃO!  EXPOSIÇÃO AO PÓ DE SÍLICA CRISTALINA RESPIRÁVEL 
ALÉM DE OUTRAS POEIRAS PERIGOSAS PODE PROVOCAR 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS GRAVES OU FATAIS.
Recomenda-se utilizar equipamentos supressores de poeira, coletores de poeira e, se ne-
cessário, equipamentos de proteção individual (EPI) durante a operação de qualquer imple-
mento que possa gerar altos níveis de poeira.

ATENÇÃO!  REMOVA A PINTURA ANTES DE SOLDAR OU AQUECER
Vapores/poeira perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por soldagem, por 
soldagem com solda fraca ou pelo uso de maçarico. Realize todo o trabalho em área externa 
ou bem ventilada e descarte adequadamente a tinta e o solvente. Remova a pintura antes 
de soldar ou aquecer.

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

ATENÇÃO! DESCARTE NO FINAL DA VIDA ÚTIL
No final da vida útil da unidade, drene todos os fluidos e desmonte separando os diferentes 
materiais (borracha, aço, plástico etc.). Siga todas as regulamentações federais, estaduais e 
locais de reciclagem e descarte do fluido e de componentes.

OPERAÇÃO DO IMPLEMENTO
• Obstrua a passagem de observadores, animais domésticos etc. para a área de trabalho. 

Detritos arremessados podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. A roça-
deira é capaz de produzir grandes quantidades de detritos arremessados em todas as 
direções. 

• Avise a todos quando e onde o serviço será realizado. 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 da roçadeira em operação.

• Não eleve o implemento enquanto as lâminas estiverem girando.
• NÃO opere sem uma porta de cabine inestilhaçável (demolição) ou proteção dianteira 

instalada no veículo rebocador.
• Opere somente estando na estação do operador.
• Não exceda a capacidade nominal de operação do veículo rebocador.
• Certifique-se que todas as tampas, correntes defletoras dianteiras e correntes limitado-

ras de elevação estejam corretamente instaladas antes de operar a unidade. 
• Quando montada em uma carregadeira, não opere a roçadeira com a parte traseira do 

implemento mais de 12” acima do solo.
• Não eleve cargas que excedam a capacidade do veículo rebocador. A capacidade de 

elevação diminui à medida que a carregadeira se distancia da unidade. 
• Nunca tente entrar no equipamento ou sair dele quando ele estiver operando.
• Teste todos os controles antes de começar a operar.

H205PB     6-10-13
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OPERAÇÃO DO IMPLEMENTO
• 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.
• 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.

• Nunca deixe o implemento desacompanhado quando estiver na posição elevada. 
Certifique-se sempre que ambas as sapatas estejam no solo, o freio de estacionamento 
esteja acionado, o motor esteja desligado e as chaves de partida foram removidas, antes 
de sair do veículo rebocador.

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. 
• Tenha bastante cuidado ao carregar e descarregar a máquina em um caminhão ou re-

boque. Desconecte os engates hidráulicos durante o transporte.
• Ao dirigir em vias públicas use luzes de segurança, refletores, sinalização SMV (Veículo 

de Movimentação Lenta) etc. para evitar acidentes. Verifique as regulamentações gover-
namentais 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 expan-

são no tanque de combustível. Limpe todo o combustível derramado. Tampe firmemente 
ao concluir.

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

até o solo, desligue o motor, remova a chave de partida e acione os freios. Verifique se a 
rotação parou completamente antes de fazer qualquer ajuste ou reparo.

• 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 
OPERE” até que todos os problemas sejam corrigidos.

• Se o implemento deve permanecer elevado para a manutenção ou por qualquer outro 
motivo, calce a unidade com firmeza para evitar liberação acidental do mecanismo de 
elevação. Isso poderia causar danos ou acidentes pessoais.

• 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.

H206PB     6-10-13
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DISPOSIÇÃO DOS ADESIVOS

#50-0841

50-0841

50-0841

#43310

43310

43310

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

43309
43302

41013

43307

50-0833

50-0769

NÚMERO DO 
MODELO 

LOGOTIPO

43305 43305

50-0769

50-0769

50-0769
50-0831

 LOCAL DA ETIQUETA DE SÉRIE

41211

41219

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 in-
flamável, 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.

ROÇADEIRA PARA SERVIÇO PADRÃO
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DISPOSIÇÃO DOS ADESIVOS

#50-0841

50-0841

#43310

50-0835

50-0835

43310
43309

43302

41013

43307

50-0833 50-0769

NÚMERO DO 
MODELO 

LOGOTIPO

LOGOTIPO

43305

50-0769

50-0769

50-0831

 LOCAL DA 
ETIQUETA DE 

SÉRIE

41211

41220

ROÇADEIRA PARA SERVIÇO EXTREMO
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DECALS

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.

Verifique se a vazão de sua roçadeira e a do veículo 
rebocador são compatíveis antes de instalar ou operar.             

RISCO DE FLUIDO SOB ALTA PRESSÃO: (50-0833)
Um fluido que escape sob pressão pode ter força suficiente 
para penetrar a pele provocando acidente pessoal grave. 
Um fluido que escape por um furo muito pequeno pode ser 
quase invisível. Use um pedaço de papelão ou madeira, em 
vez de as mãos, para procurar por vazamentos suspeitos.
Mantenha as partes não protegidas do corpo, como a face, 
olhos e braços o mais longe possível de um vazamento 
suspeito. A carne onde foi injetado fluido hidráulico pode de-
senvolver 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 
determinar o tratamento correto.

PERIGO DE LÂMINA ROTATIVA: (43310)
Perigo de lâmina rotativa: Mantenha-se afastado 
uma distância segura deste implemento enquanto 
ele estiver em operação. Ignorar este aviso pode 
provocar acidente pessoal grave ou morte 

PERIGO DE ARREMESSO DE DETRITOS: (50-0841)
Perigo de arremesso de detritos: Mantenha-se afastado 
deste implemento durante a operação. Ignorar esse aviso 
pode provocar acidente pessoal grave ou morte. Devido aos 
vários tipos de material e às condições de operação, este 
implemento pode arremessar detritos a até 200 m (660 pés).

ATENÇÃO
ATENÇÃO

ATENÇÃO

ATENÇÃO

LOGOTIPO GROUND SHARK: (41211)

LOGOTIPO DE SERVIÇO PADRÃO: (41219)

LOGOTIPO DE SERVIÇO EXTREMO: (41220)

PONTO DE ELEVAÇÃO: (50-0769)
Identifica os locais dos pontos de elevação recomendados. 
Elevar a unidade por outros pontos não é seguro e pode 
danificar o implemento.
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REMOVA A CHAVE DE PARTIDA: (41013)
Abaixe o implemento até o solo, acione o freio de estaciona-
mento, desligue o motor e remova a chave de partida antes 
de realizar manutenção ou de sair da estação do operador.

PERIGO DE EMARANHAMENTO: (43305)
Esta proteção cobre as peças móveis por baixo. Remova 
a proteção somente para serviço. Consulte o manual para 
obter informações de serviço. Não opere o implemento com 
a proteção removida. Graves acidentes pessoais ou morte 
podem ocorrer.

PERIGO DE ARREMESSO DE DETRITOS: (43302)
Para evitar acidentes pessoais graves ou morte resultante de 
detritos arremessados, não opere este implemento sem uma 
porta de cabine à prova de estilhaços no veículo rebocador.

