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Introdução 

uso e manutenção 
 
Manual de Os seguintes assuntos serão mencionados como abreviações neste manual: 
 

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

● Equipamento: O acessório ou equipamento é um produto que consiste em 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 deve ler atentamente o conteúdo deste documento e fazê-lo ler para os 
operadores e a equipe de manutenção as peças que são de 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 necessária 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 
● não 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 projeto e o 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. 

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

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

dificuldade técnica 
● tem 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 completamente 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 em que 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 de risco (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 / CE) 
 
Residual: 
Perigo 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 do corpo 

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

● Logotipo do fabricante e 
● Dados do fabricante 

 

mailto:info@icmequipments.com
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● Logotipo de identificação CE 
● 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 fácil de consultar, 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 após a 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 e inspeções necessárias 
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, este 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. Os cilindros e 
os 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 
aviso prévio aos 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 bens sejam pagos integralmente posteriormente. 

 
 
 

Garantia 

Empresa de instalação 
 
 
 
 
 

Modelo Número de série 

Ano Assinatura 

Cupom Envie este cupom no momento da venda por e-mail info@icmequipments.com  
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De 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, o fabricante, portanto, 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 
ele 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 em que 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 funcionando sem 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 detalhada não relate outras 
prescrições que não são previsíveis para nós. 
 

● Não se aproxime a menos de 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 entendeu o 
conteúdo deste manual. 

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

● Avalie se a operação executada pode gerar condições perigosas ou danificar 
objetos, pessoas ou animais.Usar 

● 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 que esteja instalado na máquina 
operacional e seja 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, se necessário, 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 
 
 

Verificações 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 
● Verificação de 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 comunicá-lo 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, prédios, linhas aéreas ou telefônicas, linhas 
subterrâneas pode causar danos; 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 evitar causar 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 possam se aproximar e que possam ser gravemente feridas pelo 
equipamento. máquina operacional. 

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

● Óculos de proteção proteção 
● Roupas de trabalho adequadas auditiva 
● Fones de ouvido para 
● Luvas de proteção 
● Sapatos de proteção proteção proteção 
● Capacete Capacete de 

 



Riscos residuais 
O risco não pode ser totalmente reduzido através do equipamento. 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 otimizada 
● É proibido operar, ajustar e dirigir ou reparar o equipamento por 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 inspeções ou reparos durante a fase de trabalho; 
● todos os controles que exigem a remoção de proteções devem ser executados com 

o risco de manutenção e a máquina é parada e desligada 
● se não for mencionada no manual para evitar o ajuste ou a manutenção do 

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 um uso diferente daqueles 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 garra para toras é uma ferramenta projetada e construída para lidar com toras cortadas 
que são colocadas no chão. A garra de toras é composta por uma cabeça (A) na qual dois 
(B) dentes de chapa soldada são girados e movidos graças a um ou mais cilindros 
hidráulicos (C), o sistema é sincronizado por uma ou mais bielas (D) que permite o 
movimento sincronizado dos dentes. A cabeça é normalmente aparafusada a um roteador 
hidráulico ou mecânico (opcional) para permitir a rotação do equipamento. A garra de toras 
deve sempre trabalhar suspensa e livre para se mover nas 4 direções, avançar para trás, 
direita e esquerda. Este manual é válido para os seguintes modelos: 

 



 
GRA-L 16-22 números de série G 00001 - superior 
GRA-M 26-52 números de série G 00001 - superior 
GRA-R 26-42 números de série G 00001 - superior 
 
 
 

 
 

