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PREFÁCIO

H002PB     7-31-13-4

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

ATENÇÃO! Nunca permita que ninguém opere esta unidade sem que leia as seções 
"Precauções de Segurança" e "Instruções de Operação" deste manual. 

	 Escolha	sempre	solo	firme	e	nivelado	para	estacionar	o	veículo	e	acione	o	
freio	para	que	a	unidade	não	possa	se	movimentar.

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

OBSERVAÇÃO:	As	ilustrações	e	os	dados	utilizados	neste	manual	estavam	atualizados	(de	
acordo com as informações que nos foram disponibilizadas) no momento da impressão, entre-
tanto,	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

H005PB     3-10-08

ATENÇÃO! NÃO MODIFIQUE A MÁQUINA OU OS IMPLEMENTOS
Modificações podem diminuir a integridade do implemento e podem prejudicar o 
funcionamento, segurança, vida e desempenho do implemento. Ao efetuar reparos, 
use somente peças genuínas do fabricante, seguindo as instruções autorizadas. 
Outras peças podem estar abaixo do padrão de adaptação e qualidade. Nunca mo-
difique nenhum equipamento ou dispositivo da ROPS (Estrutura de Proteção Contra 
Capotagem) ou FOPS (Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos). Qualquer 
modificação deve ser autorizada por escrito pelo fabricante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75677-XPB 7



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO

ATENÇÃO! SAIBA ONDE ESTÃO AS LINHAS DAS EMPRESAS DE 
SERVIÇO PÚBLICO
Observe as linhas elétricas suspensas e as outras linhas das empresas de serviço pú-
blico. Verifique se o equipamento irá ultrapassá-las. Ao escavar, entre em contato com 
empresas locais de serviço publico para obter a localização de suas linhas subterrâ-
neas de gás, água e bueiros, bem como de qualquer outro perigo que possa existir.

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

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

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

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

OPERAÇÃO DA GARRA PARA TRANSPLANTE DE ÁRVORES
• Não exceda a capacidade de elevação do veículo rebocador.
• Obstrua a passagem de observadores, animais domésticos etc. para a área de 

trabalho.
• Opere somente estando na estação do operador.
• Ao operar em ladeiras, dirija subindo e descendo, não na transversal. Evite op-

eração em declives íngremes, o que poderia fazer o veículo rebocador tombar.
• Reduza a velocidade ao dirigir sobre terreno irregular, em uma ladeira ou ao 

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

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

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

• Este implemento não deve ser usado como freio de estacionamento para imobi-
lizar o veículo rebocador. Siga as instruções do manual do operador do veículo 
rebocador antes de sair da estação do operador. H376PB     2-15-12-3
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO

H377PB     8-3-09

TRANSPORTE DA GARRA PARA TRANSPLANTE DE ÁR-
VORES
• Trafegue somente com o implemento em uma posição de transporte segura 

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

• Ao dirigir em vias públicas use luzes de segurança, refletores, sinalização SMV 
(Veículo de Movimentação Lenta) etc. para evitar acidentes. Verifique as regula-
mentações governamentais locais que possam afetar o transporte.

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

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

• Tenha muito cuidado ao carregar ou descarregar a máquina em um reboque ou 
caminhão.

MANUTENÇÃO DA GARRA PARA TRANSPLANTE DE ÁR-
VORES
• Antes de realizar manutenção, abaixe o implemento até o solo, acione os freios 

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

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

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

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

• Nunca trabalhe sob um implemento elevado.
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ADESIVOS

H373PB     10-19-10-2

DISPOSIÇÃO DOS ADESIVOS

50-0831

43301
50-0833

LOGOTIPO

LOGOTIPO

40440

50-0779

43317

43316

43307

50-0779

50-0779

40651

40652

40653

NÚMERO DO 
MODELO

LOCAL DA ETIQUETA DE SÉRIE

INFORMAÇÕES GERAIS
 Os diagramas a seguir mostram o local de todos os adesivos utilizados no implemen-
to. 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 adesi-
vos 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.)

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

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

SÉRIE 30

41013
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43301

50-0779

50-0831

50-0833

40440

43316

4065150-0779

40652
40653

40654

43317

43301

50-0831

50-0833
50-0769

50-0769

50-0643

50-0643

50-0779

40440

43316

40651

40652

40653

40654

43317

43307

43301

SÉRIE 15

SÉRIE 25

ADESIVOS
DISPOSIÇÃO DOS ADESIVOS

H374PB         10-19-10-2

41013

41013

50-0779

LOGOTIPO

LOGOTIPO

NÚMERO DO MODELO

NÚMERO DO MODELO

NÚMERO 
DO MODELO

LOCAL DA ETIQUETA DE SÉRIE

LOCAL DA ETIQUETA DE SÉRIE
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ADESIVOS

H321PB     2-25-09

RISCO DE FLUIDO SOB ALTA PRESSÃO: (50-0833)
Um fluido que escape sob pressão pode ter força sufi-
ciente para penetrar a pele provocando acidente pes-
soal 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 procu-
rar 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 desenvolver gangrena ou outras inca-
pacidades permanentes.
Se você sofrer um acidente provocado por fluido in-
jetado, 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.

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

RISCO DE PONTO DE ESMAGAMENTO: (43301)
Mantenha-se a uma distância segura quando qualquer 
parte desta máquina estiver em movimento. Não obser-
var essa advertência pode provocar acidente pessoal 
grave ou morte.

LIGUE ANTES DE ESCAVAR. (40440)
Entre em contato com todas as concessionárias de 
serviços públicos locais antes de escavar. Antes de 
iniciar qualquer projeto de escavação, entre em conta-
to com as concessionárias de serviços públicos locais 
para notificá-las de que pretende escavar e localize 
todas as linhas subterrâneas das concessionárias de 
serviços públicos. Sempre inspecione o canteiro de 
obras quanto a evidências de linhas das concession-
árias de serviços públicos não marcadas e entre em 
contato com outros se necessário. Deixar de localizar 
linhas das concessionárias de serviços públicos pode 
resultar em danos ao meio ambiente, acidentes pes-
soais ou morte.

888-258-0808
(USA & CANADA)

ATENÇÃO

ATENÇÃO

ATENÇÃO

ATENÇÃO
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REMOVA A CHAVE DE PARTIDA: (41013)
Abaixe o implemento até o solo, acione o freio de 
estacionamento, desligue o motor e remova a chave 
de partida antes de realizar manutenção ou de sair da 
estação do operador.

ATENÇÃO

ADESIVOS

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

Para evitar danos ao cilindro: Não abra as passagens 
quando as lâminas estiverem abaixadas. Não abaixe 
as lâminas quando as passagens estiverem abertas.

ATENÇÃO

NÚMERO  “1”
(40651)

1234560
NÚMERO  “2”
(40652)

NÚMERO  “3”
(40653)

NÚMERO  “0”
(40660)

NÚMERO  “4”
(40654)

NÚMERO  “5”
(40655)

NÚMERO  “6”
(40656)

ESTABILIZADORES TRASEIROS: (43316)
Local da conexão do estabilizador traseiro. Estabili-
zadores traseiros (disponíveis em seu concession-
ário) conectam-se à válvula de controle da garra para 
transplante de árvores e, portanto, são controlados 
pelo interruptor de controle operacional no joystick. Os 
estabilizadores traseiros são recomendados para que 
se obtenha desempenho máximo da garra para trans-
plante de árvores.

RISCO ELÉTRICO: (43317)
Leia o manual para obter informações sobre riscos elé-
tricos e instruções. Ignorar esse aviso pode provocar 
acidente pessoal grave ou morte.

Forneça energia elétrica à caixa de controle seguindo 
os procedimentos recomendados pelo fabricante da 
minicarregadeira. O circuito elétrico deve ser alimen-
tado através de um fusível de 10 A para evitar danos à 
máquina e acidente pessoal grave ou morte.
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ADESIVOS

PONTO DE ELEVAÇÃO E AMARRAÇÃO: (50-0779)
Identifica os locais dos pontos de elevação e amarração 
recomendados. Levantar ou acoplar a unidade ao 
reboque em outros pontos não é seguro e pode danificar 
o implemento.

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.

PONTO DE AMARRAÇÃO: (50-0643)
Identifica os locais dos pontos de amarração 
recomendados. Prender ao reboque por outros pontos 
não é seguro e pode danificar o implemento.
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ADESIVOS

H432PB     11-2-10

ALAVANCA DE CONTROLE PALADIN

ADESIVO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO
O adesivo de controle de operação da unidade é enviado solto e deve ser instalado sobre 
uma superfície plana rígida no veículo rebocador para ser usado como referência durante a 
operação da garra para transplante.

SÉRIE 30 SÉRIES 25 E 15

Eleva ou abaixa a LÂMINA Nº 1.
Empurrar o interruptor para cima ou para baixo eleva ou abaixa a lâmina Nº 1. Quando o interruptor 
é liberado, o movimento cessa.

Eleva ou abaixa a LÂMINA Nº 2.
Empurrar o interruptor para cima ou para baixo eleva ou abaixa a lâmina Nº 2. Quando o interruptor 
é liberado, o movimento cessa.

Eleva ou abaixa a LÂMINA Nº 3.
Empurrar o interruptor para cima ou para baixo eleva ou abaixa a lâmina Nº 3. Quando o interruptor 
é liberado, o movimento cessa.

Eleva ou abaixa a LÂMINA Nº 4.
Empurrar o interruptor para cima ou para baixo eleva ou abaixa a lâmina Nº 4. Quando o interruptor 
é liberado, o movimento cessa.

Eleva ou abaixa a LÂMINA Nº 5 (se equipado).
Empurrar o interruptor para cima ou para baixo eleva ou abaixa a lâmina Nº 5. Quando o interruptor 
é liberado, o movimento cessa.

