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PREFÁCIO

AVISO
A Komatsu recomenda que todas as peças de serviço utilizadas na manuten-
ção, reparação ou substituição de sistemas de controlo de emissões sejam
peças novas originais da Komatsu ou peças ou conjuntos recuperados apro-
vados pela Komatsu, ou outras peças de qualidade equivalente, e que o mo-
tor seja verificado por um representante autorizado da Komatsu. O incumpri-
mento destas recomendações poderá resultar num funcionamento ineficaz,
danos no produto ou riscos de segurança (incluindo lesões físicas ou a mor-
te).
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LER ESTE MANUAL
Este manual apresenta detalhes sobre a operação e métodos de inspeção e manutenção para esta máquina
que têm de ser cumpridos para utilizar esta máquina em segurança. A maioria dos acidentes ocorre devido ao
não seguimento das instruções de segurança fundamentais para a operação e manutenção de máquinas.
Antes de iniciar trabalhos ou de efetuar qualquer operação de manutenção, leia, compreenda e siga todas as
precauções e avisos indicados neste manual e na própria máquina. O não seguimento destas precauções de
segurança pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte.
A Komatsu não pode prever todas as circunstâncias capazes de provocar eventuais acidentes durante a utiliza-
ção da máquina. Por isso, as mensagens de segurança existentes neste manual e na máquina poderão não
incluir todas as precauções de segurança possíveis.
Se efetuar qualquer operação, inspeção ou manutenção sob condições que não estejam descritas neste manu-
al, é da sua responsabilidade tomar as precauções necessárias para garantir segurança. Em circunstância al-
guma, você, ou qualquer outra pessoa, deverá utilizar a máquina para usos ou ações proibidos indicados neste
manual. A operação e manutenção incorretas da máquina são perigosas. Isso pode provocar ferimentos graves
ou a morte.
Se vender a máquina, certifique-se de que entrega ao novo proprietário este manual juntamente com a máqui-
na.
Guarde sempre este Manual de Operação e Manutenção no local indicado para que todo o pessoal que esteja
relacionado com a máquina o possa consultar a qualquer momento.
Local de arrumação do Manual de Operação e Manutenção:
É fornecido nas costas do banco do operador.

OBSERVAÇÕES
Quando a máquina estiver equipada com um banco com sus-
pensão a ar, arrume o Manual de Operação e Manutenção na
bolsa de aço nas costas do banco.

Se este manual for perdido ou danificado, contacte a Komatsu ou o seu representante da Komatsu, indicando o
modelo e número de série da máquina, para que se proceda à sua substituição.
Para saber o nome do modelo e o n.º de série da máquina, consulte a chapa do n.º de série da máquina. Para
que possa receber o Manual de Operação e Manutenção correto, terá de fornecer o modelo e n.º de série da
máquina.
Este manual usa o Sistema Internacional de Unidades (SI) para as unidades de medição. Para referência, as
unidades que foram utilizadas no passado são indicadas entre { }.
As explicações, os valores e as ilustrações neste manual foram preparados com base nas informações mais
recentes disponíveis até à data desta publicação. O aperfeiçoamento constante desta máquina poderá dar ori-
gem a alterações adicionais não incluídas neste manual. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, consulte o seu
representante da Komatsu.

LER ESTE MANUAL PREFÁCIO
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Os números apresentados nas ilustrações correspondem aos números entre parênteses no texto. (Exemplo: 1
→ (1))
A Komatsu fornece máquinas que satisfazem toda a regulamentação e normas aplicáveis no país para onde
são exportadas. Se esta máquina for adquirida num outro país, pode não ter certos dispositivos de segurança
ou certas especificações necessárias para utilização no seu país. Se tiver alguma dúvida no que diz respeito à
conformidade da sua máquina com os padrões e normas aplicáveis no seu país, consulte o seu representante
da Komatsu antes de a utilizar.

PREFÁCIO LER ESTE MANUAL
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INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA
Para permitir utilizar a máquina em segurança, e para evitar ferimentos nos operadores, pessoal de manuten-
ção, ou pessoas presentes, as precauções e avisos incluídos neste manual e os símbolos de segurança afixa-
dos na máquina devem ser sempre cumpridos.
Para identificar as mensagens de segurança importantes no manual e nas etiquetas afixadas na máquina, são
utilizadas as seguintes palavras de sinalização.
O "Símbolo de Aviso de Segurança" (Safety Alert Symbol) identifica mensagens de segurança importantes em
máquinas, manuais e noutros locais. Quando vir este símbolo, esteja atento para o risco de danos físicos ou a
morte. Siga as instruções na mensagem de segurança.

Esta palavra de sinalização indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada,
provocará a morte ou ferimentos graves.

Esta palavra de sinalização indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá provocar a morte ou ferimentos graves.

Esta palavra de sinalização indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá provocar ferimentos menores ou moderados. Também pode ser usada pa-
ra alertar contra práticas inseguras que podem causar danos materiais.

As seguintes palavras de sinalização são usadas para o alertar de que a informação deve ser seguida para
evitar danos na máquina.

Se as precauções descritas não são respeitadas, a máquina pode ser danificada ou a vida
útil pode ser reduzida.

Esta palavra é utilizada para apresentar informações úteis.

PREFÁCIO INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA
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RUÍDO
Duas etiquetas que indicam o nível de ruído da máquina estão afixadas na máquina.
• Nível de pressão sonora na estação do operador, medido

de acordo com a ISO 6396 (método de teste dinâmico, ci-
clo de trabalho simulado).
O valor máximo do desvio padrão do nível de pressão so-
nora medido, ponderado A, com média de tempo na posi-
ção do operador, é de 2,5 dB de acordo com a ISO 11201

• Nível de potência sonora emitido pela máquina, medido de
acordo com a ISO 6395 (método de teste dinâmico, ciclo
de trabalho simulado). Este é o valor garantido como es-
pecificado na diretiva Europeia 2000/14/CE.
Este valor inclui uma incerteza de 1,22 dB.

PREFÁCIO RUÍDO
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NÍVEIS DE VIBRAÇÃO
Se for utilizada para o fim a que se destina, os níveis de vibração da máquina de terraplanagem transmitidos a
partir do banco do operador são inferiores ou iguais às vibrações de ensaio para o tipo de máquina em ques-
tão, em conformidade com a norma ISO 7096.
O valor de aceleração real nas mãos e braços é igual ou inferior a 2,5  m/s2, o fator de incerteza deste valor é
de 1,01  m/s2, conforme a EN12096:1997.
O valor de aceleração real no corpo é igual ou inferior a 0,5  m/s2, o fator de incerteza deste valor é de 0,28
 m/s2, conforme a EN12096:1997.
Estes valores foram calculados utilizando uma máquina representativa e medidos durante a condição de opera-
ção típica indicada abaixo, conforme os procedimentos de medição definidos nas normas ISO 2631/1 e ISO
5349.

VIBRAÇÃO - CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO
(Pá rígida/articulada:) Ciclo de trabalho (inclui esperar, andar, carregar, andar com carga, descarregar e andar
sem carga)

GUIA PARA REDUZIR OS NÍVEIS DE VIBRAÇÃO NA MÁQUINA
Os guias seguintes podem ajudar o operador desta máquina a reduzir os níveis de vibração em todo o corpo:
1. Use o equipamento e os acessórios corretos.
2. Efetue a manutenção da máquina de acordo com este manual

• Pressões dos pneus (nas máquinas com rodas), tensão nos rastos (nas máquinas de rastos)
• Sistemas de travagem e de direção
• Controlos, sistema hidráulico e articulações

3. Mantenha em boas condições o terreno onde a máquina trabalha e se desloca
• Remova quaisquer pedras grandes ou obstáculos
• Encha quaisquer valetas e buracos
• O gestor do local deve fornecer aos operadores da máquina um esquema de manutenção das condi-

ções do terreno
4. Use um banco que satisfaça a norma ISO 7096 e faça a manutenção do banco e mantenha-o regulado

• Regule o banco e a suspensão para o peso e tamanho do operador
• Use cinto de segurança
• Inspecione e faça a manutenção da suspensão do banco e dos mecanismos de ajuste

5. Conduza, trave, acelere, mude de velocidades (máquinas com rodas), mova as alavancas dos acessórios
e mova os pedais lentamente de modo a que a máquina se mova suavemente

6. Ajuste a velocidade da máquina e escolha o percurso para minimizar o nível de vibração
• Quando empurrar com o balde ou pá evite carregar repentinamente; carregue gradualmente
• Passe ao lado de obstáculos e de terreno irregular
• Reduza a velocidade quando for necessário passar por terreno irregular
• Faça o raio da curva do percurso o mais amplo possível
• Desloque-se a uma velocidade baixa quando fizer curvas apertadas

7. Minimize as vibrações em ciclos de trabalho longos ou quando percorrer longas distâncias
• Reduza a velocidade para evitar ressaltos
• Nas longas distâncias entre locais de trabalho, transporte as máquinas

8. As seguintes diretrizes podem ser eficazes para minimizar o risco de dores nas costas.
• Apenas opere a máquina quando estiver de boa saúde.
• Estabeleça intervalos para reduzir os longos períodos em que está sentado na mesma posição

NÍVEIS DE VIBRAÇÃO PREFÁCIO
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• Nunca salte da máquina ou da cabina
• Não maneje nem eleve cargas repetidamente

PREFÁCIO NÍVEIS DE VIBRAÇÃO
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INTRODUÇÃO
UTILIZAÇÃO PRINCIPAL DA MÁQUINA
Esta máquina Komatsu foi concebida para efetuar essencialmente os seguintes tipos de trabalhos:
• Trabalhos de remoção de terras
• Trabalhos de nivelamento
• Corte de terreno duro ou congelado ou abertura de valas
• Trabalhos de abate de árvores e remoção de cepos

Para obter pormenores sobre o procedimento de trabalho, consulte OPERAÇÃO, “APLICAÇÕES RECOMEN-
DADAS”.