Dados técnicos do equipamento 
Todos os dados mostrados podem ser sujeito a alterações sem aviso prévio, consulte o site 
ou entre em contato com o fabricante para obter uma versão mais atualizada. 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, fica 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, o ICM não se responsabiliza 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 usar 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, será tarefa do 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, caberá ao destinatário indicar no DDT a expressão "mercadorias aceitas com 
reserva" e tirar imediatamente algumas fotos para abrir uma disputa dentro de 8 dias após o 
recebimento com a empresa transportadora. Se nada estiver indicado na nota de entrega do 
transportador, não será possível tomar nenhuma ação e o cliente terá que aceitar as 
mercadorias danificadas. Também é necessário verificar a presença e a conformidade do 
material entregue no DDT; 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 
fechado; caso contrário, uma válvula de bloco de dupla ação deve ser instalada no cilindro 
hidráulico do equipamento; em alguns equipamentos, é montada como padrão em outros 
não. É necessário verificar se o circuito hidráulico que alimenta o equipamento possui uma 
pressão máxima igual à indicada na tabela do equipamento correspondente, é necessário 
que a vazão máxima seja tal que permita que o equipamento feche em um tempo mínimo 
de 3 segundos, no se isso não acontecer, é necessário limitar o fluxo de óleo. Todos os 
equipamentos requer a instalação de um rotor hidráulico ou rotador mecânico ou sólida para 
ter um sólido ponto de se conectar à máquina em funcionamento. O rotator hidráulico 
permite a vantagem de uma rotação hidráulica contínua, o roteador mecânico uma rotação 
de 270 ° enquanto o bloco não permite nenhuma rotação. Se o equipamento não estiver 
equipado com nenhuma dessas três variantes, ele não poderá ser instalado corretamente. 
As 3 variantes acima devem ser fixadas na parte superior do equipamento usando os 
parafusos M16 10.9, 4 ou 6, de acordo com o modelo da caçamba e do roteador, use 
sempre o número máximo de parafusos possível e aperte-os ao torque de aperto, consulte 
o capítulo ' 'Manutenção'. 
 

 



Lembramos que todas as caçambas fornecidas devem ser instaladas livremente para 
oscilar nas 4 direções; elas não podem ser fixadas de forma alguma. O fabricante não se 
responsabiliza por qualquer mau funcionamento relacionado ao conjunto não oscilante de 
uma caçamba de concha.Para montar o equipamento, proceda da seguinte maneira: 
 

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

● Todo o equipamento deve ser instalado com um acessório de máquina feito 
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. 

● O equipamento deve ser configurado corretamente com rotação e conexão com o 
tamanho e a conexão deve respeitar as medições do pino da máquina e da largura 
do braço. 

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

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

● Recomenda-se o uso de tubos com o diâmetro mínimo permitido pelo acessório do 
macaco ou pelo rotator hidráulico. (Exemplo: se o macaco tiver conexões ¼ '' e o 
roteador de tubos ⅜ '', é aconselhável fazer todos os tubos ¼ ''). 

● Portanto, os tubos serão fabricados para conectar a máquina em operação ao 
equipamento; é necessário escolher tubos que resistam pressão igual ou superior à 
pressão máxima do circuito hidráulico (consulte DIN 20006). 

● Preste atenção em como as mangueiras estão conectadas entre a máquina em 
operação 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 máquina em operação. 

● Ligue a máquina operacional, levante o equipamento, mantendo as distâncias de 
segurança necessárias, conforme indicado no capítulo Segurança deste manual. 

● Agora abra e feche o equipamento e ative todas as funções para entender e verificar 
a operação correta. Verifique se não há vazamentos no sistema (o óleo hidráulico é 
extremamente prejudicial e não deve ser disperso no ambiente) 

● .Se a máquina possui pinos cônicos nas primeiras horas de uso, são necessárias 
mais verificações; portanto, durante a primeira hora de trabalho, será necessário 
verificar se as porcas dos pinos foram corretamente puxadas com uma chave 
dinamométrica; essa operação será repetida diariamente durante a primeira semana 
de trabalho. 

 

 



Desativação 
 
O equipamento após cada dia útil, 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: 

● Operando o controle de abertura hidráulico do equipamento, a haste do cilindro 
hidráulico entra no corpo do cilindro, permanecendo protegida contra poeira e 
impactos do clima. 

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

● 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 pressurizado de qualquer maneira, não desmonte nem desparafuse a 
válvula de bloqueio ao colocar o equipamento fora de serviço. 

● Solte os parafusos ou os conectores 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 bruscos 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, será possível 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 onde essas operações são 
realizadas. 

 

Instruções de uso 
 
A garra para toras é um equipamento usado para mover toras cortadas apoiadas no chão 
dentro de 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 das válvulas hidráulicas e de vários componentes. 
● Rotação livre de todas as partes móveis. 
● Aperto correto das conexões hidráulicas para evitar vazamentos de óleo. 
● Aperto correto e presença de todos os parafusos e bicos de graxa. 

 
Use a garra para toras da seguinte maneira: 
 

● Abra a garra para toras completa ou parcialmente.Posando 
● no material a ser levantado, atenção que não devemos pressionar com a garra na 

superfície, mas simplesmente apoiá-la. Empurrar a pinça sobre a superfície pode 
quebrá-la irreparavelmente. 