Ativa a REBAIXADORA (se equipado).
Empurrar o interruptor para cima ou para baixo abaixa ou retrai a rebaixadora. Libere o interruptor 
para interromper completamente o movimento.

Abre ou fecha a PASSAGEM.
Empurrar o interruptor para cima ou para baixo abre ou fecha a passagem. Libere o interruptor para 
interromper completamente o movimento.

Eleva ou abaixa os ESTABILIZADORES TRASEIROS (se equipado).
Empurrar o interruptor para cima ou para baixo abaixa ou eleva os estabilizadores traseiros. Libere o 
interruptor para interromper completamente o movimento.
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PRÉ-OPERAÇÃO

H378PB     8-4-09

INFORMAÇÕES GERAIS

 As garras para transplante de árvores Paladin foram projetados para serem de fáceis 
uso e manutenção. Elas são alimentadas pelo sistema hidráulico auxiliar do veículo rebocador 
e por uma fonte elétrica de 12 VCC. Elas são controladas por um joystick e válvula elétrica. 
Embora a Paladin ofereça várias opções para a conexão aos já existentes controles joystick 
elétricos, nestas instruções são abordados os controles de operação Paladin. 

MINICARREGADEIRA OU OUTRO REBOCADOR

 As Garras para Transplante de Árvores Paladin podem ser montadas em vários rebocadores 
tais como, mas não se limitando a, minicarregadeiras, carregadeiras, tratores e escavadeiras. Em de-
corrência da quantidade de aplicações da minicarregadeira, vamos nos referir ao rebocador como uma 
minicarregadeira ou veículo rebocador em todo este manual. 
 As Garras para Transplante de Árvores Paladin NÃO foram projetadas para serem utilizadas 
em minicarregadeiras de alta vazão. Verifique a compatibilidade entre a capacidade de elevação do 
veículo rebocador e o modelo da garra para transplante de árvores antes da operação.
 

Modelo da Garra para 
Transplante de Árvores

Capacidade de Elevação Recomendada 
para a Minicarregadeira

2030 500 lb (227 kg)
2625 1600 lb (726 kg)
3625 2200 lb (998 kg)
4425 2200 lb (998 kg)
2415 1600 lb (726 kg)
3215 2200 lb (998 kg)
4415 3000 lb (1361 kg)

 
 Os estabilizadores traseiros são recomendados para que se obtenha desempenho máximo da 
garra para transplante de árvores. Os estabilizadores traseiros permitem que o máximo peso possível 
seja transferido para a frente da minicarregadeira e, portanto, para a garra para transplante de árvores 
para se obter a máxima capacidade de escavação.

NOMENCLATURA

 Neste manual, são citados vários componentes do implemento. A finalidade desta se-
ção é a de inteirá-lo dos diversos nomes desses componentes. Esse conhecimento será útil 
para a leitura deste manual ou para solicitar peças de reposição.

 As lâminas são identificadas em um sentido horário, começando pela garra para trans-
plante traseira esquerda.
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PRÉ-OPERAÇÃO

H379PB     8-4-09

LÂMINA Nº 2

PASSAGEM

SÉRIE 30

LÂMINA Nº 1

LÂMINA Nº 3CILINDRO DA 
PASSAGEM

APOIO DA PERNA

ESTRUTURA PRINCIPAL

VÁLVULA
(ESTRUTURA 

INTERNA)

SÉRIE 25

SÉRIE 15

LÂMINA Nº 1

LÂMINA Nº 2

LÂMINA Nº 3

LÂMINA Nº 4

REBAIXADORA

CILINDRO DA PASSAGEM

PASSAGEM DIREITA

CILINDRO DA REBAIXADORA

PASSAGEM ESQUERDA

CILINDRO DA REBAIXADORA
ESTRUTURA PRINCIPAL

APOIO DA PERNA

TAMPA DA 
VÁLVULA

CANAL DE 
DESLIZAMENTO

BARRA CORREDIÇA
(BARRA DE DESGASTE)

LÂMINA Nº 4

LÂMINA Nº 1LÂMINA Nº 3

CILINDRO DA PASSAGEM

PASSAGEM 
DIREITA

PASSAGEM ESQUERDA

ESTRUTURA 
PRINCIPAL

APOIO DA PERNA

TAMPA DA 
VÁLVULA

LÂMINA Nº 2
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OPERAÇÃO

H380PB     8-5-09

CONTROLES

INFORMAÇÕES GERAIS
 A garra para transplante de árvores é controlada por um joystick e um conjunto de válvula 
elétrica. Embora a Paladin ofereça várias opções para a conexão aos já existentes controles joystick 
elétricos, nestas instruções são abordados os controles de operação Paladin. Há três controles tipo 
joystick que consistem em 5 ou 8 interruptores momentâneos e equipados para manuseio a partir de 
três a cinco lâminas, a passagem e (se equipado) uma rebaixadora e estabilizadores traseiros.

CONTROLES DA LÂMINA
 O controle tipo joystick pode acomodar três a cinco lâminas e é conectado eletricamente conforme 
o número de lâminas na garra para transplante de árvores que foi adquirida. Empurrar o interruptor para 
cima eleva a lâmina específica e empurrar o interruptor para baixo abaixa essa lâmina. Libere o interruptor 
para interromper completamente o movimento.  (Nos modelos 2415, 2625 e 3625 os interruptores para as 
lâminas números 4 e 5 estão “inoperantes”.) Os controles da lâmina estão localizados no mesmo padrão 
das lâminas na unidade, com a lâmina Número 1 sendo a mais próxima do operador do lado esquerdo 
(lâmina traseira esquerda).

LÂMINA 1

LÂMINA 2 LÂMINA 3

PASSAGEM

ESTABILIZADORES 
TRASEIROS

LÂMINA 1

LÂMINA 2 LÂMINA 3

LÂMINA 4
LÂMINA 5

PASSAGEM
ESTABILIZADORES 

TRASEIROS

LÂMINA 1

ESTABILIZADORES 
TRASEIROS

LÂMINA 5
LÂMINA 4

REBAIXADORA

PASSAGEM

LÂMINA 3LÂMINA 2

SÉRIE 30 SÉRIE 25

SÉRIE 15
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CONTROLE DA PASSAGEM
 O controle da passagem funciona da mesma forma que os controles da lâmina.  Empurrar o inter-
ruptor para cima abre a(s) passagem(ens) e empurrar o interruptor para baixo fecha a(s) passagem(ens). 
Libere o interruptor para interromper completamente o movimento. 

CONTROLE DA REBAIXADORA
 O controle da rebaixadora funciona da mesma forma que os controles da lâmina. Empurrar o 
interruptor para cima eleva a rebaixadora e a movimenta para a parte traseira da unidade e empurrar o 
interruptor para baixo abaixa a rebaixadora cortando assim, as raízes sob a árvore ou o arbusto. Libere o 
interruptor para interromper completamente o movimento. Utilizar a rebaixadora corta as raízes na parte 
inferior do torrão em vez de esticá-las e então quebrá-las. Cortas as raízes facilita o novo crescimento e 
elimina a necessidade de aparar as extremidades das raízes. A rebaixadora também limita a compactação 
do torrão e aumenta o apoio sob o torrão para o transporte ou ao cavar em solo arenoso mais solto.

ALAVANCAS DE CONTROLE MULTIFUNCIONAIS NEW HOLLAND/CASE
 As instruções a seguir ajudarão na operação da garra para transplante de árvores caso a mini-
carregadeira esteja equipada com alavanca de controle multifuncional New Holland ou Case.

OPERAÇÃO

H381PB     8-5-09

CONTROLES

INTERRUPTOR DA VÁLVULA DE INVERSÃO
 O interruptor na parte inferior da alavanca de controle multifuncional esquerda funciona mesma 
maneira para as garras para transplante de árvores de três lâminas e de quatro lâminas. O interruptor 
inverte o fluxo do fluido hidráulico e assim, inverte a função de controle. As lâminas são elevadas e 
abaixadas utilizando-se o mesmo interruptor de controle, apenas trocando-se a posição do interruptor 
da válvula de inversão. A posição "ON" (ligada) é utilizada para o MODO ESCAVAR e a posição "OFF" 
(desligada) para o MODO LIBERAR. Sendo assim, quando no modo escavar, todas as lâminas podem 
ser abaixadas, a passagem fechada e a rebaixadora abaixada sem trocar a posição do interruptor da 
válvula de inversão.

(TRÊS LÂMINAS) (QUATRO LÂMINAS)

LÂMINA 1
LÂMINA 2

LÂMINA 3

LÂMINA 4

PASSAGEMCORTADOR

SUPORTE 
TRASEIRO

VÁLVULA DE 
INVERSÃO 

MODO LIBERAR

VÁLVULA DE 
INVERSÃO 

MODO ESCAVAR

VÁLVULA DE 
INVERSÃO 

MODO LIBERAR

VÁLVULA DE 
INVERSÃO 

MODO ESCAVAR

CORTADOR

PASSAGEM

LÂMINA 3
LÂMINA 2

LÂMINA 1
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CONTROLES

H382PB     8-5-09

ALAVANCA DE CONTROLE NEW HOLLAND/CASE – CONTINUAÇÃO

CONTROLES DA LÂMINA
 As lâminas são controladas pela ativação dos interruptores de controle desejados na alavanca 
de controle multifuncional esquerda. As lâminas são elevadas ou abaixadas dependendo da posição do 
interruptor da válvula de inversão. Libere o interruptor para interromper completamente o movimento. 
 Exemplo: Pressionar a parte superior do primeiro interruptor na alavanca de controle eleva ou 
abaixa a lâmina 1 ou a lâmina 2 dependendo do modelo da garra para transplante de árvores e da posição 
do interruptor da válvula de inversão. Libere o interruptor para interromper completamente o movimento. 

