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CAUTELA
AS MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEGUIR DEVEM SER BEM ENTENDIDAS ANTES DE
TENTAR COMERÇAR A MONTAGEM DA MÁQUINA.
1.
Selecione uma área para a montagem que esteja limpa e livre de detritos
que possam provocar acidentes.
2.
Não levantar peças pesadas ou conjuntos. Use guindaste, talhas, empilhadeiras ou outros dispositivos mecânicos.
3.
Visualizar as instruções de montagem em seu manual de operação antes
de prosseguir.
4.
Após a conclusão da montagem, verifique cuidadosamente a máquina
para ter certeza de que todas as porcas, parafusos, conexões hidráulicas ou
quaisquer outras peças estejam completamente apertadas.
5.
Antes de operar a máquina, leia cuidadosamente a seção de operação no
manual do operador.
6.
Antes de utilizar o equipamento, leia a seção de manutenção no manual
do operador para ter certeza de que todas as peças que requeiram lubrificação
estejam em dia.
7.
Antes de utilizar o equipamento, se você tem alguma questão relativa à
montagem correta ou operação, contate o seu revendedor ou representante.

K2 EQUIPAMENTOS

3

PARA O PROPRIETÁRIO:
Leia atentamente este manual antes de usar o equipamento. Este manual é
fornecido para lhe dar as instruções necessárias de manutenção, segurança e
para manter seu equipamento em condições de funcionamento. Por favor, leia
este manual. Entenda o que é cada controle e como usá-lo para uma operação
segura. Observar a sinalização de segurança na máquina. Mantenha este manual
acessível para referência pronta.
Como todo produto mecânico, ele vai precisar de limpeza e manutenção. Lubrifique o equipamento, conforme especificado.
Use peças de reposição K2 Equipamentos originais. Peças substitutas irá anular a
garantia e pode não atender aos padrões necessários para o funcionamento
seguro e satisfatório. Anote o modelo e o número de série do seu equipamento
aqui:

MODELO:
NUMERO DE SÉRIE:
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PARA O PROPRIETÁRIO / OPERADOR / REVENDEDOR
Todos os componentes com partes móveis são potencialmente perigosos. Não
há substituto para um operador prudente, que reconhece os riscos potenciais e
segue as práticas de segurança. O fabricante desenvolveu este implemento para
ser usado com todo os itens de segurança instalado corretamente, para minimizar a chance de acidentes.

ANTES DE COMEÇAR

Leia as mensagens de segurança, mostrado em seu manual, observe as regras e
tenha bom senso!

ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA:
ATENÇÃO!
ESTEJA ATENTO!
A SUA SEGURANÇA ESTÁ ENVOLVIDA!
ENTENDA OS SINAIS DE ALERTA
Observe o uso das palavras sinal de PERIGO, ATENÇÃO e CUIDADO com as mensagens de segurança. A palavra de sinalização adequada para cada um foi selecionado usando as seguintes diretrizes:
PERIGO: Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves. Esta palavra de sinal é para serem limitada as
mais extremas situações, tipicamente para componentes de máquinas que, por
fins funcionais, não podem ser protegidos.
AVISO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
pode resultar em morte ou ferimentos graves, e inclui os riscos que são expostas
quando as guardas são removidas. Pode também ser usado para alertar contra
práticas inseguras.
CUIDADO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
pode resultar em ferimentos moderados. Também pode ser utilizado para alertar
contra práticas inseguras.
Se você tem perguntas não respondidas neste manual ou exigir cópias adicionais ou o manual está danificado, por favor, contate o seu revendedor ou o fabricante diretamente.
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Trabalhar com equipamentos desconhecido pode levar a lesões. Leia este documento e o manual da sua máquina antes da montagem ou operação. É de
responsabilidade do proprietário verificação dos níveis de segurança, seja por
você ou por qualquer outra pessoa que por ventura utilize, seja alugando ou
emprestando o material.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Segurança do operador é uma das principais preocupações na concepção e desenvolvimento de
uma nova peça de equipamento. Projetistas e fabricantes constroem o maior número de características de segurança possível. No entanto, todos os anos, muitos acidentes ocorrem e que poderiam ter sido evitadas por alguns segundos de pensamento e de uma abordagem mais cuidadosa
para manipulação do equipamento. Você operador, pode evitar muitos acidentes, observando as
seguintes precauções nesta secção. Para evitar ferimentos, estude as seguintes precauções e
instrua aqueles que trabalham com você.

