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ESPECIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO 
ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA DE PERFURAÇÃO DE TERRA McL-12H 

Diâmetro do túnel Inglesa Métrica 
Perfuração Livre ou Revestida 3” - 12” 8 cm - 30 cm 
Estação dos operadores  
Consultar páginas 16-22  
Transmissão final da corrente 
Tamanho sextavado 13/16” 2,06 cm 
(Especificado pelo cliente) 1” 2,54 cm 

1-1/8” 2,86 cm 
1-3/8” 3,5 cm 

Dimensões 1-5/8” 4,12 cm 

Carreta e Carregador 
Altura central 9-1/2” 24,0 cm 
Largura 26” 66 cm 
Altura 44” 111 cm 
Peso (excluindo o prato de cavalinho) 320# 145 kg 

Piso mestre  
Para sondas de 4 polegadas  
Comprimento 7’  213 cm 
Para sondas de 3 polegadas 
Comprimento 6’ 183 cm 
Peso 85 lbs. 39kg 

Piso de extensão 
Comprimento 6’ 183 cm 
Peso 75 lbs. 39 kg 

Desempenho 
Propulsão de avanço 
@ 2500 psi 24.500 lbs. 11.200 kg 

Velocidade da bucha da transmissão 
@20GPM (Para a frente e marcha-atrás) 
Binário da bucha de transmissão 120 RPM 120RPM 
@ 2500 PSI (Para a frente e marcha-atrás) 

Desconexões rápidas 1030 ft*lbs 340 Nm 
Parker NS-752-12 FP 

 NS-751-12 FP 
Desconexão fêmea NA MÁQUINA é o lado do sistema com pressão alta 

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
Todos os pesos e dimensões providenciados são aproximados. 
Devem ser verificadas as medições exactas se necessário.



REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO/GERAL 

Carreta/Aperto das porcas e parafusos 
Verifique os quatro (4) parafusos que montam a bucha ao friso do veio de transmissão 
da McL - 12H inicialmente e, depois, todas as semanas quando em operação contínua. 
Cada parafuso deve ter arruelas de bloqueio. Aperte conforme necessário. 

Verifique os quatro (4) parafusos que montam o motor hidráulico à carreta da McL - 12H 
inicialmente e, depois, todas as semanas quando em operação contínua. 
Aperte conforme necessário. 

Verifique os nove (9) parafusos que cobrem a roda dentada na parte traseira da McL - 
12H inicialmente e, depois, todos os meses quando em operação contínua. Aperte 
conforme necessário. 

Verifique todos os encaixes hidráulicos inicialmente e, depois, todas as semanas, 
quando em funcionamento contínuo. Aperte conforme necessário, tomando cuidado 
para não torcer as mangueiras das posições originais. 

Verifique as contraporcas (4) nos roletes de guiamento inicialmente, e, depois todos os 
meses quando em utilização contínua. Aperte conforme necessário. 

Carreta/Lubrificação 
Aproximadamente a cada 50 horas de operação, lubrifique a transmissão da corrente da 
McL - 12H. Para o fazer, remova a tampa de enchimento que está localizada no lado 
direito da cobertura da roda dentada e acrescente algumas gotas de óleo de motor 30W 
- 40W. Uma pequena quantidade de óleo é suficiente. NÃO ENCHA DEMASIADO Volte 
a colocar a tampa de enchimento e aperte. Para além disso, oleie periodicamente os 
roletes de guiamento com óleo leve e limpe quando necessário. 

Carreta/Desconexões Rápidas 
Limpe cada Desconexão Rápida com um pano limpo para remover o excesso de 
sujidade e óleo. Volte sempre a colocar as coberturas das Desconexões Rápidas 
quando a máquina não estiver a ser utilizada. 

Carreta/Miscelânea 
Uma vez por mês, inspeccione os dois (2) cavilhões de engate (também chamados de 
pinos “Auger”, clipes em “R”, pinos R.) que seguram os pinos com cabeça no local; 
substitua se estiverem desgastados ou danificados.  

Verifique também os cavilhões de engate que fixam a máquina. Substitua se 
desgastados ou danificados. 
Depois de concluída cada operação de perfuração, limpe a carreta para remover 
sujidade e lama. Use água se necessário. Limpe sempre a unidade antes de armazenar. 