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

EVITE  QUE A ROÇADEIRA PARE: É necessário 
que a lâmina gire continuamente para evitar 
superaquecimento do sistema hidráulico. Consulte as 
Instruções de Operação
VERIFIQUE se a vazão de sua roçadeira e a do veículo 
rebocador são compatíveis antes de instalar ou operar.

ATENÇÃO

ATENÇÃO

ATENÇÃOPERIGO DE ARREMESSO DE DETRITOS: (43309)
As correntes limitadoras de elevação devem estar 
corretamente instaladas durante a operação para 
limitar a altura de operação da roçadora. Ignorar este 
aviso pode provocar acidente pessoal grave ou morte.

ATENÇÃO

RISCO DE PONTO DE ESMAGAMENTO: (50-0835) 
Mantenha-se a uma distância segura quando qual-
quer parte desta máquina estiver em movimento. Não 
observar essa advertência pode provocar acidente 
pessoal grave ou morte.

ATENÇÃO
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INFORMAÇÕES GERAIS
 Seu implemento é operado pelo sistema hidráulico do veículo rebocador e é montado no 
mecanismo de encaixe rápido/barra de ferramentas para que o operador possa conectar facilmente. 
 Para operar esta roçadeira sua minicarregadeira deve possuir um sistema hidráulico 
auxiliar e uma porta inestilhaçável ou proteção dianteira. 

PERIGO!	 Para	evitar	acidentes	pessoais	ou	morte:	A	roçadeira	não	deve	ser	fixada	
a nenhum veículo rebocador que não tenha uma porta inestilhaçável ou 
proteção dianteira instalada.

ATENÇÃO!	 Para	evitar	acidentes	pessoais	ou	morte:	Verifique	se	você	possui	a	roçadeira	
correta para a vazão de seu veículo rebocador. 

NOMENCLATURA
 O objetivo destas ilustrações é informar os vários nomes dos componentes da roçadeira. 
Esse conhecimento será útil para a leitura deste manual ou ao solicitar peças de serviço.

CAPÔ

CAIXA DE 
MANCAL

MOTOR 
HIDRÁULICO

ENGATE RÁPIDO

GUIAS DE 
MANGUEIRA

SAPATA  
DE DESLI-
ZAMENTO

TAMPA DE 
ACESSO

CORTINA DA 
CORRENTE 
DIANTEIRA

PLATAFORMA DA 
ROÇADEIRA

CORRENTE 
LIMITADORA DE 

ELEVAÇÃO

LÂMINA

LOCAIS DE FIXAÇÃO 
DA CORRENTE

ROÇADEIRA PARA SERVIÇO PADRÃO
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TAMPA DO MOTOR 
HIDRÁULICO 

PROTEÇÃO 
DIANTEIRA

BARRA DE EMPURRAR

CAIXA DE MANCAL
ENGATE RÁPIDO

SAPATA DE 
DESLIZAMENTO

TAMPA DE 
ACESSO

CORTINA DA 
CORRENTE 
DIANTEIRA

PLATAFORMA 
DA ROÇADEIRA

CORRENTE 
LIMITADORA 

DE ELEVAÇÃO

LÂMINA

PROTETOR DE 
MANGUEIRA

ROÇADEIRA PARA SERVIÇO EXTREMO
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INFORMAÇÕES GERAIS
 As instruções a seguir ajudarão você a montar a roçadeira no veículo rebocador. 
A roçadeira usa o sistema de engate rápido para facilitar a instalação. Dessa forma, se 
souber como fixar a caçamba da carregadeira, verá que a fixação da roçadeira não será um 
problema.
 Lembre-se de ler todas as advertências de segurança, adesivos e instruções de 
operação antes de operar o implemento. Se houver alguma parte deste manual que não foi 
entendida, entre em contato com seu concessionário.

PERIGO! Para evitar acidentes pessoais graves ou morte: A roçadeira não deve ser 
fixada a nenhum veículo rebocador que não tenha uma porta inestilhaçável 
ou proteção dianteira instalada. 

ATENÇÃO! Operar a roçadeira de vazão padrão em um sistema hidráulico de alta 
vazão pode causar acidentes pessoais graves ou morte do operador ou 
de transeuntes devido à rotação mais alta. Verifique se você possui a 
roçadeira correta para a vazão de seu veículo rebocador.

CONEXÃO AO VEÍCULO REBOCADOR
OBSERVAÇÃO: Antes de fixar a roçadeira à sua carregadeira, cerifique-se de que uma porta 
inestilhaçável (ou proteção dianteira) foi instalada na parte dianteira do veículo rebocador. 

1. Remova quaisquer implementos da parte dianteira da carregadeira.
2. Seguindo todas as práticas de segurança padrão e as instruções de instalação de um 

implemento contidas no manual do operador do seu veículo rebocador, instale a roçadeira 
na carregadeira do seu veículo rebocador.

OBSERVAÇÃO: É importante verificar se o mecanismo de trava no engate rápido está 
acionado, travando assim o implemento no veículo rebocador.

3. Conecte a Corrente Limitadora de Elevação à parte dianteira de sua carregadeira. A parte 
traseira da roçadeira nunca deve ficar mais de 1 pé acima do solo para que o corte seja 
correto e seguro. 

(Eleve a unidade até 1 pé acima do nível do solo. Passe 
a Corrente Limitadora de Elevação desde a parte traseira 
da roçadeira, através dos mecanismos de fixação na 
parte dianteira de sua carregadeira e de volta até o 
anel “D” na parte superior do suporte universal ou até 
os locais de amarração da corrente na parte inferior do 
suporte universal. Prenda a corrente com firmeza de 
volta nela mesma usando a manilha fornecida, para 
limitar a capacidade de elevação da roçadeira a no 
máximo 1 pé).

MOSTRADA A ROÇADEIRA PARA 
SERVIÇO PADRÃO
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4. Abaixe a unidade até o solo e remova a chave de partida.
5.	 Após	verificar	se	não	há	materiais	estranhos	nos	engates	hidráulicos,	conecte	os	engates	

ao	sistema	hidráulico	auxiliar	do	seu	veículo	rebocador.

ATENÇÃO: VERIFIQUE SE O ENGATE DO DRENO DA CAIXA (SE EQUIPADA) ESTÁ 
TOTALMENTE ENGATADO. SE O DRENO DA CAIXA NÃO ESTIVER CONECTADO 
CORRETAMENTE, HAVERÁ UMA FALHA IMEDIATA NA VEDAÇÃO DO MOTOR HIDRÁULICO.

DESCONEXÃO DO VEÍCULO REBOCADOR
1.	 Em	solo	firme	e	nivelado,	abaixe	o	implemento	de	forma	que	as	duas	sapatas	estejam	

no	solo	com	o	freio	de	estacionamento	acionado,	o	motor	desligado	e	a	chave	de	
partida removida.

2.	 Siga	o	manual	do	operador	do	veículo	rebocador	para	aliviar	a	pressão	nas	linhas	
hidráulicas.

3.	 Desconecte	os	engates	e	conecte-os	uns	aos	outros	ou	instale	tampas	contra	poeira	
e	bujões	para	evitar	a	entrada	de	contaminantes	no	sistema	hidráulico.	Armazene	as	
mangueiras	no	implemento,	afastadas	do	solo.

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

USO PRETENDIDO: A Ground Shark para Serviço Padrão foi projetada para cortar grama 
alta, mato e pequenas árvores com até 4 pol. (102 mm) de diâmetro e ainda manter uma folga 
em relação ao solo de 12 pol. (305 mm). A Ground Shark para Serviço Extremo foi projetada para 
cortar mato e pequenas árvores com até 7 pol. (178 mm) de diâmetro e ainda manter uma folga 
em relação ao solo de 12 pol. (305 mm). Se o implemento estiver equipado com um kit opcional 
de dente ele desbastará os troncos remanescentes até o nível do solo. Qualquer outra utilização 
é considerada em desacordo com o uso pretendido.