A fim de proporcionar uma melhor visão, certas fotografias ou ilustrações neste manual podem
mostrar uma montagem com a proteção de segurança removida. No entanto, o equipamento não
deve ser operado nesta condição. Mantenha todas as proteções em seu lugar.

Substitua qualquer adesivo de cuidado, aviso, perigo ou sinal de segurança de instrução que não é
legível ou está faltando. Localização de tais sinais de segurança é indicada neste manual.
Nunca use bebidas alcoólicas ou medicamentos que podem prejudicar o estado de alerta ou a
coordenação durante a operação deste Equipamento. Consulte o seu médico ao tomar medicamentos de prescrição.
Reveja as instruções de segurança com todos os usuários anualmente.
Este equipamento é perigoso para crianças e pessoas não familiarizadas com o seu funcionamento. O operador deve ser um adulto, responsável, familiarizado com a máquina e treinado em
operações deste equipamento. Não permita que pessoas operarem ou montem nesta unidade até
que tenham lido este manual.
Nunca ultrapasse os limites de uma máquina. Verifique a capacidade da máquina antes de fazer o
serviço em questão.

Não modifique o equipamento de forma alguma. Modificação não autorizada pode prejudicar o
funcionamento e/ou segurança e poderá afetar a vida útil do equipamento.
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SINAIS DE SEGURANÇA
Mantenha os sinais de segurança limpo e legível em todos os momentos.
Substituir os sinais de segurança que estão faltando ou se tornaram ilegíveis.
Sinalização de segurança está disponível no seu distribuidor ou o revendedor Departamento de
Peças ou fábrica.

Como instalar sinais de segurança
Certifique-se de que a área de instalação esteja limpa e seca. Certifique-se a temperatura esteja
acima de 10° C.

Decidir sobre a posição exata antes de remover o papel de apoio.

TREINAMENTO DE SEGURANÇA
A segurança é uma preocupação primordial na concepção e fabricação de nossos produtos.
Infelizmente, os nossos esforços para proporcionar equipamentos de segurança podem ser
eliminados por um único ato negligente de um operador. É responsabilidade do operador de ler e
compreender todas as instruções de segurança e operação no manual e seguir estes.

Além do design e configuração de equipamento, o controle de risco e prevenção de acidentes são
dependentes da consciência, preocupação, prudência e formação adequada do pessoal envolvido
na operação, transporte, manutenção e armazenamento do equipamento.
Conheça os seus controles e como parar o trator e/ou o motor rapidamente em caso de emergência. Leia este manual e aquele fornecido com o skid steer.
Não permita que crianças operem as máquinas.

INICIAR E PARAR
Esteja certo o skid steer está na posição neutra ou park antes de ligar o motor.
A potência de operação é fornecida a partir do sistema hidráulico do trator. Consulte o manual do
trator para instruções sobre o acoplamento hidráulico. Saiba como parar o trator e o acessório
rapidamente em caso de uma emergência.
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O equipamento deve ser levantado do chão antes de se envolver de energia hidráulica e ter
certeza de que ninguém está perto da máquina. Ao conectar o sistema hidráulico, o RPM deve ser
sempre baixo.

Tome todas as precauções possíveis ao sair do trator: Desligue a energia hidráulica, acione o freio
de estacionamento, desligue o motor e retire a chave da ignição. Estacione em uma área nivelada.

SEGURANÇA OPERACIONAL
O uso deste equipamento está sujeito a determinados riscos que não podem ser protegidos por
peças mecânicas. Todos os operadores deste equipamento devem ler e entender todo este
manual, prestando especial atenção às instruções de segurança e operação, antes de usar. Se há
algo neste que manual você não entendeu, pergunte ao seu supervisor, ou o seu representante,
para explicar-lhe.

A maioria dos acidentes ocorrem por causa de negligência ou descuido. Mantenha todos os
ajudantes e espectadores á pelo menos 5metros de distância do equipamento. Apenas pessoas
devidamente treinadas devem operar esta máquina.