Prato de cavalinho/Manutenção Geral 
Verifique todos os parafusos no prato de cavalinho inicialmente e, depois, uma vez 
por semana durante a operação contínua. Aperte conforme necessário. Ao apertar 
os parafusos, teste o prato de cavalinho para assegurar a função apropriada. 

Lubrifique todos as partes do prato de cavalinho, incluindo os pinos de garra, 
inicialmente, e, depois, todas as semanas durante a operação contínua. Recomenda-se 
um óleo ou pulverizador lubrificante leve para máquinas. Recomenda-se também que o 
prato de cavalinho seja removido e limpo periodicamente, especialmente depois de ser 
utilizado com argila aderente. 

Antes de cada operação de perfuração, ajuste os cilindros utilizando os seguintes 
passos: com a máquina no piso, faça a extensão completa dos cilindros. Certifique-se 
de que os pinos de garra estão fixos nos orifícios respectivos. Desligue a fonte de 
alimentação antes de trabalhar na máquina. Solte as porcas que trancam os dois 
parafusos de fixação na parte dianteira do prato de cavalinho. Aperte as porcas para 
fixar os parafusos até que o prato de cavalinho esteja no local apropriado, sem 
movimento. Aperte as porcas para trancar os parafusos de fixação. Remova todas as 
ferramentas e pessoal da área à volta do prato de cavalinho, reinicie a fonte de 
alimentação e teste o prato. Reajuste conforme necessário. 

Piso/Manutenção Geral 
Verifique se as superfícies de rolamento do piso estão sujas ou contaminadas. 
Limpe conforme necessário. Aperte os parafusos da palete periodicamente. 
Inspeccione sempre os parafusos antes de iniciar a perfuração. 

Inspeccione o piso quanto a fracturas e volte a soldar conforme necessário. 

Sonda/Manutenção Geral 
Aplique óleo 30W-40W no braço e na cabeça da sonda durante a operação de 
perfuração. Limpe e faça o revestimento dos acoplamentos com óleo leve depois 
de cada utilização. 

Examine a sonda após a utilização quanto a fracturas e volte a soldar conforme 
necessário. 

Dispositivo de Corte/Manutenção Geral 
Examine todos os dentes e substitua conforme necessário antes da utilização. 
Verifique todas as peças cónicas sobre as cabeças de corte de pedra quanto a 
liberdade de rotação. 
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McL-12HB ZIPPER
CARRIAGE ASSEMBLY



McL-12HB ZIPPER
CARRIAGE ASSEMBLY

#METI .YTQ REBMUN NOITPIRCSED
1 1 10001DH ylbmessAegairraC
2 1 080002T ciluardyH,rotoM

4 020070U X31-005.CH,wercS
05.1

4 001012U 005.,kcoL,rehsaW
3 1 01603DH ciluardyH,rednilyC
4 1 09503DH ciluardyH,evlaV

3 022000U X81-313.CH,wercS
52.1

4 040002U 313.,talF,rehsaW
4 501021U 81-313.,kcoL,tuN

5 1 05003DH gnitnuoMevlaV
ylbmessA

1 064000U X61-573.CH,wercS
05.1

1 060001U 61-573.,xeH,tuN
6 1 29000MH ciluardyH,eguaG

erusserP
6 005030U X04-5DHR,wercS

00.1
6 300012U 04-5kcoL,rehsaW
6 300001U 04-5xeH,tuN

7 1 52021DH drauGtekcorpS
8 081000U X81-313.CH,wercS

57.
8 040012U 313.talF,rehsaW
1 020005T 521.,gnittiFesaerG

TPNM
1 060504T 05.,gulP,gnittiF

TPNM
1 relaeSenociliS

8 1 5220808 gnihsuBkcoLrepaT
3 005000U 0.2X81-573.,wercS
3 060012U 573.,kcoL,rehsaW
1 030042U X61-8/3,teS,wercS

05.
9 1 4220808 ,htooT54,tekcorpS

06#
01 1 2220808 06#,niahCevirD

#METI .YTQ REBMUN NOITPIRCSED
11 1 3220808 htooT61,tekcorpS

2 010420U X02-052.,teS,wercS
05.