DIREÇÕES DA MÁQUINA

Neste Manual de Operação e Manutenção, as direções da máquina (dianteira, traseira, direita, esquerda) são
determinadas de acordo com a visão que se tem a partir do banco do operador (E) na direção de deslocação
(frente) da máquina.
(A) Frente
(B) Trás
(C) Esquerda

(D) Direita
(E) Banco do operador
(F) Roda motriz

VISIBILIDADE A PARTIR DO ASSENTO DO OPERADOR
Esta máquina está em conformidade com a norma de visibilidade (ISO 5006).
Esta máquina mantém uma visibilidade das imediações de uma altura de 1,5 m num ponto a 1 m de distância
da superfície exterior da máquina e uma visibilidade num raio de 12 m.

Estruturas de proteção
Esta máquina está equipada com uma estrutura para proteger o operador (ROPS), em conformidade com a
ISO 3471.

INTRODUÇÃO PREFÁCIO
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TECNOLOGIA DE MOTORES PARA EMISSÃO DE GÁS DE
ESCAPE CONFORME
Este motor está em conformidade com a regulamentação comunitária sobre as emissões Fase IV na União Eu-
ropeia.

Sobre o Fluido para Escape de Veículos a Diesel (DEF)
O fluido de escape diesel é a solução aquosa de ureia para o sistema SCR.
Sistema SCR da Ureia da Komatsu: Um dispositivo que decompõe óxidos de azoto (NOx) tóxicos, misturados
nos gases de escape em azoto e água inofensivos. Pulverizar o reagente (Fluido para Escape de Veículos a
Diesel) nos gases de escape produz uma reação entre os óxidos de azoto e o amoníaco gerados da solução
de ureia e decompõe os óxidos de azoro em azoto e água.
DEF é a abreviatura para o Fluido para Escape de Veículos a Diesel, e é representado como DEF, ao longo do
presente manual.
O DEF é uma solução de ureia aquosa transparente e incolor constituída por 32,5 % de ureia (AUS32) e
67,5 % de água desionisada.
DEF comercial, habitualmente referido como AdBlue® na União Europeia, que as normas de qualidade são
mantidas em conformidade com as normas DIN70070 e ISO 22241-1, para serem usadas.
AdBlue® é uma marca comercial registada da VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.: Associação Automó-
vel da Alemanha).

PREFÁCIO
TECNOLOGIA DE MOTORES PARA EMISSÃO DE GÁS DE ESCAPE

CONFORME
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INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Ao solicitar assistência ou ao encomendar peças sobresselentes, informe o seu representante da Komatsu so-
bre os seguintes pontos.

LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (PIN)/
CHAPA DO N.º DE SÉRIE DA MÁQUINA
Está localizada na dianteira esquerda do banco do operador.
O desenho da chapa de identificação varia de acordo com o distrito.

LOCALIZAÇÃO DA CHAPA DO NÚMERO DO MOTOR
Está instalada no interior da tampa de inspeção no lado esquerdo da máquina.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO PREFÁCIO
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GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA
O produto contém gases fluorados com efeito de estufa.

LOCALIZAÇÃO DO CONTADOR DE SERVIÇO
Isto é mostrado no monitor da máquina.

REPRESENTANTE E NÚMEROS DE SÉRIE DA SUA MÁQUINA
N.º de série da máquina

N.º de série do motor

N.º de identificação do produto
(PIN)

Nome do fabricante:
Endereço:

KOMATSU LTD.
2-3-6 Akasaka
Minato-ku, Tóquio 107-8414
Japão

Representante autorizado:
Endereço:

KOMATSU EUROPE INT.
Mechelsesteenweg 586
B-1800 Vilvoorde
Bélgica

Nome do representante

Endereço

Pessoal de serviço

Telefone/Fax

HFC-134a

GWP 1430
CO2 eq.

kg

t

09971-10111

Product contains 

fluorinated 

greenhouse gases

1.1

1.57

PREFÁCIO INFORMAÇÃO DO PRODUTO
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CHAPA DE SÉRIE

C 

E 

A 

B 

D 

F 

G 

H 

EI000001

A DESIGNAÇÃO/TIPO DA MÁQUINA E POTÊNCIA DO MOTOR

B NÚMERO DE SÉRIE F NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

C ANO DE CONSTRUÇÃO G FABRICANTE

D PESO DE OPERAÇÃO H REPRESENTANTE AUTORIZADO

CHAPA DE SÉRIE PREFÁCIO
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
O fabricante/representante autorizado

O fabricante Representante autorizado

KOMATSU LTD.
2-3-6 Akasaka
Minato-ku, Tóquio 107-8414
Japão

KOMATSU EUROPE INT.
Mechelsesteenweg 586
B-1800 Vilvoorde
Bélgica

Declara que esta máquina:
D51EX-24
D51PX-24
Cumpre todas as provisões relevantes das Diretivas CE seguintes:

Diretiva de Máquinas 2006/42/CE

Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE

Diretiva de Ruído Exterior 2000/14/CE, alterada pela 2005/88/CE

Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE

PREFÁCIO DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

1-13



ÍNDICE
PREFÁCIO ...................................................................................................................................................... 1-1

LER ESTE MANUAL................................................................................................................................. 1-2
INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA..................................................................................................... 1-4
RUÍDO ...................................................................................................................................................... 1-5
NÍVEIS DE VIBRAÇÃO............................................................................................................................. 1-6

VIBRAÇÃO - CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO ....................................................................................... 1-6
GUIA PARA REDUZIR OS NÍVEIS DE VIBRAÇÃO NA MÁQUINA.................................................... 1-6

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................................... 1-8
UTILIZAÇÃO PRINCIPAL DA MÁQUINA ........................................................................................... 1-8
DIREÇÕES DA MÁQUINA................................................................................................................. 1-8
VISIBILIDADE A PARTIR DO ASSENTO DO OPERADOR ............................................................... 1-8

TECNOLOGIA DE MOTORES PARA EMISSÃO DE GÁS DE ESCAPE CONFORME ............................. 1-9
INFORMAÇÃO DO PRODUTO............................................................................................................... 1-10

LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (PIN)/CHAPA DO N.º DE SÉRIE
DA MÁQUINA............................................................................................................................... 1-10

LOCALIZAÇÃO DA CHAPA DO NÚMERO DO MOTOR.................................................................. 1-10
GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA...........................................................................1-11
LOCALIZAÇÃO DO CONTADOR DE SERVIÇO...............................................................................1-11
REPRESENTANTE E NÚMEROS DE SÉRIE DA SUA MÁQUINA ...................................................1-11

CHAPA DE SÉRIE .................................................................................................................................. 1-12
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ................................................................................................... 1-13

SEGURANÇA .................................................................................................................................................. 2-1
ETIQUETAS DE SEGURANÇA................................................................................................................. 2-2

LOCALIZAÇÃO DAS ETIQUETAS DE SEGURANÇA........................................................................ 2-3
CONTEÚDO DAS ETIQUETAS DE SEGURANÇA ............................................................................ 2-4

PRECAUÇÕES GERAIS HABITUAIS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO .......................................... 2-9
PRECAUÇÕES A TER ANTES DE INICIAR A OPERAÇÃO.............................................................. 2-9
PREPARAÇÕES PARA UMA OPERAÇÃO SEGURA........................................................................ 2-9
PRECAUÇÕES PARA EVITAR UM INCÊNDIO ............................................................................... 2-10
PRECAUÇÕES QUANDO ENTRAR OU SAIR DA MÁQUINA ......................................................... 2-12
CUIDADO PARA NÃO FICAR PRESO NO EQUIPAMENTO DE TRABALHO.................................. 2-14
PRECAUÇÕES RELATIVAS ÀS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO................................................... 2-14
MODIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA ............................................................................................... 2-15
PRECAUÇÕES RELACIONADAS COM OS ACESSÓRIOS E OPÇÕES ........................................ 2-15
PRECAUÇÕES QUANDO COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR DENTRO DE UM EDIFÍCIO ..... 2-15

PRECAUÇÕES PARA A OPERAÇÃO .................................................................................................... 2-16
PRECAUÇÕES NO LOCAL DE TRABALHO ................................................................................... 2-16
LIGAR O MOTOR ............................................................................................................................ 2-18
PRECAUÇÕES PARA A OPERAÇÃO ............................................................................................. 2-20
PRECAUÇÕES DE TRANSPORTE................................................................................................. 2-23
REBOCAR E SER REBOCADO ...................................................................................................... 2-24

PRECAUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO ............................................................................................... 2-25
PRECAUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSPEÇÃO E A MANUTENÇÃO........................................ 2-25
PRECAUÇÕES PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ............................................................... 2-29

PRECAUÇÕES PARA DEF .................................................................................................................... 2-35
CARÁTER GERAL E PRECAUÇÕES AO MANUSEAR................................................................... 2-35
PRECAUÇÕES PARA ADICIONAR................................................................................................. 2-35
PRECAUÇÕES PARA ARMAZENAR .............................................................................................. 2-35
PRECAUÇÕES PARA RISCO DE INCÊNDIO E FUGAS................................................................. 2-35
OUTRAS PRECAUÇÕES ................................................................................................................ 2-35

OPERAÇÃO..................................................................................................................................................... 3-1
VISTA GERAL........................................................................................................................................... 3-2

NOME DO EQUIPAMENTO DA MÁQUINA........................................................................................ 3-2
NOMES DE CONTROLOS E INDICADORES.................................................................................... 3-3

EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES...................................................................................................... 3-5
EXPLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO MONITOR DA MÁQUINA.................................................... 3-5

ÍNDICE PREFÁCIO

1-14



INTERRUPTORES .......................................................................................................................... 3-84
PEDAIS E ALAVANCAS DE CONTROLO........................................................................................ 3-90
OUTROS EQUIPAMENTOS ............................................................................................................ 3-96

OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA ..................................................................................... 3-126
VERIFICAÇÕES E AJUSTES ANTES DE PÔR O MOTOR A FUNCIONAR.................................. 3-126
MÉTODO PARA O ARRANQUE DO MOTOR................................................................................ 3-158
MÉTODO PARA OPERAÇÕES E VERIFICAÇÕES APÓS O ARRANQUE DO MOTOR ............... 3-164
MÉTODO PARA PARAR O MOTOR .............................................................................................. 3-168
MÉTODO PARA LIGAR A MÁQUINA (DESLOCAÇÃO DE AVANÇO E MARCHA-ATRÁS) E PARAR A

MÁQUINA................................................................................................................................... 3-170
MUDAR DE VELOCIDADES.......................................................................................................... 3-173
MÉTODO PARA ALTERNAR ENTRE AVANÇAR E MARCHA-ATRÁS .......................................... 3-177
MÉTODO PARA CONDUZIR A MÁQUINA .................................................................................... 3-178
MODOS DE TRABALHO RECOMENDADOS PARA OS TRABALHOS......................................... 3-181
PRECAUÇÕES PARA A OPERAÇÃO ........................................................................................... 3-183
PRECAUÇÕES AO OPERAR NUM DECLIVE............................................................................... 3-184
NÃO ABRIR A PORTA DURANTE A OPERAÇÃO DA MÁQUINA ................................................. 3-184
NÃO MODIFIQUE O VIDRO DA CABINA SE ISSO DIFICULTAR A VISIBILIDADE....................... 3-184
PRECAUÇÕES PARA OPERAÇÃO FLUTUANTE......................................................................... 3-184
PRECAUÇÕES COM ÂNGULOS MORTOS CAUSADOS PELA ESTRUTURA DA CABINA E DA

ROPS......................................................................................................................................... 3-185
APLICAÇÕES RECOMENDADAS................................................................................................. 3-185
MÉTODO PARA AJUSTAR O EQUIPAMENTO DE TRABALHO.................................................... 3-187
SUGESTÕES PARA MAIOR DURABILIDADE DO MATERIAL ROLANTE .................................... 3-188
MÉTODO PARA ESTACIONAR A MÁQUINA ................................................................................ 3-191
MÉTODO DE VERIFICAÇÃO NO FIM DO TRABALHO................................................................. 3-192
TRANCAR ..................................................................................................................................... 3-192

MANUSEAR O AR CONDICIONADO ................................................................................................... 3-197
EXPLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO ...................................................... 3-197
MÉTODO DE OPERAÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE POEIRAS NA CABINA..................... 3-198
MÉTODO PARA VERIFICAR FORA DE ÉPOCA........................................................................... 3-198
MÉTODO PARA SUBSTITUIR O RECETOR................................................................................. 3-199

MANUSEAR O RÁDIO.......................................................................................................................... 3-200
EXPLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RÁDIO............................................................................. 3-200
MÉTODO PARA CONTROLAR O RÁDIO...................................................................................... 3-202
ANTENA ........................................................................................................................................ 3-204

TRANSPORTE ..................................................................................................................................... 3-205
DESLOCAÇÃO EM ESTRADAS.................................................................................................... 3-205
PRECAUÇÕES PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA ................................................................... 3-205
PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE........................................................................................... 3-205
REMOVER A CABINA ................................................................................................................... 3-205
MÉTODO PARA REMOVER O EQUIPAMENTO DE TRABALHO.................................................. 3-205
CARREGAR E DESCARREGAR COM UM REBOQUE................................................................. 3-206
MÉTODO PARA ELEVAR A MÁQUINA ......................................................................................... 3-210

OPERAÇÃO EM TEMPO FRIO ............................................................................................................ 3-212
INFORMAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO EM TEMPO FRIO............................................................ 3-212
PRECAUÇÕES DEPOIS DA CONCLUSÃO DO TRABALHO DIÁRIO COM TEMPO FRIO........... 3-213
DEPOIS DA ESTAÇÃO FRIA......................................................................................................... 3-214

PRECAUÇÕES PARA ARMAZENAMENTO PROLONGADO............................................................... 3-215
PREPARAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO PROLONGADO ........................................................ 3-215
MANUTENÇÃO DURANTE ARMAZENAMENTO PROLONGADO................................................ 3-215
ARRANQUE DA MÁQUINA APÓS ARMAZENAMENTO PROLONGADO..................................... 3-215

PROBLEMAS E MEDIDAS A TOMAR .................................................................................................. 3-217
PRECAUÇÕES PARA REBOCAR A MÁQUINA ............................................................................ 3-217
PRECAUÇÕES PARA BATERIA DESCARREGADA ..................................................................... 3-218
OUTROS PROBLEMAS ................................................................................................................ 3-224

MANUTENÇÃO ............................................................................................................................................... 4-1
PRECAUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO ................................................................................................. 4-2

PREFÁCIO ÍNDICE

1-15



EFETUAR LEITURA DO CONTADOR DE SERVIÇO ........................................................................ 4-2
PEÇAS SOBRESSELENTES DE ORIGEM DA KOMATSU ............................................................... 4-2
LUBRIFICANTES DE ORIGEM DA KOMATSU ................................................................................. 4-2
UTILIZAR SEMPRE LÍQUIDOS LIMPA-VIDROS LIMPOS................................................................. 4-2
LUBRIFICANTES NOVOS E LIMPOS ............................................................................................... 4-2
VERIFIQUE O ÓLEO DRENADO E O FILTRO USADO..................................................................... 4-2
PRECAUÇÕES AO REABASTECER ÓLEO OU COMBUSTÍVEL ..................................................... 4-2
PRECAUÇÕES PARA ADICIONAR DEF .......................................................................................... 4-2
INSTRUÇÕES DE SOLDADURA....................................................................................................... 4-2
NÃO DEIXE CAIR OBJETOS NO INTERIOR DA MÁQUINA ............................................................. 4-2
PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS ................................................................................................... 4-3
LOCAIS DE TRABALHO POEIRENTOS............................................................................................ 4-3
EVITAR MISTURAR ÓLEOS ............................................................................................................. 4-3
PRECAUÇÕES PARA ABRIR E FECHAR A GRELHA DO RADIADOR ............................................ 4-3
PRECAUÇÕES AO ABRIR A TAMPA DE INSPEÇÃO....................................................................... 4-3
BLOQUEAR AS TAMPAS DE INSPEÇÃO ......................................................................................... 4-3
PURGAR O AR DO CIRCUITO HIDRÁULICO................................................................................... 4-3
PRECAUÇÕES AO INSTALAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ........................................................ 4-3
VERIFICAÇÕES APÓS A INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO.................................................................. 4-3
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE ACORDO COM A TEMPERATURA AMBIENTE................ 4-4

DESCRIÇÃO GERAL DA MANUTENÇÃO................................................................................................ 4-5
MANUSEAMENTO DO ÓLEO, COMBUSTÍVEL, LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E REALIZAÇÃO DO

TESTE CLÍNICO DO ÓLEO ........................................................................................................... 4-5
MANUSEAR COMPONENTES ELÉTRICOS..................................................................................... 4-9
MANUSEAR COMPONENTES HIDRÁULICOS................................................................................. 4-9

BINÁRIO DE APERTO PADRÃO PARA PARAFUSOS E PORCAS .........................................................4-11
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO........................................................................................................... 4-13

TABELA DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO ............................................................................... 4-13
INTERVALO DE MANUTENÇÃO QUANDO É UTILIZADO GASÓLEO MISTURADO COM BIOCOM-

BUSTÍVEL.................................................................................................................................... 4-14
PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO................................................................................................... 4-16

SEMPRE QUE NECESSÁRIO......................................................................................................... 4-16
VERIFICAÇÕES ANTES DO ARRANQUE ...................................................................................... 4-45
MANUTENÇÃO A CADA 50 HORAS............................................................................................... 4-45
MANUTENÇÃO A CADA 250 HORAS............................................................................................. 4-46
MANUTENÇÃO A CADA 500 HORAS............................................................................................. 4-51
MANUTENÇÃO A CADA 1000 HORAS........................................................................................... 4-57
MANUTENÇÃO A CADA 2000 HORAS........................................................................................... 4-64
MANUTENÇÃO A CADA 4000 HORAS........................................................................................... 4-76
MANUTENÇÃO A CADA 4500 HORAS........................................................................................... 4-79
MANUTENÇÃO A CADA 8000 HORAS........................................................................................... 4-80
MANUTENÇÃO A CADA 9000 HORAS........................................................................................... 4-80

ESPECIFICAÇÕES.......................................................................................................................................... 5-1
ESPECIFICAÇÕES................................................................................................................................... 5-2

ESPECIFICAÇÕES: D51EX-24 ......................................................................................................... 5-2
ESPECIFICAÇÕES: D51PX-24 ......................................................................................................... 5-2

ACESSÓRIOS E OPÇÕES.............................................................................................................................. 6-1
PRECAUÇÕES GERAIS .......................................................................................................................... 6-2

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA..................................................................................................... 6-2
MANUSEAR O ESCARIFICADOR HIDRÁULICO ..................................................................................... 6-3

VISTA GERAL.................................................................................................................................... 6-3
EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES............................................................................................... 6-3
OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA .................................................................................. 6-5
PROBLEMAS E MEDIDAS A TOMAR ............................................................................................... 6-7
VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ..................................................................................................... 6-7
MANUTENÇÃO A CADA 250 HORAS............................................................................................... 6-7
MÉTODO PARA LUBRIFICAR........................................................................................................... 6-7

ÍNDICE PREFÁCIO

1-16



MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO NO DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIONAR ÓLEO...
....................................................................................................................................................... 6-8

ESPECIFICAÇÕES: D51EX-24 ......................................................................................................... 6-8
PEÇAS SOBRESSELENTES .......................................................................................................................... 7-1

SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DE PEÇAS DE VIDA DEFINIDA................................................................ 7-2
LISTA DE PEÇAS DE VIDA DEFINIDA.............................................................................................. 7-2

COMPONENTES CONSUMÍVEIS ............................................................................................................ 7-3
LISTA DE COMPONENTES CONSUMÍVEIS..................................................................................... 7-3

COMBUSTÍVEL, LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E LUBRIFICANTE RECOMENDADOS ....................... 7-5
TABELA DE LUBRIFICAÇÃO ............................................................................................................ 7-5
MÉTODO PARA UTILIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E DOS LU-

BRIFICANTES DE ACORDO COM A TEMPERATURA AMBIENTE .............................................. 7-7
MARCAS E QUALIDADES RECOMENDADAS QUE NÃO SEJAM ÓLEOS DE ORIGEM DA KOMAT-

SU .................................................................................................................................................. 7-9
ÍNDICE............................................................................................................................................................. 8-1

PREFÁCIO ÍNDICE

1-17





SEGURANÇA

AVISO
Leia e certifique-se de que compreende completamente os cuidados a ter
nos trabalhos descritos neste manual e as etiquetas de segurança afixadas
na máquina. Ao operar ou efetuar trabalhos de manutenção na máquina, siga
sempre estritamente estas precauções.
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ETIQUETAS DE SEGURANÇA
kk AVISO

É necessário compreender bem a posição correta, o conteúdo e como evitar um perigo exibido nas eti-
quetas de segurança.
 
