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PREFÁCIO

INFORMAÇÕES GERAIS
 Este produto foi cuidadosamente projetado e fabricado para proporcionar muitos anos de operação 
confiável. Apenas manutenção de menor porte (como limpeza e lubrificação) é necessária para mantê-lo 
na melhor condição de funcionamento. Não deixe de observar todos os procedimentos de manutenção e 
precauções de segurança mencionados neste manual e em qualquer adesivo localizado no produto ou em 
qualquer equipamento no qual o 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, entretanto, 
reservamo-nos o direito de reprojetar e alterar o implemento conforme possa ser necessário, sem 
aviso prévio.

ANTES DE OPERAR
 A responsabilidade principal pela segurança com o equipamento é do operador. Verifique se o 
equipamento está sendo operado somente por pessoas treinadas que tenham lido e compreendido este 
manual. Caso haja alguma parte deste manual ou função que você não entendeu, entre em contato com 
o concessionário autorizado ou com o fabricante para obter assistência adicional. Mantenha este manual 
disponível para consulta. Forneça este manual a qualquer novo proprietário e/ou operadores.

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 
cuidadosamente 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 
padrões exigidos. Anote o número de modelo e o número de série da unidade na capa deste manual. O 
departamento 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 muitos 
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 
determinar com precisão os níveis de pressão sonora ou os níveis de vibração da máquina e do operador 
para este implemento.

NOTA: Una lista de todas las patentes de Paladin se encuentra en el sitio http//www.
paladinbrands.com/patents.asp.



5

PERIGO!  ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PESSOAL 
GRAVE OU MORTE OCORRERÁ SE AS INSTRUÇÕES NÃO FOREM SEGUIDAS 
CORRETAMENTE.

ATENÇÃO! ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PESSOAL 
GRAVE OU MORTE PODE OCORRER SE AS INSTRUÇÕES NÃO FOREM 
SEGUIDAS CORRETAMENTE.

AVISO!  ESTA PALAVRA DE SINALIZAÇÃO É UTILIZADA ONDE ACIDENTE PESSOAL 
LEVE PODE SER PROVOCADO SE AS INSTRUÇÕES NÃO FOREM SEGUIDAS 
CORRETAMENTE.

OBSERVAÇÃO!  OBSERVAÇÃO INDICA UMA MENSAGEM DE DANO À PROPRIEDADE.

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

MENSAJES DE SEGURIDAD
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

ATENÇÃO!  LEIA O MANUAL ANTES DE INSTALAR
 Instalação, operação ou manutenção deste equipamento feita de forma incorreta pode 

provocar acidente pessoal grave ou morte. Os operadores e o pessoal de manutenção 
devem ler completamente este manual, bem como todos os manuais relacionados a 
este equipamento e ao veículo rebocador antes de iniciar a instalação, operação ou 
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 SEGURANÇA
 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 equipamentos 
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!  PROTEJA-SE CONTRA DETRITOS ARREMESSADOS
 Sempre use óculos de segurança, óculos de proteção ou proteção facial corretos ao 

inserir ou extrair pinos ou quando a operação gerar poeira, arremesso de detritos ou 
qualquer outro material perigoso.

ATENÇÃO!  ABAIXE OU APOIE UM EQUIPAMENTO QUE ESTEJA ELEVADO
 Não trabalhe sob lanças erguidas sem antes apoiá-las. Não use material de apoio 

feito de blocos de concreto, toras, baldes, barris ou qualquer outro material que possa 
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.
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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 desconexão 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 determinar 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! VEJA A ILUSTRAÇÃO. 

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 
modifique nenhum equipamento ou dispositivo do EPCC (Sistema de Proteção Contra 
Capotagem) ou da 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 a ferramenta correta 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.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

LUPA

PAPELÃO

MANGUEIRA OU 
CONEXÃO HIDRÁULICA
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ATENÇÃO!  OPERE O EQUIPAMENTO DE FORMA SEGURA
 •    Não opere o equipamento enquanto não for completamente treinado por um operador 

qualificado em como usar os controles, e enquanto não conhecer as capacidades, 
dimensões e todos os requisitos de segurança do equipamento. Consulte o manual 
da máquina para ver essas instruções.

 •    Mantenha todas as placas de degraus, barras de apoio das mãos, pedais e controles 
livres de sujeira, graxa, detritos e óleo.