21 1 1320808 tuNkcoLgniraeB
pmalCssorC/w

31 1 0320808 21#/wetelosbO
41 2 9220808 gniraeBtsurhT
51 2 8220808 gniraeBtsurhT,puC
61 2 59001DH ylbmessAnwoDdloH

4 571007R pilC-R,niP
71 4 020000W gniraeBrelloRmaC

4 510061U 02-005.maJ,tuN
4 080005T 881.,gnittiFesaerG

.dutS
81 4 28002DH relloRmaC,recapS
91 1 7220808 laeStfahS
02 1 01011DH tfahSevirD

1 11011DH 00.2X05..QS,yeK
12 1 seilbmessAkcuhC

05004DH xeH526.1,kcuhC
05014DH xeH573.1,kcuhC
05024DH xeH521.1,kcuhC
05044DH xeH318.,kcuhC

5 718000U X31-005.CH,wercS
8.rG00.1

001012U 005.kcoL,rehsaW
22 1 012052E ytefaS,xoBlaunaM

3 040000U X02-052.CH,wercS
57.

6 020002U 052.talF,rehsaW
3 001021U 02-052.xeH,tuN
1 tnalaeSenociliS

32 1 670052E &ytefaS,launaM
BH21-LcM-noitarepO



DOG PLATE ASSEMBLY
McL-12HB ZIPPER



#METI .YTQ REBMUN NOITPIRCSED
1 1 00012DH ylbmessAydoBniaM
2 2 06002DH niPgoD
3 2 011220U 83.X31-005.teS,wercS
4 2 040006U noisserpmoC,gnirpS
5 1 07002DH ladePtooF
6 2 08002DH mrAegakniL
7 1 049000U 05.3X31-005.paCxeH,wercS
8 2 088000U 00.2X31-005.paCxeH,wercS
9 2 021001U 31-005.xeH,tuN
01 1 028000U 52.1X31-005.paCxeH,wercS
11 3 00102DH gnihsuB
21 3 001002U 005.talF,rehsaW
31 1 040220U 83.X02-052.teS,wercS
41 2 080048T niPsivelC

*51 2 081007R pilCreguA
61 2 060020U 00.2X31-005..qS,wercS
71 2 28002DH recapS
81 1 58002DH hctaLetalPgoD

nwohStoN*

DOG PLATE ASSEMBLY
McL-12HB ZIPPER



MASTER TRACK ASSEMBLY
McL-12HB ZIPPER



MASTER TRACK ASSEMBLY
McL-12HB ZIPPER

#METI .YTQ REBMUN NOITPIRCSED
1 1 00007DH kcarTretsaM'7
2 1 06007DH etalPhsuP
3 2 004100U 52.2X01-057.CH,wercS
4 2 002001U 01-057.xeH,tuN
5 4 00017DH nwoD-dloHkcarT,ekatS
6 1 00005DH elddaS

:)tseuqernopuelbaliava(tnempiuqElanoitpO
00006DH kcarTretsaM'6
00008DH kcarTnoisnetxE'6

7 01041DH leetS,tiKretpadA"01
80041DH leetS,tiKretpadA"8
60041DH leetS,tiKretpadA"6
50041DH leetS,tiKretpadA"5
40041DH leetS,tiKretpadA"4

8 P01041DH CVP,tiKretpadA"01
P80041DH CVP,tiKretpadA"8
P60041DH CVP,tiKretpadA"6
P50041DH CVP,tiKretpadA"5
P40041DH CVP,tiKretpadA"4

9 00039DH tiKeohS
00149DH retpadA"01,tiKrecapS
00249DH retpadA"8,tiKrecapS
00349DH retpadA"6,tiKrecapS
00449DH retpadA"4,tiKrecapS

01 021020U 00.2X01-057.teSdH.qS,wercS



HOSES & FITTINGS
McL-12HB ZIPPER



HOSES & FITTINGS
McL-12HB ZIPPER

#METI .YTQ REBMUN NOITPIRCSED

1 1 080002T ciluardyH,rotoM
2 2 01603DH ciluardyH,rednilyC
3 1 09503DH evlaVlortnoC
4 2 29000MH eguaGerusserP

sgnittiF
01 2 004004T JM01-BM80noinU
11 2 012004T JM01-bM21,noinU
21 4 021104T JM80-PM60,09,woblE
31 2 040204T JM80-JM80-JM80,eeT
41 1 211004T JM40-PF40,noinU
51 2 041004T JM80-BM80,noinU
61 2 001004T JM21-PM21,noinU
71 2 485104T PF21-PM21,54,woblE
81 1 000214T PF21,elaM,csiDkciuQ
91 1 100214T PF21,elameF,csiDkciuQ
02 2 200214T .csiDkciuQ,paC

