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Premissa 

Uso e manutenção 
 
Os seguintes assuntos serão mencionados como abreviações neste manual: 
 

● Fabricante ou fabricante: O fabricante do equipamento, o fabricante, está sempre 
estampado na placa de identificação do produto. 

● Equipamento: acessório ou equipamento é um produto composto por uma ou mais 
peças instaladas na parte terminal do braço da máquina operacional, permitindo que 
ela execute um trabalho, seja demolição, silvicultura, manuseio ou elevação. 

 
Este manual é parte integrante do equipamento, deve sempre ser mantido à mão e mantido 
com precisão e integridade até a demolição. Em caso de perda ou dano, o operador deve 
solicitar uma cópia autenticada do fabricante. O objetivo deste manual é fornecer as 
informações necessárias para: 
 

● Transporte, desembalagem e instalação 
● Condições e características de uso 
● Execute trabalhos de manutenção e reparos 
● Resolução de problemas 
● Desmonte o equipamento com segurança 

 
Atenção! De acordo com os regulamentos atuais, o pessoal designado para usar o 
equipamento é obrigado a ler atentamente o conteúdo deste documento e a lê-lo aos 
operadores e à equipe de manutenção das peças sob sua responsabilidade. Essa é a 
única maneira de garantir o uso duradouro e seguro do equipamento. 
 
O uso do manual é reservado aos clientes do equipamento e não pode ser reproduzido de 
forma alguma, mesmo que parcialmente, sem a autorização do fabricante. O manual não 
pode substituir a experiência adequada do operador e, para operações particularmente 
exigentes, pode não ser suficientemente exaustivo; portanto, é necessário obter uma 
opinião por escrito do fabricante. O fabricante pode modificar o manual de uso e 
manutenção a qualquer momento, sem aviso prévio. O manual a seguir foi escrito em 
italiano, o fabricante não se responsabiliza por erros ou mal-entendidos relacionados a uma 
tradução não clara ou incorreta para outros idiomas que não o italiano. 

 



Limitações de uso 
O fabricante com o seguinte manual considera-se isento de qualquer responsabilidade nos 
casos principais: 
 

● Uso inadequado do equipamento ou uso por pessoal não treinado 
● Uso contrário às leis e regulamentos nacionais em vigor 
● Instalação incorreta ou realizada por pessoal qualificado 
● Modificação não autorizada ou intervenções de manutenção extraordinárias 
● Não cumprimento da manutenção programada 
● Uso de peças de reposição não originais Não 
● conformidade com o manual e as instruções a seguir 
● Uso do equipamento com uma máquina incompatível 
● Eventos excepcionais 

Atualizações 
O fabricante se reserva o direito de modificar o plano e manual do equipamento sem 
comunicá-lo aos clientes. Somente e exclusivamente se o equipamento for trocado para o 
cliente, o fabricante se reserva o direito de enviar um novo manual com informações sobre 
as alterações feitas. 

Grupo-alvo 
O manual é destinado a todas as pessoas que devem usar, instalar, manter e desmontar o 
equipamento com as seguintes características: 
 

● Tendo atingido a maioridade de idade 
● Adequado fisicamente e psicologicamente para a realização de trabalhos de alta 

dificuldade técnica. 
● Possui a capacidade de operar o tipo compras específicas de equipamentos com 

cursos comprovados ou empregos anteriores 
● foram consideradas adequadas pelo empregador para executar esta tarefa. 
● Eles são treinados adequadamente no uso e manutenção do equipamento e leram e 

entenderam totalmente este manual. 
● Conheça os procedimentos de emergência e sua implementação 
● Ter conhecimento das regras específicas de uso, instalação e desmontagem do 

equipamento 

Informações regulamentares 
Área perigosa: 
Área próxima a uma máquina operacional na qual uma pessoa está exposta a riscos para 
sua própria saúde e segurança (Anexo I, 1.1.1 Directiva 98 / 37 / CE) 
 

 



Pessoa exposta: 
qualquer pessoa dentro da área perigosa (Directiva 98/37 / CE, ponto 1.1.1 do Anexo I) 
 
Operador: 
Responsável por instalar, usar, regular, manter e transportar o equipamento (Diretiva 1.1.1 
do anexo I / 37 / EC) 
 
Residual: 
Perigo que não pôde ser eliminado ou suficientemente reduzido através do projeto e cujas 
proteções não são totalmente eficazes, conforme indicado no capítulo deste manual em 
relação à segurança (EN 12100-1 e EN 12100- 2) 
 
Componente de segurança: 
significa um componente que também possui uma função de proteção ou segurança. 
 

● UNI EN 349: 2008 Segurança de máquinas - Espaços mínimos para evitar 
esmagamento de partes da carroçaria 

● UNI EN 474-1: 2007 Máquinas de movimentação de- Segurança - Requisitos gerais 
● UNI EN ISO 13857: 2008 Segurança de máquinas - Distâncias de segurança 
● UNI EN ISO 12100-2: 2005 Segurança de máquinas - Conceitos de máquinas e 

princípios gerais de projeto 
● UNI EN ISO 12100-1: 2005 Segurança de máquinas e princípios gerais de projeto 

gerais 

Informações: 

Dados de identificação do fabricante 
Neste manual, onde indicado, o fabricante significa aquele que projeta, fabrica ou 
comercializa com marca própria neste caso: 
 
International Construction Machinery srl (abreviado ICM srl) 
Via Fratelli lumiere 15 
Fornace Zarattini 48124 (Ravenna) Itália 
Tel. 0544453357 
Email info@icmequipments.com 
Web www.icmequipments.com 

Placa 
Cada peça de equipamento é identificada com uma placa adesiva que contém as seguintes 
informações: 

● Logotipo do fabricante e 
● Dados do fabricante 
● Logotipo de identificação CE 

 

mailto:info@icmequipments.com
http://www.icmequipments.com/


● Modelo 
● Número de série 
● Peso 
● Código QR para download manual com telefone celular 

 

 
 
Esses dados devem ser usados para qualquer comunicação com o fabricante. A placa é 
fixada no equipamento em uma posição protegida e de fácil consulta, sua posição pode 
variar de acordo com o modelo do equipamento. 