 •    Nunca deixe ninguém em volta do equipamento quando ele estiver operando.
 •    Não permita passageiros no implemento ou no veículo rebocador.
 •    Não opere o equipamento estando em qualquer outro lugar que não seja a posição 

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

este implemento em uma posição elevada.
 •    Não altere nem remova nenhum recurso de segurança do veículo rebocador ou 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 segurança, 
entre em contato com seu supervisor ou com o coordenador de segurança para pedir 
explicação.

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 

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.

       Evite respirar o pó ao lixar ou esmerilhar a tinta. 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.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS
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Instruções

1.  Mantenha todos os sinais de segurança limpos e legíveis.

2.  Substitua todos os sinais de segurança ausentes, ilegíveis ou danificados.

3.  As peças de reposição que substituirão aquelas com sinais de segurança afixados, devem ter sinais de 
segurança afixados.

4.  Os sinais de segurança podem ser obtidos, sem custo, junto a seu concessionário.

SINAIS E ETIQUETAS DE SEGURANÇA
Há diversos sinais específicos para este varredor. A localização exata dos perigos e sua descrição de 
perigos foram revistos.

Colocação ou substituição de Sinais de Segurança

1.  Limpe a área da aplicação com solvente não inflamável e lave a mesma área com água e sabão.

2.  Deixe a superfície secar.

3.  Remova a película traseira do sinal de segurança, deixando exposta a superfície aderente.

4.  Aplique o sinal de segurança na posição indicada na figura e alise para remover as bolhas.
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SINAIS E ETIQUETAS DE SEGURANÇA

 PONTO DE AMARRAÇÃO 
 Prenda neste local.

PELIGRO: ADVERTENCIA GENERAL. 

CÓMO EVITARLO: LEA EL MANUAL - NO USE NI 
REALICE EL MANTENIMIENTO A MENOS QUE HAYA 
LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS INSTRUCCIONES Y LA 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN EL MANUAL DEL 
OPERADOR Y EN TODOS LOS MANUALES DE LA 
MÁQUINA. Si no sigue las instrucciones o no toma en 
cuenta las advertencias podrían ocurrir lesiones graves o 
la muerte.

PELIGRO: ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE OBJETOS 
LANZADOS AL AIRE. 

CÓMO EVITARLO: MANTENGA UNA DISTANCIA 
SEGURA DEL PELIGRO. RETIRE DE LA ZONA A 
TODA LA GENTE, ANIMALES Y PROPIEDAD QUE 
PUDIERAN SER LESIONADOS O DAÑADOS POR 
DESECHOS LANZADOS AL AIRE POR LA MÁQUINA. 
Si no toma en cuenta esta advertencia podrían ocurrir 
lesiones graves o la muerte.

PELIGRO: ¡ADVERTENCIA! PELIGRO POR FLUIDO 
A PRESIÓN ALTA. EL FLUIDO HIDRÁULICO QUE 
SE ESCAPA PUEDE TENER PRESIÓN SUFICIENTE 
COMO PARA PENETRAR LA PIEL. Si el fluido llegara a 
penetrar la piel, consulte a un médico inmediatamente.

CÓMO EVITARLO: MANTENGA UNA DISTANCIA 
SEGURA DEL PELIGRO. ALIVIE LA PRESIÓN 
ANTES DE DESCONECTAR LAS LÍNEAS. NO use las 
manos para buscar fugas. Si no toma en cuenta esta 
advertencia podrían ocurrir lesiones graves o la muerte. 

PELIGRO: ¡ADVERTENCIA! PUNTO DE ESTRICCIÓN.

CÓMO EVITARLO: MANTENGA UNA DISTANCIA 
SEGURA DEL PELIGRO. Si no toma en cuenta esta 
advertencia podrían ocurrir lesiones graves o la muerte.

PERIGO: ATENÇÃO! INALAÇÃO DE PÓ.

PREVENÇÃO: LEIA O MANUAL - NÃO OPERE 
ENQUANTO AS PRECAUÇÕES DE SUPRESSÃO 
E COLETA DE PÓ OU O EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL NÃO FOREM ANALISADOS 
E IMPLEMENTADOS. Não seguir as instruções ou 
não observar as advertências pode provocar acidente 
pessoal grave ou morte.
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Instalação do Varredor

ATENÇÃO!  Instalação incorreta do varredor pode provocar acidente pessoal ou morte. Não 
opere esta máquina até obter indicação positiva de que o implemento está montado 
com firmeza.