● Cuidado para apertar o tronco já cortado e colocado no chão. 
● Cuidado para apertar o tronco em sua parte central para que o centro de gravidade 

fique equilibrado.  

 
● Ativamos o macaco para fechar o equipamento. 

 



● O material deve estar contido dentro dos dentes da garra e deve permitir que os 
dentes se sobreponham por um comprimento de 10 cm para garantir a vedação. 

● Ao fechar, ele coletará o tronco ou baús selecionados dentro. 
● Levante a garra e mova o material desejado para outro Antes de levantar, a garra 

deve estar completamente fechada para evitar que o material vaze dos dentes. 
 
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 levantar pedras ou outro material irregular. 
● Amarre fitas ou correntes ao balde para levantar o material. 
● Empurre em direção ao chão. 
● Use equipamento montado rigidamente. 
● Usar o dispositivo de preensão para arrastar os materiais 
● Uso dos pinça para mover as árvores ou troncos que não são cortadas ou colocadas 

no chão 
● apertar troncos de uma posição de não-baricêntrica 
● Apertar os troncos entre as duas extremidades dos dentes, este pode fazer com que 

o dispositivo de preensão para quebrar 
● Aqui o troncos entre as duas extremidades dos dentes para dividir os troncos. 

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

● Esmagamento entre peças móveis 
○ Durante o movimento da máquina, é necessário manter uma distância de 

pelo menos 20 metros das peças móveis. 
● Objetos que caem do equipamento 

○ Durante o movimento da máquina, é necessário manter uma distância de 
pelo menos 20 metros das peças móveis. 

● Colisão acidental com objetos como andaimes, árvores, edifícios 
○ Mantenha uma distância de pelo menos 20 metros de cada objeto, se não for 

possível avaliar os riscos envolvidos previamente. 
● Eletrocussão 

○ Mantenha uma distância de pelo menos 20 metros do raio de trabalho da 
máquina de qualquer fonte elétrica . 

● Cortes ou trituração durante a manutenção ou instalação do equipamento 
○ Use luvas, sapatos de segurança, óculos antes de executar 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 relacionados ao uso do equipamento em uma máquina operacional devem, 
no entanto, ser corretamente avaliados pelo fabricante 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 equipamento não abre. 
○ Verifique se o óleo atinge o cilindro hidráulico do equipamento, qualquer 

obstrução ou esmagamento dos tubos hidráulicos ou qualquer outra coisa 
que impeça a passagem correta de óleo no sistema. 

● O equipamento não possui força suficiente para suportar a carga.  
○ A pressão da máquina em operação não é suficiente, aumente até o máximo 

permitido pelo equipamento.As 
● vedações do cilindro estão danificadas. 

○ Substitua-os 
● Os vedantes do rotator hidráulico estão danificados. 

○ Substitua-os 
● O equipamento não retém a carga quando a alavanca da máquina em operação não 

é puxada. 
○ A máquina operacional apresenta uma falha no circuito hidráulico. 
○ A máquina operacional possui um distribuidor de centro aberto, encaixe a 

válvula de bloqueio no cilindro do equipamento. 
● O equipamento está vazando óleo. 

○ As vedações do cilindro estão danificadas, substitua-as. 
○ Um tubo de conexão não está devidamente apertado, aperte-o. 

 
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 que são realizadas 
diariamente para verificar o estado de 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 enquanto trabalha 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 possuem rachaduras ou fendas. 
● Verifique se os cilindros hidráulicos não apresentam vazamentos de óleo ou não 

estão deformados. 
● Verifique se os tubos hidráulicos estão intactos e se os encaixes não vazam óleo. 
● Verifique a presença da placa de identificação. 
● Verifique se todas as peças estão devidamente lubrificadas e lubrificadas, devido à 

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, se 
necessário substitua-os. 