Manuseie os sinais de aviso e etiquetas de segurança utilizados nesta máquina da seguinte maneira.
• Mantenha sempre as etiquetas de segurança limpas para que as possa ler corretamente. Quando limpar

as etiquetas de segurança, não use solventes orgânicos ou gasolina. Isso pode fazer com que as etiquetas
se descolem.

• Se as etiquetas de segurança se danificarem, se perderem ou deixarem de poder ser devidamente lidas,
substitua-as por novas. Para pormenores sobre os números das peças das etiquetas de segurança, con-
sulte este manual ou a própria etiqueta e faça uma encomenda ao seu representante da Komatsu.

• Além dos sinais de aviso e das etiquetas de segurança, existem ainda outras etiquetas. Trate estas etique-
tas do mesmo modo.

ETIQUETAS DE SEGURANÇA SEGURANÇA
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LOCALIZAÇÃO DAS ETIQUETAS DE SEGURANÇA

(1) Precauções de operação, inspeção e manutenção
(2) Precauções para a segurança na traseira
(3) Precauções quando sair do banco do operador
(4) Cuidado com o líquido de refrigeração a alta tem-

peratura
(5) Cuidado com o óleo a alta temperatura
(6) Cuidado quando manusear o acumulador
(7) Cuidados ao ajustar a tensão da lagarta
(8) Cuidados ao manusear cabos

(9) Parar a rotação durante a inspeção e manutenção
(10) Cuidados ao aproximar-se da máquina em movi-

mento
(11) Proibição de arranque por ligação direta
(12) Cuidados ao manusear o ROPS/FOPS
(13) Cuidados a ter em locais de explosão
(14) Cuidados a ter nas deslocações em marcha-atrás
(15) Cuidados ao manusear DEF
(16) Cuidados ao manusear o cinto de segurança

SEGURANÇA ETIQUETAS DE SEGURANÇA
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CONTEÚDO DAS ETIQUETAS DE SEGURANÇA
Cuidados para a operação, inspeção e manutenção
“09651-A0481”
• Aviso!
• Leia o manual antes da operação, manutenção, desmonta-

gem, montagem e transporte.

Cuidados para a segurança na traseira
“09802–B0480”
• Este sinal indica perigo de trabalhos na traseira e desloca-

ção para trás.
• Leia o manual antes da operação.

Para evitar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE, proceda do
seguinte modo antes de movimentar a máquina ou os seus
acessórios:
• Buzine para alertar as pessoas perto da máquina.
• Assegure-se de que não há ninguém na máquina nem à

volta.
• Use observadores se a visão estiver obstruída.

Siga as normas atrás indicadas mesmo que a máquina esteja
equipada com alarme de marcha atrás e espelhos.

Cuidados quando sair do banco do operador
“09654-B0481”
• Este sinal indica que existe perigo de movimento inespera-

do da máquina parada.
• Baixe o dispositivo de trabalho até ao chão, coloque a ala-

vanca de segurança na posição de bloqueio e leve consi-
go a chave do motor quando sair da máquina.

ETIQUETAS DE SEGURANÇA SEGURANÇA
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Cuidado com o líquido de refrigeração a alta temperatura
“09653-A0481”
• Nunca retire o tampão se o motor estiver à temperatura

(alta) de funcionamento. O vapor ou o óleo a alta tempera-
tura que sai do radiador ou do depósito hidráulico provoca-
rá ferimentos e/ou queimaduras.

• Nunca retire o tampão do radiador ou o tampão de enchi-
mento do depósito do óleo hidráulico quando a água de ar-
refecimento ou o óleo hidráulico estiverem a altas tempe-
raturas.

Cuidado com o óleo a alta temperatura
“09653-A0481”
• Nunca retire o tampão se o motor estiver à temperatura

(alta) de funcionamento. O vapor ou o óleo a alta tempera-
tura que sai do radiador ou do depósito hidráulico provoca-
rá ferimentos e/ou queimaduras.

• Nunca retire o tampão do radiador ou o tampão de enchi-
mento do depósito do óleo hidráulico quando a água de ar-
refecimento ou o óleo hidráulico estiverem a altas tempe-
raturas.

Cuidado ao manusear o acumulador
“09659-A057B”
• O sinal indica um perigo de explosão.
• Não perfurar, cortar com gás, atingir ou desmontar. Além

disso, mantenha as chamas abertas afastadas.

Cuidados a ter ao ajustar a tensão da lagarta
“09657-A0881”
A etiqueta de segurança está colocada na parte de trás da co-
bertura da janela de ajuste da lagarta.
• O sinal indica perigo de o bujão ser projetado do regulador

da lagarta e provocar ferimentos.
• Leia o manual quando ajustar as lagartas tendo em vista

um manuseamento seguro e adequado.

SEGURANÇA ETIQUETAS DE SEGURANÇA
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Cuidados a ter ao manusear cabos
“09808-A0881”
• O sinal indica um perigo elétrico resultante do manusea-

mento do cabo.
• Leia o manual para um manuseamento seguro e adequa-

do.

Parar rotação durante a inspeção e a manutenção
“09667-A0481”
• O sinal indica perigo de existirem peças em rotação como,

por exemplo, a correia.
• Desligue antes de realizar trabalhos de inspeção e manu-

tenção.

Cuidados ao aproximar-se da máquina em movimento
“09806-B1201”
• O sinal indica o perigo de ser atropelado por equipamento

em movimento.
• Mantenha uma distância de segurança relativamente ao

equipamento quando este estiver em movimento.

ETIQUETAS DE SEGURANÇA SEGURANÇA
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Proibição do arranque por ligação direta
“09842-A0642”
• Só ligue o motor depois de estar sentado no banco do

operador.
• Não tente ligar o motor através de ligação direta do circuito

de arranque do motor. Esta ação pode provocar ferimentos
graves ou incêndios.

Cuidados ao manusear o ROPS/FOPS
“09620-A3001”, “09620–A2001”
• Se for feita alguma modificação à ROPS ou FOPS, esta

pode afetar a resistência e não estar em conformidade
com a normalização. Não faça furos, corte nem solde a es-
trutura ROPS ou FOPS. Qualquer modificação é proibida.

• A ROPS ou FOPS pode proporcionar menos proteção se
tiver sofrido danos estruturais ou se tiver estado envolvida
num capotamento. Nesse caso, consulte um representante da Komatsu.

• Use sempre o cinto de segurança quando estiver em andamento.

Cuidados a ter em locais de explosão
“09845-00480”
(apenas em máquinas com KOMTRAX)
• A placa indica perigo de explosão causado por um trans-

missor rádio ativo num local de explosão.
• Mantenha a máquina afastada de um local de explosão e

do detonador.

Cuidado quando se deslocar em marcha-atrás
“09833-B0881”
(apenas em máquinas com câmara)
• Quando se deslocar em marcha atrás, a traseira da máqui-

na é exibida do monitor.
Antes de se deslocar, olhe para trás, para o espelho e pa-
ra o monitor para confirmar que não há ninguém atrás da
máquina.
Se não fizer isto, poderão ocorrer ferimentos graves ou a
morte.

SEGURANÇA ETIQUETAS DE SEGURANÇA
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Cuidados ao manusear o DEF
“09632-61480”
• Apenas DEF.

Para evitar danos no motor ou incêndios, encha apenas
com DEF.

• Nunca utilize gasóleo.

Cuidados a ter ao manusear o cinto de segurança
“09848-A0480”
• Use sempre cinto de segurança quando operar a máquina

para reduzir o risco de ferimentos ou morte em caso de
capotamento.

• Verifique sempre se há danos ou desgaste do cinto de se-
gurança, danos dos suportes de acoplamento e o aperto
dos parafusos.

• Regule a posição do banco de modo a conseguir carregar
totalmente no pedal do travão com as costas do operador
encostadas às costas do banco.

• Depois de regular a posição do banco, saia do mesmo e
aperte os cintos de segurança situados entre o piso e o
banco, se equipados.

• Leia o Manual de Operação e Manutenção.

ETIQUETAS DE SEGURANÇA SEGURANÇA

2-8



PRECAUÇÕES GERAIS HABITUAIS PARA OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO
Erros na operação, inspeção ou manutenção podem resultar em ferimentos graves ou na morte. Antes de efe-
tuar operação, inspeção ou manutenção, leia sempre atentamente este manual e as etiquetas de segurança
que estão na máquina e obedeça aos avisos.

PRECAUÇÕES A TER ANTES DE INICIAR A OPERAÇÃO
GARANTIR UMA OPERAÇÃO SEGURA
• Apenas pessoal autorizado e com formação pode operar e fazer a manutenção da máquina.
• Devem ser seguidas todas as precauções e instruções de segurança deste manual durante o funciona-

mento ou quando efetuar inspeção ou manutenção na máquina.
• Se não se sentir bem ou se estiver sob o efeito de álcool, medicamentos ou outra substância, a sua capa-

cidade de utilizar ou reparar a máquina em segurança pode ser gravemente afetada, pondo em perigo a
sua integridade física e a de todas as outras pessoas que se encontrarem no local.