CONTROLE DA REBAIXADORA
 O controle da rebaixadora funciona da mesma forma que os controles da lâmina. Pressionar a 
parte inferior do primeiro interruptor na unidade de três lâminas ou a parte superior do terceiro interruptor 
nas unidades de quatro lâminas eleva ou abaixa a rebaixadora dependendo da posição do interruptor da 
válvula de inversão. Libere o interruptor para interromper completamente o movimento. 

CONTROLE DA PASSAGEM
 O controle da passagem também funciona da mesma forma que os controles da lâmina.  Pressionar 
a parte inferior do terceiro interruptor abre ou fecha as passagens (braços esquerdo e direito) dependendo 
da posição do interruptor da válvula de inversão. Libere o interruptor para interromper completamente o 
movimento. 

CONTROLE DO ESTABILIZADOR DO APOIO TRASEIRO
As garras para transplante de árvores de três e de quatro lâminas têm diferentes opções de controles 
do estabilizador traseiro. 

1)  APENAS em modelos de três lâminas: As mangueiras de alimentação e retorno do estabilizador 
traseiro podem ser conectadas à parte superior da estrutura principal da garra para transplante de árvores 
(bem ao lado das mangueiras de alimentação e retorno existentes da garra) e, portanto, os estabilizadores 
serão operados a partir da parte inferior do segundo interruptor na alavanca de controle multifuncional 
esquerda.
 O controle do estabilizador traseiro funciona da mesma forma que os outros controles.  Pressionar 
o interruptor eleva ou abaixa os estabilizadores esquerdo e direito, dependendo da posição do interruptor 
da válvula de inversão. Libere o interruptor para interromper completamente o movimento.

2) Em todos os modelos: As mangueiras de alimentação e retorno do estabilizador traseiro podem 
ser conectadas ao sistema hidráulico remoto traseiro da minicarregadeira (se equipada). Portanto, os 
estabilizadores serão operados a partir do interruptor do meio na alavanca de controle multifuncional 
DIREITA. O controle multifuncional direito não tem um interruptor da válvula de inversão e, portanto, 
os estabilizadores traseiros abaixarão quando a parte superior do interruptor for pressionado e subirão 
quando a parte inferior do mesmo interruptor for pressionada.
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OPERAÇÃO

H383PB     8-19-09

DIRETRIZES QUANTO AO TAMANHO DA ESFERA
 As seguintes informações ajudarão a determinar o tamanho do torrão necessário para o trabalho 
sendo realizado. Estas tabelas (tiradas da American Standard for Nursery Stock - ANSI Z60.1-1996) 
têm a finalidade de serem utilizadas como diretriz apenas e é preciso contatar o viveiro local para obter 
instruções mais detalhadas.

 Arbustos ou Árvores  Arbustos Caducifólios Árvore de Sombra 
	 com	Várias	Ramificações

 Altura Mín. Diâ. Torrão Altura Mín. Diâ. Torrão Diâmetro Mín. Diâ. Torrão

 4 pés (1219 mm) 14 pol. (356 mm) 12 pol. (305 mm) 8 pol. (203 mm) 1/2 pol. (13 mm) 12 pol. (305 mm)
 5 pés (1524 mm) 16 pol. (406 mm) 18 pol. (457 mm) 9 pol. (229 mm) 3/4 pol. (19 mm) 14 pol. (356 mm)
 6 pés (1829 mm) 18 pol. (457 mm) 2 pés (609 mm) 10 pol. (254 mm) 1 pol. (25 mm) 16 pol. (406 mm)
 7 pés (2134 mm) 20 pol. (508 mm) 3 pés (914 mm) 12 pol. (305 mm) 1-1/4 pol. (32 mm) 18 pol. (457 mm)
 8 pés (2438 mm) 22 pol. (559 mm) 4 pés (1219 mm) 14 pol. (356 mm) 1-1/2 pol. (38 mm) 20 pol. (508 mm)
 10 pés (3048 mm) 24 pol. (609 mm) 5 pés (1524 mm) 16 pol. (406 mm) 1-3/4 pol. (44 mm) 22 pol. (559 mm)
 12 pés (2658 mm) 28 pol. (711 mm) 6 pés (1829 mm) 18 pol. (457 mm) 2 pol. (51 mm) 24 pol. (609 mm)
 14 pés (4267 mm) 32 pol. (813 mm) 7 pés (2134 mm) 20 pol. (508 mm) 2-1/2 pol. (64 mm) 28 pol. (711 mm)
 16 pés (4877 mm) 38 pol. (965 mm) 8 pés (2438 mm) 22 pol. (559 mm) 3 pol. (76 mm) 32 pol. (813 mm)
 18 pés (5486 mm) 42 pol. (1067 mm) 9 pés (2743 mm) 24 pol. (609 mm) 3-1/2 pol. (89 mm) 38 pol. (965 mm)
   10 pés (3048 mm) 26 pol. (660 mm) 4 pol. (102 mm) 42 pol. (1067 mm)
 
 Árvores Pequenas Perenifólias Coníferas Perenifólias Coníferas
 (Alt. até 6 pés/Diâmetro 6 pés e acima) Espalhado/Semiespalhado/Esfera/Minimizada Estrutura Vertical Cônica e Larga

 Alt./Diâmetro Mín. Diâ. Torrão Espalhada Mín. Diâ. Torrão Altura Mín. Diâ. Torrão

 2 pés (609 mm) 10 pol. (254 mm) 9 pol. (229 mm) 8 pol. (203 mm) 12 pol. (305 mm) 10 pol. (254 mm)
 3 pés (914 mm) 12 pol. (305 mm) 12 pol. (305 mm) 8 pol. (203 mm) 18 pol. (457 mm) 10 pol. (254 mm)
 4 pés (1219 mm) 14 pol. (356 mm) 15 pol. (381 mm) 10 pol. (254 mm) 2 pés (609 mm) 12 pol. (305 mm)
 5 pés (1524 mm) 16 pol. (406 mm) 18 pol. (457 mm) 10 pol. (254 mm) 3 pés (914 mm) 14 pol. (356 mm)
 3/4 pol. (19 mm) 16 pol. (406 mm) 2 pés (609 mm) 12 pol. (305 mm) 4 pés (1219 mm) 16 pol. (406 mm)
 1 pol. (25 mm) 18 pol. (457 mm) 2-1/2 pés (762 mm) 14 pol. (356 mm) 5 pés (1524 mm) 20 pol. (508 mm)
 1-1/2 pol. (38 mm) 20 pol. (508 mm) 3 pés (914 mm) 16 pol. (406 mm) 6 pés (1829 mm) 22 pol. (559 mm)
 1-3/4 pol. (44 mm) 22 pol. (559 mm) 3-1/2 pés (1067 mm) 18 pol. (457 mm) 7 pés (2134 mm) 24 pol. (609 mm)
 2 pol. (51 mm) 24 pol. (609 mm) 4 pés (1219 mm) 21 pol. (533 mm) 8 pés (2438 mm) 27 pol. (686 mm)
 2-1/2 pol. (64 mm) 28 pol. (711 mm) 5 pés (1524 mm) 24 pol. (609 mm) 9 pés (2743 mm) 30 pol. (762 mm)
 3 pol. (76 mm) 32 pol. (813 mm) 6 pés (1829 mm) 28 pol. (711 mm) 10 pés (3048 mm) 34 pol. (864 mm)
 3-1/2 pol. (89 mm) 38 pol. (965 mm) 7 pés (2134 mm) 32 pol. (813 mm) 12 pés (3658 mm) 34 pol. (864 mm)
 4 pol. (102 mm) 42 pol. (1067 mm) 8 pés (2438 mm) 36 pol. (914 mm) 14 pés (4267 mm)  42 pol. (1067 mm)

 Perenifólias Coníferas Perenifólias Coníferas de Formato Colunar Perenifólias de Folhas Largas
 de Formato Colunar
 Crescimento Regular Crescimento Rápido Cônico ou Vertical

 Altura Mín. Diâ. Torrão Altura Mín. Diâ. Torrão Altura Mín. Diâ. Torrão

 12 pol. (305 mm) 10 pol. (254 mm) 12 pol. (305 mm) 8 pol. (203 mm) 18 pol. (457 mm) 10 pol. (254 mm)
 18 pol. (457 mm) 10 pol. (254 mm) 2 pés (609 mm) 9 pol. (229 mm) 2 pés (609 mm) 12 pol. (305 mm)
 2 pés (609 mm) 12 pol. (305 mm) 3 pés (914 mm) 11 pol. (279 mm) 3 pés (914 mm) 14 pol. (356 mm)
 3 pés (914 mm) 13 pol. (330 mm) 4 pés (1219 mm) 12 pol. (305 mm) 4 pés (1219 mm) 16 pol. (406 mm)
 4 pés (1219 mm) 14 pol. (356 mm) 5 pés (1524 mm) 14 pol. (356 mm) 5 pés (1524 mm) 20 pol. (508 mm)
 5 pés (1524 mm) 16 pol. (406 mm) 6 pés (1829 mm) 16 pol. (406 mm) 6 pés (1829 mm) 22 pol. (559 mm)
 6 pés (1829 mm) 18 pol. (457 mm)   7 pés (2134 mm) 24 pol. (609 mm)
 7 pés (2134 mm) 20 pol. (508 mm)   8 pés (2438 mm) 27 pol. (686 mm)
 8 pés (2438 mm) 22 pol. (559 mm)   9 pés (2743 mm) 30 pol. (762 mm)
 9 pés (2743 mm) 24 pol. (609 mm)   10 pés (3048 mm) 34 pol. (864 mm)
 10 pés (3048 mm) 27 pol. (686 mm)   12 pés (3658 mm) 38 pol. (965 mm)
 12 pés (3658 mm) 30 pol. (762 mm)   14 pés (4267 mm) 42 pol. (1067 mm)
 14 pés (4267 mm) 33 pol. (838 mm)    
 16 pés (4877 mm) 36 pol. (914 mm)    
 18 pés (5486 mm) 40 pol. (1016 mm)
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H384PB     2-15-12-3