 



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

● Lâmina de caçamba. 
● Vedantes do cilindro hidráulico. 
● 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 

 
 
 
 
 
 

 



Verificações antes da entrega data 

Anotações de: 
 

Operador: Próxima verificação agendada: carimbo e 
assinatura carimbo 
e assinatura 
 

 

Intervenção de: Intervenção de: data 

Anotações de: 
 

Operador: Próxima verificação programada: Carimbo e 
assinatura da 
 

 

intervenção: Data das 

anotações: 
 

Operador: Próxima verificação agendada: Carimbo e 
assinatura da 
 

 

intervenção: Data das 

anotações: 
 

Operador: Próxima verificação agendada: Carimbo e 
assinatura da 
 

 

intervenção: Data das 

anotações: 
 

Operador: Próxima verificação agendada: Carimbo e 
assinatura da 
 

 
 

 



intervenção: Data das 

anotações: 
 

operadora: Próxima verificação agendada: carimbo e 
assinatura 
 

 

de intervenção: Data 

Anotações: 
 

operadora: Próxima verificação agendada: carimbo e 
assinatura 
 

 

Acessórios 
 
Todos garras de log pode ser equipado com os seguintes acessórios para ser capaz de 
adicionar funcionalidade ou capacidade da garra como descrito abaixo: 
 

● Ganchos para lift. 
○ É possível soldar dois ganchos na parede da cabeça, a fim de permitir que a 

garra levante cargas usando correntes, soldando os ganchos neste caso, 
portanto, é possível levantar uma carga não contida entre os dentes da garra. 

● Válvula de bloqueio. 
○ A maioria dos modelos possui uma válvula de corte já instalada no cilindro 

hidráulico para garantir a vedação, mesmo no caso de quebra do tubo ou 
falha da máquina em operação, onde não equipado pela fábrica, é possível 
solicitar como opção (não em todos os modelos) o 

● rotador encanador ou mecânico. 
○ É possível instalar um roteador hidráulico ou mecânico no equipamento para 

permitir a rotação. 
● Conexão da máquina. 

○ É possível fazer a conexão da máquina para conectar o equipamento à 
máquina em operação, garantindo sua oscilação nas 4 direções 
especificadas. 

 
 

 



 

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, você deve escrever um email para info@icmequipments.com 
indicando, número de série, ano de produção, o número da peça que você precisa e pelo 
menos duas fotos claramente visíveis da peça de reposição e do equipamento completo 
antes da desmontagem. 
Se a informação for parcial, não seremos responsáveis pelo envio de uma peça 
sobressalente incorreta e por quaisquer custos decorrentes dela. 
 
 

GRA-L 16 GRA-L 19 GRA-L 22 

 

Ref. Nome Q.ty 
Biela 
de 

1 Cabeça 1 

2 Braço largo 1 

3 Braço estreito 1 

4 movimento 1 
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5 Cilindro 1 

6 Pino médio 1 

7 Pino curto 1 

8 Pino longo 1 

9 Pino de cabeça 4 

10 cilíndrico de bronze 12 

11 Parafuso 7 

12 Porca sextavada M8 7 

13 Casquilho Montagem 2 

14 Bocal Graxa 9 

15 Forquilha de pino 7 

 
 

GRA-M 26 GRA-M 30 GRA-M 36 GRA-M 42 GRA-M 52 

 

Ref. Nome Q.ty 

1 Cabeça 1 

2 Braço largo 1 

3 Braço estreito 1 

 



4 movimento 2 

5 Cilindro 1 

6 médio - longo 1 

7 Pino Pino médio 1 

8 Pino longo Pino longo 11 

99 Pino principal 4 

10 Bucha cilíndrica de bronze 8 

11 Parafuso 7 

12 Porca sextavada do garfo 7 

13 Arruela do cultivador 2 

14 Bucha cilíndrica da haste 4 

15 Parafuso do pino de cabeça 4 

16 Cone do pino cônico 14 

17 Tampa do pino cônico 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GRA-R 22 GRA-R 26 GRA-R 36 GRA-R 42 

 

Ref. Nome Q.ty 

1 Cabeça 1 

2 Braço largo 1 

3 Braço estreito 1 

4 movimento 2 

5 Cilindro 1 

6 médio - longo 1 

7 Pino Pino médio Pino médio 11 

88 Pino longo 1 

9 Pino principal 4 

10 Bucha cilíndrica de bronze 4 

11 V ite curto pino 1 

12 Hex porca M16 7 

 



13 cultivador anilha M16 5 

14 bronze cilíndrica do casquilho 8 

15 Parafuso M16 cabeça de pino 4 

16 Forquilha parafuso pino 7 

17 Hex porca M8 7 

18 do cone por pino cônico 8 

19 Cone por cabeça afunilamento do pino 8 

20 tampa para pino cônico 8 

21 tampa para cabeça de pino cônico 8 

22 pino da forquilha 7 

 
 
 
 
 
 
 

 