Garantia 
Condições de condições de garantia estão listados abaixo: 

● Aso fabricante garante que todos os produtos fabricados estão livres de defeitos 
atribuíveis aos materiais ou processos de fabrico utilizados.  

● A obrigação do fabricante sob esta garantia limita-se a reparar ou substituir uma 
peça de reposição intercambiáveis nas instalações da empresa, desde que o 
produto seja devolvido dentro de 10 dias úteis a partir da detecção do defeito e se o 
defeito for corretamente identificado por fotografias ou o produto é devolvido com 
custos de envio pagos anteriormente. Antes de devolver qualquer produto, é 
necessário obter a emissão de um número de garantia, o fabricante substituirá ou 
consertará, a seu critério, qualquer peça que, a seu critério, tenha defeitos de 
materiais ou de fabricação.  

● Em caso de mau funcionamento, o operador deve parar imediatamente e não usar o 
equipamento até que o fabricante receba o consentimento por escrito para poder 
fazê-lo.  

● Em qualquer caso, a responsabilidade do fabricante é limitada ao preço de compra 
original do produto, os custos de transporte ou os relatórios ou inspeções 
necessários são excluídos.  

● Os reparos serão feitos apenas e exclusivamente nos escritórios da empresa.  
● A garantia é aplicada no lugar de todas as outras garantias, expressas ou implícitas, 

incluindo, entre outras.  

 



● A garantia não inclui nenhum custo de transporte, instalação, danos diretos ou 
indiretos ou conseqüente atraso por esse defeito. Os produtos fornecidos são 
garantidos 12 (doze) meses a partir da data de fornecimento, esse período de 
garantia é absolutamente independente da data de entrada em operação do produto.  

● A garantia não cobre de forma alguma os defeitos estéticos do produto, modificação 
dos pigmentos da tinta, sinais de ferrugem ou qualquer outra coisa que não afete 
seu funcionamento.  

● O material deve ser armazenado em local fechado e seco.  
● Desmontagem e adulteração ou reparos não autorizados ou anteriores à 

comunicação do problema anulam esta garantia com efeito imediato. Cilindros e 
componentes hidráulicos devem ser devolvidos desmontados e sem óleo 
internamente, juntamente com o número da garantia.  

● O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos para melhorá-los sem 
notificar seus clientes.  

● A garantia não inclui peças sujeitas a desgaste normal e / ou desgaste devido ao 
uso inadequado do equipamento. 

● O fabricante não reconhece nenhum dano ou defeito devido ao transporte do 
equipamento. 

● O fabricante não reconhece de forma alguma os custos de reparos realizados pelo 
cliente em oficinas não autorizadas anteriormente ou no caso de a intervenção na 
garantia não ter sido autorizada. 

● O fabricante não é responsável pelos custos resultantes do tempo de inatividade 
durante o período de garantia. 

● Esta garantia é válida apenas e exclusivamente se o produto tiver sido pago 
integralmente, o fabricante recebeu o "Certificado de Garantia" (mostrado abaixo) 
dentro de 10 dias após a compra do produto. 

● O não pagamento, mesmo parcial, dos produtos anulará esta garantia, mesmo que 
os produtos sejam pagos integralmente posteriormente. 

 

Garantia 

Empresa de instalação 
 
 
 
 
 

Modelo Número de série 

Ano Assinatura 

Envie este cupom no momento da venda por e-mail info@icmequipments.com  
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Segurança 

Avisos e prescrições 
garantir a segurança de pessoas e coisas é um dos mais importantes questões para cada 
fabricante de máquinas e equipamentos, portanto, na concepção de um novo produto que 
tentar prever todas as possíveis situações perigosas, pois o fabricante declina qualquer 
responsabilidade falha no cumprimento das regras de segurança e prevenção relatadas 
neste manual. Antes de usar o equipamento, é necessário ler o manual de uso e 
manutenção e seguir escrupulosamente as informações fornecidas. O fabricante 
equipou o equipamento com todas as possíveis proteções e dispositivos de segurança 
considerados necessários e também o acompanhou com informações suficientes para que 
possa ser usado com segurança e corretamente. 
 
Abaixo está uma lista de prescrições para o uso seguro do equipamento: 
 

● Evite usar roupas com pegas que possam permanecer presas a partes do 
equipamento, incluindo gravatas ou roupas com peças livres. 

● Evite usar anéis ou pulseiras que possam prender as mãos nos órgãos do 
equipamento. 

● É proibido usar o equipamento com proteções fixas desmontadas. 
● É proibido inibir as limitações elétricas, hidráulicas e instaladas no 

equipamento.equipamento 
● Não modifique as partes do por qualquer motivo 
● . As operações de lavagem devem ser realizadas em áreas adequadas com coleta 

de água para lavar e sua separação do óleo ou graxa resultante da lavagem. 
Outras recomendações podem ser encontradas no manual da máquina operacional na qual 
o equipamento está montado; nesse caso, aplicam-se as regras mais conservadoras para a 
segurança do sistema semi-equipamento mais. 
 
O fabricante fica isento de toda a responsabilidade por danos causados pelo equipamento a 
pessoas, animais ou objetos nos seguintes casos: 
 

● Uso inadequado do equipamento 
● Defeitos no fornecimento de água 
● Uso do equipamento por pessoal inadequadamente treinado 
● Instalação incorreta 
● Modificações ou intervenções não autorizadas 
● deficiências na manutenção programada 
● Uso de peças de reposição não originais ou não específicas do modelo 
● Uso contrário a regulamentos específicos  
● Não conformidade parcial ou total com as instruções 
● Desastres e eventos excepcionais 

 



● Falha no uso do equipamento de proteção individual necessário para trabalhar com 
segurança segurança 

● Não fume 
● Falha no respeito à distância de segurança exigida pelo manual 
● Deixando os elementos móveis desacompanhados 
● Use o equipamento em operação, mas não com eficiência total 

 
Para usar o equipamento com segurança, a máquina operacional em que está montado 
também deve ser configurada adequadamente para funcionar com segurança justiça. 
Portanto, a avaliação de riscos específicos deve ser feita além do equipamento na máquina 
completo com o equipamento. 
As prescrições a seguir são, portanto, necessárias para trabalhar com segurança na maioria 
dos casos de trabalho, a menos que uma análise mais aprofundada não relate outras 
prescrições que não são previsíveis para nós. 
 