1.  Posicione a vassoura em uma superfície nivelada.

2.  Entre no veículo rebocador.

3.  Engate as retenções de segurança.

4.  Ligue o motor.

5.  Solte o freio de estacionamento.

6.  Alinhe o mecanismo de fixação com a montagem na vassoura e prenda no veículo rebocador. Siga o 
procedimento de fixação do manual do proprietário do veículo rebocador.

7.  Acione o freio de estacionamento e desligue o veículo rebocador. Não deixe de aliviar a pressão das 
linhas hidráulicas auxiliares.

8.  Solte as retenções de segurança e saia do veículo rebocador.

9.  Verifique se os engates rápidos hidráulicos estão limpos. Conecte as linhas hidráulicas entre a 
vassoura e o veículo rebocador. Torça o colar dos engates rápidos um quarto de volta para prender as 
conexões hidráulicas.

10.  Enquanto os braços da carregadeira estiverem abaixados, inspecione visualmente o mecanismo de 
fixação para assegurar que está montado com firmeza.

11.  Entre no veículo rebocador, engate as retenções de segurança e ligue o veículo rebocador.

12.  Erga com cuidado a carregadeira e cicle os cilindros de retração/descarga para verificar os 
afastamentos que impeçam os batentes limitadores de fazer contato adequado e verifique se todos os 
procedimentos foram concluídos com êxito. Peça instruções à Paladin se os batentes limitadores não 
encostarem corretamente.

INSTALAÇÃO E PREPARAÇÃO
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figura 3

Instalação do VRS

CONEXÃO DE CORRENTES NO VRS

1.  Instale o varredor na montagem de fixação rápida do veículo rebocador.

2.  Conecte as correntes às barras de apoio SSL usando um elo rápido de 5/16.

3.  Conecte as correntes ao varredor usando uma garra de 5/16 de largura de fixação rápida por 
lado. (figura 3) Deixe as correntes frouxas com folgas iguais nos dois lados. Não enrosque as 
mangueiras hidráulicas.

4.  Conecte as mangueiras hidráulicas ao sistema hidráulico remoto do veículo rebocador.

AVISO!   EVITE DANO AO EQUIPAMENTO E ACIDENTE PESSOAL. As correntes devem ser 
do mesmo comprimento e longas o suficiente para manter o varredor nivelado durante 
a descarga. Correntes curtas podem causar o tombamento para trás do varredor e 
danificar sua estrutura.

AJUSTE DAS CORRENTES

1.  Verifique se as correntes estão bem soltas.

2.  Eleve o varredor e descarregue a caçamba lentamente. O varredor irá descarregar corretamente se 
as correntes tiverem a tensão adequada. Se o varredor tombar durante o teste da descarga, vá para a 
etapa 3.

3.  Aperte as duas correntes com a mesma intensidade mas não mais do que dois elos cada.

4.  Repita as etapas 2 e 3 até que o varredor descarregue corretamente. 

INSTALAÇÃO E PREPARAÇÃO
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Uso Pretendido

Este varredor foi projetado exclusivamente para uso na limpeza de construções, manutenção de rodovias 
e operações similares. Utilizar de alguma outra maneira é considerado contrário ao uso pretendido. O 
cumprimento e a obediência estrita das condições de operação, serviço e reparo, conforme especificado 
pelo fabricante, são elementos essenciais do uso pretendido.

AVISO!  O VARREDOR É UMA MÁQUINA EXIGENTE. Somente operadores completamente 
treinados ou operadores em treinamento sob a supervisão de uma pessoa totalmente 
treinada devem usar a máquina.

Antes de operar o varredor:

 •  Aprenda a usar os controles do varredor e do veículo rebocador em um local fora da estrada.
 
 •  Verifique se você está em uma área segura, afastada do trânsito e de outros perigos.
 
 •  Verifique se as peças de fixação que prendem o varredor ao rebocador estão firmes.
 
 •  Substitua peças de fixação danificadas ou com sinais de fadiga.

 •  Verifique se as peças hidráulicas e conexões estão firmes.

 •  Substitua as conexões ou mangueiras danificadas ou com sinais de fadiga. 
 
 •  Verifique a pressão dos pneus.

 •  Verifique se a especificação dos pneus é compatível com a carga do veículo rebocador. Pese 
a extremidade do varredor do veículo rebocador para verificar se a especificação dos pneus é 
a correta.