Nunca coloque as mãos ou o corpo no misturador com o tambor. Ao fazer a manutenção tenha
certeza de que o equipamento está parado.
A carga pesada pode causar instabilidade do trator. Tome muito cuidado durante a viagem. Entre
lento em curvas e atente para solavancos. O trator pode precisar de contra-pesos adicionais para
contrabalançar o peso do implemento.

Nunca use bebidas alcoólicas ou medicamentos que podem prejudicar o estado de alerta ou a
coordenação durante a operação deste Equipamento. Consulte o seu médico ao tomar medicamentos de prescrição.

Pessoas não devem trafegar perto do equipamento quando o mesmo estiver em operação.
Antes de operar o implemento, verificar todos os pinos, parafusos e conexões para ter certeza de
que todos estão firmemente no lugar. Sempre substitua todas as peças danificadas ou desgastadas.
Nunca coloque as mãos nas ferramentas (pá) no tambor misturador enquanto ele está operando.
Tome muito cuidado e mantenha a distância mínima do solo ao transportar a máquina em terreno
acidentado e quando operando perto de valas ou cercas.
Certifique-se de que a área de trabalho ao redor da máquina está livre de detritos e obstruções para
evitar tropeçar e / ou cair sobre a máquina.
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Não se estique ao trabalhar com o implemento. Mantenha o apoio e o equilíbrio adequado em
todos os momentos durante o carregamento ou descarga do misturador.
Certifique-se de que a área de trabalho ao redor da máquina está livre de detritos e obstruções
para evitar tropeçar e/ou cair sobre a máquina.

Nunca deixe o implemento em funcionamento sem estar no comando da máquina, mesmo que
seja por um breve tempo.

Ao manobrar perto de edifícios ou passando por áreas estreitas, não se esqueça de deixar um
espaço suficiente para o trator passar. Dirija devagar.

Evite o excesso de velocidade durante a operação
Evite trafegar em superfícies muito inclinada quando a máquina estiver carregada.
Fique alerta para buracos, pedras e raízes no terreno e outros perigos escondidos.
Antes de operar o equipamento: se você tiver alguma dúvida sobre a montagem ou funcionamento correto, entre em contato com seu revendedor ou representante.

SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO
Antes de operar o equipamento: se você tiver alguma dúvida sobre a montagem ou funcionamento correto, entre em contato com seu revendedor ou representante.

Inspecione toda a máquina periodicamente. . Verifique se todos os pinos têm cupilhas e arruelas,
verifique se há alguma carenagem solta. Podem ocorrer ferimentos graves por não manter o
equipamento em boas condições de funcionamento.
Antes de trabalhar nesta máquina, conduza a uma área de nível e verifique a pressão hidráulica.

Nunca trabalhe embaixo do equipamento a menos que seja bloqueado de forma segura. Nunca
dependa do sistema hidráulico para travar a máquina.
Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI), como óculos e protetores auditivos, ao
executar qualquer serviço ou manutenção.

Periodicamente aperte todos os parafusos e porcas, e verifique se todos os pinos e chaveta estão
instalados corretamente para garantir que a unidade esteja em uma condição segura.
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Quando completar uma função de manutenção ou serviço, certifique-se que todas as carenagens
e dispositivos de segurança sejam instaladas antes de colocar o implemento em funcionamento.

Sempre disponha de duas pessoas para lidar com componentes pesados.

As aberturas na pele e pequenos cortes são suscetíveis à infecção por fluído hidráulico. Se houver o
contato, consulte um médico imediatamente.

Verifique se todos os sinais de segurança estão instalados e em bom estado. (Veja a seção Sinal de
Segurança para a localização do desenho.)
Uma boa manutenção é de sua responsabilidade. A má manutenção é um convite a problemas.

SEGURANÇA NO TRANSPORTE
Cumprir com as leis estaduais e municipais que regem a segurança nas estradas e movimentação
de máquinas em vias públicas.
Sempre verifique se o acessório está na posição ligeiramente elevada apropriada para o transporte.
Reduza a velocidade ao transportar acessórios montados para evitar perda momentâne da direção.
Planeje sua rota para evitar o tráfego pesado.

Se beber, não dirija.

SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO
Guarde a unidade em uma área longe da atividade humana. Não permita que as crianças
brinquem em torno da unidade armazenada

Certifique-se que todas as máquinas estão estacionadas em uma superfície dura, plana e envolvendo todos os dispositivos de segurança. O local de armazenamento deve estar nivelado e sólido
para fazer a conexão com a mini carregadeira.
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SINAIS DE SEGURANÇA

CUIDADO! Use um pano limpo e úmido para limpar as etiquetas de
segurança.
Evite utilizar lavadora de alta pressão nos adesivos, pois poderá
danificar os mesmos.
LEMBRE-SE: Se os sinais de segurança forem danificados, fazer a
substituição imediatamente.
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ESPECIFICAÇÕES

VALETADEIRA
PROFUNDIDADE (A)
LARGURA (B)

VLT2 - 42
42” (106cm)
6” (15cm)
8” (20cm)
10” (25cm)

ÂNGULO DE CORTE (C)

65º

COMPRIMENTO GERAL (D )

2080 mm

LARGURA GERAL (E)
ALTURA GERAL (F)

1420 mm
720 mm

ALCANCE DE DESCARGA DOS DEJETOS
DESLOCAMENTOS LATERAL (H)

600 mm
450 mm

FLUXO HID. REQUERIDO

14-22 GPM

PRESSÃO HID. (PSI)

2000 - 3000
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INFORMAÇÕES GERAIS:
Simplicidade de operação é uma das principais características da valetadeira. As
valetadeiras em si não têm nenhum controle, apenas alguns ajustes. É importante, no entanto, estar familiarizado com os ajustes, tanto na valetadeira quanto na
mini carregadeira. Tal conhecimento é importante para o funcionamento seguro
e eficiente do equipamento.
MINI CARREGADEIRA
A valetadeira é montada na placa de encaixe da mini carregadeira. Por isso, o
conhecimento dos controles da mini carregadeira é necessário para o funcionamento correto da valetadeira. Leia o manual da mini carregadeira para obter
informações sobre sua operação antes de usar a valetadeira.
LEVANTANDO / ABAIXANDO A VALETADEIRA
Suba / desça a valetadeira subindo / descendo os braços da mini carregadeira
através de seus controles apropriados.

CUIDADO!

Tome conhecimento de qualquer linha de energia ou de linhas telefônicas, galhos de árvores,
etc., quando a valetadeira estiver levantada. O
contato com linhas elétricas podem causar ferimentos graves ou até morte.
INCLINANDO A VALETADEIRA
Para inclinar a valetadeira, incline a placa de encaixe para trás ou para frente
através de seu controle na mini carregadeira. Recomendamos deixá-la em um
ângulo de abertura de 60° em relação ao solo para aberturas de valetas em geral.
POSICIONANDO A VALETADEIRA EM RELAÇÃO À MINI CARREGADEIRA
Sua valetadeira tem um ajuste próprio para movimentos laterais. Para movimentá-la para os lados, remova a abraçadeira que fica na parte de trás do equipamento.
Abaixe a valetadeira no solo e depois faça uma contra rotação dos pneus para os
lados. Continue movimentando até que esteja na posição desejada.
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ACIONAR E PARAR A VALETADEIRA
Para acionar a valetadeira, engate os hidráulicos auxiliares e libere o fluxo de
óleo. Para parar a valetadeira, desligue o fluxo.
CONTROLE DE VELOCIDADE DA VALETADEIRA
A velocidade da valetadeira é determinada pelo fluxo de óleo, que, por sua vez,
depende da velocidade do motor da mini carregadeira. Então, para aumentar a
velocidade da valetadeira, aumente a velocidade do motor e, para diminuir a
velocidade da valetadeira, diminua a velocidade do motor.
Ao iniciar uma valeta, é aconselhável diminuir a velocidade do motor da mini
carregadeira para a metade de sua aceleração, reduzindo assim o impacto na
mini carregadeira e dos dentes da valetadeira no chão. Quando iniciar a valeta,
volte a acelerar o motor da mini carregadeira.
Para uso geral, é recomendável utilizar a valetadeira com o motor da mini carregadeira acelerado a 80% da rotação máxima.
ANTES DE COMEÇAR A FAZER UMA VALETA
Antes de qualquer escavação, é aconselhável planejar muito bem a tarefa. Muitas
variáveis devem ser consideradas antes de se executar o serviço. O operador
deve analisar o terreno onde será feito o trabalho e observar se existe qualquer
perigo na área. Ele deve ter um entendimento completo da tarefa que irá realizar.
Uma vez que você tenha se familiarizado com a área do serviço, é hora de planejar a valeta. Cheque o tipo do solo e como será a valeta.
Posicione a valetadeira acima do lugar desejado usando o mecanismo de levantamento da mini carregadeira. Marque a área onde será feita a valeta com cal ou
uma corda guia. Se possível, bloqueie a área de qualquer espectador.
COMEÇANDO A VALETA
Posicione a mini carregadeira com a ponta da valetadeira apontada diretamente
sobre o centro do local onde será feito a valeta. Levante o braço da mini carregadeira e incline a valetadeira em um ângulo de aproximadamente 45° (veja figura
#1). Posicione a unidade até que os dentes da corrente fiquem próximos do nível
do solo.
NOTA: a mini carregadeira é dirigida de RÉ quando está fazendo uma valeta.
Você não pode fazer valetas dirigindo a mini carregadeira para frente.
Deixe a aceleração da mini carregadeira em sua metade. Acione a valetadeira
utilizando o sistema hidráulico auxiliar da mini carregadeira.