INFORMAÇÕES GERAIS 
 A Ground Shark conecta-se à barra de empurrar/mecanismo de engate rápido do veículo 
rebocador. Devido a este arranjo, são necessários conhecimentos profundos sobre os controles 
do veículo rebocador para operar a máquina. Leia e compreenda o manual do operador do veículo 
rebocador para obter informações sobre a operação do mesmo antes de tentar utilizar a roçadeira.
 Siga todas as instruções de instalação para instalar a unidade corretamente no veículo 
rebocador antes de tentar operar a roçadeira. 

DICAS OPERACIONAIS
OBSERVAÇÃO: Roçadeira para Serviço Padrão: Se o sentido de rotação preferido da lâmina 
não for ajustado corretamente para a "retenção" do veículo rebocador, as mangueiras hidráulicas 
podem ser invertidas na extremidade do motor. Aumente a vida útil das lâminas bidirecionais 
fazendo o corte de mato em um sentido e o corte de grama e de vegetação baixa em outro. 
(Isso manterá as lâminas afiadas para o corte de grama).

•  Ative e desative o sistema hidráulico com o veículo rebocador em baixa rotação.

•  É necessário que a lâmina gire continuamente para evitar superaquecimento do sistema 
hidráulico. A rotação da lâmina é mantida através do monitoramento da pressão do sistema e 
da temperatura do óleo no veículo rebocador e operando o implemento em pressões abaixo 
do ajuste da válvula de alívio. 

OBSERVAÇÃO: Superaquecimento do sistema hidráulico é causado se o óleo é 
forçado repetidas vezes a exceder o ajuste da válvula de alívio no veículo rebocador 
ou na roçadeira (aquela que for menor). Observar a leitura no manômetro de máxima 
da aplicação (combinação veículo rebocador e roçadeira) e monitorar com atenção o 
manômetro da roçadeira (se equipada) ajudará a evitar forçar repetidas vezes a unidade a 
exceder o alívio e, dessa forma, causar superaquecimento do sistema e também parada do 
transportador de lâmina.

PERIGO! PERIGO DE LÂMINA ROTATIVA! MANTENHA-SE AFASTADO! 
 OBJETOS PODEM SER LANÇADOS!
 NÃO OPERE perto de transeuntes.
 NÃO coloque as mãos ou os pés sob a plataforma durante a operação ou 

com o motor ligado.
 NÃO opere sem uma porta inestilhaçável (ou proteção dianteira) instalada 

na carregadeira e na posição abaixada. 
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

OPERAÇÃO DE CORTE
1. Eleve a traseira da unidade do solo aproximadamente 4 pol. (102 mm) para permitir que o 

material passe livremente por baixo da plataforma de corte conforme você se desloca para 
frente.

2. Na roçadeira para serviço padrão, coloque as sapatas de deslizamento dianteiras 1 a 2 pol. 
(25 a 51 mm) acima do solo e na roçadeira para serviço extremo 2 a 6 pol. (51 a 152 mm) 
acima do solo. Essa é a posição preferencial para cortar grama ou vegetação pesada. 

•  Nunca dirija o veículo rebocador com a dianteira da roçadeira inclinada a ponto de 
obstruir a visão. Certifique-se que possa ver o que está cortando.

•  Verifique a área de trabalho. Nunca opere a roçadeira em áreas povoadas em que 
objetos arremessados possam causar acidentes pessoais ou danos à propriedade.

•  Nunca eleve a unidade expondo você ou qualquer outra pessoa às lâminas 
rotativas. Se você puder ver as lâminas então a traseira da unidade está alta 
demais. A distância máxima em relação ao solo, a qualquer momento, é de 12 pol. 
(305 mm).

3. Ative o sistema hidráulico auxiliar com o motor em baixa rotação. Aumente a rotação do 
motor.

4.  Verifique se a roçadeira está operando suavemente e em rotação máxima e, depois, 
comece a movimentar-se em avanço e, ao mesmo tempo, monitore os indicadores de 
pressão e temperatura para assegurar a rotação da lâmina. 

CORTE DE MATO GRANDES E ÁRVORES: 
(ATÉ 3 a 4 pol. (76 a 102 mm) DE DIÂMETRO EM ROÇADEIRAS PARA SERVIÇO PADRÃO E 
7 pol. (178 mm) DE DIÂMETRO EM ROÇADEIRAS PARA SERVIÇO EXTREMO)

1. Role somente a parte dianteira da roçadeira até 1 a 2 pés (305 a 610 mm). NÃO ELEVE A 
PARTE TRASEIRA DA ROÇADEIRA! 

H210PB     6-18-13

ATENÇÃO! Operar a roçadeira de vazão padrão em um sistema hidráulico de alta 
vazão pode causar acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de 
transeuntes devido à rotação mais alta. NÃO use a roçadeira de vazão padrão 
em sistemas hidráulicos de alta vazão. 

ATENÇÃO!  As correntes limitadoras de elevação devem estar corretamente instaladas 
antes de operar.

ATENÇÃO! Antes de sair do assento do operador: Abaixe os braços de elevação 
contra a estrutura e ponha as duas sapatas de deslizamento no solo. 
Desative o sistema hidráulico auxiliar. Desligue o Motor. Acione o freio de 
estacionamento. Remova a chave de partida.
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

2. SERVIÇO PADRÃO: 
•  Dirija lentamente até a árvore e use a função de inclinação hidráulica no veículo 

rebocador para dobrar ou empurrar a árvore. Ao dobrar, a árvore será cortada pelas 
lâminas. 

 SERVIÇO EXTREMO: 
•  Dirija lentamente até a árvore. A proteção dianteira levantará permitindo que a barra de 

empurrar da roçadeira empurre contra a árvore. O ângulo da roçadeira permitirá que 
as lâminas façam entalhes na árvore o que permitirá que a barra de empurrar dobre a 
árvore e o corte seja concluído. 

•  Se a barra de empurrar não puder dobrar a árvore, retroceda o veículo rebocador e 
aumente levemente o ângulo da roçadeira. 

•  Repita até o entalhe ser suficiente (para o tamanho do mato ou árvore a ser cortada) 
para que a barra de empurrar dobre a árvore. 

•  Quando o corte estiver concluído, o tronco de árvore remanescente pode ser cortado 
mais curto usando as lâminas da roçadeira ou pode ser facilmente desbastado com um 
kit opcional de dente. 

3. Agora a árvore pode ser coberta girando a parte dianteira para cima, deslocando-se para 
frente alguns pés, rolando a dianteira para baixo sobre a árvore e arrastando de volta. Se 
necessário, repita. Lembre-se: não levante a parte traseira da roçadeira. 

OPERAÇÃO DO KIT OPCIONAL DE DENTE PARA SERVIÇO EXTREMO:
 Após cortar mato alto ou árvores pequenas, posicione a roçadeira sobre os tocos e fazendo 
um movimento de mergulho, desbaste os tocos até o nível do solo e, ao mesmo tempo, monitore a 
pressão para evitar que a unidade exceda o alívio. Para obter o máximo desempenho, mantenha 
a rotação máxima do transportador de lâmina ao desbastar. Para fazer isso, eleve periodicamente 
a roçadeira do toco para que o transportador de lâmina volte à rotação máxima. 