● Não se aproxime a 20 metros da faixa de ação da máquina na qual o equipamento 
está instalado.O 

● equipamento pode ser operado por um único operador qualificado que tenha 
entendido o conteúdo deste manual. 

● Não permita que pessoal não autorizado opere o equipamento ou realize qualquer 
manutenção. 

● Avalie se a operação que está sendo executada pode gerar condições perigosas ou 
danificar objetos, pessoas ou animais.Use 

● proteções de segurança individual (luvas, óculos de capacete, sapatos de proteção) 
durante as fases de trabalho e manutenção 

● . deve ser usado apenas com a condição de estar instalado na máquina operacional 
e ser conectado por uma conexão feita sob medida por uma empresa certificada. 

● Não use o equipamento para levantar ou extrair peças presas no chão.Não 
● use o equipamento para puxar, empurrar para a frente ou para os lados, bater, bater. 
● Os movimentos do braço devem ser realizados com segurança, com movimentos 

lentos e precisos, para evitar movimentos bruscos. 
● Não use o equipamento a uma distância inferior a 20 metros de cabos elétricos 

aéreos ou subterrâneos. 
● Todas as operações de manutenção, ajuste, reparo e limpeza devem ser realizadas 

com o equipamento parado e apoiado no chão, com o motor da máquina em 
operação e a ausência de pressão hidráulica no circuito. 

● Sempre verifique o estado de integridade dos tubos e dos componentes hidráulicos 
e mecânicos, caso consulte o fabricante.O 

● óleo pode atingir altas temperaturas e é extremamente prejudicial ao meio ambiente, 
pele e olhos.Antes de realizar qualquer trabalho, aguarde o resfriamento completo. e 
evite absolutamente que o óleo seja disperso no ambiente ou em contato com o 
nosso corpo. 

● Use apenas peças de reposição originais, as 
verificações devem ser realizadas por pessoal especializado, com o objetivo de garantir a 
segurança de pessoas, objetos e animais. Abaixo estão as verificações gerais a serem 
realizadas: 

 



 
● Verificação de todos os dispositivos de segurança instalados no equipamento 
● Verificação de todas as peças mecânicas 
● Verificação de todas as conexões com pinos e parafusos e seu correto aperto 
● funcional 
● Verificação Do equipamento estado do equipamento 
● Verificação de Verificação do estanqueidade e eficiência do sistema hidráulico 
● Verifique todas as estruturas e soldas do equipamento que não devem apresentar 

rachaduras, danos, deformação, corrosão, desgaste ou alteração em relação às 
condições do novo. 

● Verifique se não há peças ou elementos no meio das peças móveis. 
 
Se forem detectadas anomalias, é necessário comunicar isso ao fabricante e ter uma 
confirmação por escrito antes de poder começar a usar o equipamento novamente. 

Áreas perigosas 
Ao usar a máquina operacional, o operador deve prestar atenção especial onde ele está e o 
que está fazendo. A presença de árvores, edifícios, linhas aéreas ou telefônicas, linhas 
subterrâneas pode causar danos, portanto É necessário não trabalhar a uma distância 
inferior a 20 metros dessas coisas. Se não for possível manter essa distância, deixamos ao 
operador e sua experiência a responsabilidade de agir. É necessário, a fim de evitar danos 
às pessoas que cercam a área de trabalho da máquina operacional, mantendo pelo menos 
20 metros de raio da área de trabalho da máquina operacional, a área cercada permite 
garantir que as pessoas não se aproximem e possam ser seriamente feridas pelo máquina 
operacional. 

Equipamento de proteção individual 
É necessário, ao usar, manter ou desmontar o equipamento, usar os seguintes EPI: 

● Óculos de proteção proteção 
● Roupas de trabalho adequadas auditiva 
● Fones de ouvido com 
● Luvas de proteção Luvas de proteção proteção 
● Sapatos de 
● duro 

Riscos residuais 
O risco não pode ser totalmente reduzido através do técnicas de projeto e proteção, sempre 
existem riscos residuais imprevisíveis que não podem ser eliminados. 
Para operar com segurança e manter o equipamento, é necessário conhecer as regras 
gerais de segurança, ler atentamente este manual e seguir as instruções abaixo: 

● Leia atentamente este manual e siga-o escrupulosamente 
● Siga um período de treinamento para usar o equipamento de maneira ideal 

 



● É proibido iniciar, regular e liderar ou reparar o equipamento para pessoal não 
qualificado 

● Não ajuste ou repare o equipamento sem o uso de ferramentas adequadas e não 
use o equipamento com reparos falsos ou apressados que possam comprometer 
operação correta. 

● Não realize verificações ou reparos durante a fase de trabalho 
● Todas as verificações que exijam a remoção das proteções devem ser feitas por 

risco do técnico de manutenção e com a máquina parada e desligada.Se 
● não for expressamente indicado no manual, evite ajustar ou reparar o equipamento 

com a máquina. em. 
● Antes de executar qualquer operação, lembre-se de usar equipamento de proteção 

individual, consulte o capítulo deste manual. 
● Antes de ligar a máquina e mover o equipamento, notifique todos os operadores 

próximos e verifique se a distância mínima de segurança de 20 metros da possível 
faixa de ação da máquina é respeitada. 

● É absolutamente proibido fazer uso diferente dos expressamente previstos e 
documentados para o equipamento. O uso do equipamento deve sempre ocorrer 
nos modos, locais e horários previstos pela boa técnica e de acordo com as leis em 
vigor. 