 
 •  Remova todos os pertences que possam ser danificadas pelo arremesso de detritos da área 

de varrição.
 
 •  Verifique se todas as pessoas que não estejam operando o varredor estão fora da área de descarga 

do varredor.
 
 •  Use sempre roupas adequadas, camisa de mangas compridas abotoadas nos punhos; óculos de 

segurança, óculos de proteção ou proteção facial, proteção auricular e máscara para pó.

Ao operar o varredor:

 •  Ao operar o varredor, siga todas as regulamentações governamentais, leis locais e outras diretrizes 
profissionais associadas à aplicação do varredor.

 
 •  Antes de deixar a área do operador, por qualquer motivo, abaixe o varredor até o solo. Desligue o 

motor do veículo rebocador, acione os freios e retire a chave da ignição. 

 •  Reduza ao mínimo os detritos arremessados - use a rotação mais baixa capaz de executar a tarefa.

 •  Mantenha mãos, pés, cabelos e outras roupas largas afastadas de todas as peças móveis.

OPERAÇÃO
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OPERAÇÃO

 •  Deixe a cobertura da escova (proteção) e todas as demais proteções e equipamentos de segurança 
instalados ao operar o varredor e o veículo rebocador.

 •  Esteja a par do peso e da largura a mais que um varredor acrescenta. Reduza a velocidade de 
deslocamento de maneira compatível.

 •  Ao varrer em terreno irregular, reduza a velocidade para evitar a oscilação do varredor. Casso 
contrário, pode provocar a perda de direção.

 •  Nunca varra em direção a pessoas, edifícios, veículos ou outros objetos que possam ser danificados 
pelos detritos arremessados.

 •  Opere o varredor apenas quando estiver no assento do veículo rebocador. Enquanto operar o veículo 
rebocador, mantenha afivelado o cinto de segurança. Opere os controles somente com o motor 
ligado. Use óculos de proteção ao operar o veículo rebocador e ao operar o varredor.

 •  Opere devagar o varredor em uma área aberta e verifique se todos os controles e dispositivos de 
proteção operam corretamente. Anote os reparos necessários. Relate os reparos necessários.

Antes de Cada Uso

Execute a manutenção diária conforme indicado no Programa de Manutenção.

Ligue o veículo rebocador e o varredor em baixa rotação. Verifique se há vazamentos hidráulicos ou outros 
problemas e faça as correções, conforme necessário, antes de usar o varredor. 

ATENÇÃO!  EVITE ACIDENTES PESSOAIS GRAVES. Verifique se há objetos grandes que possam 
ferir o operador se forem lançados pelo varredor. Remova esses itens antes de operar.

Durante o Uso

Transporte o varredor abaixado no solo para que o operador tenha boa visibilidade e estabilidade. Evite 
movimentos bruscos de um lado para o outro quando transportar o varredor.

Evite pressionar excessivamente para baixo nas seções de escovas para evitar desgaste excessivo. Na 
maioria das aplicações um padrão de 2 a 4 pol. (5 a 10 cm) de largura é suficiente. Verifique se as placas 
de motor e rolamentos estão ajustados igualmente para evitar padrão de desgaste irregular.

Direcionamento de Detritos

Varrer com o vento nas costas do operador faz a varrição ser mais efetiva e mantém os detritos afastados 
do operador.

OBSERVAÇÃO!  EVITE CAUSAR DANOS AO VARREDOR. Reduza a velocidade de deslocamento 
para evitar bater em objetos imóveis.
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Velocidades da Escova, do Motor e de Deslocamento

Varie as velocidades da escova, motor e deslocamento para atender às condições de varrição.

Áreas Grandes

Ao varrer grandes áreas, como um estacionamento, faça um percurso pelo meio e varra para os dois 
lados. Isso diminui a quantidade de detritos que o varredor precisa varrer para um dos lados.

Neve

É necessário aumentar a velocidade da escova e diminuir a velocidade de deslocamento para que a 
varrição seja eficiente. Comece com o acelerador em 3/4 e na marcha mais baixa do veículo rebocador. 
Em neve molhada e/ou profunda, aumente quase para a aceleração máxima. Isso evita que a neve se 
aglomere dentro da cobertura da escova.

Em neve profunda, pode ser necessário fazer diversas passadas para limpar a superfície.

Para evitar que a neve seja soprada de volta para a área varrida, mantenha o vento pelas costas.