 Perenifólias de Folhas Largas
 Espalhada/Semiespalhada/ Árvores Frutíferas Processadas
 Esfera/Minimizada com Torrão

 Espalhada Mín. Diâ. Torrão Diâmetro Mín. Diâ. Torrão

 18 pol. (457 mm) 10 pol. (254 mm) 1/4 pol. (6 mm) 8 pol. (203 mm)
 2 pés (609 mm) 12 pol. (305 mm) 5/16 pol. (8 mm) 8 pol. (203 mm)
 2-1/2 pés (762 mm) 14 pol. (356 mm) 3/8 pol. (10 mm) 10 pol. (254 mm)
 3 pés (914 mm) 16 pol. (406 mm) 1/2 pol. (13 mm) 10 pol. (254 mm)
 3-1/2 pés (1067 mm) 18 pol. (457 mm) 5/8 pol. (16 mm) 10 pol. (254 mm)
 4 pés (1219 mm) 21 pol. (533 mm) 3/4 pol. (19 mm) 12 pol. (305 mm)
   1 pol. (25 mm) e ACIMA 12 pol. (305 mm) 

 Ao medir árvores de sombra, o diâmetro tem prioridade sobre a altura. Em classificação por tamanho, 
árvores pequenas e em florescência, a altura tem prioridade até 6 pés (1829 mm); depois disso, o diâmetro tem 
prioridade. 
 O diâmetro do tronco deve ser medido 6 pol. (152 mm) acima do solo até e incluindo um diâmetro de 4 
pol. (102 mm) e 12 pol. (305 mm) acima do solo para árvores maiores. (Raramente os troncos das árvores são 
perfeitamente circulares. A medição do diâmetro pode ser feita com um paquímetro tipo "ranhura", paquímetro 
tipo "pinça" ou com fita métrica.)
 O diâmetro do torrão é determinado pelo tamanho da lâmina ou pela profundidade de escavação. Cada 
lâmina é modificada removendo-se um pino. A profundidade do torrão é determinada pela posição das pernas 
ajustáveis.
 Em árvores mais cerradas, talvez os galhos precisem ser amarrados para cima para que as lâminas não 
cortem os galhos mais baixos.
  Em alguns tipos de árvore, recomenda-se que o transplante aconteça enquanto a árvore está dormente para 
que haja melhores resultados. Entre em contato com o viveiro local para saber sobre as especificações do tipo de 
árvore que está sendo transplantada. 

INFORMAÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO
USO PRETENDIDO: Esta unidade foi projetada para remover ou transplantar árvores ou arbustos. Utili-
zar de alguma outra maneira é considerado contrário ao uso pretendido. 
 As Garras para Transplante de Árvores devem ser operadas a partir da estação do operador do veículo 
rebocador.

ATENÇÃO! Para evitar ferimentos graves ou morte, este implemento não deve ser usado como freio 
de	estacionamento	para	imobilizar	o	veículo	rebocador.	Observe	as	instruções	do	manual	
do	operador	do	veículo	rebocador	antes	de	sair	da	estação	do	operador.	

INSTALAÇÃO: Instale a garra para transplante de árvores seguindo o manual do operador da unidade de 
força para a instalação de um implemento.

REMOÇÃO: Siga o manual do operador da unidade de potência para desprender (remover) um implemento.

OBSERVAÇÃO:	Estas	instruções	incluem	a	utilização	dos	estabilizadores	do	"apoio"	traseiro.		 Os	kits	
do estabilizador traseiro estão disponíveis no concessionário para equipar várias minicarregadeiras. Na 
maiorias	das	aplicações	das	minicarregadeiras,	as	mangueiras	dos	estabilizadores	traseiros	conectam-se	
à válvula de controle da garra para transplante de árvores e, portanto, são controladas pelo interruptor 
de	controle	operacional	no	joystick.	Os	estabilizadores	traseiros	são	recomendados	para	que	se	obtenha	
desempenho máximo da garra para transplante de árvores. Os estabilizadores traseiros permitem que o 
máximo peso possível seja transferido para a frente da minicarregadeira e, portanto, para a garra para 
transplante	de	árvores	para	se	obter	a	máxima	capacidade	de	escavação.

IMPORTANTE:	Sempre	siga	as	instruções	no	manual	do	operador	da	carregadeira	quanto	à	operação	dos	
controles	hidráulicos	auxiliares	e	siga	o	Procedimento	de	Desligamento	de	Segurança	sempre	que	sair	da	
estação	do	operador	da	carregadeira.
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 Após a garra para transplante de árvores ter sido devidamente instalada, eleve a unidade acima 
do solo aproximadamente 2 pés (609 mm). Familiarize-se com as várias alavancas de controle. Após se 
familiarizar com os controles, recomenda-se cavar no solo sem uma árvore. Isso fornecerá uma oportuni-
dade de verificar o tamanho do torrão bem como a operação do implemento.
 As lâminas na garra para transplante de árvores são número 1, 2 e 3 (4 e 5 se equipado). As 
lâminas voltadas para frente abrem-se quando o controle da passagem é empurrado para frente. (Se a 
unidade estiver equipada com uma passagem esquerda e direita, as passagens se abrirão e fecharão ao 
mesmo tempo.
 A condição do solo e o tipo afetam a maneira como a garra para transplante de árvores funciona. 
Em solos firmes, as lâminas podem deslocar-se apenas um terço do caminho para baixo na primeira ten-
tativa e em solos soltos e arenosos, as lâminas podem penetrar totalmente em uma única tentativa.
 A quantidade de torrão necessária varia de acordo com o diâmetro do tronco, a altura da árvore ou 
o tipo de árvore.  Consulte as tabelas no início desta seção. Uma regra prática geral é que cada polegada 
(25 mm) do diâmetro da árvore requer um mínimo de dez polegadas (254 mm) de diâmetro do torrão.

AJUSTE DA ALTURA DA PERNA
 As garras para transplante de árvores estão equipadas com pernas ajustáveis que são utiliza-
das para ajustar o tamanho do torrão. Com as pernas totalmente elevadas, o tamanho do torrão será 
o tamanho estabelecido na garra para transplante de árvores. Mover as pernas para baixo diminui o 
tamanho do torrão aproximadamente 1,50 a 2,00 pol. (38 a 51 mm) para cada furo de ajuste. Se as 
pernas forem completamente removidas, a garra para transplante de árvores cavará um buraco um 
pouco maior do que o tamanho estabelecido.
 Ergue e trave a garra para transplante antes de fazer qualquer ajuste na perna.

ÁRVORE COM TORRÃO ENROLADO EM ESTOPA (COM OU SEM CESTO 
DE ARAME)
OBSERVAÇÃO: Há uma grande variedade de sacos de estopa pré-costurados, cestos de arame 
e recipientes disponíveis provenientes de fabricantes confiáveis para a garra para transplante 
de árvores da Paladin.
Determine o tamanho do torrão necessário para o tipo e tamanho de árvore. Ajuste as pernas 
para obter o tamanho desejado de torrão. 

APENAS SÉRIE 15 DE GARRAS PARA TRANS-
PLANTE DE ÁRVORES: Determine o tamanho 
do torrão necessário para o tipo e tamanho 
de árvore. Instale as lâminas corretas e ajuste 
as pernas para obter o tamanho desejado de 
torrão. 

ATENÇÃO:    PARA EVITAR DANOS AO CILINDRO: 
NÃO ABRA A PASSAGEM QUANDO AS LÂMINAS ESTIVEREM ABAIXADAS. 
NÃO ABAIXE AS LÂMINAS QUANDO A PASSAGEM ESTIVER ABERTA.

RECURSO DE TROCA FÁCIL E 
RÁPIDA DA LÂMINA

REMOVA O PINO; ERGA E IN-
CLINE A LÂMINA PARA FORA
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1. Com a passagem aberta e as lâminas na posição para cima, centralize a árvore na garra para 
transplante de árvores da esquerda para a direita: e da parte frontal para a traseira. OBSERVA-
ÇÃO: É CRÍTICO que a árvore esteja centralizada no torrão. Portanto, recomenda-se que 
alguém fique no solo para ajudar no processo de alinhamento. 

2. Feche a passagem.
3. Abaixe os braços da carregadeira, levantando assim, as rodas dianteiras do solo.
4. Abaixe os estabilizadores traseiros (se equipado), até que a carregadeira fique nivelada.
OBSERVAÇÃO: Erguer a carregadeira até que as rodas estejam um pouco fora do solo transfere 
o peso para a garra para transplante de árvores para que se tenha uma máximo poder de esca-
vação.  Erguer a carregadeira alto demais pode causar uma condição de instabilidade.
5. Incline ou role a garra para transplante de árvores até que esteja nivelada.
6. Assim que a garra para transplante de árvores estiver nivelada, a carregadeira levemente 

elevada e a passagem fechada, é hora de começar a abaixar as lâminas. Utilizando o controle 
tipo joystick, abaixe a “Lâmina 1” o máximo possível para dentro do solo. (Devido às diferentes 
condições de solo, a lâmina pode entrar até o fim no solo ou apenas levemente.)

7. Assim que a lâmina começar a inclinar o implemento, interrompa o movimento e eleve a lâmina 
levemente para remover parte da pressão descendente. (Isso ajudará a cavar o maior torrão 
possível e evitará cavar um buraco angulado.)

8. Utilizando o controle tipo joystick, abaixe a “Lâmina 2” o máximo possível para dentro do solo. 
Assim que a lâmina começar a inclinar o implemento, interrompa o movimento e eleve a lâmina 
levemente para remover parte da pressão descendente. (Repita para a “Lâmina 3”, “Lâmina 4” 
e “Lâmina 5”, conforme necessário.)