O fabricante fica isento de todas as responsabilidades relacionadas ao não cumprimento 
das regras indicadas neste manual ou das normas nacionais, quando presentes. Sempre 
use as regras mais rigorosas caso haja sobreposição. 

Equipamento 

Descrição do equipamento 
A unidade de motosserra é um sistema composto por vários elementos que, alimentados 
com óleo sob pressão, permitem o corte de toras de vários tamanhos. O conjunto da 
motosserra é normalmente aplicado através de um acessório específico a uma garra de 
toras e corta os galhos ou árvores contidos entre as garras da garra. A unidade de 
motosserra consiste em um cárter (1), uma corrente de lâmina (2) (9) e polia (7), um tanque 
de óleo de lubrificação de corrente (5), um pistão de descida com acumulador de ar 
comprimido (3), uma unidade de bomba (4), uma unidade tensora (6), um motor (8) e uma 
carcaça removível (10). Se a unidade da motosserra não for aplicada a um alicate, ela não 
funcionará. Este manual é válido para os seguintes modelos: 
 

 



 
Números de série do MS 400 M00001 - superior 
Números de série do MS 500 M00001 -superior 
Números de série do MS 750 M00001 - superior 
 

 
 

Dados técnicos do equipamento 
Todos os dados mostrados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, consulte o site ou 
entre em contato com o construtor para receber a versão mais recente. Os dados do 
acoplamento com as máquinas operacionais são meramente indicativos, o fabricante não se 
responsabiliza pela combinação ou uso incorreto do equipamento. A escolha da 
combinação está ligada ao tipo de uso, à sensibilidade do usuário à frequência de uso e a 
uma série de fatores não previsíveis pelo fabricante, que, no entanto, está isento de 
qualquer responsabilidade relacionada à escolha da combinação entre o equipamento e a 
máquina em operação . 

 



 

 
 

Instalação 
Antes de continuar, você deve ter lido e compreendido este manual completamente. 
Se você não tiver o conhecimento necessário para aprender o manual a seguir, não poderá 
instalar o equipamento, entre em contato com uma empresa especializada que pode fazer 
isso por você. O equipamento é normalmente enviado em paletes ou em uma caixa de 
madeira com base no destino, nos meios de transporte ou na solicitação do cliente. Em 
alguns países, é necessário usar embalagens fumigadas com a legislação de referência 
Nimp15; portanto, é responsabilidade do cliente informar isso ao fazer o pedido. Se isso não 
for feito, a ICM não se responsabilizará por problemas relacionados à falta de embalagens 
Nimp 15. O manuseio e descarregamento do equipamento devem ser feitos por pessoal 
autorizado a operar o equipamento de elevação e a utilizar meios certificados com 
capacidade adequada e perfeitamente adequada funcionamento e sob a sua 
responsabilidade. O fabricante garante a embalagem correta da mercadoria, mas pode 
ocorrer que, devido a problemas imprevisíveis, a embalagem esteja quebrada e o 
equipamento ou partes dela não sejam estáveis na embalagem. Portanto, caberá ao 
descarregador avaliar as condições da embalagem e o melhor método para descarregar e 

 



manusear, o fabricante não é responsável por nenhuma dessas operações. Se o material 
for considerado não conforme, o destinatário será responsável por indicar o texto '' 
mercadorias aceitas com reserva '' no DDT e tirar imediatamente algumas fotos para abrir 
uma disputa dentro de 8 dias após o recebimento com a empresa de transporte. Se nada 
estiver indicado na nota de entrega do transportador, não será possível executar nenhuma 
ação de recurso e o cliente terá que aceitar as mercadorias danificadas. Também é 
necessário verificar a presença e a conformidade do material entregue na nota de entrega, 
se houver problemas, é necessário comunicá-lo dentro de 10 dias úteis, se o material não 
acontecer, ele será considerado entregue corretamente e nenhuma ação de recurso poderá 
ser realizada. O equipamento deve ser armazenado em local coberto e seco. Antes de ser 
instalado, deve ser lubrificado em todas as suas partes com graxa classificada como 
L-XCCIB2 ISO 6743-9. Antes de planejar a instalação do equipamento, é necessário avaliar 
se a máquina operacional na qual está planejado ser instalado está certificada para ser 
usada para elevação e sua capacidade máxima com o braço totalmente estendido. 
Portanto, é possível avaliar com base no peso do equipamento e na carga máxima 
permitida por ele qual deve ser a capacidade mínima da máquina em operação. Para evitar 
sobrecargas, é melhor multiplicar o peso do equipamento em plena carga por 1,5 para evitar 
sobrecarregar a máquina em operação. 
Para um cálculo específico, é feita referência à ISO 10567: 2007. Antes de instalar o 
equipamento, verifique todas as instruções de operação da máquina em operação. O 
circuito hidráulico que alimenta o equipamento deve estar equipado com um circuito aberto; 
caso contrário, uma válvula adicional deve ser instalada para permitir a drenagem do óleo 
do tanque. É necessário verificar se o circuito hidráulico que alimenta o equipamento possui 
pressão e vazão máximas iguais às indicadas na tabela do equipamento correspondente; 
caso isso não ocorra, é necessário limitar o fluxo de óleo. Todo o equipamento requer a 
instalação de um rotador hidráulico para conectar à máquina em operação. O rotator 
hidráulico permite a vantagem de uma rotação hidráulica contínua.  
 

● Verifique se o equipamento está corretamente colocado no chão e se a máquina 
está estacionária, desligada e com os pés corretamente apoiados e o freio de 
estacionamento acionado e o braço próximo ao equipamento a ser instalado. 

● Todos os equipamentos devem ser instalados com um acessório de máquina 
projetado especificamente para suportar a carga do equipamento é dimensionado e 
soldado por pessoal especializado; o equipamento não deve ser conectado 
diretamente ao braço da máquina em operação. 
 

Posicionamento da unidade de serra elétrica 
Instale o equipamento nos alicates, usando um acessório especificamente projetado 
conforme o desenho abaixo, seguindo a distância entre a barra e a parte inferior da 
cabeça dos alicates de 70mm e montando a unidade de serra elétrica na lateral da 
haste cromada do pinça para otimizar o equilíbrio de peso. 