sesoH
03 2 05100HT rotoM-)loopSnoitatoR(evlaV
13 1 85100HT eeTdoR.lyC-)loopStsurhT(evlaV
23 1 75100HT eeTesaB.lyC-)loopStsurhT(evlaV
33 1 35100HT )ediSthgiR(doRrednilyC-eeT
43 1 45100HT )ediStfeL(doRrednilyC-eeT
53 1 55100HT )ediStfeL(esaBrednilyC-eeT
63 1 65100HT )ediSthgiR(esaBrednilyC-eeT
73 1 95100HT eguaG-eeTtelnI,evlaV
83 1 06100HT erusserP-daehkluBottelnI,evlaV
93 1 16100HT nruteR-daehkluBotnruteR,evlaV

Item #2 - Serial Number:  12HB 030104 620 and Later

Item #3 - Serial Number:  12HB 072104 624 and Later



HYDRAULIC CYLINDER
McL-12HB ZIPPER



HYDRAULIC CYLINDER
McL-12HB ZIPPER

#METI .YTQ REBMUN NOITPIRCSED
1 1 yrotcaFtlusnoC
2 2 580048T niPsivelC
3 2 081007R niPpilC-R

11-4 1 1001603DH tiKlaeS
21 1 yrotcaFtlusnoC
31 1 yrotcaFtlusnoC

1 yrotcaFtlusnoC



SEAL KIT, HYDRAULIC MOTOR
McL-12H ZIPPER



McL-12H ZIPPER
SEAL KIT, HYDRAULIC MOTOR

#METI .YTQ REBMUN NOITPIRCSED
1 1 180002T tfahS,tiKlaeS
2 1 280002T rotoMraeR,tiKlaeS



INSTRUÇÕES DE REPARAÇÃO
McL-12HB ZIPPER

AVISO:
Peças em movimento. Mantenha todas as
protecções no local adequado. Desligue o
motor antes de reparações ou manutenção.

Ser apanhado pela máquina pode causar lesões graves.

AVISO:
Pressão alta. A fuga de fluido hidráulico sob
pressão pode penetrar e causar lesões graves.

Procure fugas de fluido com o auxílio de cartão. Alivie a
pressão antes de trabalhar em qualquer sistema.

AVISO:
O esmagamento pode causar lesões graves.
Coloque a máquina numa superfície sólida
para prevenir que role ou caia.

AVISO:
Não modifique esta máquina. Use apenas
peças de reparação autorizadas pela
McLaughlin. O não cumprimento destas

recomendações pode resultar em lesões graves. Repare
este equipamento de acordo com as instruções de
manutenção incluídas neste manual.

DEFINIÇÕES DA VÁLVULA DE CONTROLO:
DEFINIÇÕES DA VÁLVULA REGULADORA DE
PRESSÃO DE PROPULSÃO E ROTAÇÃO:

 2500 PSI (173 BAR)

ANTES DE DESMONTAR:
1. VERIFIQUE A FONTE DE ENERGIA

RELATIVAMENTE AOS SEGUINTES ASPECTOS:
A.  Pressão e caudal adequados.
B.  Nível correcto de fluido e filtragem.

2. DESLIGUE A FONTE DE ENERGIA. ALIVIE A
PRESSÃO DO SISTEMA E DESLIGUE A MÁQUINA
DA FONTE DE ENERGIA. O NÃO CUMPRIMENTO
DESTES PASSOS ANTES DE DESMONTAR A
MÁQUINA PODE RESULTAR EM LESÕES
GRAVES.

PASSO 1:
REMOÇÃO E INSPECÇÃO DA COBERTURA DA

CORRENTE -

1. Remova os parafusos e arruelas de bloqueio da
cobertura da corrente (Foto n.º 1).

2. Puxe a cobertura para fora do quadro da máquina.
Pode encontrar alguma resistência devido ao
selante de silicone.

3. Verifique se a cobertura tem rachas ou sujidade.
4. Limpe o interior da cobertura e tire o silicone velho

da cobertura e do quadro da máquina.
5. PARA COMEÇAR A MONTAGEM - Aplique uma

gota de silicone no friso da cobertura (Foto n.º 2).
6. Volte a colocar a cobertura no local,

cuidadosamente. Insira os parafusos e aperte.
7. Aplique uma gota grossa de silicone à volta da parte

de cima da cobertura e em quaisquer rachas visíveis
que possam permitir a entrada de poeira e sujidade
na cobertura.