K2 EQUIPAMENTOS

14

CUIDADO!

Quando estiver abaixando a corrente dentada
em movimento, a força do dente agarrando o
solo irá tentar puxar a valetadeira repentinamente para frente. ESTEJA PREPARADO. Tenha o freio
da mini carregadeira à disposição para ajudar a
contrabalancear a força.
Abaixe lentamente a valetadeira no solo para começar a valeta. Faça isso abaixando a valetadeira com os braços da mini carregadeira. Continue abaixando a
unidade até o fim do braço encostar no chão e chegar em seu fim de curso (veja
figura #2).
IMPORTANTE: Depois da pá chegar no seu fim de curso, não abaixe ainda mais a
valetadeira sem mover a mini carregadeira para trás. O não cumprimento disso
pode ocasionar uma dobra no braço.
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Uma vez que a pá tenha chegado em seu fim de curso, comece a ir lentamente
para trás com a mini carregadeira enquanto continua a descer os braços. Quando
estiver se aproximando da profundidade requerida, pare de abaixar a valetadeira
e a incline para um ângulo entre 60° e 65°. Este ângulo funciona bem para a
maioria das valetas.

CUIDADO!

Esteja alerta para o que acontece ao redor de você.
Olhe atrás de você antes de começar a dar a ré na
mini carregadeira para fazer a valeta. Esteja atento
a qualquer pessoa ou coisa que esteja no caminho
da mini carregadeira. Observe qualquer mudança
de terreno como buracos ou solos instáveis
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Enquanto está fazendo a valeta, lembre-se de ter em mente o lugar dos objetos.
Posicione a valetadeira para que o fuso fique perto do nível do solo, movendo
assim os dejetos pra fora da valeta. Quanto maior a distância do fuso em relação
ao solo, menor será a distância em que os objetos irão de depositar. Você irá
perceber que geralmente é gasto menos potência para mover a corrente dentada se o fuso estiver entre 3 e 6 polegadas acima do solo, e também que isso
pode incrementar o potencial de distância de valetas feitas por hora.
Com a profundidade da valeta alcançada, aumente a aceleração da mini carregadeira para o RPM desejado (nós sugerimos utilizar 80% de aceleração). Continue
cortando o solo com a mini carregadeira em marcha ré. Monitore a pressão e
temperatura do óleo hidráulico da mini carregadeira que circula para sua valetadeira. Se a pressão ou a temperatura ficarem muito altas, reduza a velocidade de
escavação para reduzir a pressão do sistema hidráulico auxiliar.
IMPORTANTE: Tentar escavar em uma velocidade maior que o sistema hidráulico auxiliar é capaz de lidar pode causar o travamento da valetadeira. Travamentos frequentes em um curto período de tempo podem causar o aumento na
temperatura do óleo hidráulico, que pode levar a uma falha de bombeamento.
Não tente escavar muito em pouco tempo. Se a temperatura do óleo ficar muito
quente, pare a valetadeira e deixe o óleo esfriar.
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TRAVAMENTO DA VALETADEIRA
Se a valetadeira travar enquanto está escavando, mova a mini carregadeira
para frente para libertar a valetadeira. Para destravar a corrente, troque a direção
do fluxo do sistema hidráulico auxiliar utilizando os controles da mesma. Travamentos frequentes na valetadeira irão ocasionar o rápido aumento de temperatura do óleo, que deve ser evitado.
ÂNGULOS DE ESCAVAÇÃO RECOMENDADOS
Um ângulo de 90° é recomendado para uso em solos pedregosos e duros. O
ângulo de 90° reduz a pressão lateral do braço quando está escavando cantos.
Um ângulo entre 60° e 65° é recomendável para escavações normais. Neste
ângulo a valetadeira terá menos excesso, e uma valeta mais limpa será obtida do
que em um ângulo de 90°.