 



 
 

                   
 
 
 

● O equipamento deve ser configurado corretamente com rotação e fixação de acordo 
com o tamanho, e deve estar em conformidade com as medidas da largura do pino e 
do braço da máquina. 

● Insira o pino de conexão entre a máquina e o equipamento e corrija-o. 
● Depois de conectar o equipamento mecanicamente, o instalador terá que se 

conectar hidraulicamente, portanto, o comprimento mínimo dos tubos hidráulicos 
deve ser medido para permitir a oscilação completa do equipamento nas 4 direções. 

Verificação da tensão da corrente 
Antes de conectar a unidade da motosserra hidraulicamente, é necessário verificar a 
tensão correta da corrente, esta operação deve ser realizada pela primeira vez e 
posteriormente antes de cada dia de uso, caso a motosserra corte continuamente, 
pode ser necessário verificar mais a tensão Para verificar a tensão, consulte a 
imagem 2 abaixo, desparafuse as porcas indicadas pela letra H em cerca de 1 volta 
completa, desaparafusar o parafuso indicado pela letra L para que a barra se mova 
na direção oposta à polia (N), desta maneira a corrente ficará mais apertada, aperte 
as duas porcas H. A tensão correta da corrente é obtida puxando a corrente para 
baixo com dois dedos e deve poder se afastar cerca de 3 mm da própria barra Se 

 



você tiver alguma dúvida, leia a documentação no site do fornecedor 
https://www.iggesundforest.com/document/ 

 
Immagine 2 
 

Verificar a pressão do ar do pistão da barra 
● O retorno da barra da serra elétrica trabalha com o ar comprimido contido dentro de 

um pequeno tanque soldado ao lado do cilindro de descida da barra, é necessário 
verificar se o tanque tem uma pressão interna de cerca de 15 bar, na se não for esse 
o caso, é necessário enchê-lo com ar ambiente usando uma bomba para encher os 
pneus da bicicleta (não fornecidos com o equipamento). 

Calibração hidráulica da serra elétrica 
● Desmonte a carcaça dianteira da unidade da motosserra até que o grupo seja como 

mostrado na imagem 1. 
 

 

https://www.iggesundforest.com/document/


 
Imagem 1 

● No modelo MS 750, a carcaça do motor deve ser preenchida com óleo para evitar 
que o motor gire incorretamente, para ler como visitar o site 
https://www.sunfab.com/document/datasheet/ 

● É recomendável usar os tubos com o diâmetro mínimo permitido pela conexão do 
macaco ou do rotator hidráulico. (Exemplo: se o macaco tiver conexões ¼ '' e o 
roteador de tubos ⅜ '', é recomendável fazer todos os tubos ¼ '') 
Conecte a entrada do roteador à porta D e a saída à porta E, a posição do O MS750 
está invertido, no entanto, existem dois adesivos para indicar a entrada e saída de 
óleo na serra elétrica. Para impedir que o óleo entre no lado errado, o que pode 
comprometer irreparavelmente a operação da serra elétrica, recomendamos a 
instalação de uma válvula unidirecional na saída da serra elétrica para impedir que o 
óleo entre no lado errado (não fornecido). Se o óleo com pressão superior a 5 bar 
entrar no conduíte identificado pela letra F (conduto de drenagem), a operação do 
motor ficará comprometida e será necessário desmontá-lo e substituir as vedações. 

● Portanto, os tubos para conectar a máquina operacional ao equipamento devem ser 
fabricados; é necessário escolher tubos que suportam uma pressão igual ou superior 
à pressão máxima do circuito hidráulico (consulte DIN 20006). 

● Preste atenção em como as mangueiras estão conectadas entre a máquina 
operacional e o equipamento, as mangueiras alimentam a abertura e o fechamento 
do equipamento, se um rotator hidráulico estiver montado, consulte o manual do 
roteador para entender como conectá-lo corretamente. eles podem danificar o 
sistema hidráulico da máquina, tenha muito cuidado ao usar tubos limpos e não 
permita que impurezas entrem no circuito hidráulico). 

● Todos os tubos e conexões devem ser completamente apertados de acordo com as 
prescrições dos respectivos fornecedores antes de iniciar a operação da máquina. 

● Encha o tanque de óleo para a lubrificação da corrente Cap. A da imagem 1. 
● Ligue a máquina operacional, levante o equipamento mantendo as distâncias de 

segurança necessárias, conforme indicado no capítulo Segurança deste manual. 
● Agora, realize a calibração das válvulas para verificar o funcionamento correto da 

unidade de motosserra; existem 2 válvulas a serem calibradas (B) para calibrar a 
pressão de descida da barra, quanto mais a válvula for apertada, mais a pressão 

 

https://www.sunfab.com/document/datasheet/


será alta e (C) será usada para calibrar a velocidade de descida da barra. Abra 
completamente desparafusando as duas válvulas. 

● Continuaremos enviando óleo para a motosserra sem carga, com a máxima pressão 
e vazão permitidas pela máquina na qual está instalada, mas ainda abaixo dos 
valores permitidos. e continue apertando levemente a válvula (B) até que a barra da 
motosserra comece a descer lentamente, levando cerca de 2 segundos para concluir 
o curso de 90 °. 

● Se a barra descer, mesmo com a válvula (B) totalmente aberta a uma velocidade 
mais alta, será necessário fechar a válvula © um pouco de cada vez para obter uma 
descida lenta e progressiva. 

● Verifique também se a lubrificação da corrente está correta, tentando esvaziar a 
serra elétrica algumas gotas de óleo cairão da corrente. 

● Vamos então coletar um tronco grande e cortá-lo com a calibração vazia. 
● Pode ser otimizado atuando na válvula (B), apertando e soltando para ver qual será 

a velocidade de corte ideal. 
● Em seguida, procederemos à remontagem da carcaça de proteção da unidade de 

motosserra. 
 