8. Retire o silicone em excesso e deixe secar antes de
manusear ou utilizar a máquina de perfuração.

1
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PASSO 2:
REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CORRENTE E RODA
DENTADA
1. Remova a cobertura da corrente (Consultar

Passo n.º 1).
2. Remova três (3) parafusos do acoplamento cónico

(Fig. 1, n.º 8) da roda dentada grande (Fig. 1, n.º 9).
3. Solte o parafuso de fixação do acoplamento.
4. Aperte três (3) dos parafusos nos orifícios roscados

do acoplamento cónico (Foto n.º 3).
5. Aperte estes parafusos até que a roda dentada

possa ser movida no veio. Alterne o aperto dos
parafusos. Não aperte um parafuso mais do que
outro.

6. Solte, mas não remova os parafusos de fixação na
roda dentada pequena. (Fig. 1, n.º 11).

7. Utilizando a chave de parafusos, empurre a roda
dentada para fora do quadro da máquina.

8. Puxe ambas as rodas dentadas para fora do quadro
para criar um intervalo de 1” (2,5 cm).

9. Encontre a ligação-mestre da corrente localizando o
clipe usado para segurar a ligação-mestre. Este
clipe encontra-se no lado da corrente que está mais
longe da máquina (Foto n.º 4).

10. Remova o clipe e a ligação-mestre e, depois,
remova a corrente.

11. Se estiver apenas a substituir a corrente, vá para o
Passo n.º 2, Item n.º 19 para voltar a montar.

12. Remova ambas as rodas dentadas.
13. Limpe e inspeccione todas as peças quanto a

sujidade, rachas, desgaste ou danos. Substitua as
peças conforme necessário.

14. PARA VOLTAR A MONTAR - Deslize a roda
dentada pequena para o veio do motor.

15. Deslize a roda dentada grande sem o acoplamento
para o veio de transmissão.

16. Deslize o acoplamento cónico para o veio de
transmissão e para a roda dentada grande. Alinhe o
acoplamento com a chave no veio.

17. Alinhe os orifícios do parafuso entre a roda dentada
e o acoplamento.

18. Deslize ambas as rodas dentadas para o veio até
haver uma falha de aproximadamente 1” (2,5 cm)
entre as rodas dentadas e o quadro da máquina.

19. Coloque a corrente nas rodas dentadas.
20. Coloque a ligação-mestre e o prato correspondente

sobre a corrente (Foto n.º 5).
21. Coloque o clipe sobre os pinos da ligação-mestre.
22. Verifique a ligação-mestre e a corrente para se

certificar de que o encaixe e o clipe da ligação-
mestre estão fixos.

23. Faça deslizar ambas as rodas dentadas em
direcção ao quadro da máquina. Posicione a roda
dentada grande para que esteja a aproximadamente
a 1/4” (0,62 cm) do quadro da máquina.

24. Insira três (3) parafusos no acoplamento da roda
dentada grande:
NÃO APERTE.

Fig. 1

3
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PASSO 2 (Cont.)
25. Aperte os parafusos do acoplamento da roda dentada

grande. Continue a verificar a distância do quadro da
máquina.

26. Verifique o alinhamento da corrente. Mova a roda
dentada pequena conforme necessário para alinhar a
corrente.

27. Aperte ambos os parafusos de fixação da roda dentada
pequena.

28. Aplique óleo na corrente.
29. Instale a cobertura da corrente (Consultar Passo n.º 1).

PASSO 3:
REMOÇÃO DO VEIO E DO ROLAMENTO
1. Remova a cobertura da corrente (Consultar Passo n.º 1).
2. Remova a roda dentada grande (Consultar Passo n.º 2).
3. Usando uma chave de parafusos, faça a rolhagem dos

compensadores da junta da chave (Fig. 1, n.º 13) que
ficaram dobrados nas cavilhas da porca da chave (Fig. 1,
n.º 12).

4. Desaperte a porca da chave do veio de transmissão.
Certifique-se de que os fios do veio estão limpos antes
de tentar desaparafusar a porca da chave (Foto n.º 6).