TERMINANDO A VALETA
Quando você terminar de escavar sua valeta, lembre-se de que o braço da valetadeira está inclinado, e por isso você deve continuar escavando até que o fim
do braço chegue ao fim desejado da valeta. Uma vez que o fim da valeta tenha
sido escavado, continue com a valetadeira funcionando e levante os braços da
mini carregadeira para elevar a valetadeira até que esta saia completamente da
valeta. Quando a valetadeira estiver completamente pra fora da valeta, desligue
o fluxo de óleo dos auxiliares hidráulicos para parar a valetadeira. Dirija a mini
carregadeira para longe da valeta.
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TRANSPORTANDO A VALETADEIRA
Quando estiver transportando a valetadeira, lembre-se de manter a valetadeira o
mais perto possível do solo. Quanto mais baixo a valetadeira estiver, mais estável
ficará a mini carregadeira. Não abaixe demais a valetadeira para que seus dentes
não toquem o solo. Desligue a valetadeira antes de se mover para longe da
valeta. Nunca transporte a valetadeira para nenhum lugar enquanto seus dentes
estiverem se movimentando.
DESEMPENHO DA VALETADEIRA
Lembre-se de que o desempenho de sua valetadeira está diretamente ligado à
potência disponível no auxiliar hidráulico de sua mini carregadeira. Se a valetadeira aparentar perder potência ou velocidade, isto pode ser causado por perca
de potência no sistema hidráulico auxiliar de sua mini carregadeira.
O desempenho da valetadeira também está ligado ao seu estado de manutenção, tamanho dos dentes de escavação, e tipo e tamanho da corrente e braço
usados.
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MONTAGEM E PEÇAS DA VALETADEIRA
CORPO
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LISTA DE PEÇAS - VALETADEIRA
Item

Código

Descrição

Quant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VLT 2001
VLT 2002
PO 0002
AR 0007
AR 0002
PR 0016
PR 0001
AR 0004
AR 0001
VLT 2003
AR 0019
PR 0003
VLT 2004
PR 0062
AR 0027
EN 0004
VLT 2005
MT 0006
PR 0063
VLT 2006
VLT 2007
PR 0044
PR 0039
EC 0003
CO 0003

QUADRO
BARRA
PORCA
ARRUELA
ARRUELA
PARAFUSO
PARAFUSO
ARRUELA
ARRUELA
CORPO
ARRUELA
PARAFUSO
BRAÇADEIRA
PARAFUSO
ARRUELA
ENGRENAGEM
FLANGE DO MOTOR
MOTOR
PARAFUSO
TAMPA DA CORRENTE
TAMPA DO MOTOR
PARAFUSO
PARAFUSO
EMENDA DA CORRENTE
CORRENTE

1
2
15
10
22
4
8
8
8
1
4
6
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BRAÇO DA FLANGE
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LISTA DE PEÇAS - VALETADEIRA
Item

Código

Descrição

Quant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

PO 0014
PR 0020
VLT 2008
VLT 2009
VLT 2010
PR 0025
EN 0007
AE 0002
VLT 2011
RL 0005
PR 0054
AR 0023
AR 0024
PO 0018
RL 0003
VLT 2012
VLT 2013
AE 0003
VLT 2014
AE 0001
EN 0003
AR 0022
PR 0001
AR 0001
AR 0004
VLT 2015
PR 0011
PO 0005
GE 0013
PR 0008
VLT 2016
VLT 2017
PR 0004
AR 0002
AR 0007
VLT 2018
VLT 2019
GE 0007
VLT 2020