9. Se não foi possível abaixar as lâminas completamente devido às condições do solo, repita as 
Etapas 6 a 8 até que todas as lâminas estejam completamente abaixadas dentro do solo.

OPERAÇÃO

H386PB     8-19-09

APENAS SÉRIE 15 DE GARRAS PARA TRANSPLANTE 
DE ÁRVORES COM REBAIXADORA: Ative a rebaixa-
dora, que passará abaixo das lâminas, cortando todas 
as raízes e, portanto, liberando totalmente o torrão e 
produzindo uma parte inferior ligeiramente arredon-
dada. Retraia a rebaixadora para a posição central do 
torrão antes de erguer. Isso ajudará a manter o torrão 
em alguns tipos de solo. 

REBAIXADORA

TORRÃO

GARRA PARA 
TRANSPLANTE 

DE ÁRVORES

ÁRVORE

PARTE INFERIOR ARREDONDADA

10. Erga os estabilizadores traseiros (se equipado).
11. Eleve os braços da carregadeira até que as rodas estejam totalmente no solo. Eleve a árvore 

para fora do buraco.
12. Colocando a estopa no chão ou dentro do cesto de arame, posicione a árvore no centro da 

estopa. OBSERVAÇÃO: Carregue a árvore o mais baixo possível ao transportar.

24 75677-XPB



OPERAÇÃO

H387PB     8-19-09

APENAS SÉRIE 15 DE GARRAS PARA TRANSPLANTE DE ÁRVORES: Eleve a rebaixa-
dora e, enquanto mantém o tronco da árvore o mais ereto possível, abaixe a árvore. Devido 
à parte inferior curva, o torrão parece "empurrar para cima", separando-se das lâminas sem 
atrapalhar os lados uniformes do torrão. 

13. Solte o torrão elevando as lâminas na ordem inversa 3, 2 e 1. OBSERVAÇÃO: Se o torrão 
grudar nas lâminas, use uma pá para pressionar o torrão para baixo para que se solte 
das lâminas.

14. Erga levemente a garra para transplante de árvores e abra as passagens. Afaste a carregadei-
ra da árvore. O torrão está pronto para ser coberto, sem que uma modelagem adicional seja 
necessária.

15. Termine de embalar a árvore.

TRANSPLANTE DIRETO
1. Determine o tamanho do buraco necessário para a árvore que está sendo transplantada e ajus-

te as pernas para conseguir o tamanho desejado de buraco.

2. Eleve as lâminas e dirija a minicarregadeira até o local em que a árvore será plantada e po-
sicione a minicarregadeira para que a carregadeira esteja a mais nivelada possível. Siga as 
Etapas 2 a 11 das instruções anteriores (Árvore com Torrão Enrolado em Estopa) para cavar 
um local para a árvore.

3. Erga a bola de terra do chão e saia do caminho para o transplante da árvore. Coloque a garra 
para transplante de árvores no chão e eleve as lâminas para soltar a bola de terra. As lâminas 
devem ser elevadas na ordem inversa 3, 2 e 1. Abra a passagem. 

4. Consulte as Etapas 1 a 11 das instruções anteriores (Árvore com Torrão Enrolado em Estopa) 
para escavar e retirar a árvore desejada para o transplante.

5. Posicione a árvore sobre o buraco cavado anteriormente e eleve a rebaixadora (se equipado) 
enquanto mantém o tronco da árvore o mais ereto possível e abaixe a árvore. 

6. Solte o torrão elevando as lâminas na ordem inversa 3, 2 e 1. OBSERVAÇÃO: Se o torrão 
grudar nas lâminas, use uma pá para pressionar o torrão para baixo para que se solte 
das lâminas.

7. Erga levemente a garra para transplante de árvores e abra a passagem. Afaste a carregadeira 
da árvore. OBSERVAÇÃO: A bola de terra removida nas etapas 2 e 3 podem ser usada para 
encher o buraco do qual a árvore foi removida. Siga quaisquer instruções específicas de trans-
plante, como regar e cobrir o solo etc., para o tipo de árvore que está sendo transplantado.

APENAS SÉRIE 15 DE GARRAS PARA 
TRANSPLANTE DE ÁRVORES: Determine o 
tamanho do torrão necessário para o tipo e 
tamanho de árvore. Instale as lâminas cor-
retas e ajuste as pernas para obter o tama-
nho desejado de torrão. 

RECURSO DE TROCA FÁCIL E 
RÁPIDA DA LÂMINA

REMOVA O PINO; ERGA E IN-
CLINE A LÂMINA PARA FORA
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ARMAZENAGEM
 O seguinte procedimento de armazenagem irá ajudar a manter o implemento em óti-
mas condições. Ele também ajudará a obter um bom reinício na próxima vez que a garra para 
transplante de árvores for necessária. Portanto, recomenda-se enfaticamente destinar um 
tempo adicional para seguir estes procedimentos sempre que o implemento não for ser uti-
lizado por um período de tempo prolongado.

•	 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 armazena-
gem.

•	 Inspecione	o	revestimento	de	grafite	nas	lâminas.	Pinte	novamente	conforme	necessário.
•	 Verifique	as	lâminas	para	ver	se	há	desgaste.	Se	for	necessário	afiar,	use	um	esmeril	

manual.
•	 Aperte	porcas,	parafusos	e	conexões	hidráulicas	que	estejam	frouxos.
•	 Cubra	com	graxa	as	áreas	expostas	da	haste	dos	cilindros.	
•	 Lubrifique	os	pinos	graxeiros.
•	 Vede	o	sistema	hidráulico	contra	contaminantes	e	prenda	todas	as	mangueiras	hidráulicas	

afastadas do solo para ajudar a evitar dano. (Tampe as conexões (ou engates) dos estabi-
lizadores traseiros.)

•	 Substitua	os	adesivos	que	estiverem	danificados	ou	que	não	estiverem	legíveis.
•	 Armazene a unidade em um local seco e protegido. Deixar a unidade no lado de fora en-

curtará materialmente sua vida útil.

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

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

cessário.

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

SÉRIE 30
3 PONTOS - UM EM CADA 

LÂMINA

SÉRIE 25
4 PONTOS - UM EM CADA 

LÂMINA

SÉRIE 15
4 PONTOS - UM EM CADA LÂMINA 
EXTERNA, UM EM CADA DEGRAU 

LATERAL

•	 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.
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•	 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.

OPERAÇÃO
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SÉRIE 30
3 PONTOS - UM EM CADA 

LÂMINA

SÉRIE 25
4 PONTOS - UM EM CADA 
LÂMINA EXTERNA, UM EM 

CADA LATERAL DA 
ESTRUTURA

SÉRIE 15
4 PONTOS - UM EM CADA LÂMINA 
EXTERNA, UM EM CADA DEGRAU 

LATERAL
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LUBRIFICAÇÃO

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.	A	não	realização	leva	a	redução	da	efici-
ência,	desgaste,	quebra	e	substituição	desnecessária	de	peças.	Se	algum	pino	graxeiro	estiver	faltando,	
instale	outro	imediatamente.	Limpe	completamente	todas	as	graxeiras	antes	de	usar	a	engraxadeira.
IMPORTANTE: Evite o engraxamento excessivo. A graxa exposta acumula poeira e aumenta 
muito o desgaste. Após o engraxamento, limpe o excesso de graxa das graxeiras.

Procedimento A Cada 
4 Horas

Diaria-
mente

Lubrifique	(2)	os	pinos	graxeiros	na	parte	traseira	de	cada	Barra	de	Desgaste	
Deslizante	(SÉRIE	15	APENAS)	*	Consulte	a	Observação. 
Lubrifique	(1)	o	pino	graxeiro	na	parte	frontal	de	cada	Canal	de	Deslizamento	(SÉRIE	
15	APENAS)	*	Consulte	a	Observação. 
Lubrifique	os	pinos	graxeiros	nos	Pivôs	Esquerdo	e	Direito	da	Rebaixadora.	(SÉRIE	15	
APENAS) 
Lubrifique	os	pinos	graxeiros	em	cada	Pino	Pivô	da	Passagem. 
Lubrifique	os	pinos	graxeiros	em	cada	Pino	Pivô	do	Cilindro	da	Rebaixadora. 
Lubrifique	os	pinos	graxeiros	nos	Cilindros	da	Passagem. 

* OBSERVAÇÃO: Um som de raspagem durante a operação da lâmina é uma indicação de que o 
canal de deslizamento e as barras deslizantes precisam de lubrificação.

SÉRIE 15

SÉRIE 25

SÉRIE 30

CILINDRO DA PASSAGEM 
(2) CADA CILINDRO

CILINDRO DA 
PASSAGEM (2) 

PINO PIVÔ DA 
PASSAGEM (1)

PINO PIVÔ DA PASSAGEM 
(1) CADA LADO

PINO PIVÔ DO CILINDRO 
DA REBAIXADORA 
(2) CADA CILINDRO

PINO PIVÔ DA 
PASSAGEM 

(1) CADA LADO

PIVÔ DA REBAIXADORA 
(1) CADA LADO

DOIS EM CADA BARRA CORREDIÇA E UM NA 
FRENTE DE CADA CANAL DE DESLIZAMENTO
(5) EM CADA ESTRUTURA DE DESLIZAMENTO

8

8

8

8 8

48

8
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MANUTENÇÃO DE ROTINA
 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.

Procedimento A Cada 
4 Horas

Diaria-
mente

Lubrifique todos os pinos graxeiros na Barra de Desgaste Deslizante e nos Canais 
de Deslizamento, conforme necessário. Consulte a página Lubrificação para ver os 
locais.


Lubrifique todos os pinos graxeiros em todos os pontos do pivô e cilindros, 
conforme necessário. Consulte a página Lubrificação para ver os locais. 
Peças de Fixação - Verifique se estão apertadas (consulte Especificações de 
Torque dos Parafusos). Substitua todas as peças de fixação ausentes, por peças de 
reposição aprovadas.