EVITE QUE A ROÇADEIRA PARE: A rotação contínua é necessária para evitar 
superaquecimento do sistema hidráulico, consulte "DICAS DE OPERAÇÃO".  Se a roçadeira 
parar, consulte "COMO REINICIAR A ROTAÇÃO DA LÂMINA".

COMO REINICIAR A ROTAÇÃO DA LÂMINA: Retorne o motor para baixa rotação e 
desative o sistema hidráulico auxiliar. Remova a roçadeira dos detritos. Ative o sistema hidráulico 
auxiliar para que a lâmina comece a girar. (Verifique se a roçadeira está operando sem problemas 
e em rotação máxima, depois comece a deslocar-se para frente e, ao mesmo tempo, monitore a 
pressão e temperatura do sistema).

PARADA REPETIDA DAS LÂMINAS ROTATIVAS: Retorne o motor para baixa rotação 
e desative o sistema hidráulico auxiliar. Remova a roçadeira dos detritos. Analise as condições 
de operação e o tamanho/densidade do material que está sendo cortado. Faça as correções 
necessárias. Ative o sistema hidráulico auxiliar para que a lâmina comece a girar. (Verifique se a 
roçadeira está operando sem problemas e em rotação máxima, depois comece a deslocar-se para 
frente e, ao mesmo tempo, monitore a pressão e temperatura do sistema).
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DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DAS CONDIÇÕES DE 
OPERAÇÃO:
 Estão relacionadas a seguir algumas poucas condições de operação que podem fazer com 
que a roçadeira emperre repetidamente e sugestões de como corrigi-las.

GRAMA MUITO COMPRIDA OU GROSSA: Se estiver cortando vegetação pesada, pode 
ser necessário deslocar-se devagar ou fazer passagens menores (menos do que o corte máximo) 
para evitar que a unidade seja sobrecarregada e pare.

MATO COM DIÂMETRO MUITO GRANDE: A roçadeira para serviço padrão NÃO foi 
projetada para cortar árvores com mais de 3 a 4 pol. (76 a 102 mm) de diâmetro e a roçadeira 
para serviço extremo NÃO foi projetada para cortar árvores com mais de 7 pol. (178 mm) de 
diâmetro). Se o mato tiver diâmetro menor que o recomendado e a roçadeira estiver parando, 
verifique a afiação das lâminas (consulte a Seção "Manutenção") e corte usando o procedimento 
descrito anteriormente nesta seção para "Corte de Mato Grande".

MATO MUITO GROSSO OU PESADO: Se estiver cortando mato grosso ou pesado, pode 
ser necessário deslocar-se devagar ou fazer passagens menores (menos do que o corte máximo) 
para evitar sobrecarga. Se parecer que a unidade não consegue operar com o volume de mato, 
diminua a velocidade de deslocamento até a unidade atingir rotação máxima antes de prosseguir.

ARRANCAMENTO DO SOLO OU BATENDO NO FUNDO: Conheça as variações do 
terreno. Esteja atento a desníveis e buracos. Verifique o terreno e a posição da plataforma antes 
de religar e continuar a cortar.

BATIDAS EM OBJETOS ESTRANHOS: Esteja atento a rochas, cercas, poços 
abandonados, fossas ou outros objetos estranhos. Se a roçadeira encostar em um objeto 
estranho, pare a unidade, desligue o motor e desconecte os engates hidráulicos do veículo 
rebocador. Inspecione a unidade e repare quaisquer danos antes de religar e continuar a cortar. 
(Nunca tente soldar ou endireitar lâminas danificadas). Verifique se há outros itens na área e, se 
forem muito grandes para serem removidos, sinalize-os com clareza.

AVISO SOBRE A ROÇADEIRA PARA SERVIÇO EXTREMO: Quando as lâminas entortam ou 
sofrem danos, ficam enroscadas entre as placas do transportador de lâmina. Isso provoca 
vibração excessiva e as lâminas devem ser substituídas antes de prosseguir (consulte a 
Seção Manutenção).
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ARMAZENAGEM
 O seguinte procedimento de armazenagem irá ajudar a manter a roçadeira em ótimas 
condições. Ele também ajudará a que o reinício seja bom na próxima vez em que a roçadeira 
for necessária. Portanto, recomenda-se enfaticamente destinar um tempo adicional para se-
guir estes procedimentos sempre que a unidade não for ser utilizada por um período de tempo 
prolongado.

•	 Limpe completamente a unidade, removendo toda a lama, sujeira e graxa.
•	 Afie	ou	substitua	as	lâminas.	Substitua	todas	as	lâminas	ao	mesmo	tempo	e	não	tente	soldar	ou	endireitar		

lâminas	danificadas,	pois	isso	pode	levar	à	perda	da	integridade	das	mesmas.
•	 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. OBSERVAÇÃO:  Ao substituir 
peças, use somente peças de reposição aprovadas pela fábrica.

•	 Aperte	porcas,	parafusos	e	conexões	hidráulicas	que	estejam	frouxos.
•	 Verifique	se	o	nível	de	lubrificante	na	caixa	de	mancal	de	acionamento	está	correto.
•	 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.
•	 Aplique spray antiferrugem em todas as partes móveis e na parte inferior da plataforma.
•	 Armazene a unidade em um local seco e protegido. Deixar a unidade no lado de fora encurtará material-

mente sua vida útil.

Precauções Adicionais para Armazenagem de Longo Prazo: 
Retoque com tinta todas as superfícies de onde a tinta saiu para evitar ferrugem.

REMOÇÃO DA ARMAZENAGEM
•	 Remova a cobertura.
•	 Verifique	se	as	mangueiras	hidráulicas	não	estão	danificadas	e	substitua-as	conforme	necessário.
•	 Verifique	o	aperto	de	todos	os	parafusos	e	porcas,	especialmente	aqueles	que	fixam	o	motor,	a	caixa	de	

mancal	e	as	lâminas.

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	eleva-
ção	ao	redor	dos	cilindros	ou	de	alguma	maneira	que	possa	danificar	as	mangueiras	ou	os	
componentes	hidráulicos.	Consulte	o	Diagrama.

SERVIÇO PADRÃO SERVIÇO EXTREMO
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•	 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.	Consulte	o	Diagrama.

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

ATENÇÃO!		 Verifique	se	todos	os	acessórios	de	amarração	(correntes,	lingas,	cabos,	
manilhas etc.) são capazes de manter a estabilidade do implemento 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. 

SERVIÇO EXTREMOSERVIÇO PADRÃO
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INFORMAÇÕES GERAIS
	 A	operação	eficiente	e	econômica	de	qualquer	máquina	depende	da	lubrificação	periódica	
correta	de	todas	as	peças	móveis	usando	um	lubrificante	de	qualidade.	Não	fazer	isso	leva	a	redu-
ção	da	eficiência,	desgaste,	quebra	e	substituição	desnecessária	de	peças.

SEMANALMENTE
	 O	nível	do	óleo	na	caixa	de	mancal	de	acionamento	deve	ser	verificado	uma	vez	por	sema-
na.	Encha	conforme	necessário	com	lubrificante	suave	para	pressão	extrema	API-GL5	com	visco-
sidade	80	ou	90	de	lubrificante	de	engrenagem.	

cAIxA dE MANcAL dE AcIONAMENTO

BUJÃO

BUJÃOUNIdAdES dE 
15 A 32 GPM

UNIdAdES dE 
33 A 40 GPM

PARA VERIFIcAR:
	 Remova	o	bujão	da	parte	dianteira	da	
caixa	de	mancal	de	acionamento.	O	lubrifi-
cante	deve	ser	visível	e	apenas	cobrir	a	parte	
superior	dos	mancais.	NÃO	ENCHA	DEMAIS.	
A	Capacidade	de	Óleo	é	de	aproximadamente	
10	oz	(0,3	l).