Sujeira e Cascalho

Para minimizar a formação de poeira, planeja a varrição para dias nublados e úmidos ou após chuva. 
Faça a varrição com o vento pelas costas.

Velocidade baixa da escova e velocidade de deslocamento moderada trabalham melhor para limpar 
detritos de superfícies duras. 

Para varrer em cascalho, use velocidade de escova apenas suficiente para "rolar" o cascalho  
sem lançá-lo.

Detritos Pesados

Desloque-se devagar - 1 a 2 mph (2 a 3 km/h).

Varra com um passo menor que a largura total do varredor.

Aumente a velocidade do motor se os detritos ficarem muito pesados.

OPERAÇÃO



17

OPERAÇÃO

Varrição

Para varrer:

1.   Somente com angulação manual - Gire o conjunto do cabeçote da escova no sentido para o qual 
deseja direcionar os detritos.

2.   Ligue o veículo rebocador em baixa rotação e erga a escova.

3.   Somente com angulação hidráulica - Gire o conjunto do cabeçote da escova no sentido para o qual 
deseja direcionar os detritos.

4.   Acione a escova e abaixe-a até o solo.

5.   Aumente a rotação do motor do veículo rebocador até a velocidade de varrição.

6.   Desloque-se para frente a 5 mph (8 km/h) ou menos.

Nivelamento

Nivele o varredor para que o desgaste da escova seja uniforme e seu uso seja eficiente.

AVISO!  Evite acidentes pessoais. Antes de ajustar o varredor, sempre desligue o varredor e o 
motor do veículo rebocador e retire a chave de partida.

1.  Leve o varredor a uma superfície plana e pavimentada.

2.  Abaixe o conjunto do cabeçote da escova de modo que fique a 2 pol. (51 mm) acima do solo.

3.  Acione o freio de estacionamento e desligue o veículo rebocador. Não deixe de aliviar a pressão das 
linhas hidráulicas auxiliares.

4.  Solte as retenções de segurança e saia do veículo rebocador.

5.  Verifique se o conjunto de giro está nivelado usando um nível de bolha. Para efetuar correções: Ajuste 
os cilindros de inclinação. Se a frente do conjunto de giro estiver alta, estenda os cilindros. Se estiver 
baixa, retraia os cilindros.

 (Página Seguinte)
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SB 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. Veja o diagrama:
• 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 provocar acidente pessoal grave ou morte.

SB 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 implemento. 
Não conecte acessórios de amarração ao redor dos cilindros ou de alguma maneira que possa 
danificar as mangueiras ou os componentes hidráulicos. Veja 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 DURANTE 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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VRS 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. Veja o diagrama:
• 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 provocar acidente pessoal grave ou morte.

VRS 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 implemento. 
Não conecte acessórios de amarração ao redor dos cilindros ou de alguma maneira que possa 
danificar as mangueiras ou os componentes hidráulicos. Veja 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 DURANTE 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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MANUTENÇÃO

AVISO!  DE NENHUMA FORMA MODIFIQUE O VARREDOR. Pode ocorrer acidente pessoal. 
Se tiver dúvidas, entre em contato com seu concessionário ou com a Paladin.

Repare ou ajuste o varredor em área segura e afastada do trânsito e de outros perigos.

Antes de ajustar ou fazer a manutenção do varredor, abaixe o varredor até o solo, desligue o motor do 
veículo rebocador, acione os freios e retire a chave da ignição.

Antes de trabalhar no varredor ou ao redor dele, abaixe-o até o solo ou prenda com correntes de 
transporte ou com travas de bloqueio para cilindros.

Desligue o motor do veículo rebocador e cicle as alavancas de controle para liberar a pressão hidráulica 
antes de fazer a manutenção ou ajustar os sistemas hidráulicos do varredor.

ATENÇÃO!  ESCAPE DE FLUIDO HIDRÁULICO pode ter pressão suficiente para penetrar a pele 
provocando acidentes pessoais graves.

Não dobre linhas de alta pressão. Não bata em linhas de alta pressão. Não instale linhas dobradas, tubos 
dobrados ou mangueiras amassadas. Não instale linhas, tubos ou mangueiras danificados.

Repare linhas, tubos ou mangueiras danificados. Vazamentos podem provocar incêndios. Consulte seu 
concessionário Paladin para reparos ou peças de reposição.