Calibração da lubrificação 
● Será necessário encher o tanque de óleo indicado na imagem 1 com a letra A com 

óleo de corrente da serra elétrica, tenha cuidado para não usar óleo hidráulico. 
● Ao usar a unidade de motosserra pela primeira vez, será necessário procedimento 

da bomba de óleo de lubrificação. 
● concluir o'Desmonte o parafuso (G) da imagem 2. Completamente. Na foto em que o 

parafuso foi desparafusado, insira óleo nas correntes da motosserra até que estejam 
completamente cheias. o buraco e ver o óleo vazando da foto. 

● Remonte o parafuso e aperte-o completamente até parar. Em seguida, 
desaparafusar o parafuso 2 voltas completas para obter uma configuração básica. 

● Portanto, será necessário avaliar qual será a lubrificação correta durante o corte, 
para aumentar a quantidade de óleo durante o corte, ele atuará no parafuso (G) 
indicado na imagem 2, colocado na bomba de lubrificação, quanto mais o parafuso 
for desparafusado, maior será a quantidade de óleo aumentará, quanto mais o 
parafuso for apertado, mais a quantidade de óleo diminuirá. Aviso: o óleo se 
desgasta rapidamente, dependendo da calibração, pode ser necessário encher o 
tanque uma ou mais vezes por dia. 

Desativação 
 
O equipamento após cada dia útil realizado, quando não se espera que seja utilizado no dia 
seguinte, deve ser desativado até a próxima utilização. Para colocá-lo fora de serviço, é 
necessário realizar as seguintes operações: 

 



● Ativando o controle de abertura hidráulico do equipamento, a haste do cilindro 
hidráulico entra no corpo do cilindro e permanece protegida contra poeira e impactos 
climáticos. 

● Coloque o equipamento no chão em uma superfície plana, possivelmente no palete 
com o qual foi transportado, para poder movê-lo com total segurança. 

● Desligue a máquina operacional e opere as alavancas repetidamente para liberar 
toda a pressão residual do óleo contida no sistema, verifique se a pressão do óleo 
no sistema é zero. Pegue recipientes para coletar o óleo que pode vazar do sistema. 

● Se uma válvula de bloqueio estiver instalada no equipamento, o macaco 
permanecerá de qualquer maneira pressionado, não desmonte nem desparafuse a 
válvula de bloqueio ao colocar o equipamento fora de serviço. 

● Solte os parafusos ou as conexões das mangueiras hidráulicas até que as tampas 
de proteção apropriadas sejam desconectadas e colocadas. 

● Remova o bloco ou o parafuso de fixação do pino que bloqueia o equipamento na 
máquina em operação e remova-o com cuidado. Esta operação pode criar 
movimentos repentinos do ataque ou de outras partes; portanto, tenha muito cuidado 
e avalie antecipadamente os riscos decorrentes disso. 

● Depois de verificar se todos os tubos da máquina operacional estão conectados 
corretamente, você pode ligar a máquina operacional e movê-la para outra posição. 

● Depois guarde o equipamento em local coberto e seco até a próxima utilização.  

Desmontagem e descarte de resíduos 
Após o desgaste excessivo do equipamento ou a falha que o torna irreparável, o 
equipamento deve ser desmontado e descartado corretamente, esta operação permite a 
reciclagem da maioria dos componentes que ele contém. Proceda da seguinte maneira: 
 

● Desmonte o equipamento seguindo os pontos do capítulo ''Descomissionamento'' 
● Desmonte as peças hidráulicas que possam conter óleo e esvazie-as em recipientes 

especiais para permitir o descarte correto. O óleo é muito prejudicial ao meio 
ambiente e não deve ser disperso de forma alguma. 

● Lave o equipamento em um tanque de coleta e separação de águas residuais para 
permitir o descarte de peças limpas. 

● Desmonte completamente o equipamento e separe os materiais nele contidos. Para 
verificar os componentes, consulte o capítulo `` Vistas explodidas e peças de 
reposição ''. 

● Os materiais devem ser descartados separadamente, de acordo com sua natureza e 
tipo, e de acordo com os regulamentos do país em que essas operações são 
realizadas. 

Instruções de uso 
O conjunto da serra elétrica aplicado a uma garra para toras é um equipamento usado para 
cortar as toras que repousam no chão durante o manuseio em um canteiro de obras. Uma 
vez instalado corretamente, a garra de log está pronta para ser usada. Verifique o seguinte: 
 

 



● Leia e compreenda completamente todas as partes deste manual. 
● Todos os sistemas de segurança instalados no equipamento, incluindo proteções. 
● Que o equipamento não foi danificado durante a fase de montagem. 
● Verifique a integridade dos tubos hidráulicos, válvulas e vários componentes. 
● Rotação livre de todas as partes móveis. 
● O aperto correto das conexões hidráulicas para evitar vazamentos de óleo. 
● Aperto correto e presença de todos os parafusos e bicos de graxa. 

 
Use a unidade da motosserra da seguinte maneira: 
 

● Sobre o uso da garra de toras, consulte o manual, agarrando Ao agarrar 
● as tortas a torta com a garra de toras, será possível operar o controle da serra de 

serra que irá cortar o toro ou galhos contidos na garra. 
● Opere a unidade da motosserra hidraulicamente de maneira decisiva, a fim de enviar 

todo o óleo disponível para a máquina ao motor da motosserra. 
 