PARA cOMPLETAR:
	 Remova	o	bujão	da	extremidade	da	
parte	dianteira	da	caixa	de	mancal	de	aciona-
mento	e	adicione	lubrificante	até	cobrir	a	parte	
superior	dos	mancais.	Recoloque	o	bujão.

      ROÇAdEIRA PARA SERVIÇO PAdRÃO       ROÇAdEIRA PARA SERVIÇO ExTREMO
PARA VERIFIcAR:
	 Remova	o	bujão	da	parte	dianteira	
da	caixa	de	mancal	de	acionamento.	
O	lubrificante	deve	ser	visível.	

PARA cOMPLETAR:
	 Remova	o	bujão	da	extremidade	
da	parte	dianteira	da	caixa	de	mancal	de	
acionamento	e	adicione	lubrificante	até	
encher.	Recoloque	o	bujão.

cAIxA dE MANcAL dE AcIONAMENTO

 BUJÃO
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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.
ATENÇÃO! Evite acidentes pessoais graves.  Abaixe a roçadeira até que as duas sa-

patas de deslizamento estejam no solo, acione o freio de estacionamento, 
desligue o motor do veículo rebocador e remova a chave de partida antes 
de sair do assento do operador.  Se a unidade deve permanecer elevada 
para a manutenção, calce a unidade para evitar a liberação acidental do 
mecanismo de elevação. Desconecte os engates hidráulicos.

Procedimento Diariamente A cada 40 
horas

1200 
horas

Óleo hidráulico – Verifique os níveis de óleo do sistema hidráulico 
do veículo rebocador. 
Verifique as peças de montagem das lâminas e aperte se ne-
cessário. Consulte Especificações de Torque de Parafusos. 
Verifique as outras ferragens e aperte se necessário.
(Consulte as especificações de torque de parafusos.) 
Verifique se há vazamentos de óleo hidráulico no sistema hidráu-
lico. 
Verifique se as lâminas estão danificadas e substitua ou afie con-
forme necessário. 
Verifique se todas as proteções e dispositivos de segurança estão
instalados corretamente. 
Verifique se há Adesivos de Segurança/Atenção faltantes ou 
ilegíveis. 
Verifique no implemento se há alguma peça desgastada
ou solda trincada. Repare conforme requerido.
Verifique o nível do óleo na caixa de mancal de acionamento e 
adicione se necessário. 
Troque o óleo da caixa de mancal de acionamento. 

ATENÇÃO!	 Um	fluido	que	escape	sob	pressão	pode	ter	força	suficiente	para	penetrar	a	pele	
provocando	um	acidente	pessoal	grave.	Um	fluido	que	escape	por	um	furo	muito	
pequeno pode ser quase invisível. Use um pedaço de papelão ou madeira, em 
vez de as mãos, para procurar alguma suspeita de vazamento.

 Mantenha as partes não protegidas do corpo, como a face, olhos e braços o 
mais	longe	possível	de	um	vazamento	suspeito.	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 
ferimento, peça a ele que se inteire do assunto imediatamente para determinar 
o tratamento correto.
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SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMINAS - ROÇADEIRA PARA SERVIÇO PADRÃO
	 Ao	substituir	ou	afiar	as	lâminas,	a	unidade	deve	estar	calçada	com	firmeza	acima	do	solo	
para	se	ter	acesso	às	lâminas.	

	 As	lâminas	devem	ser	inspecionadas	regularmente	(a	cada	8	horas)	para	assegurar	que	
estão	afiadas,	apertadas	corretamente	e	intactas.	Substitua	sempre	todas	as	três	lâminas	ao	
mesmo	tempo	e	NUNCA	tente	soldar	ou	endireitar		lâminas	danificadas,	pois	isso	pode	levar	à	
perda	da	integridade	das	mesmas.

Remoção das Lâminas:
1.	 Com	a	unidade	firmemente	calçada	acima	do	solo	e	os	engates	hidráulicos	desconectados,	

solte	os	parafusos	da	tampa	de	acesso	à	lâmina	e	gire	a	tampa	para	abri-la.	Consulte	a	
Figura	1

2.	 Posicione	uma	das	lâminas	sob	o	painel	
de	acesso	e	remova	o	contrapino	e	
a	porca	especial.	Agora	é	possível	
remover	o	parafuso	de	montagem	da	
lâmina	e	a	lâmina.

3.	 Repita	a	etapa	2	para	as	demais	
lâminas.

Instalação das Lâminas:
1.	 Com	a	unidade	firmemente	calçada	

acima	do	solo	e	os	engates	hidráulicos	
desconectados,	solte	os	parafusos	
da	tampa	de	acesso	à	lâmina	e	gire	
a	tampa	para	abri-la.PORCA 

ESPECIAL

REMOVA O 
CONTRAPINO

LÂMINA

FIGURA 1
TAMPA DE ACESSO 

DA LÂMINA

2.	 Posicione	a	lâmina	com	a	chaveta	do	parafuso	de	montagem	alinhada	com	o	rasgo	de	
chaveta	e	mantenha	no	lugar	ou	peça	a	um	ajudante	que	segure	no	lugar	enquanto	a	porca	
especial	é	instalada	no	parafuso	através	do	painel	de	acesso	da	lâmina.	Aperte	a	porca	
com	torque	de	450	lb.-pé	e	instale	o	contrapino.

3.	 Repita	as	etapas	1	e	2	para	as	demais	lâminas.

ATENÇÃO! Evite acidentes pessoais graves. Abaixe a roçadeira até que as duas sapatas 
de deslizamento estejam no solo, acione o freio de estacionamento, desligue 
o motor do veículo rebocador e remova a chave de partida antes de sair do 
assento do operador. Verifique se a rotação parou completamente antes de 
fazer qualquer ajuste ou reparo. Se a unidade deve permanecer elevada para a 
manutenção, calce a unidade para evitar a liberação acidental do mecanismo 
de elevação. Desconecte os engates hidráulicos.
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SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMINAS - ROÇADEIRA PARA SERVIÇO EXTREMO

	 A	unidade	não	precisa	ser	calçada	para	substituir,	inverter	ou	afiar	as	lâminas.	Apoie	a	
unidade	firmemente	no	solo	e	desconecte	os	engates	hidráulicos.	

	 As	lâminas	devem	ser	inspecionadas	regularmente	(a	cada	8	horas)	para	assegurar	
que	estão	afiadas,	apertadas	corretamente,	intactas	e	não	estão	enroscadas	entre	as	placas	
do	transportador	de	lâmina.	Recomenda-se	substituir	ou	inverter	as	quatro	lâminas	ao	mesmo	
tempo	e	NUNCA	tente	soldar	ou	endireitar	lâminas	danificadas,	pois	isso	pode	levar	à	perda	da	
integridade	das	mesmas.

1.	 Com	a	unidade	firmemente	apoiada	no	solo	e	os	engates	hidráulicos	desconectados,	solte	
os	parafusos	da	tampa	de	acesso	à	lâmina	e	gire	a	tampa	para	abri-la.

2.	 Remova	a	proteção	dianteira	e	solte	os	quatro	parafusos	do	transportador	de	lâmina	
girando	o	transportador	de	lâmina	até	que	os	parafusos	estejam	visíveis	na	abertura	de	
acesso	superior.	

3.	 Após	soltar	todos	os	quatro	parafusos	do	transportador	de	lâmina,	posicione	uma	das	
lâminas	na	abertura	de	acesso	e	remova	os	três	parafuso	que	prendem	a	lâmina	no	
transportador	de	lâmina.	Remova	a	lâmina.