PORCA
PARAFUSO
FUSO
CHAVETA
EIXO
PARAFUSO
ENGRENAGEM FUNDIDA
ANEL ELÁSTICO
ANEL PROTETOR
ROLAMENTO
PARAFUSO
ARRUELA
ARRUELA
PORCA
ROLAMENTO
ANEL ESPAÇADOR
CHAVETA
ANEL ELÁSTICO
BRAÇO DA FLANGE
ANEL ELÁSTICO
ENGRENAGEM
ARRUELA
PARAFUSO
ARRUELA
ARRUELA
TAMPA DO BICO
PARAFUSO
PORCA
BICO DE ENGRAXADEIRA
PARAFUSO
BRAÇO ESTICADOR
PROLONGADOR
PARAFUSO
ARRUELA
ARRUELA
RAQUETE
EIXO DA RAQUETE
BICO DE ENGRAXADEIRA
RODA LIVRE

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
6
12
6
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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LISTA DE PEÇAS - VALETADEIRA
Item

Código

Descrição

Quant.

40
41
42

VLT 2021
RL 0011
VLT 2022

RETENTOR
ROLAMENTO
ESPAÇADOR

2
2
1
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BRAÇO DA PÁ

LISTA DE PEÇAS - VALETADEIRA
Item

Código

Descrição

Quant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VLT 2023
VLT 2024
PO 0002
AR 0007
AR 0002
PR 0016
PR 0073
VLT 2025
VLT 2026

TUBO
BARRA
PORCA
ARRUELA
ARRUELA
PARAFUSO
PARAFUSO
TUBO
PÁ

1
4
6
6
22
2
4
1
1
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MONTAGEM DO HIDRÁULICO

LISTA DE PEÇAS - VALETADEIRA
Item

Código

Descrição

Quant.

1
2
3
4
5

HD 0008
HD 0009
/
/
/

ENGATE FÊMEA
ENGATE MACHO
ADAPTADOR
MANGUEIRA
ADAPTADOR

1
1
2
2
2
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CORRENTES PARA VALETADEIRA
INFORMAÇÕES GERAIS
Essa seção é voltada para apresentar as opções de correntes disponíveis para sua
valetadeira. Nela você também irá encontrar informações sobre os componentes
e a montagem das correntes.
EMENDA DA CORRENTE
Para emendar duas pontas de corrente, primeiro deve-se alinhar perfeitamente
os furos dos elos nas pontas. Coloque o parafuso no furo e coloque a porca para
prendê-lo ao elo.

K2 EQUIPAMENTOS

27

ESTAÇÕES DE CORTE - VALETADEIRA
Código

Descrição

0E-F
0D-F
15E-F
15D-F
20E-F
20D-F
25-F
30-F
0-B
7-B
12-B
15-B
17-B
20-B

FACA COM CORTE DE 0cm LADO ESQUERDO
FACA COM CORTE DE 0cm LADO DIREITO
FACA COM CORTE DE 15cm LADO ESQUERDO
FACA COM CORTE DE 15cm LADO DIREITO
FACA COM CORTE DE 20cm LADO ESQUERDO
FACA COM CORTE DE 20cm LADO DIREITO
FACA COM CORTE DE 25cm
FACA COM CORTE DE 30cm
BITS COM CORTE DE 0cm
BITS COM CORTE DE 7cm
BITS COM CORTE DE 12cm
BITS COM CORTE DE 15cm
BITS COM CORTE DE 17cm
BITS COM CORTE DE 20cm

VIDA ÚTIL DAS FACAS
Facas afiadas são importantes para um bom desempenho de corte. Se as facas
estiverem desgastadas, o corte sairá com menos qualidade e o desempenho da
valetadeira será reduzido.
As facas se desgastam em corte e tamanho das maneiras mais variadas. Os
padrões de desgaste mudam dependendo das condições de escavações. O
desenho a seguir mostra aproximadamente esses padrões e deve ser usado
como guia para ajudar você a determinar o melhor custo-benefício para a troca
das facas. Normalmente a troca deve ser feita quando as facas estiverem entre
30% e 60% de desgaste.
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MONTAGEM DE FACAS

LISTA DE PEÇAS - VALETADEIRA
Item

Código

Descrição

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PR 0018
PO 0012
VLT 2027
PR 0012
VLT 2028
VLT 2029
PR 0011
PR 0074
VLT 2030
VLT 2031