5. Deslize a junta da chave para fora do veio de
transmissão (Foto n.º 7).

6. Alcance o friso do veio de transmissão e puxe o veio
para fora cuidadosamente, em direcção à parte dianteira
da máquina. (Foto n.º 8).

7. Remova o rolamento cónico (Fig. 1, n.º 14) da parte
traseira do tubo do veio.

8. Para remover a junta do óleo e o rolamento frontal, use
um pedaço de aço macio ou tubagem de alumínio (2”
(5 cm) d.e. x 8-10” (20-25 cm)). Faça deslizar este tubo
para o tubo da caixa do veio de transmissão até entrar
em contacto com o rolamento. Empurre cuidadosamente
o rolamento até entrar em contacto com a junta do óleo.
Bata cuidadosamente na extremidade do tubo de aço
macio até que a junta do óleo e o rolamento sejam
libertados.

9. Inspeccione todos os componentes quanto a sujidade,
rachas, desgaste ou danos. Substitua as peças
conforme necessário.

10. PARA VOLTAR A MONTAR - Volte a olear os rolamentos.
Certifique-se de que todas as ranhuras foram oleadas
novamente.

11. Faça deslizar cada rolamento para dentro do tubo do
veio de transmissão até parar. Gire cuidadosamente os
rolamentos para assegurar um movimento suave.

12. Instale o selante segurando uma peça lisa de metal
macio ou de madeira contra a parte frontal do selante e
martele uniformemente o pedaço de madeira ou metal.
Martele até a parte da frente do selante estar nivelada
com a extremidade do tubo, em todas as direcções. Não
martele directamente contra o selante.

13. Coloque óleo no veio de entrada e insira o veio de
transmissão dentro do tubo do veio de transmissão.
Tenha cuidado para não danificar o selante.

6
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14. Deslize a anilha com entalhes sobre a extremidade
do veio até parar. Note que o diâmetro interno da
anilha com entalhes está marcado com uma barra.
Alinhe a barra com a ranhura do veio. As barras do
diâmetro externo devem estar viradas para a parte
traseira da máquina.

15. Aperte a porca com entalhes na extremidade do
veio. O bisel da porca deve estar virado para a parte
da frente da máquina.

16. Aperte a porca com entalhes até não haver
movimento de um lado ao outro (axial) no veio.
O veio vai girar com alguma resistência.

17. Usando uma chave de parafusos, dobre as barras da
anilha com entalhes para as ranhuras da porca com
entalhes. Dobre todas as barras que estão
alinhadas (pode ser uma ou mais do que uma).

18. Configure as chaves de cada roda dentada nas
ranhuras do veio do motor e do veio de transmissão.

19. Volte a montar as rodas dentadas e a corrente
(Consultar Passo n.º 2).

20. Instale a cobertura da corrente (Consultar Passo
n.º 1).

PASSO 4:
REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR
HIDRÁULICO
1. Remova a cobertura da corrente (Consultar Passo

n.º 1).
2. Remova a roda dentada pequena da máquina

(Consultar Passo n.º 2).
3. Retire as mangueiras nas portas do motor hidráulico

(Fig. 4). Haverá uma pequena quantidade de óleo
hidráulico no tubo. Deixe que o óleo escorra para
um pano. Limpe qualquer derrame.

4. Solte os quatro (4) parafusos e arruelas de bloqueio
que seguram o motor hidráulico (Fig. 2) no lugar.

5. Enquanto apoia o motor com uma mão, remova os
parafusos e coloque o motor de lado (Foto n.º 10).

6. Inspeccione todos os componentes quanto a
sujidade, rachas, desgaste ou danos.

7. PARA VOLTAR A MONTAR - Coloque o motor no
orifício piloto do quadro da máquina.

8. Enquanto apoia o motor com uma mão, coloque
manualmente os parafusos nos orifícios dentados do
quadro da máquina.

9. Aperte primeiro os dois parafusos mais próximos da
parte de cima da máquina. (Foto n.º 11).

10. Aperte os outros dois parafusos.
11. Verifique se os quatro parafusos estão bem

apertados.
12. Volte a montar a roda dentada pequena no veio do

motor e coloque a corrente (Consultar Passo n.º 2).
13. Instale a cobertura da corrente (Consultar Passo

n.º 1).