OBSERVAÇÃO: Ao substituir as lâminas por lâminas novas ou de afiar as lâminas, 
certifique-se de instalar as lâminas na mesma orientação com que foram removidas. Se 
inverter as lâminas para usar a borda oposta, inverta todas as lâminas. As lâminas devem 
ser instaladas com as lâminas opostas na mesma orientação. Consulte a Figura 2

ATENÇÃO: Se por qualquer motivo uma lâmina tiver que ser substituída, a lâmina oposta 
também deve ser substituída para assegurar o balanceamento adequado do transportador 
de lâmina. Balanceamento inadequado irá causar vibração e possível falha de componente.

SOLTE OS QUATRO PARAFUSOS DO 
TRANSPORTADOR DE LÂMINA PARA 

SUBSTITUIR AS LÂMINAS

ALTERNE A ORIENTAÇÃO DA LÂMINA  
(QUANDO UM LADO DA LÂMINA ESTIVER DESGASTADO, 

INVERTA TODAS AS QUATRO LÂMINAS).

0,25	pol.	
(6,4 mm)

FIGURA 2
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4.	 Substitua,	inverta	ou	afie	a	lâmina	e,	depois,	aperte	frouxamente	o	parafuso	na	posição	no	
transportador.	(Instale	os	parafusos	pelo	fundo	para	cima,	com	a	contraporca	voltada	para	
a	abertura	de	acesso).

OBSERVAÇÃO: Com uma mão sob o transportador de lâmina segurando o parafuso no 
recesso para a cabeça do parafuso, instale frouxamente um parafuso e gire a lâmina com o 
espaçador instalado ao redor para alinhar os dois furos restantes.

5.	 Repita	as	etapas	3	e	4	para	as	demais	lâminas.

6.	 Depois	que	as	lâminas	tiverem	sido	recolocadas,	aperte	todas	as	peças	de	fixação	nas	
lâminas	e	no	transportador	de	lâmina	conforme	a	especificação.	Consulte	Especificações	
de	Torque	de	Parafusos

7.	 Feche	a	porta	de	acesso	e	aperte	as	peças	de	fixação.

8.	 Reinstale	a	proteção	dianteira.

SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO

	 Para	substituir	o	motor	hidráulico,	a	unidade	deve	estar	firmemente	apoiada	no	solo	com	
os	engates	hidráulicos	desconectados.	Verifique se a rotação parou completamente antes de 
fazer qualquer ajuste ou reparo. 

OBSERVAÇÃO: Substituir em campo as vedações internas do motor invalida a garantia.

1.	 Remova	a	tampa	do	motor.	(Nas	roçadeiras	para	serviço	padrão,	solte	os	(4)	parafusos	e	
deslize	a	tampa	para	frente.	Não	é	necessário	remover	os	parafusos.	Nas	roçadeiras	para	
serviço	extremo,	remova	os	parafusos).

OBSERVAÇÃO: Deixe a tampa de lado tomando muito cuidado para não forçar a mangueira 
que vai para o manômetro (se equipada).

2.	 SERVIÇO PADRÃO:	Identifique	e	remova	as	mangueiras	hidráulicas	da	caixa	de	mancal	
de	acionamento.	

 SERVIÇO EXTREMO:	Remova	a	válvula	de	controle	(com	as	mangueiras	instaladas)	do	
motor	hidráulico	existente	e	coloque	em	um	recipiente	limpo,	certifique-se	de	manter	os	
anéis	O	com	o	conjunto	da	válvula.	OBSERVAÇÃO: Manter as mangueiras mais baixas 
que os orifícios abertos da válvula deve resultar em perda mínima de óleo. 

IMPORTANTE: Se os engates não forem desconectados antes de remover a válvula de 
controle, o óleo será drenado do veículo rebocador causando perda excessiva de óleo.
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3.	 Remova	o	motor	da	caixa	de	mancal	de	acionamento.	Verifique	a	vedação	do	motor	para	
ver	se	está	danificada	e	substitua	se	necessário.

OBSERVAÇÃO: Se a vedação do eixo do motor estiver danificada será necessário drenar 
o óleo existente da caixa de mancal de acionamento substituí-lo por novo antes de 
instalar o motor novo. Consulte as instruções para a Troca de Óleo na Caixa de Mancal 
de Acionamento.

4.	 Lubrifique	com	graxa	o	eixo	estriado	do	motor	novo	e	instale	o	motor	novo	com	anel	O	na	
caixa	de	mancal	de	acionamento	(através	do	suporte	do	manômetro	nas	roçadeiras	para	
serviço	padrão,	se	equipada)	usando	as	peças	de	fixação	existentes	e	Loctite	592.	Aperte	
com	o	torque	especificado.	Consulte	Especificações	de	Torque	de	Parafusos.

5.	 SOMENTE SERVIÇO EXTREMO:	Reinstale	a	válvula	de	controle	existente	no	motor	
hidráulico	novo	usando	as	peças	de	fixação	existentes.	Certifique-se	que	os	anéis	O	
estejam	posicionados	corretamente.	Aperte	os	parafusos	conforme	a	especificação.	
Consulte	Especificações	de	Torque	de	Parafusos.

6.	 Reinstale	as	mangueiras	e	a	tampa	do	motor.	(Roçadeiras	para	Serviço	Padrão:	Coloque	a	
tampa	na	frente	dos	parafusos	e	deslize	a	tampa	sob	a	cabeça	dos	parafusos).	Aperte	com	
o	torque	especificado.	Consulte	Especificações	de	Torque	de	Parafusos.	

FIGURA 3

VÁLVULA DE 
CONTROLE (COM 
MANGUEIRAS E 

ANÉIS O)

RECIPIENTE 
(BANDEJA 

DE GOTEJA-
MENTO)

MOTOR 
HIDRÁULICO

CAIXA DE MANCAL DE 
ACIONAMENTO

MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E 
RETORNO (DESCONECTADAS DO 
VEÍCULO REBOCADOR. ENGATES 

POSICIONADOS MAIS BAIXOS QUE A 
VÁLVULA DE CONTROLE).

IDENTIFIQUE AS 
MANGUEIRAS 
HIDRÁULICAS

CAIXA DE MANCAL 
DE ACIONAMENTO

MOTOR 
HIDRÁULICO

MOSTRADA A ROÇADEIRA 
DE VAZÃO PADRÃO

SERVIÇO PADRÃO SERVIÇO EXTREMO
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SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE MANCAL DE ACIONAMENTO 
 Ao substituir a caixa de mancal de acionamento, a unidade deve ser desconectada do 
veículo rebocador em um local aberto e limpo onde haja disponibilidade de um guincho com 
capacidade de elevação adequada para elevar o implemento. Verifique se a rotação parou 
completamente antes de fazer qualquer ajuste ou reparo.

1. Com a unidade desconectada do veículo rebocador (com a proteção dianteira removida em 
roçadeiras para serviço extremo) conecte um guincho nos dois locais de elevação e eleve a 
roçadeira e coloque-a de cabeça para baixo com o transportador de lâmina exposto. 

OBSERVAÇÃO: Fique preparado para um eventual deslocamento da roçadeira conforme ela 
sair do solo. Se necessário, antes de continuar, calce a roçadeira de tal forma que ela fique 
estável e não fique apoiada no motor ou no capô.