Qualquer outra operação não descrita acima é proibida. 
Aqui estão algumas operações mais comuns que são proibidas: 
 

● Use o equipamento para dividir a raiz da raiz. 
● Use o equipamento para cortar material que não seja madeira fresca e 
● use equipamento montado rigidamente. 
● Use o equipamento para cortar árvores ou galhos que não apoiados no chão ou 

ainda não cortados. 
● Use o conjunto da motosserra sem óleo lubrificante. 
● estejam Use o conjunto da motosserra com a corrente não afiada corretamente 
● . ° C 

Riscos residuais 
Por sua natureza, o equipamento contém alguns riscos residuais em seu uso e os métodos 
a seguir podem evitar esses perigos: 
 

● Risco de quebra da corrente ou de saída da sede 
○ Durante o corte, pode ocorrer que a corrente quebre ou saia da sede 

tornando-se muito perigoso. Use a motosserra somente em locais fechados e 
protegidos, como a cabine da escavadeira 

● Cortando toras em uma posição instável 
○ Corte apenas toras que estejam em uma posição estável e sem risco de 

queda ou desequilíbrio 
● Impacto acidental com objetos como andaimes, árvores, edifícios 

○ Mantenha a distância de pelo menos 20 metros de cada objeto, se não for 
possível avaliar os riscos envolvidos com antecedência 

● Eletrocussão 
○ Mantenha uma distância de pelo menos 20 metros do raio de trabalho da 

máquina e de qualquer fonte elétrica. 

 



● Cortes ou trituração durante a manutenção ou instalação do equipamento 
○ Use luvas, sapatos de segurança, óculos antes de realizar qualquer 

operação no equipamento 
● Tubos quebrados sob pressão 

○ Mantenha uma distância de pelo menos 20 metros da máquina em 
movimento, o operador deve trabalhar com cabine fechada e 
adequadamente protegida. 

 
Todos os riscos associados ao uso do equipamento em uma máquina operacional devem, 
no entanto, ser avaliados corretamente pelo construtor da carroceria da máquina antes da 
certificação e anexados ao arquivo técnico da máquina completa. 

Diagnósticos e solução de problemas 
 
As seguintes falhas podem ocorrer ao usar o equipamento: 
 

● O motor da serra elétrica não gira 
○ Verifique se o sistema está conectado corretamente e se o óleo circula 

● A corrente gira, mas a barra não desce  
○ Verifique a calibração hidráulica da serra elétrica (capítulo Instalação 

equipamento) 
● A barra não volta ao seu assento 

○ Verifique se a pressão do tanque de ar está corretamente pré-carregada a 15 
bar; se o defeito ocorrer com frequência, será necessário substituir as 
vedações do pistão ou a válvula de enchimento de ar. 

● A corrente sai do assento da barra 
○ Verifique o estado de desgaste da barra, ela pode ser substituída 

● A motosserra não corta 
○ Os dentes da corrente devem ser afiados novamente 
○ A corrente deve ser substituída 
○ A corrente não está adequadamente lubrificada 

● A corrente não está lubrificada corrente 
○ Verifique a bomba de óleo e, se necessário, limpe todas as válvulas dentro 

da bomba desmontando e verificando cuidadosamente. 
○ Recalibre a lubrificação. 

 
Para defeitos não presentes neste manual, entre em contato com o fabricante do 
equipamento. 
 

Manutenção 
 
A manutenção do equipamento é dividida em 3 grupos, ordinária, programada e 
extraordinária.A manutenção comum consiste em todas as operações realizadas 

 



diariamente para verificar o desgaste das peças e sua correta manutenção. feitos 
periodicamente para verificar todos os componentes que precisam de controles e 
intervenções periódicos. Manutenção extraordinária é a manutenção que consiste em 
substituir todas as peças. Antes de prosseguir com qualquer manutenção, é necessário que 
o equipamento seja desconectado do sistema hidráulico da máquina em operação e que 
não exista pressão residual no sistema. O equipamento deve ser colocado no chão em uma 
posição estável. 
Siga as instruções descritas abaixo: 
 

● Exiba uma placa indicando que o equipamento está em manutenção. 
● Verifique se o vazamento de lubrificantes não está disperso no ambiente. 
● Não use materiais inflamáveis. 
● Use escadas ou estruturas padrão para obter acesso às partes mais altas do 

equipamento. 
● Não suba no equipamento. 
● Não ligue a máquina operacional sem ter remontado todas as proteções do 

equipamento. 
● Limpe todas as áreas com desengraxantes e sem usar ar comprimido. 
● Programe a manutenção para minimizar o tempo de inatividade da máquina. 
● O operador deve verificar o equipamento regularmente durante o trabalho e, em 

caso de anomalias ou ruídos estranhos, interrompa imediatamente o uso do 
equipamento. 

● Verifique se todas as peças a serem lubrificadas estão correta e regularmente. 
 
Antes do início de cada dia útil, execute as seguintes operações: 
 

● Verifique se não há peças deformadas. 
● Verifique se não há folga excessiva entre os pinos e as buchas, se a folga exceder 

0,6 mm, substitua as buchas e o pino. 
● Verifique as soldas que não apresentam rachaduras ou fendas. 
● Verifique se os cilindros hidráulicos não apresentam vazamentos de óleo ou não 

estão deformados. 
● Verifique se as mangueiras hidráulicas estão intactas e se os encaixes não estão 

vazando óleo. 
● Verifique a presença da placa de identificação. 
● Verifique se todas as peças estão devidamente lubrificadas e lubrificadas, dadas 

pela presença de um lubrificador. 
● Verifique se não há parafusos desaparafusador, usando uma chave de torque, 

verifique o aperto correto dos parafusos de acordo com os valores de torque 
descritos na tabela abaixo. 

● Verifique se não há parafusos, porcas ou parafusos ou lubrificantes quebrados, 
substitua-os, se necessário. 

● Verifique se a corrente está afiada e se todos os dentes de corte estão presentes e 
funcionando. 

● Verifique se o tanque de óleo da corrente da motosserra está cheio. A 

 



 
 
manutenção extraordinária inclui a substituição dos seguintes componentes relacionados ao 
uso e desgaste, essas operações elas podem ser feitas de maneira programada, verificando 
o desgaste das peças a seguir a cada 3 meses; em caso de dúvida, é melhor substituí-las. 
 

● corrente 
● Vedações do cilindro hidráulico de. 
● Arbustos. 
● Tubos hidráulicos. 
● Pinos. 