PARAFUSO
PORCA
TUBO DISTANCIADOR
PARAFUSO
ESPAÇADOR
ALARGADOR
PARAFUSO
PARAFUSO
FACA DIREITA
FACA ESQUERDA
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CORRENTE DE 42” COM FACAS EM TODOS OS ELOS
CO VLT 2009
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CO VLT 2010

CO VLT 2011
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CORRENTE DE 42” COM FACAS EM ELOS INTERCALADOS
CO VLT 2012
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CO VLT 2013

CO VLT 2014
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MONTAGEM DOS BITS

LISTA DE PEÇAS - VALETADEIRA
Item

Código

Descrição

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PO 0005
PR 0012
VLT 2032
VLT 2033
VLT 2034
VLT 2035
VLT 2036
VLT 2037
VLT 2038

PORCA
PARAFUSO
BASE DE BITS 0cm
BASE DE BITS 7cm
BASE DE BITS 12cm
BASE DE BITS 15cm
BASE DE BITS 17cm
BASE DE BITS 20cm
PONTA DO BITS
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CORRENTE DE 42” COM BITS
CO VLT 2016

K2 EQUIPAMENTOS

33

OPERAÇÕES ADICIONAIS
ESTICAR A CORRENTE
Utilize o sistema de esticar a corrente através do bombeamento de graxa:

1. Retire da tampa de proteção do bico
de engraxadeira [Figura A];

2. Conectar a engraxadeira no bico
[Figura B] e bombear graxa até que
a corrente fique próxima ao braço
(cerca de 3 cm) [Figura C];
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SUBSTITUIÇÃO DA CORRENTE
1. Localize a emenda da corrente (item
1) [Figura D] e retire o parafuso
para desemedar a corrente e retirála.

2. Retire a tampa de proteção do bico
da engraxadeira (item 1) [Figura E].

3. Retire o parafuso (item 1) [Figura F]
que se encontra ao lado do bico para
que a graxa possa sair.

4. Empurre o braço para dentro [Figura
G].
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5. Recoloque a corrente dentada no
braço e a emende [Figura H].

6. Conecte a engraxadeira no bico
[Figura I] e estique a corrente até
que ela fique próxima ao braço
(cerca de 3 cm) [Figura J].
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REGISTRO DE MANUTENÇÃO
VALETADEIRA VLT2 - 42
DATA

MANUTENÇÃO - PROCEDIMENTO REALIZADO:
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REALIZADO POR:

COMENTÁRIOS:
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GARANTIA LIMITADA
Exceto para os produtos excluídos como os descritos abaixo, todos nossos
produtos são fabricados para serem livres de defeitos de material ou mãode- obra de fabricação.

1. Exclusão de Garantia:
a) Componentes: Rolamentos; engrenagens; rodas dentadas; correntes; escovas; lâminas de desgastes; mangueiras hidráulicas; engate
rápido hidráulico e parafusos.
b) Equipamentos: Equipamentos que na opinião do fabricante tenha
sido: (1) Modificado em seu projeto original; (2) Mal utilizado; (3) Envolvido em acidente; (4) Danificado.
2. Período de Garantia:
A garantia é fornecida somente para aqueles defeitos que ocorram
durante o período de 12 meses que inicia na data da emissão da Nota
Fiscal, constando o número de série do equipamento.
3. Termos e condições da Garantia Limitada
a) Opção para reparo ou substituição: O fabricante tem a opção de
reparo ou substituição segundo seu critério de avaliação.
b) Aviso de solicitação de garantia: a fim de obter garantia limitada
uma solicitação ao fabricante deverá ser providenciada via e-mail, e
que será respondida no máximo em 07 dias. Caso positivo o conserto
do equipamento será no prazo máximo de 30 dias após recebimento
do mesmo.
c) O envio do componente ou equipamento com defeito; ao ser solicitado pelo fabricante deverá ser embarcado para nossa fabrica para
inspeção e avaliação com frete pago pelo destinatário.
LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES
EM NENHUM CASO O FABRICANTE SERÁ RESPONSÁVEL POR AVARIAS
CONSEQUENTES; PERDA DE CONTRATO OU QUALQUER OUTRO PREJUÍZO
DECORRENTES DO PROBLEMA MESMO ESTE ESTANDO COBERTO PELA
GARANTIA.
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