FIGURA 3

REMOVA OS PARAFUSOS

LOCAL PARA 
ELEVAÇÃO 
DIANTEIRO

LOCAL PARA 
ELEVAÇÃO 
DIANTEIRO

CALCE PARA MANTER A 
ESTABILIDADE

ROÇADEIRA PARA SERVIÇO PADRÃO

ROÇADEIRA PARA SERVIÇO EXTREMO

TRANSPORTADOR 
DE LÂMINA

TRANSPORTADOR 
DE LÂMINA

PROTEÇÃO 
DIANTEIRA 
REMOVIDA

REMOVA OS PARAFUSOS

CALCE PARA MANTER A ESTABILIDADE
(recomenda-Se um calço de madeira Sob o degrau).

CONECTE O GUINCHO 
AO TRANSPORTADOR 

de lÂmina aQui, Para 
REMOVER
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2. Remova os parafusos que prendem a caixa de mancal de acionamento ao transportador de 
lâmina. Consulte a Figura 3

3. Conecte o guincho ao conjunto do transportador de lâmina e ponha de lado. 
(OBSERVAÇÃO: o transportador de lâmina para Serviço Padrão pesa 
aproximadamente 155 lb. (70,3 kg) e o transportador de lâmina para Serviço extremo 
pesa aproximadamente 600 lb. (272 kg).

4. Com o conjunto do transportador de lâmina removido. Conecte o guincho nos furos de 
elevação dianteiros e coloque a unidade de volta sobre as sapatas de deslizamento.

5. Remova a tampa do motor. (Nas roçadeiras para serviço padrão, solte os (4) parafusos e 
deslize a tampa para frente. Não é necessário remover os parafusos. Nas roçadeiras para 
serviço extremo, remova os parafusos).

6. Remova os parafusos que prendem o motor na caixa de mancal de acionamento e remova 
o motor (e o manômetro, se equipada) colocando o motor em um recipiente limpo para 
ajudar a evitar que quaisquer contaminantes entrem no sistema hidráulico. Verifique o anel 
O do motor para ver se está danificado e substitua se necessário.

7. Remova os parafusos que prendem a caixa de mancal de acionamento na plataforma 
da roçadeira e instale a caixa nova usando as peças de fixação existentes. Aperte com o 
torque especificado. Consulte Especificações de Torque de Parafusos.

8. Remova os bujões da parte superior da caixa e encha com lubrificante suave para pressão 
extrema API GL-5 com viscosidade 80 ou 90 de lubrificante de engrenagem até cobrir os 
rolamentos (as roçadeiras para Serviço Padrão usam aproximadamente 10 oz (0,3 l). Não 
Encha Demais. Recoloque os bujões.

9. Lubrifique com graxa o eixo estriado do motor e instale o conjunto do motor, o anel O e o 
manômetro (se equipada) na caixa de mancal de acionamento usando as peças de fixação 
existentes e Loctite 592.

10. Reinstale a tampa. (Roçadeiras para Serviço Padrão: Coloque a tampa na frente 
dos parafusos e deslize a tampa sob a cabeça dos parafusos). Aperte com o torque 
especificado. Consulte Especificações de Torque de Parafusos.  

11. Conecte novamente o guincho nos locais de elevação dianteiros da barra de empurrar e 
eleve lentamente a roçadeira e coloque-a de cabeça para baixo. 

OBSERVAÇÃO: Fique preparado para um eventual deslocamento da roçadeira conforme ela 
sair do solo. Se necessário, antes de continuar, calce a roçadeira de tal forma que ela fique 
estável e não fique apoiada no motor ou no capô.

12. Conecte o guincho no conjunto do transportador de lâmina e coloque-o no lugar alinhando 
os furos do transportador de lâmina com os furos da caixa de mancal. [OBSERVAÇÃO: 
o transportador de lâmina para Serviço Padrão pesa aproximadamente 155 lb. 
(70,3 kg) e o transportador de lâmina para Serviço extremo pesa aproximadamente 
600 lb. (272 kg)].
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13. Reinstale os parafusos e arruelas que prendem a caixa de mancal de acionamento ao 
transportador de lâmina. Aperte com o torque especificado. Consulte Especificações de 
Torque de Parafusos.

14. Conecte o guincho nos furos de elevação dianteiros e coloque a unidade de volta sobre as 
sapatas de deslizamento.

 Siga o procedimento de instalação para conectar a unidade ao veículo rebocador.

TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE MANCAL DE ACIONAMENTO
 Para trocar o óleo da caixa de mancal de acionamento a unidade deve estar firmemente 
apoiada no solo com os engates hidráulicos desconectados. Recomenda-se remover o óleo 
existente com uma bomba de remoção de fluido. 

1. Remova um dos bujões da caixa de mancal de acionamento e coloque a mangueira de 
extração na carcaça até ela atingir a parte inferior.

2. Coloque a mangueira de saída em um recipiente ou tambor aprovado para recolher o óleo 
usado.

3. Seguindo as instruções de sua bomba de remoção de fluido, remova todo o óleo da caixa 
de mancal de acionamento.

4. Após drenar o óleo da caixa, remova a bomba e encha novamente a caixa com a 
quantidade recomendada de lubrificante suave para pressão extrema API GL-5 com 
viscosidade 80 ou 90 de lubrificante de engrenagem. NÃO ENCHA DEMAIS.

 SERVIÇO PADRÃO: Aproximadamente 10 oz (0,3 l)
 SERVIÇO EXTREMO: Aproximadamente 2,5 qt (2,4 l)

SomenTe SerViço eXTremo: o nível de óleo deve ficar a aproximadamente 2 pol. 
(51 mm) da parte superior medindo para baixo a partir do bujão.

5. Recoloque o bujão. Aperte com o torque especificado. Consulte Especificações de Torque 
de Parafusos

SERVIÇO PADRÃO SERVIÇO EXTREMO
BUJÃO

2 pol. (5
1 mm)

BUJÃO

UNIDADES DE  
15 a 32 gPm

UNIDADES DE  
33 a 40 gPm
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PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO POSSÍVEL

VIBRAÇÃO 
EXCESSIVA

A ROÇADEIRA PARA 
MUITO FACILMENTE 
OU HÁ PERDA DE 
POTÊNCIA

Lâminas danificadas ou desgastadas. 

Falha em rolamento. (Para diagnosticar falha 
em rolamento; gire o transportador de lâmina 
lentamente e ouça se há ruído de rolamento).

Mangueiras de alimentação e retorno 
invertidas. (Esta unidade gira em sentido 
inverso até receber carga, então a vazão 
hidráulica contorna o motor de acionamento).

Falha em rolamento. (Para diagnosticar falha 
em rolamento; gire o transportador de lâmina 
lentamente e ouça se há ruído de rolamento. 
Falha de rolamento reduz a potência disponível 
para a operação correta).

Vazão hidráulica insuficiente do veículo 
rebocador.

Engates não encaixados.

Ar nas linhas hidráulicas.

Mangueira danificada ou obstrução nas linhas 
hidráulicas.

Conexão hidráulica solta ou danificada.

Motor hidráulico danificado ou vedação 
rompida

Substitua as lâminas desgastadas como um 
conjunto de três. 

Substitua a Caixa de Mancal de Acionamento.

Verifique o sentido do fluxo e inverta os 
engates hidráulicos.

Substitua a Caixa de Mancal de Acionamento.

Verifique a vazão hidráulica para a roçadeira. 

Encaixe os engates.

Ative o sistema até o ar ser purgado do 
sistema hidráulico.

Remova qualquer obstrução e substitua se 
necessário.

Aperte ou substitua a conexão.

Ligue para o departamento de assistência 
técnica da Paladin para obter instruções.