Registro de controle e manutenção 
A diretiva de máquinas obriga o usuário do equipamento a manter um registro onde serão 
anotadas todas as manutenções extraordinárias e verificações anuais feitas pelos órgãos 
competentes. No registro a seguir, é possível observar: 
 

● Anomalias e reparos relacionados 
● periódicas 
● Substituição de componentes estruturais, hidráulicos e de segurança 
● Transferências de propriedade 

Verificação antes da entrega Data 

Anotações de: 
 

Operador: Próxima verificação programada: Carimbo e 
assinatura 
 

 

 



Intervenção de:  Data 

Anotações de: 
 

Operador: Próxima verificação programada: Carimbo e 
assinatura 
 

 

Intervenção de:  Data 

Anotações de: 
 

Operador: Próxima verificação programada: Carimbo e 
assinatura 
 

 

Intervenção de:  Data 

Anotações de: 
 

Operador: Próxima verificação programada: Carimbo e 
assinatura 
 

 

Intervenção de:  Data 

Anotações de: 
 

Operador: Próxima verificação programada: Carimbo e 
assinatura 
 

 

Intervenção de:  Data 

Anotações de: 
 

Operador: Próxima verificação programada: Carimbo e 
assinatura 
 

 
 
 

 



Intervenção de:  Data 

Anotações de: 
 

Operador: Próxima verificação programada: Carimbo e 
assinatura 
 

 

Acessórios 
Todos os motosserras pode ser equipado com os seguintes acessórios para ser capaz de 
adicionar funcionalidade ou capacidade de pinça conforme descrito abaixo: 
 

● Chainsaw kit- anexo pinça 
○ É possível Se você fornecer uma conexão a ser medida para instalar a serra 

elétrica na pinça, a conexão já será dimensionada para equilibrar a pinça 
com preferência da serra elétrica 

● Kit 
○ É possível instalar um kit de sequência que permita o uso da serra elétrica 

com os mesmos tubos o óleo da pinça, agindo sobre a pressão do sistema, 
você pode primeiro apertar o tronco e iniciar a operação de corte 

Peças de reposição 
Para qualquer peça de reposição, entre em contato com o fabricante e sempre use peças 
de reposição originais 
O uso de peças não originais invalida a garantia e pode comprometer a segurança no 
trabalho.Para solicitar peças de reposição, escreva um e-mail para 
info@icmequipments.com indicando número de série, ano de produção, número da peça 
que você precisa e pelo menos duas fotos claramente visíveis da peça de reposição e do 
equipamento antes da desmontagem. Se a informação for parcial, não seremos 
responsáveis pelo envio de uma peça sobressalente incorreta e ou ainda derivando disso. 
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Invólucro MS400 

 

Ref. Nome Qtd 

uma cabeça 1 

2 da barra de 1 

3 cilindro 1 

4 da bomba de óleo 1 

5 do tanque de petróleo 1 

6 Cadeia tensor 1 

7 da polia 1 

8 de motor 1 

9 Cadeia 4 

10 de protecção 1 

 
 
 
 
 
 
 

 



Invólucro MS500 

 

Ref. Nome P. ty 

uma cabeça 1 

2 da barra de 1 

3 cilindro 1 

4 da bomba de óleo 1 

5 do tanque de petróleo 1 

6 Cadeia tensor 1 

7 da polia 1 

8 de motor 1 

9 Cadeia 4 

10 de protecção 12 

 
 
 
 
 
 
 

 



Invólucro MS750 

 

Ref. Nome Qtd 

uma cabeça 1 

2 bar cadeia 1 

3 cilindro 1 

4 bomba de óleo 1 

5 do tanque de petróleo 1 

6 cadeia tensor 1 

7 da polia 1 

8 de motor 1 

9 cadeia 4 

10 de protecção 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



da serra de cadeia cilindro de 

 

Ref. Nome Qtd 

1 válvula 1 

2 de ligação macho-fêmea 1 

3 Bocal de graxa 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



bomba 

 

Ref. Nome da Qtd 

5.1 Corpo da bomba 1 

5.2 Tampa com O-ring 1 

5.3 Tampa 1 

5.4 O-ring 3 

5.5 Pistão da bomba 1 

5.6 Mola da bomba 1 

5.7 Arruela 1 

5.8 Conexão macho-fêmea 1 

5.9 Porca M8 4 

5.10 parafuso M8 x 80 1 

 
 
 
 
 
 

 



Corrente tensor  

 

Ref. Nome Qtd 

1 parafuso M8 x 80 1 

2 Pino 1 

3 da porca M8 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Motor MS400 

 

Ref. Nome Qtd 

1 90 ° montagem 2 

2 de corpo Motor 1 

3 adaptador eixo 1 

4 Sieger 32 x 2 1 

5 Sieger 63 x 2 1 

6 rolamento 1 

7 o pino enroscando motor 1 

8 do rolamento 1 

9 rolamento 1 

10 Sieger 90 x 3 1 

11 Ver, por rolamentos de 1 

12 Polia 1 

 



13 Cadeia de guia  1 

14 Parafuso barra de serra 1 

15 pino de cadeia com invólucro do cilindro 1 

 
 

Motor MS500 

 

Ref. Nome Qtd 

1 90 ° montagem 2 

2 de corpo Motor 1 

3 adaptador eixo 1 

4 Sieger 32 x 2 1 

5 Sieger 63 x 2 1 

6 de rolamentos 1 

7 pino de parafuso do motor 1 

8 do rolamento 1 

 



9 rolamento 1 

10 Sieger 90 x 3 1 

11 mancal 1 

12 Polia 1 

13 Guia da corrente  1 

14 Parafuso da barra da serra elétrica 1 

15 Carcaça do Pino da serra elétrica com carcaça do cilindro 1 

 
 

Motor MS750 

 

Ref. Nome Q.ty 

2.1 Corpo do motor 2 

2.2 Pino de aperto do motor 1 

 



2.3 Adaptador 1 

2.4 Rolamento  2 

2.5 Sieger 90 x 3 1 

2.6 Assento para rolamentos 1 

2.7 Polia 1 

2.8 Guia da corrente  1 

2.9 Parafuso da barra da serra elétrica 1 

2.10 Pino da serra elétrica com alojamento do cilindro 1 

 

 