Sistema Hidráulico - Verifique se há vazamentos e aperte conforme necessário. 
Verifique se as mangueiras estão dobradas ou danificadas e substitua se 
necessário.


Adesivos - Verifique se há adesivos de segurança ausentes ou danificados e 
substitua conforme necessário. 
Verifique todos os pinos, buchas, contrapinos, porcas etc. para ver se há sinais de 
desgaste e encaixe frouxo. Aperte conforme a especificação e substitua onde for 
necessário. 


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

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 hidráu-
lico 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 deter-
minar o tratamento correto.

PAPELÃO

MANGUEIRA OU 
CONEXÃO HIDRÁULICA LUPA
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ATENÇÃO! Não deixe de seguir os Procedimentos de Desligamento de Segurança an-
tes de fazer qualquer manutenção no implemento.

MANUTENÇÃO DA LÂMINA
 Manter a condição das lâminas resultará em um torrão mais limpo e em uma operação de escava-
ção livre de problemas. As lâminas são pintadas antes do envio para evitar que terra grude nas lâminas 
e ajudar na operação de escavação. O desempenho da lâmina é afetado pelas condições do solo e ela 
pode ser pintada novamente ou revestida com Slip Plate #1, fabricado pela Acrotech Industries Inc. Um 
galão (3,8 l) de Slip Plate #1 pode ser comprado da Paladin pelo código da peça Nº 25154. É importante 
que não seja utilizado óleo nas lâminas, enquanto o revestimento de grafite durar.

AFIAÇÃO DE LÂMINAS
 Embora as lâminas e a rebaixadora (se equipada) devam permanecer em boas condições por 
um longo tempo, o uso intenso e condições de solos pedregosos pode cegar porções da lâmina. Se for 
necessário afiar, use um esmeril manual e afie as lâminas em um padrão uniforme.

SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS
Para Substituir as Buchas do Braço:
1. Abaixe a estrutura principal sobre as pernas 

traseiras, o mais próximo possível do solo 
e trave a frente da estrutura principal para 
mantê-la nivelada. 

2. Remova as Lâminas 2 e 3.
3. Desconecte o cilindro(s) da passagem na(s) 

parte(s) soldada(s) do braço.
4. Prenda um mecanismo de elevação no braço 

(braço esquerdo na série 15) para evitar que 
ele caia e cause dano ao cilindro, acidente 
pessoal ou tensão indevida nas mangueiras 
quando for desconectado da estrutura prin-
cipal. 

OBSERVAÇÃO: Se o braço estiver sendo comple-
tamente removido para substituição das buchas, 
as mangueiras do cilindro da lâmina precisarão 
ser etiquetadas e removidas.
5. Com o braço apoiado, remova o pino pivô que 

prende o braço à estrutura principal. Enquanto 
o braço continua apoiado, pressione para fora 
as buchas superior e inferior e substitua por 
novas.

6. Posicione o braço e recoloque o pino pivô.
7. Desconecte o cilindro da passagem na parte 

soldada do braço. (Repita as etapas 3 a #7 
para o braço direito na série 15.)

8. Reinstale as Lâminas 2 e 3.
 A substituição das buchas está concluída.

CILINDRO DA 
PASSAGEM

PINO PIVÔ

PINO PIVÔ

BRAÇO

GUINCHO/LINGA

BUCHAS

SÉRIES 30 E 25
(MOSTRADA A SÉRIE 30)

SÉRIE 15 

BRAÇO 
DIREITO

CILINDRO DA 
PASSAGEM
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AJUSTE DA LÂMINA (APENAS SÉRIES 30 E 25)
 O ajuste adequado das lâminas é necessário para obter o melhor desempenho da garra para 
transplante de árvores. Lâminas soltas atrapalham a capacidade das garras para transplante de cortar as 
raízes. À medida que as lâminas e as placas plásticas de desgaste começam a se desgastar, as lâminas 
podem precisar ser ajustadas para manter o posicionamento próximo das lâminas e evitar vão livre entre 
as lâminas. Calços são fornecidos entre a torre e as lâminas e a torre e a cobertura da torre que podem 
ser removidos (para apertar a torre na estrutura principal) ou movidos para o lado oposto (para manter 
a firmeza da lâmina).

Para ajustar as lâminas:
1. Solte os parafusos de 0,50 pol. que prendem a cobertura 

da torre e as lâminas à torre.
2. Coloque um calço ou remova um calço conforme neces-

sário para manter a firmeza da lâmina. 
(OBSERVAÇÃO: guarde todos os calços para ajustes futuros.)
3. Aperte novamente os parafusos e verifique o posiciona-

mento da lâmina.
OBSERVAÇÃO: Quando as lâminas não puderem mais ser 
ajustadas, as placas de desgaste precisarão ser substituídas.

CALÇOS

TORRE

PLACAS DE DESGASTE

LÂMINA

COBERTURA 
DA TORRE

SUBSTITUIÇÃO DA PLACA REVESTIDA (APENSAS SÉRIES 30 E 25)
 Se as placas de desgaste tiver sofrido desgaste ao ponto em que as torres estão encostadas nos 
parafusos ou quando as lâminas tiverem chegado ao final do ajuste e o espaço entre as lâminas ainda 
estiver evidente, as placas de desgaste precisarão ser substituída.
Para substituir as placas de desgaste:
1. Remova da torre a lâmina e a cobertura da torre.
2. Posicione uma chave inglesa no local plano do cilindro da lâmina para evitar que ele gire enquanto 

a contraporca que está prendendo a lâmina à torre é girada.
3. Remova a torre e inspecione as placas de desgaste. Substitua qualquer placa de desgaste que 

esteja gasta. 
 OBSERVAÇÃO: Há dois estilos diferentes de placas de desgaste em cada lado da torre de 

deslizamento. A placa de desgaste frontal é um plástico mais duro (Série 30) ou mais curto 
(Série 25) do que as outras três.

4. Nas unidades da série 30, é necessário remover 
os rebites com furadeira para remover a placa de 
desgaste. Instale a nova placa de desgaste com 
rebites novos (Nº 10104) nos furos existentes e 
prenda batendo no pino central com um martelo.

5. Reinstale a torre e prenda o cilindro da lâmina à 
torre utilizando as peças de fixação removidas na 
etapa 2.

6. Instale a cobertura da torre na torre enquanto insere 
todos os calços originais.

7. Instale a lâmina na torre enquanto insere todos os 
calços originais.

8. Verifique a posição da lâmina. Insira ou remova 
calços conforme necessário para obter firmeza na 
lâmina.

PLACAS DE DESGASTE

REBITE (Série 30) 
ou PARAFUSO DE 
CABEÇA CHATA 

0,31 POL. 
(Série 25)

CILINDRO DA LÂMINA
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SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO PIVÔ ESQUERDO E DIREITO DA REBAI-
XADORA: 
(SÉRIE 15 APENAS)
1. Com a rebaixadora completamente elevada e todas as pernas na posição superior, abaixe a es-

trutura principal sobre as pernas para apoiá-la para a manutenção. 

2. Com a estrutura principal apoiada pelas 
pernas, abaixe a rebaixadora até que esteja 
encostada no chão.

3. Desparafuse os pivôs esquerdo e direito da 
lâmina e estrutura principal da rebaixadora. 

4. Gire os pivôs para frente. Utilizando um guin-
cho, gire a rebaixadora para cima até que os 
pivôs esquerdo e direito possam ser removidos 
da estrutura principal.

5. Puxe as buchas para fora da estrutura principal 
e substitua por novas.

6. Reinstale os pivôs esquerdo e direito na es-
trutura principal.

7. Gire os pivôs e a rebaixadora até que os ori-
fícios de fixação estejam alinhados e instale 
as peças de fixação existentes.

A substituição das buchas está concluída.

REBAIXADORA
ESTRUTURA PRINCIPAL

PIVÔ 
ESQUERDO

PARAFUSO QUE PRENDE 
O PIVÔ À ESTRUTURA 

PRINCIPAL

LÂMINAS REMOVIDAS PARA FINS DE CLAREZA

PARA REMOVER O PIVÔ: GIRE A REBAIXADO-
RA PARA TRÁS E O PIVÔ PARA FRENTE

AJUSTE DO CANAL DE DESLIZAMENTO (SÉRIE 15 APENAS)
 Os canais de deslizamento podem ser ajustados no campo para manter um ajuste apertado entre 
o canal de montagem da lâmina e o trilho da lâmina. Isso controlará o jogo lateral e para dentro e para 
fora da lâmina. Os ajustes podem ser feitos com um mínimo de ferramentas e tempo e sem cortes ou 
soldagem.
OBSERVAÇÃO: Recomenda-se que a lâmina seja removida por conveniência.
Para Ajustar o Movimento Lateral:
1. Utilizando um alicate para anel de pressão de 6 pol. (152 mm), remova o pino pivô que prende o 

cilindro da lâmina ao canal de deslizamento para obter acesso à janela de ajuste na torre do trilho 
de montagem.

2. Use uma chave hexagonal para virar os parafusos de fixação (Nº 1573) no sentido horário para 
colocar as barras deslizantes contra as placas do trilho da lâmina. Quando os parafusos de fixação 
tiverem sido apertados, recue 3/4 de volta.

3. Utilizando um guincho, eleve o canal de deslizamento para obter acesso ao conjunto de parafusos 
de fixação do meio. Repita a Etapa 2
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4. Utilizando o guincho, eleve o canal de deslizamento para obter acesso ao terceiro e último conjunto 
de parafusos de fixação e repita a Etapa 2.

5. Deslize o canal para cima e para baixo para localizar qualquer emperramento. Reajuste se ne-
cessário.

6. Posicione o cilindro da lâmina e reinstale o pino pivô.

Para Ajustar o Movimento para Dentro/Fora:
1. Posicione o canal de deslizamento completamente embaixo das torres do trilho da lâmina.
2. Afrouxe as porcas sextavadas (Nº 1226) localizadas nos parafusos de 0,38 pol. UNC X 1,00 pol. 