VAZAMENTO DE 
ÓLEO

Linhas hidráulicas soltas ou danificadas.

Bujão da caixa de mancal solto ou faltando.

Motor hidráulico danificado ou vedação 
rompida.

Caixa de mancal danificada ou vedação 
rompida.

Aperte ou substitua.

Aperte ou substitua.

Ligue para o departamento de assistência 
técnica da Paladin para obter instruções.

Ligue para o departamento de assistência 
técnica da Paladin para obter instruções.
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PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO POSSÍVEL

VIBRAÇÃO 
EXCESSIVA

A ROÇADEIRA PARA 
MUITO FACILMENTE 
OU HÁ PERDA DE 
POTÊNCIA

ROÇADEIRA PARA 
AO DESBASTAR 
TOCOS OU LEVA 
MUITO TEMPO PARA 
TERMINAR

Lâminas tortas. (As lâminas enroscam entre as 
placas do transportador de lâmina e provocam 
desbalanceamento).

Lâminas danificadas ou desgastadas. 

Falha em rolamento. (Para diagnosticar falha 
em rolamento; gire o transportador de lâmina 
lentamente e ouça se há ruído de rolamento).

Material estranho no conjunto do transportador 
de lâmina.

Mangueiras de alimentação e retorno 
invertidas. (Esta unidade gira em sentido 
inverso até receber carga, então a vazão 
hidráulica contorna o motor de acionamento).

Falha em rolamento. (Para diagnosticar falha 
em rolamento; gire o transportador de lâmina 
lentamente e ouça se há ruído de rolamento. 
Falha de rolamento reduz a potência disponível 
para a operação correta).

Material estranho no conjunto do transportador 
de lâmina.

Desbalanceamento do conjunto do 
transportador de lâmina. 

Falha do cartucho da válvula de controle ou do 
anel O.

Técnica de operação incorreta.

Dente de desbaste de toco danificado ou gasto.

Falha em rolamento. (Para diagnosticar falha 
em rolamento; gire o transportador de lâmina 
lentamente e ouça se há ruído de rolamento. 
Falha de rolamento reduz a potência disponível 
para a operação correta.

Falha do cartucho da válvula de controle ou do 
anel O.

Substitua as lâminas tortas. (As lâminas em 
posições diretamente opostas devem ser 
substituídas ao mesmo tempo).

Substitua as lâminas desgastadas como um 
conjunto. (As lâminas em posições diretamente 
opostas devem ter peso igual; portanto uma 
lâmina nova não deve ser colocada em 
posição diretamente oposta à de uma lâmina 
desgastada).

Substitua a Caixa de Mancal de Acionamento.

Remova qualquer material estranho do conjunto 
do transportador de lâmina.

Verifique o sentido do fluxo e inverta os engates 
hidráulicos.

Substitua a Caixa de Mancal de Acionamento.

Remova qualquer material estranho do conjunto 
do transportador de lâmina.

Verifique a seção de vibração excessiva para 
saber as possíveis causas e soluções. 

Substitua conforme necessário.

Consulte "Instruções de Operação do Kit 
Opcional de Dente" par ver o procedimento de 
operação correto.

Verifique se o dente está danificado ou gasto e 
substitua conforme necessário.

Substitua a Caixa de Mancal de Acionamento.

Substitua conforme necessário.
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  SÉRIE A  SÉRIE B 
  15-25 GPM (57-95 LPM) 26-32 GPM (98-121 LPM) 
DESCRIÇÃO GSS60 GSS72 GSS78 GSS72 GSS78
 A. Altura Total 24" (610mm) ........24" (610mm) ..........24" (610mm) 24" (610mm) .........24" (610mm)
 B. Largura Total 64" (1626mm) ......76" (1930mm) ........82" (2038mm) 76" (1930mm) .......82" (2038mm)
 C. Comprimento total  76" (1930mm) ......88" (2235mm) ........94" (2388mm) 88" (2235mm) .......94" (2388mm)
 D. Largura de Corte 60" (1524mm) ......72" (1829mm) ........78" (1981mm) 72" (1829mm) .......78" (1981mm)
 E. Altura de Corte Mínima 2" (51mm) ............2" (51mm) ..............2" (51mm) 2" (51mm) .............2" (51mm)
  (Sapatas de Deslizamento no Solo)

Capacidade de Corte 4" (102mm) ..........4" (102mm) ............4" (102mm) 4" (102mm) ...........4" (102mm)
      (Diâmetro de Corte Máximo)

Capacidade de Elevação
 Necessária da Minicarregadeira 1200# (511kg) ......1400# (635kg) ....... 1500# (680kg) 1400# (635kg) ...... 1500# (680kg)
Peso   1120# (508kg) ......1280# (581kg) ....... 1360# (617kg) 1280# (581kg) ...... 1365# (619kg) 

  SÉRIE C 33-40 GPM (125-151 LPM)
DESCRIÇÃO GSS72 GSS78
 A. Altura Total ................................................................................................27" (686mm) ............................ 27" (686mm)
 B. Largura Total ............................................................................................76" (1930mm) .......................... 82" (2038mm)
 C. Comprimento total  ...................................................................................88" (2235mm) .......................... 94" (2388mm)
 D. Largura de Corte ......................................................................................72" (1829mm) .......................... 78" (1981mm)
 E. Altura de Corte Mínima  ..............................................................................2" (51mm) ................................ 2" (51mm)
  (Sapatas de Deslizamento no Solo)

Capacidade de Corte ........................................................................................4" (102mm) .............................. 4" (102mm)
      (Diâmetro de Corte Máximo)

Capacidade de Elevação Necessária da Minicarregadeira .............................1500# (680kg) .......................... 1600# (726kg)
Peso   ..........................................................................................................1320# (599kg) .......................... 1405# (637kg) 

As especificações e o projeto estão sujeitos a 
alterações sem prévio aviso e sem responsabi-

lidades em decorrência disso.

A

B

C

D

E
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     DESCRIÇÃO BC72GS

A. Altura Total ...................................................................................... 28” (711 mm)
B. Largura Total ................................................................................... 77” (1956 mm)
C. Comprimento total .......................................................................... 86” (2184 mm)
D. Largura de Corte ............................................................................ 72” (1829 mm)
E. Altura de Corte Mínima (Sapatas de Deslizamento no Solo) ......... 3” (76 mm)
F. Altura de Desbaste Mínima do Toco (com o Kit Opcional de Dente) .38” (10 mm)

 Capacidade de Corte (Diâmetro Máximo da Árvore) ................................. 7” (178 mm)
 Pressão de Operação Máxima (Implemento) ....................................4000 psi (276 bar)
 Vazão Hidráulica Recomendada  ............................................30-45 gpm(114-170 lpm)
 Capacidade de Elevação Necessária da Minicarregadeira ................ 2200 lbs (998 kg)
 Peso ................................................................................................... 2008 lbs (911 kg)

As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e sem responsabilidades 
em decorrência disso.

A

B

C

D
F5°

E
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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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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 Rotary Cutter with dual rotation blades for skid steer loader 

applications. Used to cut tall grass, brush and saplings. 
  
  

 
Modelo do acessório: BC72GS, GSS60, GSS72, GSS78 
  
  

 
Número de série:       
  
  

 
Está em 
conformidade com: 

2006/42/EC Machinery Directive 
EN 745;2009, EN ISO 4254-1;2009, EN ISO 
12100-1:2009, EN ISO 12100-2:2003,  

Método de 
certificação: 

Self-certified, per Annex 
V of the Directive 

 EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 2867;2006,        
 EN ISO 4413:2010   
 
 

  
 

 

 
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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