• Quando trabalhar com outro operador ou com o responsável pelo tráfego no local de trabalho, fale anteci-
padamente acerca da operação e use os sinais determinados quando efetuar a operação.

COMPREENDER A MÁQUINA
Antes de operar a máquina, leia este manual atentamente. Se houver qualquer parte deste manual que não
compreenda, peça à pessoa encarregue da segurança por uma explicação.

PREPARAÇÕES PARA UMA OPERAÇÃO SEGURA
PRECAUÇÕES PARA EQUIPAMENTO RELACIONADO COM A SEGURANÇA
• Assegure-se de que todas as proteções, tampas, câmaras e espelhos estão na posição correta. Repare-os

imediatamente se estiverem danificados.
• Compreenda o método de utilização dos dispositivos relacionados com a segurança e use-os corretamen-

te.
• Nunca remova quaisquer dispositivos relacionados com a segurança. Mantenha-os sempre em boas con-

dições de operação.

INSPECIONAR A MÁQUINA
Verifique a máquina antes de iniciar as operações. Se encontrar alguma anomalia, não opere a máquina antes
de as reparações do local do problema estarem concluídas.

USAR VESTUÁRIO ADEQUADO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
• Não vista roupa larga nem use quaisquer acessórios. Se

qualquer desta ficar presa nas alavancas de controlo ou
nas partes salientes, pode fazer a máquina mover-se ines-
peradamente, o que é extremamente perigoso.

• Use sempre um capacete resistente e calçado de prote-
ção. Use óculos de proteção, máscara, luvas, tampões de
ouvidos e cinto de segurança durante o funcionamento e a
manutenção da máquina.

• Cabelo comprido a sair fora do capacete de proteção é
perigoso, dado que pode ficar preso na máquina. Prenda
o cabelo e tenha cuidado para não ficar preso.

• Verifique se todo o equipamento de proteção pessoal funciona adequadamente antes de usá-lo.

MANTER A MÁQUINA LIMPA
• Se entrar ou sair da máquina ou se realizar a inspeção e manutenção da máquina com lama ou óleo, pode

escorregar e cair, e isso é perigoso. Limpe qualquer lama ou óleo da máquina. Mantenha sempre a máqui-
na limpa.

SEGURANÇA
PRECAUÇÕES GERAIS HABITUAIS PARA OPERAÇÃO E MANUTEN-

ÇÃO

2-9



• Se entrar água para o sistema elétrico, os dispositivos elé-
tricos irão provocar avarias, e a máquina irá provocar um
erro. Se a máquina provocar um erro, pode mover-se ines-
peradamente e causar ferimentos graves ou a morte.
Quando lavar a máquina com água ou vapor, não deixe
que a água ou o vapor entre em contacto direto com os
componentes elétricos.

• Se for projetada água a alta pressão diretamente na câ-
mara, isso pode provocar uma avaria. Não permita que a
água a alta pressão entre diretamente em contacto com a
câmara. Quando limpar a câmara, limpe a sujidade com
um pano macio.

• Ao limpar a câmara, certifique-se de que não está sobre locais instáveis ou com uma postura instável para
não cair e sofrer lesões. Coloque um escadote ou banco-degrau adequado à altura, sobre um piso firme e
limpe a câmara com uma postura segura.

PRECAUÇÕES PARA O INTERIOR DO COMPARTIMENTO DO OPERADOR
• Ao entrar no compartimento do operador, remova sempre toda a lama e óleo existentes na sola dos sapa-

tos.
Se utilizar os pedais com lama ou óleo nos sapatos, o pé pode escorregar, podendo provocar um acidente
grave.

• Não deixe ferramentas ou peças da máquina espalhadas pela cabina do operador. Se ferramentas ou pe-
ças entrarem para os dispositivos de controlo, estas podem obstruir a operação e fazer com que a máqui-
na se mova inesperadamente, resultando em ferimentos graves ou morte.

• Não fixe ventosas nos vidros das janelas. As ventosas atuam como uma lente e podem provocar incên-
dios.

• Não utilize o telemóvel quando conduzir ou operar a máquina. Isto pode levar a erros na operação, e pode
provocar ferimentos graves ou a morte.

• Nunca leve objetos perigosos, tais como artigos inflamáveis ou explosivos, para dentro do compartimento
do operador.

DISPOR DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS
Respeite as seguintes precauções para se preparar para agir
se ocorrer algum ferimento grave, morte ou incêndio.
• Assegure-se de que extintores de incêndio foram forneci-

dos e leia as etiquetas para se assegurar de que sabe co-
mo os usar para a possibilidade de incêndio.

• Efetue inspeção e manutenção periódicas para ter a certe-
za de que o extintor está sempre utilizável.

• Tenha sempre um estojo de primeiros socorros no com-
partimento de armazenamento. Efetue verificações perió-
dicas e restabeleça o seu conteúdo se for necessário.

SE FOR ENCONTRADO ALGUM PROBLEMA
Se encontrar algum problema na máquina durante o funcionamento ou manutenção (ruído, vibração, cheiro, in-
dicadores incorretos, fumo, fugas de óleo, etc., ou qualquer indicação anormal nos dispositivos de aviso ou mo-
nitor), participe à pessoa responsável para que seja tomadas a medida necessária. Não utilize a máquina antes
de resolver o problema.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR UM INCÊNDIO
MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE INCÊNDIO
• Rode a chave do interruptor de arranque para a posição OFF (desligado) e pare o motor.
• Utilize os corrimãos e os degraus para fugir da máquina.
• Não salte da máquina. Existe o perigo de cair e isso pode causar ferimentos graves.

PRECAUÇÕES GERAIS HABITUAIS PARA OPERAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO SEGURANÇA
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• O gás gerado por um incêndio contém materiais nocivos que podem ter uma má influência para o seu cor-
po quando são inalados.
Não respire os gases.

• Depois de um incêndio, podem restar componentes nocivos. Se entrarem em contacto com a sua pele, po-
dem ter uma má influência para o seu corpo.
Certifique-se que usa luvas de borracha ao manusear os materiais deixados após o incêndio.
O material das luvas que é recomendado é o policloropreno (Neoprene) ou o policloreto de vinilo (em am-
biente de baixas temperaturas).
Quando utilizar luvas de trabalho em algodão, utilize luvas de borracha por baixo.

EVITAR UM INCÊNDIO
Incêndio provocado por combustível, óleo, líquido de refrigeração ou líquido
limpa-vidros
Não aproxime quaisquer chamas de substâncias inflamáveis
tais como combustível, óleo, líquido de refrigeração ou líquido
limpa-vidros. Há o perigo de estes incendiarem. Tenha sempre
em atenção o seguinte.
• Não fume nem use chamas perto do combustível ou de

outras substâncias inflamáveis.
• Pare o motor antes de adicionar combustível.
• Não deixe a máquina sozinha quando estiver a adicionar

combustível ou óleo.
• Aperte bem todos os tampões de combustível e de óleo.
• Seja cuidadoso para não deixar derramar combustível nas

superfícies excessivamente quentes ou nas peças do sis-
tema elétrico.

• Depois de adicionar combustível ou óleo, limpe os eventu-
ais pingos de combustível ou óleo derramados.

• Para manter a segurança do local de trabalho, coloque os
trapos oleosos e outros materiais combustíveis num recipi-
ente seguro.

• Ao lavar peças com óleo, use um óleo não inflamável. Não
use gasóleo nem gasolina. Existe o perigo de eles se po-
derem incendiar.

• Não solde nem utilize um maçarico de corte para cortar peças ou tubos que contenham líquidos combustí-
veis.

• Determine áreas bem ventiladas para armazenar óleo e combustível. Mantenha o óleo e o combustível no
lugar especificado e não permita a presença de pessoas não autorizadas.

• Quando realizar trabalhos de esmerilação ou de soldadura na máquina, retire eventuais materiais inflamá-
veis para um lugar seguro antes de iniciar.

Incêndios provocados pela acumulação de material combustível
• Remova folhas secas, aparas, pedaços de papel, pó de carvão ou outros materiais combustíveis acumula-

dos ou existentes à volta do motor, coletor de escape, silenciador ou bateria ou ainda no interior das cober-
turas inferiores.

• Para evitar a propagação de incêndios devido às chamas ou partículas incendiadas, remova qualquer ma-
terial combustível como folhas secas, aparas, pedaços de papel, pó de carvão ou quaisquer outros materi-
ais combustíveis acumulados junto ao sistema de refrigeração (radiador, refrigerador do óleo) ou no interior
da cobertura inferior.

Incêndios resultantes dos fios elétricos
Os curtos-circuitos no sistema elétrico podem provocar incêndios. Tenha sempre em atenção o seguinte.

SEGURANÇA
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• Mantenha todas as ligações elétricas limpas e devidamente fixas.
• Verifique diariamente se os cabos elétricos estão soltos ou danificados. Aperte os conectores ou braçadei-

ras da cablagem soltos. Repare ou substitua a cablagem danificada.

Incêndios causados pelas tubagens
Verifique se todas as braçadeiras das mangueiras e dos tubos, proteções e almofadas estão bem fixas nas su-
as posições.
Se estiverem soltas, podem vibrar durante a utilização e roçar noutras peças. Existe o perigo de isto poder le-
var a danos nas mangueiras e fazer com que o óleo a alta pressão esguiche, provocando incêndios e ferimen-
tos graves.

Incêndio em redor da máquina devido a gás de escape muito quente
Esta máquina está equipada com os dispositivos após tratamento de gases de escape que purificam o gás de
escape.
Durante a regeneração de dispositivos após tratamento evite aproximar-se da saída do tubo de escape e da
zona em redor dos dispositivos após o tratamento para evitar queimaduras. Mantenha também os materiais
combustíveis afastados da saída do tubo de escape e da zona em redor dos dispositivos após o tratamento
para evitar incêndios.
Se existirem casas com telhados de colmo, folhas secas ou pedaços de papel junto ao local de trabalho, pare a
regeneração antes de iniciar o trabalho de modo a evitar perigos de incêndio devido a gases de escape extre-
mamente quentes durante a regeneração de dispositivos após tratamento.