(Nº 1043) na parte de trás dos canais de deslizamento.
3. Ajuste os parafusos no sentido horário e aperte a barra deslizante contra a parte de trás das torres 

do trilho da lâmina. Quando os parafusos tiverem sido apertados, recue 3/4 de volta e deslize o 
canal para cima e para baixo para localizar qualquer emperramento. Reajuste se necessário.

4. Quando o ajuste estiver concluído, aperte a porca sextavada para fixar os parafusos na posição.

OBSERVAÇÃO: Haverá jogo extra nos canais de deslizamento quando eles estiverem na posição 
mais elevada.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO
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CANAL DE DESLIZAMENTO

PARAFUSO DE FIXAÇÃO
BARRA DESLIZANTE

TORRE DO TRILHO 
DA LÂMINA

PARAFUSO DE 0,38 POL. UNC 
X 1,00 POL.

PORCA SEXTAVADA DE 0,38 POL.

JANELA DE AJUSTE
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SUBSTITUIÇÃO DO SELO DO CILINDRO
  As seguintes informações são fornecidas para ajudar caso seja necessário consertar 
ou reconstruir um cilindro hidráulico. Ao trabalhar com cilindros hidráulicos, a área de trabalho 
e as ferramentas devem estar limpas, sem poeira, para evitar a contaminação do sistema 
hidráulico e danos aos cilindros hidráulicos. Sempre proteja a parte ativa da haste do cilindro 
(seção cromada). Pequenos cortes ou arranhões na superfície da haste pode resultar em 
falha do cilindro. Limpe todas as peças completamente com um solvente de limpeza antes da 
remontagem.

PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM
IMPORTANTE: Não encoste a superfície ativa da haste do cilindro na morsa. A haste pode 
ser danificada.

SOBREPOSTA TIPO ROSCADA    
1.  Gire a sobreposta com uma chave inglesa no sentido anti-horário até que a sobreposta 

se solte do tubo.
2. Puxe a haste do cilindro do tubo e inspecione o pistão e o orifício do tubo para ver se 

há arranhões profundos ou abrasão. Se houver danos, o pistão E o tubo do cilindro 
devem ser substituídos.

3. Remova a porca sextavada, a arruela plana ou tubo espaçador (se houver) e a sobreposta 
da haste do cilindro. Se a haste do cilindro estiver enferrujada, arranhada ou empenada, 
é preciso substituí-la.

4. Remova e descarte todas os selos antigos.

CHAVE INGLESA CHAVE INGLESA

SOBREPOSTA SOBREPOSTA

INSPECIONAR

SOBREPOSTA

HASTE

PISTÃO

DESCARTAR

DESCARTAR
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Insira o selo na sobreposta pela ponta interna. Posi-
cione o selo no sulco; solte e remova a ferramenta. 
Pressione o selo na sede até o fim com a mão.

2. Instale o novo anel de pistão, raspador de haste, 
anéis de vedação e arruelas de reforço, se houver, 
no pistão.

Cuidado para não danificar os selos. Tenha cuidado 
ao instalar o anel do pistão. O anel deve ser esticado 
cuidadosamente sobre o pistão com uma ferramenta 
lisa, de seção circular e pontuda.

PROCEDIMENTO DE MONTAGEM
IMPORTANTE: Substitua todos os selos mesmo que não aparentem danos. Ignorar a subs-
tituição de todos os selos pode resultar na falha prematura do cilindro. OBSERVAÇÃO: 
Os conjuntos de selos servem para a maioria dos cilindros com tamanhos similares de 
orifício e diâmetro de haste.
1. Instale primeiro o selo da haste do cilindro na sobreposta. Cuidado para não danificar o 

selo no processo, já que há alguma dificuldade na instalação.

OBSERVAÇÃO: Uma ferramenta especial (peça Nº 65349) está disponível para ajudar na ins-
talação do selo. Encaixe a extremidade da ferramenta sobre o selo de modo que o pino grande 
da ferramenta fique no lado de fora do selo e os dois pequenos no lado de dentro. O ressalto 
do selo deve estar voltado para a ferramenta. Gire as alavancas para enrolar o selo em volta da 
extremidade da ferramenta. 

FERRAMENTA DE 
INSTALAÇÃO

SELO DA HASTE
(RESSALTO VOLTADO PARA 

A FERRAMENTA)

GIRAR 
ALAVANCAS

PINO GRANDE

PINO PEQUENO

SELO DA 
HASTE

SELO DA 
HASTE

SOBREPOSTA

FERRAMENTA 
DE 

INSTALAÇÃO

LADO DO ANEL DE VEDAÇÃO 
DO SELO DA HASTE

PISTÃO

ANEL DE TEFLON

ANEL DE 
VEDAÇÃO
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4. Deslize a sobreposta na haste do cilindro, cuidando para 
não danificar o raspador da haste. Depois, instale o es-
paçador ou arruela plana (se houver), anel de vedação, 
pistão e porca sextavada na ponta da hasta de cilindro.

5. Prenda a haste do cilindro (extremidade de montagem) 
em uma morsa com um suporte no centro. Aperte a porca 
até a intensidade mostrada para o diâmetro de rosca da 
haste do cilindro (veja o quadro).

 Diâmetro de rosca  lb.-pé N•m
 7/8 pol.  150-200 203,4-271,2
 *1 pol.  230-325 311,8-440,6
 1-1/8 pol.  350-480 474,5-650,8
 1-1/4 pol.  490-670 664,4-908,4
 1-3/8 pol.  670-900 908,4-1220,2

 * 1 pol. de diâmetro de rosca COM 1-1/4 pol. de diâmetro de haste
 Mín. 230 lb.-pé (311,8 N.m)     Máx. 250 lb.-pé (339,0 N.m)

3. Após a instalação do selo da haste dentro da 
sobreposta, como na etapa 1, instale o selo externo.

OBSERVAÇÃO: Sobrepostas roscadas podem conter um sistema 
separado de anel de vedação e arruela de reforço ou um tipo de 
selo polypack (tudo incluso). Os conjuntos de selo atuais contêm 
um tipo de selo polypack (tudo incluso) para substituir os tipos de 
selo descartados em TODAS AS SOBREPOSTAS ROSCADAS.

IMPORTANTE: Não encoste a superfície ativa da haste do cilindro na morsa. A haste pode 
ser danificada.
6. Aplique um lubrificante (como Lubriplate Nº 105) ao pistão e anel de teflon. Insira o con-

junto da haste do cilindro no tubo do cilindro.

IMPORTANTE: O anel do pistão deve se encaixar perfeitamente no tubo do cilindro e na 
ranhura do pistão; caso contrário, o anel pode ser danificado, o que resultará em vazamento.

7. Use uma chave inglesa para girar a sobreposta no sentido horário para dentro do cilindro. 
Continue a girar a sobreposta com a chave inglesa até apertar.

ATENÇÃO! Os cilindros consertados no campo devem ser testados para vazamento 
antes de o implemento ser colocado em serviço. Ignorar esse teste em 
cilindros reconstruídos pode resultar e danos ao cilindro e/ou implemento, 
causar ferimentos graves ou até mesmo morte.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO
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SELO NOVO

SOBREPOSTA

TORQUÍMETRO

MORSA
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PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO POSSÍVEL

A Garra para Transplante de 
Árvores não funciona.

As mangueiras auxiliares não estão 
conectadas ao veículo rebocador.

Encaixe os Engates.

Obstrução nas linhas hidráulicas. Remova a obstrução e substitua 
se necessário.

Válvula auxiliar do veículo rebocador 
não engatada.

Engate a válvula auxiliar.

Perda de força elétrica para o contro-
le tipo joystick.

Verifique a conexão elétrica e o 
fusível do circuito.

Lâminas ativadas lentamente. Fluxo hidráulico insuficiente a partir 
do veículo rebocador.

Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador.

Acoplamento rápido danificado. Substitua se necessário.
O filtro de óleo do veículo rebocador 
está sujo.

Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador.

Óleo vazando. Linhas hidráulicas soltas ou danifica-
das.

Aperte ou substitua.

Os anéis de vedação nas conexões 
estão danificados.

Substitua se necessário.

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

dro.

Potência insuficiente. Fluxo hidráulico insuficiente a partir 
do veículo rebocador.

Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador.

Parâmetro de válvula de alívio muito 
baixo.

Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador.

O filtro de óleo do veículo rebocador 
está sujo.

Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador.

Lâminas ou rebaixadora gasta ou 
lascada.

Afie conforme necessário.

Cilindros funcionam no sentido 
errado.

A conexão das mangueiras da vál-
vula para o veículo rebocador está 
incorreta.

Troque os engates no lado do 
veículo rebocador.

Fiação incorreta a partir do controle 
tipo joystick.

Verifique o diagrama elétrico e 
corrija.

Temperatura muito alta do óleo. Nível de óleo hidráulico muito baixo. Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador

Obstrução nas linhas hidráulicas. Remova a obstrução e substitua 
se necessário.

Sujeira no óleo hidráulico ou filtro de 
óleo do veículo rebocador.

Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador.

Parâmetro de válvula de alívio muito 
baixo.

Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador.

Engates não encaixados. Encaixe os engates.
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PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO POSSÍVEL

Um cilindro hidráulico não 
funciona.

Fluxo hidráulico insuficiente a partir 
do veículo rebocador.

Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador.

Haste do cilindro empenada. Inspecione cilindro.
Vedações do cilindro danificadas. Substitua as vedações do cilin-

dro.
Obstrução nas linhas hidráulicas. Remova a obstrução e substitua 

se necessário.
Uma bobina elétrica não funciona na 
válvula.

Verifique as leituras de tensão 
na válvula e faça a substituição 
da bobina se necessário.