PASSO 5:
REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO
1. Solte as porcas dos suportes do cilindro do prato de

cavalinho (Fig. 3).
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2. Aperte os parafusos de cabeça quadrada de 1/2”
(Fig. 3) longe do fecho de segurança do cilindro.

3. Remova o cavilhão de engate (pino em “R”, clipe em
“R”, clipe Auger) do pino com cabeça do prato de
cavalinho.

4. Remova o pino com cabeça (Foto n.º 12).
5. Balance o prato de cavalinho longe do fecho de

segurança do cilindro.
6. Remova o cavilhão de engate do pino com cabeça

na parte dianteira do quadro da máquina.
7. Remova o pino com cabeça.
8. Desaperte a porca da linha hidráulica da linha

hidráulica de metal que vai para a parte da frente do
cilindro, de forma a ser removida. Apanhe o óleo
com um pano. Limpe o óleo do chão, área de
trabalho e da máquina.

9. Solte a porca do outro lado da linha hidráulica. Esta
porca está ligada a uma peça em “T” (Fig. 4, n.º 18).

10. Gire a linha de metal a 90 graus para que esteja
apontada para cima.

11. Retire a porca da linha hidráulica que conecta à
porta traseira do cilindro. Apanhe o óleo com um
pano. Limpe qualquer derrame de óleo.

12. Remova o encaixe da porta traseira do cilindro (Foto
n.º 13).

13. Incline o cilindro para cima no lado livre e puxe o
cilindro na direcção da parte dianteira da máquina
(Foto n.º 14).

14. Remova o encaixe hidráulico de 90 graus da parte
dianteira da porta do cilindro.

15. Limpe todos os encaixes removidos ou
desconectados. Substitua todos os encaixes
danificados.

16. Deslize o novo cilindro para o local. Note que a
extremidade da barra deve estar virada para a parte
traseira da máquina.

17. Aplique selante de canos no encaixe da porta
dianteira. NÃO DEIXE QUE O SELANTE DE
CANOS ENTRE NO INTERIOR DO ENCAIXE.

18. Aparafuse e aperte os encaixes. Os encaixes devem
apontar na direcção oposta ao cilindro.

19. Faça deslizar a extremidade da barra do cilindro
para o orifício do quadro da máquina com as portas
a apontar para cima.

20. Faça deslizar o fecho de segurança dianteiro para o
quadro da máquina.

21. Gire a linha hidráulica de metal para a alinhar
paralelamente ao cilindro.

22. Volte a ligar a linha de metal ao encaixe da porta
dianteira.

23. Aperte a porca na outra extremidade da linha
hidráulica na peça em “T” (Fig. 4, n.º 18).

24. Aplique selante de canos no encaixe da porta
traseira.

25. Aparafuse o encaixe na porta e aperte.
26. Ligue a mangueira ao encaixe.
27. Alinhe os orifícios do pino com cabeça com o orifício

do quadro e deslize o pino com cabeça para o fecho
de segurança do cilindro dianteiro. Acrescente o
cavilhão de engate.

Fig. 3
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28. Gire o prato de cavalinho e alinhe o orifício do prato
de cavalinho com os orifícios do fecho de segurança
da extremidade da barra. Acrescente o cavilhão de
engate.

29. Verifique todos os encaixes hidráulicos (todo o
sistema hidráulico). Aperte conforme necessário.

30. Coloque a máquina no piso.
31. Ligue a máquina de perfuração a uma fonte de

energia hidráulica. Inicie a fonte de energia (consulte
o manual de operação da fonte de energia para
instruções de operação seguras).

32. Certifique-se de que os pinos de garra do prato de
cavalinho estão fixos no local adequado.

33. Faça a extensão dos cilindros a curso máximo.
34. Desligue a fonte de energia.
35. Aperte os parafusos de cabeça quadrada de 1/2”

nos suportes do cilindro do prato de cavalinho até
entrarem em contacto com o fecho de segurança
do cilindro.

36. Aperte simultaneamente cada um dos parafusos de
cabeça quadrada contra os pinos do cilindro.

37. Aperte as porcas (Fig. 3, n.º 9) para fixar os
parafusos de cabeça quadrada.

38. Inicie a fonte de energia e teste a máquina. Reajuste
conforme necessário, certificando-se de que a fonte
de energia está sempre desligada quando estão a
ser feitos ajustes.

Fig. 4
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