Explosões causadas por equipamento de iluminação
Utilize apenas iluminação específica antiexplosão quando verificar os níveis do combustível, do óleo, do líquido
de refrigeração ou do eletrólito da bateria.

PRECAUÇÕES QUANDO ENTRAR OU SAIR DA MÁQUINA
USAR CORRIMÃOS E DEGRAUS QUANDO ENTRAR OU SAIR DA MÁQUINA
Para evitar ferimentos provocados por escorregamentos ou quedas da máquina, cumpra o seguinte.
• Use os corrimãos e degraus indicados com a seta A na figura quando entrar ou sair da máquina.

Utilize os corrimãos e degraus indicados com a seta B ex-
clusivamente quando se desloca em cima da lagarta ou ao
verificar ou efetuar a manutenção no interior da cobertura
lateral, ou quando encher o depósito de óleo. Nunca os
utilize quando entrar ou sair da máquina.

PRECAUÇÕES GERAIS HABITUAIS PARA OPERAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO SEGURANÇA
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• Vire-se sempre de frente para a máquina e mantenha pelo
menos um contacto de três pontos (ambos os pés e uma
mão, ou ambas as mãos e um pé) com os corrimãos e de-
graus para ter a certeza de que está bem apoiado.

• Antes de subir ou de descer da máquina, verifique se há
óleo, massa lubrificante ou lama neles. Limpe imediata-
mente para não escorregar se for esse o caso. Além dis-
so, aperte eventuais parafusos soltos no corrimão e de-
graus.
Se os corrimãos e degraus estão danificados ou deforma-
dos, precisam de ser reparados imediatamente. Contacte
o seu representante da Komatsu para realizar este trabalho.

• Não se apoie nas alavancas de controlo, na alavanca do travão de estacionamento nem na alavanca de
bloqueio do equipamento de trabalho para entrar ou sair da máquina.

• Nunca suba para a capota do motor ou tampas onde não haja almofadas antideslize.
• Não suba nem desça da máquina se tiver ferramentas na mão.

NÃO SALTAR PARA CIMA OU PARA FORA DA MÁQUINA
Entrar ou sair da máquina em movimento pode provocar ferimentos pessoais graves ou a morte. Tenha sempre
em atenção o seguinte.
• Nunca salte para a máquina nem para fora da máquina. Nunca suba para uma máquina nem desça dela

enquanto esta estiver em movimento.
• Se a máquina começar a movimentar-se sem nenhum operador na máquina, não salte para a máquina

com a intenção de fazê-la parar.

ELEVAÇÃO DE PESSOAL PROIBIDA
Esta máquina nunca deverá ser utilizada para elevar pessoal.

NÃO PODE HAVER PESSOAS NOS ACESSÓRIOS
Nunca deixe que ninguém seja transportado no equipamento de trabalho ou noutros acessórios. Existe o perigo
de queda e de ferimentos graves ou a morte.

PRECAUÇÕES QUANDO SE LEVANTAR DO BANCO DO OPERADOR
Quando se levantar do banco do operador para ajustar o mes-
mo, opere a alavanca do bloqueio do equipamento de trabalho
(1) e a alavanca do travão de estacionamento (2) mantendo as
partes operacionais no topo para colocar as alavancas na posi-
ção LOCK (L) (bloquear) e pare o motor.
Se as alavancas de controlo forem tocadas por engano, há o
perigo de a máquina se mover bruscamente e provocar feri-
mentos graves ou a morte.

PRECAUÇÕES QUANDO DEIXAR A MÁQUINA
Se os procedimentos acima não forem efetuados quando estacionar a máquina, a máquina pode deslocar-se
repentinamente, o que pode causar ferimentos graves ou a morte. Tenha em atenção o seguinte.
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• Quando sair da máquina, baixe sempre o equipamento de
trabalho até ao chão, coloque a alavanca do bloqueio do
equipamento de trabalho (1) e a alavanca do travão de es-
tacionamento (2) mantendo as partes operacionais no to-
po para colocar as alavancas na posição LOCK (L) (blo-
quear) e pare o motor.

• Bloqueie todas as peças e leve sempre consigo a chave,
deixando-a no lugar especificado.

SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA CABINA DO OPERADOR
A máquina equipada com a cabina tem as porta no seu lado direito e esquerdo. Se qualquer uma das portas
não abrir, saia pela outra.

INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA
Quando a máquina funcionar junto de uma fonte de elevada interferência eletromagnética como, por exemplo,
uma estação de radar, podem observar-se alguns fenómenos anormais.
• O visor do painel do monitor pode funcionar erradamente.
• A buzina de aviso pode tocar.

Estes efeitos não significam qualquer mau funcionamento e a máquina voltará a funcionar normalmente desde
que a interferência desapareça.

CUIDADO PARA NÃO FICAR PRESO NO EQUIPAMENTO DE TRABALHO
O espaço livre na zona circundante do equipamento de trabalho muda de acordo com o movimento da articula-
ção. Se ficar preso, pode sofrer ferimentos graves ou a morte. Não permita que ninguém se aproxime de qual-
quer uma das partes rotativas ou telescópicas.

PRECAUÇÕES RELATIVAS ÀS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO
O compartimento do operador está equipado com uma estrutura (como ROPS, FOPS) para proteger o opera-
dor através da absorção da energia de impacto.
Se numa máquina equipada com ROPS, o peso da máquina
(massa) exceder o valor certificado (mostrado na chapa de
CERTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CONTRA
CAPOTAMENTO (ROPS)), a ROPS não será capaz de cumprir
a sua função. Não aumente o peso da máquina para além do
valor certificado modificando a máquina ou instalando acessó-
rios na máquina.
Além disso, se a função do equipamento de proteção for impe-
dida, o equipamento de proteção não será capaz de proteger o
operador e este último pode sofrer ferimentos. Tenha sempre
em atenção o seguinte.
• Se a máquina estiver equipada com uma estrutura de proteção, não remova a estrutura de proteção nem

realize operações sem ela.
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• Se a estrutura de proteção for soldada, perfurada ou modificada de qualquer outra maneira, a sua resistên-
cia fica reduzida. Qualquer modificação é proibida.

• Se a estrutura de proteção apresentar danos ou deformações devido à queda de objetos ou ao capota-
mento, a sua resistência diminuirá e não poderá cumprir corretamente a sua função. Em tais casos, con-
sulte sempre o seu representante da Komatsu.

• Mesmo que esteja instalada uma estrutura de proteção, aperte sempre bem o cinto de segurança quando
estiver a operar com a máquina. Se não apertar bem o cinto de segurança, esta não pode cumprir o efeito
a que se destina.
Use sempre cinto de segurança quando operar a máquina.

MODIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA
• A Komatsu não será responsável por quaisquer ferimentos físicos, avarias do produto, perdas físicas ou

danos, ou influência para o ambiente, resultantes de modificações efetuadas sem a autorização da Komat-
su.

• Qualquer modificação feita sem autorização da Komatsu pode criar perigos. Antes de efetuar qualquer al-
teração, consulte o seu representante da Komatsu.

PRECAUÇÕES RELACIONADAS COM OS ACESSÓRIOS E OPÇÕES
• Quaisquer ferimentos , avarias do produto, perdas físicas ou danos, ou influência para o ambiente, resul-

tantes da utilização de acessórios ou peças não autorizados não serão da responsabilidade da Komatsu.
• Quando instalar peças ou acessórios opcionais, contacte o seu representante da Komatsu para conselhos

sobre quaisquer potenciais problemas ou requisitos de segurança e legais.
• Quando instalar e utilizar acessórios opcionais, leia sempre o respetivo manual de instruções, bem como a

informação geral relacionada com os acessórios neste manual.

PRECAUÇÕES QUANDO COLOCAR O MOTOR A TRABALHAR DENTRO
DE UM EDIFÍCIO
Os gases de escape do motor contêm substâncias que podem
prejudicar a sua saúde ou mesmo matar. Arranque ou opere o
motor num local onde haja boa ventilação. Se for necessário
operar o motor ou a máquina no interior de um edifício ou num
espaço subterrâneo, onde haja pouca ventilação, tome medi-
das para eliminar os gases de escape e facilitar a entrada de
ar fresco em abundância.
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PRECAUÇÕES PARA A OPERAÇÃO
PRECAUÇÕES NO LOCAL DE TRABALHO
INVESTIGAR E CONFIRMAR AS CONDIÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO
No local de trabalho, existem vários perigos ocultos que podem levar a ferimentos graves ou à morte. Antes de
iniciar as operações, verifique sempre o seguinte para confirmar que não existe qualquer perigo no local de tra-
balho.
• Tenha sempre cuidado quando realizar operações perto de materiais como casas de colmo, folhas secas

ou erva seca, porque são facilmente combustíveis e podem provocar incêndios.
• Verifique o terreno e o estado do solo no local de trabalho e determine o método de operação mais seguro.

Não opere em zonas perigosas onde possam ocorrer deslizamentos de terras ou queda de pedras.
• Se houver a possibilidade de haver canalizações de água,

canalizações de gás ou linhas de alta tensão enterradas
por baixo do local de trabalho, contacte a empresa de ges-
tão para identificar a respetiva localização e tenha cuidado
para não danificar nenhuma destas linhas.

• Tome as medidas necessárias para proibir outro pessoal
de se aproximar da máquina durante a operação.

• Em especial, se for necessário trabalhar numa via pública,
proteja os peões e os veículos designando alguém para
orientar o trânsito ou instale vedações à volta do local de
trabalho.