Nenhum cilindro hidráulico 
funciona.

Fusível queimado no veículo rebo-
cador.

Consulte o manual do proprietá-
rio do veículo rebocador.

Fiação elétrica danificada. Teste e substitua, se necessário.
Perda de potência hidráulica. Verifique o circuito hidráulico.
Energia elétrica conectada à polari-
dade errada.

Inverta os fios vermelho e preto.

Cilindros hidráulicos operando 
em apenas uma direção.

Presença de contaminantes no siste-
ma hidráulico e na válvula solenoide.

Remova o carretel da válvula so-
lenoide e verifique se há material 
estranho. Limpe ou substitua.
Remova o carretel da válvula so-
lenoide e inspecione a sede da 
válvula. Substitua se necessário.

Fiação elétrica danificada. Teste e substitua, se necessário.
Conexão elétrica ruim na válvula de 
inversão.

Verifique as conexões e corrija.

Bobina ou carretel danificado na 
válvula de inversão.

Substitua conforme necessário.
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SÉRIE 30

SÉRIE 25

SÉRIE 15

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E

E

E

F

F

F

G G

G G

G

H H

H

H

H

I I

I

I

I

K K

K K

K

45°

J J

J J

J

2625 & 3625 4425

2415 3215 

*4415 NÃO MOSTRADO
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     2625 3625 4425
A. Altura Total - Lâminas para Cima  51,00 pol. (1295 mm) 64,50 pol. (1638 mm) 64,50 pol. (1638 mm)
B. Altura Total - Lâminas para Baixo 53,50 pol. (1359 mm) 69,00 pol. (1753 mm) 69,00 pol. (1753 mm)
C. Altura de Envio - Lâminas Removidas 32,00 pol. (813 mm) 38,00 pol. (965 mm) 38,00 pol. (965 mm)
D.  Altura da Estrutura 22,50 pol. (572 mm) 22,50 pol. (572 mm) 22,50 pol. (572 mm)
E. Profundidade de Escavação 22,00 pol. (559 mm) 31,00 pol. (787 mm) 31,00 pol. (787 mm)
F. Ângulo de Corte 25°  25°  25°
G. Largura para Transporte  
 (Passagem Fechada) 51,00 pol. (1295 mm) 66,00 pol. (1676 mm) 63,00 pol. (1600 mm)
H. Largura Total - Passagem Aberta/ 
 Lâminas para Cima 73,50 pol. (1867 mm) 88,50 pol. (2248 mm) 107,00 pol. (2718 mm)
I. Abertura Máxima da Passagem 30,00 pol. (762 mm) 40,00 pol. (1016 mm) 33,00 pol. (838 mm)
J. Comprimento Total (Passagem Aberta) 72,00 pol. (1829 mm) 75,00 pol. (1905 mm) 68,00 pol. (1727 mm)
K. Comprimento para Transporte  
 (Passagem Fechada) 55,00 pol. (1397 mm) 68,00 pol. (1727 mm) 69,00 pol. (1765 mm)
Número de Lâminas 3 3 4
Diâmetro do Torrão da Árvore 18-26 pol. (457-660 mm) 24-36 pol. (610-914 mm) 32-44 pol. (813-1118 mm)
Diâmetro da Árvore 1,50-2,50 pol. (38-64 mm) 2,00-3,50 pol. (51-89 mm) 3,00-4,50 pol. (76-114 mm)
Peso do Torrão  150-350 lb (68-159 kg) 250-1000 lb (113-454 kg) 
1200-1500 lb (544-680 kg)
Requisitos de Vazão 10 gpm (37,9 l/min) 10 gpm (37,9 l/min) 10 gpm (37,9 l/min)
Pressão de Operação Recomendada 2250 psi (155 bar) 2250 psi (155 bar) 2250 psi (155 bar)
Peso   1100 lb (499 kg) 1500 lb (680 kg) 1825 lb (828 kg)

     2030 
A. Altura Total - Lâminas para Cima  ..........................................................................................................................42,25 pol. (1073 mm)
B. Altura Total - Lâminas para Baixo ..........................................................................................................................44,50 pol. (1130 mm)
C. Altura de Envio - Lâminas Removidas ....................................................................................................................28,38 pol. (721 mm)
D.  Altura da Estrutura ..................................................................................................................................................14,75 pol. (375 mm)
E. Profundidade de Escavação ...................................................................................................................................16,13 pol. (410 mm) 
F. Ângulo de Corte ...................................................................................................................................................................30°  
G. Largura para Transporte (Passagem Fechada) .....................................................................................................45,50 pol. (1156 mm) 
H. Largura Total - Passagem Aberta/Lâminas para Cima ...........................................................................................59,50 pol. (1511 mm) 
I. Abertura Máxima da Passagem ..............................................................................................................................26,00 pol. (660 mm) 
J. Comprimento Total (Passagem Aberta) .................................................................................................................49,00 pol. (1245 mm) 
K. Comprimento para Transporte (Passagem Fechada) ............................................................................................53,50 pol. (1359 mm) 
Número de Lâminas .......................................................................................................................................................................3  
Diâmetro do Torrão da Árvore ....................................................................................................................................  16-20 pol. (406-508 mm) 
Diâmetro da Árvore ....................................................................................................................................................1,00-1,50 pol. (25-38 mm) 
Peso do Torrão ............................................................................................................................................................... 80-120 lb (36-54 kg) 
Requisitos de Vazão ......................................................................................................................................................... 6 gpm (22,7 l/min) 
Pressão de Operação Recomendada ..............................................................................................................................2000 psi (138 bar) 
Peso   ....................................................................................................................................................................525 lb (238 kg) 

     2415 3215 4415 *
A. Altura Total - Lâminas para Cima  52,00 pol. (1321 mm) 60,00 pol. (1524 mm) 72,00 pol. (1829 mm)
B. Altura Total - Lâminas para Baixo 51,75 pol. (1314 mm) 61,00 pol. (1549 mm) 76,25 pol. (1937 mm)
C. Altura de Envio - Lâminas Removidas 33,00 pol. (838 mm) 37,00 pol. (940 mm) 44,38 pol. (1127 mm)
D.  Altura da Estrutura 29,50 pol. (749 mm) 29,50 pol. (749 mm) 29,50 pol. (749 mm)
E. Profundidade de Escavação 20,00 pol. (508 mm) 24,00 pol. (610 mm) 32,00 pol. (813 mm)
F. Ângulo de Corte 15° 15° 15°
G. Largura para Transporte  
 (Passagem Fechada) 52,00 pol. (1321 mm) 68,00 pol. (1727 mm) 76,25 pol. (1937 mm)
H. Largura Total - Passagem Aberta/ 
 Lâminas para Cima 63,00 pol. (1600 mm) 81,00 pol. (2057 mm) 87,00 pol. (2210 mm)
I. Abertura Máxima da Passagem 21,50 pol. (546 mm) 41,00 pol. (1041 mm) 44,00 pol. (1118 mm)
J. Comprimento Total (Passagem Aberta) 52,00 pol. (1321 mm) 61,50 pol. (1562 mm) 94,25 pol. (2394 mm)
K. Comprimento para Transporte  
 (Passagem Fechada) 47,50 pol. (1207 mm) 51,50 pol. (1308 mm) 76,00 pol. (1930 mm)
Número de Lâminas 3 4 5
Tamanhos de Lâmina Disponíveis 16-24 pol. (406-610 mm) 20-32 pol. (508-813 mm) 32-44 pol. (813-1118 mm)
Diâmetro da Árvore 1,50-2,50 pol. (38-64 mm) 2,00-3,50 pol. (51-89 mm) 3,00-4,50 pol. (76-114 mm)
Peso do Torrão 200-400 lb (91-181 kg) 300-900 lb (136-408 kg) 1000-2000 lb (454-907 kg)
Requisitos de Vazão 10 gpm (37,9 l/min) 10 gpm (37,9 l/min) 10 gpm (37,9 l/min)
Pressão de Operação Recomendada 2250 psi (155 bar) 2250 psi (155 bar) 2250 psi (155 bar)
Peso   1200 lb (544 kg) 1600 lb (726 kg) 3000 lb (1361 kg)
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ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DOS PARAFUSOS 
 

TABELAS GERAIS DE ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE 
 Use as seguintes tabelas ao determinar as especificações de torque de parafusos quando torques 
especiais não forem dados.  Ao substituir parafusos use sempre o grau 5 ou superior.  
 
ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DE PARAFUSOS SAE 
 

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

 TORQUE PARA SAE GRAU 5 TORQUE PARA SAE GRAU 8  
 

Tamanho do Parafuso 
 

lb-pé 
 

Nm 
 

lb-pé 
 

Nm 
Marcas de identificação na cabeça do 

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

polegadas milímetros UNC UNF UNC UNF UNC UNF UNC UNF  

 

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

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

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

Marcas de identificação na cabeça  
do parafuso conforme o grau. 

 

 
Tamanho do 

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

(mm) 
lb-pé Nm 

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

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

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

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

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

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

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

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

M20 8,8 2,5 186 - 205 252 - 277,8 1,5 206 - 242 279,1 - 327,9 
 10,9  213 - 249 288,6 - 337,4  246 - 289 333,3 - 391,6 
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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 operated Tree Spade for compact tool carrier (CTC), 

mini excavator and skid steer loader applications. Used for 
removing or transplanting trees and shrubs. 

  
  

 
Modelo do acessório: 2030, 2625, 3625, 4425, 2415, 3215, 4415 
  
  

 
Número de série:       
  
  

 
Está em 
conformidade com: 

2006/42/EC Machinery Directive; 
EN ISO 4254-1; EN ISO 14121-1; 

Método de 
certificação: 

Self-certified, per Annex 
V of the Directive 

 EN ISO 12100-1; EN ISO12100-2;        
 EN ISO 2867; EN 982   
 
 

  
 

 

 
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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