Substitua as peças se as seguintes condições ocorrerem:

• Conexões das extremidades danificadas ou com vazamento.

• Revestimento externo raspado ou cortado.

• Camada de reforço de arame exposta.

• Revestimento externo com inchaço localizado.

• Mangueira amassada ou esmagada.

• Mangueira foi puxada ou esticada.

Verifique se todas as braçadeiras, proteções e blindagens estão instaladas corretamente. 
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1

MANUTENÇÃO

PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO DO VRS

As graxeiras devem ser engraxadas antes de cada uso. Consulte a figura para ver os locais.

1. Rodízio (2 graxeiras)
2. Pivô da Caçamba (1 graxeira cada)
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MANUTENÇÃO
Padrão da Escova SB

Uma escova ajustada corretamente proporciona o melhor desempenho do varredor. Verifique o 
padrão da escova:

1. Leve o varredor até uma superfície plana e empoeirada.

2. Acione o freio de estacionamento do veículo rebocador e deixe o motor ligado.

3. Inicie o varredor a uma velocidade baixa, abaixe-o até que os braços da lança assentem. 
Opere o varredor em posição estacionária por 10 segundos.

4. Levante o varredor e afaste-se para trás; desligue o motor e retire a chave do veículo 
rebocador. O padrão da escova deixado na poeira deve ter largura de 2 a 4 pol. (5 a 10 cm), 
ao longo do comprimento da escova. (figura 1)

5. Ajuste o padrão da escova como necessário de acordo com as instruções a seguir.

a. Solte a porca inferior de 1 pol.

b. Ajuste a porca superior de 1 pol. para definir o padrão. Aperte (sentido horário) para 
aumentar o padrão. Solte (anti-horário) para diminuir o padrão. (figura 3)

c. Quando o padrão estiver definido, aperte a porca inferior de 1 pol. (figura 3)

d. Ajuste as abas de forma que apenas encostem no solo.

OBSERVAÇÃO:  Para prolongar a vida útil da escova, certifique-se de que os dois lados estão 
ajustados uniformemente.

6. Repita as etapas 1 a 5 até que o padrão da escova seja de 2 a 4 pol. (5 a 10 cm) de largura. 
 

figura 3

Abas Encostam 
na Superfície de 
Varrição Padrão de 2 pol. (5 cm) a 4 pol. (10 cm)

Afastamento de 
1 pol. (2,5 cm)

Mantenha o 
Afastamento

Padrão da Seção Desgastada Informações de Referência

Diâ. Ext. da  
Seção, Nova

Diâ. Int. do Anel Diâ. Ext. 
da Seção, 

Desgastada

Cerda Exposta, 
Desgastada

Comprimento da 
Cerda

Cerda Exposta, Nova

24 pol. (61 cm) 6,38 pol. (16,2 cm) 17 pol. (43 cm) 3,8 pol. (9,7 cm) 6,5 pol. (16,5 cm) 7,5 pol. (19 cm)

26 pol. (66 cm) 8,00 pol. (20,3 cm) 18 pol. (46 cm) 4,0 pol. (10 cm) 9,0 pol. (22,9 cm) 8,0 pol. (20,3 cm)

32 pol. (81 cm) 10,0 pol. (25,4 cm) 22 pol. (56 cm) 5,0 pol. (12,7 cm) 11,0 pol. (27,9 cm) 10,0 pol. (25,4 cm)

36 pol. (91 cm) 10,0 pol. (25,4 cm) 24 pol. (61 cm) 6,0 pol. (15,2 cm) 13,0 pol. (33 cm) 12,0 pol. (30,5 cm)

36 pol. (91 cm) 10,63 pol. (27 cm) 25 pol. (64 cm) 6,0 pol. (15,2 cm) 12,69 pol. (32,2 cm) 11,4 pol. (29 cm)

46 pol. (117 cm) 19,38 pol. (49,2 cm) 34 pol. (86 cm) 6,0 pol. (15,2 cm) 13,31 pol. (33,8 cm) 12,1 pol. (30,7 cm)
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MANUTENÇÃO

Padrão da Escova VRS

Uma escova ajustada corretamente proporciona o melhor desempenho do varredor. Verifique o 
padrão da escova:

1. Leve o varredor até uma superfície plana e empoeirada.

2. Acione o freio de estacionamento do veículo rebocador e deixe o motor ligado.

3. Inicie o varredor a uma velocidade baixa, abaixe-o até que os braços da lança assentem. 
Opere o varredor em posição estacionária por 10 segundos.