• Quando se deslocar ou operar em águas pouco profundas ou em terreno macio, verifique antecipadamen-
te a profundidade e a velocidade da corrente da água, o estado do leito de rocha e a forma do solo. Evite
sempre qualquer local que obstrua a deslocação.

PRECAUÇÕES AO TRABALHAR EM TERRENO SOLTO
• Evite conduzir ou utilizar a máquina perto da extremidade de penhascos, bermas de estradas e valas pro-

fundas. Nessas áreas, o solo pode não conseguir suportar a máquina. Se o solo abater com o peso ou
vibração da máquina, existe o perigo de a máquina cair ou capotar. Lembre-se de que o solo é fraco nes-
sas zonas, depois de chuva intensa, explosões ou após tremores de terras.

• Ao trabalhar em aterros ou perto de valas escavadas, há o perigo de o peso e a vibração da máquina pro-
vocarem o abatimento do solo. Antes de iniciar as operações, tome medidas para garantir que o solo é
seguro e para evitar que a máquina capote ou caia.

NÃO SE APROXIMAR DE CABOS DE ALTA TENSÃO
Não se desloque nem utilize a máquina perto de cabos elétricos. Existe perigo de choque elétrico que pode
provocar ferimentos graves ou a morte. Nos locais onde é provável que a máquina se aproxime de cabos elétri-
cos, tenha sempre em atenção o seguinte.
• Antes de começar o trabalho perto de cabos elétricos, in-

forme a empresa de eletricidade local sobre os trabalhos a
efetuar e peça para que sejam tomadas as ações neces-
sárias.

• Mesmo aproximar-se de cabos de alta tensão pode causar
choque elétrico. Mantenha sempre uma distância segura
(ver o quadro) entre a máquina e os cabos elétricos. Antes
de iniciar as operações, consulte a empresa de eletricida-
de local sobre a tensão dos cabos e o procedimento segu-
ro de operação.

Tensão dos Cabos Distância de segu-
rança

100 V, 200 V Mín. 2 m
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Tensão dos Cabos Distância de segu-
rança

6600 V Mín. 2 m

22000 V Mín. 3 m

66000 V Mín. 4 m

154000 V Mín. 5 m

187000 V Mín. 6 m

275000 V Mín. 7 m

500000 V Mín. 11 m

• Para se prevenir para eventuais emergências, use calçado e luvas de borracha. Instale uma folha de bor-
racha no banco e tenha cuidado para não tocar no chassis com qualquer parte do seu corpo exposta.

• Use um sinaleiro para o avisar se a máquina se aproximar demasiado dos cabos elétricos.
• Quando realizar operações perto de cabos de alta tensão, proíba alguém que não o pessoal relacionado

de aproximar-se da máquina durante a operação.
• Caso a máquina se aproxime demasiado do cabo elétrico ou lhe toque, para evitar choques elétricos, o

operador não deverá abandonar o seu compartimento enquanto não lhe confirmarem que a corrente foi
cortada. Proíba também quaisquer outras pessoas de se aproximarem da máquina.

GARANTIR BOA VISIBILIDADE
Embora esta máquina esteja equipada com espelhos e câmaras para garantir boa visibilidade, existem locais
que não podem ser vistos do banco do operador. Tenha cuidado ao efetuar a operação.
Quando conduzir a máquina ou efetuar operações em locais de má visibilidade, é perigoso e pode provocar
ferimento graves ou a morte porque é difícil verificar os obstáculos e as condições do local de trabalho. Quando
conduzir a máquina ou efetuar operações em locais de má visibilidade, proceda sempre do seguinte modo.
• Atribua um sinaleiro para o local de trabalho se existirem zonas onde a visibilidade é má.
• Apenas um sinaleiro deve dar sinais.
• Quando trabalhar com a máquina em locais escuros, ligue a luz de trabalho e os faróis instalados na má-

quina e, se necessário, instale iluminação suplementar na zona de trabalho.
• Se a visibilidade for reduzida, devido a nevoeiro, neve, chuva ou poeira, interrompa as operações.
• Quando verificar os espelhos instalados na máquina, remova toda a sujidade e regule o ângulo dos espe-

lhos para assegurar boa visibilidade.
• Quando limpar a câmara, use um pano macio para retirar a sujidade. Tome as medidas apropriadas para

que o monitor apresente uma boa visualização.
Ao limpar a câmara, certifique-se de que não está sobre locais instáveis ou com uma postura instável para
não cair e sofrer lesões. Use um escadote ou banco-degrau adequado à altura, sobre um piso firme e pla-
no e coloque-se numa posição segura para limpar a câmara.

VERIFICAR OS SINAIS E A SINALÉTICA DO SINALEIRO
Se os sinais e as etiquetas não forem claros, poderão resultar ferimentos pessoais graves devido a derrapa-
gens, capotamentos ou contacto acidental com pessoas ou obstáculos nas proximidades. Tenha sempre em
atenção o seguinte.
• Instale etiquetas para informá-lo sobre as bermas da estrada e solo macio. Se a visibilidade não for boa,

posicione um colega indicador, se necessário. O operador deve prestar muita atenção às etiquetas e se-
guir as instruções dadas pelo colega indicador.

• Apenas o sinaleiro deve dar sinais.
• Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que todos os trabalhadores sabem o significado de toda a sina-

lética, sinais e etiquetas.
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CUIDADOS A TER COM O PÓ DE AMIANTO
Em caso de inalação, o pó de amianto existente no ar pode
provocar cancro dos pulmões. Existe o perigo de inalação de
amianto quando trabalhar em locais onde são efetuados traba-
lhos de demolição ou são manuseados resíduos industriais.
Tenha sempre em atenção o seguinte.
• Pulverize com água para não levantar poeira.
• Não utilize ar comprimido.
• Se houver o perigo de amianto no ar, trabalhe sempre

com a máquina numa posição com o vento por trás e certi-
fique-se de que todos os trabalhadores trabalham com
vento por trás.

• Todos os trabalhadores devem usar máscaras antipoeiras.
• Proíba outro pessoal de aproximar-se da máquina durante a operação.
• Cumpra sempre os regulamentos para o local de trabalho e as normas ambientais.

Esta máquina não contém amianto, mas qualquer peça que não seja uma peça de origem, tem o risco de con-
ter amianto. Utilize sempre peças de origem da Komatsu.

LIGAR O MOTOR
USAR ETIQUETAS DE AVISO
Se existir uma etiqueta de aviso a dizer “DANGER! Do NOT
operate!” (PERIGO! NÃO mexer!), isto significa que alguém es-
tá a efetuar inspeção e manutenção da máquina. Se a etiqueta
de aviso for ignorada e a máquina for operada, a pessoa que
está a efetuar a inspeção ou a manutenção pode ser apanha-
da pelas partes rotativas ou em movimento. É perigoso e pode
provocar ferimentos graves ou a morte. Não coloque o motor a
trabalhar nem toque nas alavancas.

VERIFICAÇÕES E AJUSTES ANTES DO ARRANQUE DO MOTOR
Efetue as seguintes verificações antes do arranque do motor, no começo do dia de trabalho para se assegurar
de que não existe qualquer problema com o funcionamento da máquina. Se estas verificações não forem efe-
tuadas corretamente, podem ocorrer problemas com o funcionamento da máquina e existe o perigo de que isto
possa provocar ferimentos graves ou a morte.
• Limpe toda a sujidade do vidro da janela para assegurar boa visibilidade.
• Efetue a verificação à volta da máquina.
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• Limpe toda a sujidade da superfície dos vidros dos faróis e das luzes de trabalho e veja se acendem corre-
tamente.

• Verifique o nível do líquido de refrigeração, o nível de combustível, o nível de DEF e o nível do óleo no
depósito do óleo do motor e verifique se há obstrução do filtro do ar e danos nos fios elétricos.

• Verifique se há lama ou poeira acumulada à volta das peças móveis dos pedais e verifique se os pedais
funcionam corretamente.

• Ajuste o banco do operador para uma posição que facilite a operação. Verifique se não há quaisquer da-
nos ou desgaste no cinto de segurança ou nos ganchos de montagem.

• Verifique se os indicadores funcionam corretamente, verifique o ângulo do espelho, e verifique se as ala-
vancas de controlo estão todas na posição NEUTRAL (ponto-morto).

• Antes do motor arrancar, verifique se a alavanca de blo-
queio do equipamento de trabalho (1) e a alavanca do tra-
vão de estacionamento (2) estão nas posições LOCK (blo-
quear).

• Regule os espelhos para dispor de uma boa visualização
traseira a partir do banco do operador.

• Verifique se há pessoas ou obstáculos por cima, por baixo
ou na área em volta da máquina.

PRECAUÇÕES NO ARRANQUE DO MOTOR
A máquina pode mover-se repentinamente e isto pode provocar ferimentos graves ou a morte. Tenha sempre
em atenção o seguinte.
• Apenas coloque o motor a trabalhar se estiver sentado no banco do operador.
• Quando colocar o motor a trabalhar, toque a buzina como aviso.
• Proíba outro pessoal de subir para a máquina.
• Não tente colocar o motor a trabalhar através de ligação direta do circuito de arranque do motor. Isso pode

provocar incêndios, ferimentos graves ou a morte.

COM TEMPO FRIO
• Se a operação de aquecimento não for efetuada completamente e o equipamento de trabalho for operado,

a reação do equipamento de trabalho ao acionamento das alavancas de controlo e dos pedais é lenta e a
movimentação pode não ser a que o operador pretendia. Certifique-se de que efetua sempre a operação
de aquecimento. Especialmente em climas frios, certifique-se de que a operação de pré-aquecimento é
concluída.

• Se o eletrólito da bateria estiver congelado, não carregue a bateria nem ponha o motor a trabalhar com
uma fonte de alimentação diferente. Existe o perigo de isto incendiar a bateria e provocar a sua explosão.
Antes de carregar a bateria ou de colocar o motor a trabalhar com uma outra fonte de alimentação, derreta
o eletrólito da bateria e certifique-se de que não há fugas de eletrólito.