4. Levante o varredor e afaste-se para trás; desligue o motor e retire a chave do veículo 
rebocador. O padrão da escova deixado na poeira deve ter largura de 2 a 4 pol. (5 a 10 cm), 
ao longo do comprimento da escova. (figura 1)

5. Ajuste o padrão da escova como necessário de acordo com as instruções a seguir.

a. Se o padrão da escova estiver largo demais, puxe o pino rápido da alavanca "T", mova-o 
um entalhe para cima. Repita no lado oposto. (figura 2)

b. Se o padrão da escova estiver estreito demais, puxe o pino rápido da alavanca "T", mova-o 
um entalhe para baixo. Repita no lado oposto. (figura 2)

c. Use o indicador visual para manter a escova do varredor nivelada. (figura 2)

6. Repita as etapas 1 a 5 até que o padrão da escova seja de 2 a 4 pol. (5 a 10 cm) de largura. 

Área Varrida

2 a 4 pol.
(5 a 10 cm)

figura 1 figura 2

Indicador Visual

pino rápido da alavanca "T"
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SUBSTITUIÇÃO DE SEÇÕES DA ESCOVA

1. Retire quatro parafusos do apoio do motor. Guarde as peças de fixação para serem instaladas 
novamente. Retire o apoio do motor.

2. Retire quatro parafusos da montagem do rolamento da placa lateral. Guarde as peças de 
fixação para serem instaladas novamente.

3. Eleve a estrutura do varredor deixando o núcleo no solo.

4. Remova a placa do núcleo. Guarde as peças de fixação para serem instaladas novamente.

5. Retire as seções usadas.

6. Instale as seções novas fazendo o seguinte:

a. Numere os tubos no núcleo com 1, 2 e 3 (figura 1).

b. Deslize a primeira seção no núcleo com os pinos de acionamento em um dos lados do 
tubo 1. Certifique-se de que os pinos de acionamento estão inclinados para cima (figura 1).

c. Coloque a segunda seção no núcleo com os pinos de acionamento em um dos lados do 
tubo 2. Verifique se os pinos de acionamento estão inclinados para baixo (figura 2).

d. Coloque a terceira seção com os pinos de acionamento ao redor do tubo 3. Verifique se os 
pinos de acionamento estão inclinados para cima.

e. Deslize as seções até encher o núcleo, alternando os tubos utilizados e a direção dos 
pinos de acionamento.

7. Reconecte a placa do núcleo.

8. Deite o núcleo no solo. Abaixe a estrutura sobre o núcleo.

9. Reconecte a placa do rolamento com as peças de fixação  
removidas anteriormente.

10. Instale o suporte do motor com as peças de fixação removidas  
na primeira etapa.

MANUTENÇÃO

figura 2

Segunda Seção

figura 1
Primeira Seção

Pinos de Acionamento

Núcleo

Tubos
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PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Requisitos de Limpeza do Óleo

OBSERVAÇÃO!   Todo o fluido hidráulico deve ser filtrado antes do uso em qualquer 
produto para obter padrão de limpeza ISO 4406:20/18/13, exceto quando 
for explicitamente especificado de maneira diferente.

Procedimento Antes 
de Cada 

Uso

Após 
Cada 
Uso

100 
Horas

500 
Horas

Consulte 
o Manual 

do Veículo 
Rebocador

Padrão da escova -  Verifique (Consulte  
Padrão da Escova)

Conexões/mangueiras,  
hidráulicas   - Aperte 

- Verifique se há danos
Conexões, graxeiras  -  Engraxe (Consulte  

Pontos de 
Lubrificação)

Óleo, hidráulico  
(Veículo Rebocador)  - Verifique o Nível 

- Verifique a Limpeza
Peças de fixação - Aperte
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DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Conjunto do Cabeçote da Escova

Problema Causa Possível

Motor da vassoura não opera Controle no sistema hidráulico auxiliar 
no veículo rebocador ativado na 
posição errada
Mangueiras incorretamente conectadas 
ao veículo rebocador 
Mangueiras no veículo rebocador 
obstruídas
Mangueiras na vassoura obstruídas

Motor falhou

Operação lenta da vassoura Vazão de óleo insuficiente do veículo 
rebocador
Uma ou mais vedações falharam 
no motor
Filtro hidráulico no veículo 
rebocador sujo

Motor funciona mas a vassoura não Eixo do motor com chave partida

Vazamento de óleo no motor Uma ou mais vedações falharam 
no motor
Vedações nas conexões danificadas

Conexões soltas ou danificadas

Mangueiras hidráulicas soltas 
ou danificadas

A escova gira no sentido errado Mangueiras instaladas incorretamente

A escova diminui a velocidade e para 
ao varrer

Padrão da escova largo demais

Velocidade de deslocamento muito alta

Tentando varrer material demais.

Motor hidráulico falhando

Escovas desgastam rapidamente Padrão da escova largo demais



27

DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Causa Possível
Temperatura muito alta do óleo hidráulico Nível baixo do óleo hidráulico no veículo 

rebocador
As mangueiras hidráulicas estão 
obstruídas
Óleo hidráulico sujo

Engate rápido solto

Engate rápido hidráulico com vazamento Haste do engate rápido desassentada

Conjunto Hidráulico
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HEIGHT
OVERALL

OVERALL LENGTH
GRAVITY

HORZ.
CENTER

OF

WIDTH
OVERALL

5 FT.
73.1

69.8

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Especificações e Vistas do Modelo VRSEspecificações e Vistas do Modelo SB

Peso Aproximado 
com a Caçamba

840 lb (381 kg) (SB60)
956 lb (434 kg) (SB72)
1072 lb (486 kg) (SB84)

Largura Real de 
Varrição

60 pol. (152 cm) (SB60)
72 pol. (183 cm) (SB72)
84 pol. (213 cm) (SB84)

Comprimento Total 61 pol. (155 cm)  
(todos os modelos)

Largura Total
74,4 pol. (189 cm) (SB60)
86,4 pol. (219,5 cm) (SB72)
98,4 pol. (250 cm) (SB84)

Requisitos de Vazão

Motor 18,3 Pol. Cúbicas  
10 a 18 gpm (38 a 68 l/min)
Motor 28,3 Pol. Cúbicas  
15 a 25 gpm (57 a 95 l/min)

Pressão do Óleo 
Hidráulico Máxima 3500 psi (241 bar)

Peso Aproximado com 
a Caçamba

1201 lb (545 kg) (VRS 60)
1294 lb (587 kg) (VRS 72)
1385 lb (628 kg) (VRS 84)

Largura Real de 
Varrição

60 pol. (152 cm) (VRS 60)
72 pol. (183 cm) (VRS 72)
84 pol. (213 cm) (VRS 84)

Comprimento Total 69 pol. (175 cm)  
(todos os modelos)

Largura Total
72 pol. (183 cm) (VRS 60)
85 pol. (216 cm) (VRS 72)
97 pol. (246 cm) (VRS 84)

Requisitos de Vazão 15 a 25 gpm (57 a 95 l/min)

Pressão do Óleo 
Hidráulico Máxima 3000 psi (206 bar)

Comprimento Total

Centro de 
Gravidade 
Horizontal

Altura Total

Largura Total

Largura Total

C
om

pr
im

en
to

 T
ot

al
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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 Pick-Up Broom for loader applications. Used 
for construction cleanup, road maintenance and similar 
operations.

Modelo do acessório: SB 205

Número de série:

Está em 
conformidade com:

2006/42/EC Machinery Directive
EN982:2008; EN ISO 14121-1:2007; EN 
ISO 474-1:2009; EN ISO 12100-1:2009; 
EN ISO 12100-2:2003; EN ISO 
2860:1992; EN ISO 2867:2006

Método de 
certificação:

Self-certified, per Annex 
V of the Directive

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 Dexter, Assinatura, Cargo, Data Assinatura::  _________________________________

Cargo: ______________________________________

Data: _______________________________________
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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 Pick-Up Broom for loader applications. Used 
for construction cleanup, road maintenance and similar 
operations.

Modelo do acessório: VRS

Número de série:

Está em 
conformidade com:

2006/42/EC Machinery Directive
EN982:2008; EN ISO 14121-1:2007; EN 
ISO 474-1:2009; EN ISO 12100-1:2009; 
EN ISO 12100-2:2003; EN ISO 
2860:1992; EN ISO 2867:2006

Método de 
certificação:

Self-certified, per Annex 
V of the Directive

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 Dexter, Assinatura, Cargo, Data Assinatura::  _________________________________

Cargo: ______________________________________

Data: _______________________________________