ARRANQUE DO MOTOR COM CABOS AUXILIARES
Se houver qualquer engano no método de ligação dos cabos auxiliares, isso pode provocar a explosão da bate-
ria, portanto, cumpra sempre o seguinte.
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• Use sempre óculos de proteção e luvas de borracha quan-
do colocar o motor a trabalhar usando cabos auxiliares.

• Ao ligar uma máquina normal a uma máquina avariada
com os cabos auxiliares, utilize sempre uma máquina nor-
mal com uma tensão de bateria igual à da máquina avaria-
da.

• No arranque do motor com os cabos auxiliares, efetue a
operação de arranque com 2 trabalhadores (um sentado
no banco do operador e outro a trabalhar com a bateria).

• Quando arrancar a partir de outra máquina, tenha cuidado
para que a máquina normal não entre em contacto com a
máquina avariada.

• Quando instalar os cabos auxiliares, rode o interruptor de arranque para a posição OFF (desligado), tanto
da máquina normal como da máquina com problemas. Caso a máquina avariada tenha um interruptor de
desconexão da bateria, rode-o para a posição OFF (desligado) e rode-o novamente para a posição ON
(ligado) depois de ligar os cabos.
Há o perigo de a máquina se mover quando a energia elétrica é ligada.

• Ao instalar os cabos auxiliares, ligue primeiro o cabo positivo (+). Para os retirar, comece por desligar o
cabo negativo (-) (lado de terra).

• Quando desligar os cabos auxiliares, tenha cuidado para não pôr as pinças em contacto uma com a outra
ou com a máquina.

PRECAUÇÕES PARA A OPERAÇÃO
VERIFICAÇÕES ANTES DA OPERAÇÃO
Se as verificações antes do arranque não forem efetuadas corretamente, a máquina não será capaz de apre-
sentar todo o seu rendimento. É perigoso e pode provocar ferimentos graves ou a morte.
Quando realizar as verificações, mova a máquina para uma área ampla sem obstruções, e preste muita aten-
ção às áreas envolventes. Proíba outro pessoal de aproximar-se da máquina durante as verificações.
• Aperte o cinto de segurança. Quando os travões são apli-

cados repentinamente, o operador pode ser projetado do
banco do operador. É perigoso e pode provocar ferimen-
tos.

• Verifique as condições de operação da máquina, do equi-
pamento de trabalho e dos sistemas de deslocação e tra-
vagem.

• Verifique se existe algum problema no ruído, vibração, ca-
lor e cheiro da máquina, ou anomalias de instrumentos.
Verifique também se não existem fugas de óleo ou de
combustível.

• Se encontrar qualquer problema, repare-o imediatamente.

PRECAUÇÕES QUANDO SE DESLOCAR PARA A FRENTE OU PARA TRÁS
• Bloqueie sempre todas as portas e janelas do compartimento do operador na posição, independentemente

de estarem abertas ou fechadas.
Feche sempre todas as janelas e portas nos locais de trabalho onde exista um perigo de fragmentos espa-
lhados, e coisas que possam penetrar na cabina do operador.

• Proíba outro pessoal de subir para a máquina.
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• Se existir alguém na área em volta da máquina, existe o
perigo dessa pessoa poder ser atingida ou apanhada pela
máquina, e isto pode levar a ferimentos graves ou a mor-
te. Faça sempre o seguinte antes de se deslocar.
• Opere sempre a máquina unicamente quando estiver

sentado no lugar do operador.
• Antes de começar a movimentar a máquina, verifique

de novo se não há pessoas nem obstáculos na área
circundante.

• Antes de se deslocar, buzine para avisar as pessoas
na área circundante.

• Verifique se o alarme de marcha-atrás (sinal sonoro emitido quando a máquina faz marcha-atrás) fun-
ciona corretamente.

• Se existir uma área na traseira da máquina que não possa ser vista, posicione um sinaleiro. Desloque-
-se lentamente e tenha muito cuidado para não atingir pessoas ou objetos.

Tome sempre as precauções acima mencionadas mesmo quando a máquina estiver equipada com espelhos e
câmaras.

PRECAUÇÕES QUANDO ESTIVER EM ANDAMENTO
Caso a máquina em andamento se vire ou ocorra contacto acidental com a mesma, isto pode resultar em feri-
mentos graves ou a morte. Tenha sempre em atenção o seguinte.
• Quando conduzir a máquina ou efetuar operações, mantenha sempre uma distância segura relativamente

a pessoas, estruturas ou outras máquinas para evitar entrar em contacto com elas.
• Nunca rode a chave no interruptor de arranque para a posição OFF quando a máquina se deslocar. Se o

motor parar com a máquina em andamento, pode ser impossível operar a direção, e isto pode provocar
ferimentos graves ou a morte. Se o motor parar, carregue imediatamente no pedal do desacelerador/travão
para parar a máquina.

• Quando conduzir a máquina num terreno plano, mantenha
o equipamento de trabalho a uma altura (A) de 40 a 50 cm
acima do solo. Se essa altura não for mantida entre o
equipamento de trabalho e o solo, o equipamento de tra-
balho pode ficar preso no chão e a máquina pode capotar.

• Evite deslocar-se sobre obstáculos. Se for necessário pas-
sar com a máquina por cima de um obstáculo, mantenha o
equipamento de trabalho perto do solo e avance lenta-
mente. A máquina tomba facilmente para a direita ou para
a esquerda. Não conduza sobre obstáculos que possam
fazer com que a máquina tombe bastante para a direita ou
para a esquerda.

• Quando conduzir a máquina em terreno acidentado, con-
duza-a a baixa velocidade e evite mudanças súbitas de di-
reção. Existe o perigo de a máquina se virar. O equipa-
mento de trabalho pode embater no solo, a máquina pode
perder o seu equilíbrio, ou pode danificar a máquina ou estruturas na área.

• Quando utilizar a máquina, para evitar ferimentos graves ou a morte causados pelo equipamento de traba-
lho ou de a máquina tombar devido a sobrecarga, não use a máquina para lá do desempenho permitido da
máquina, tal como a carga máxima permitida para a estrutura da máquina.
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• Quando passar sobre pontes ou estruturas, verifique primeiro se a estrutura é suficientemente forte para
suportar o peso da máquina.

• Quando operar em túneis, por baixo de pontes, por baixo de cabos elétricos ou noutros lugares onde a
altura é limitada, opere lentamente e seja extremamente cuidadoso para que a máquina ou o equipamento
de trabalho não toque em qualquer objeto.

PRECAUÇÕES QUANDO SE DESLOCAR EM ENCOSTAS
Para evitar que a máquina se vire ou deslize para o lado, tenha sempre em atenção o seguinte.
• Nunca rode a chave no interruptor de arranque para a po-

sição OFF (desligado) quando a máquina descer uma en-
costa. Se o motor parar com a máquina em andamento,
pode ser impossível operar a direção, e isto pode provocar
ferimentos graves ou a morte. Se o motor parar, carregue
imediatamente no pedal do desacelerador/travão para pa-
rar a máquina.

• Mantenha o equipamento de trabalho aproximadamente
20 a 30 cm acima do solo. Em caso de emergência, baixe
rapidamente o equipamento de trabalho até ao solo para
ajudar a máquina a parar.

• Conduza sempre a máquina em linha reta a subir ou a descer uma encosta. Conduzir a máquina em ângu-
lo ou transversalmente em encostas é extremamente perigoso.

• Não faça mudanças de direção em encostas, nem conduza transversalmente nas encostas. Para alterar a
posição da máquina, desça sempre para um local plano, e depois conduza-a de regresso à encosta.

• Não conduza a máquina numa encosta coberta com chapas de aço. Mesmo em encostas menos acentua-
das existe o perigo de a máquina deslizar.

• Conduza a máquina a baixa velocidade sobre relva ou folhas caídas. Mesmo em encostas menos acentua-
das existe o perigo de a máquina deslizar.

• Carregue no pedal do travão ou utilize o travão do motor, conforme necessário.

PRECAUÇÕES QUANDO OPERAR A MÁQUINA
• Tenha cuidado para não se aproximar demasiado da beira de penhascos. Quando estiver a fazer taludes

ou aterros, ou quando descarregar terra sobre um rochedo, descarregue um monte e depois use o monte
seguinte para empurrar o primeiro.

• A carga torna-se subitamente mais leve quando a terra é empurrada sobre um rochedo ou quando a má-
quina atinge o cimo de uma encosta. Quando tal acontece, existe o perigo de a velocidade de deslocação
aumentar repentinamente. Por isso, não se esqueça de reduzir a velocidade.

• Se a máquina se deslocar apenas com um dos lados da lâmina carregada, é provável que a retaguarda
oscile. Tenha cuidado.

OPERAÇÕES PROIBIDAS
Quando utilizar a máquina, para evitar ferimentos graves ou a morte causados pelo equipamento de trabalho
ou de a máquina tombar devido a sobrecarga, não use a máquina para lá do desempenho permitido da máqui-
na, tal como a carga máxima permitida para a estrutura da máquina.

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO DOS TRAVÕES
Quando conduzir a máquina numa descida, use o pedal do desacelerador/travão para reduzir a velocidade de
deslocação.

PRECAUÇÕES QUANDO OPERAR EM PISOS COM NEVE OU GELO
• As superfícies cobertas de neve ou gelo são escorregadias, por isso, tenha muito cuidado nas deslocações

ou utilização da máquina, e não realize operações de alavanca repentinas. A máquina pode derrapar mes-
mo numa pequena encosta. Tenha especialmente cuidado quando trabalhar em encostas.

• A estrada gelada fica macia quando a temperatura sobre, e a máquina pode capotar ou não ser capaz de
fugir. Tenha especialmente cuidado quando trabalhar em estradas geladas.
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• É perigoso que a máquina entre em neve espessa. A máquina pode tombar ou ficar enterrada na neve.
Tenha cuidado para não sair da estrada nem ficar preso numa queda de neve.

• Quando realizar a remoção de neve, a estrada e objetos colocados ao lado da estrada ficam enterrados na
neve e não são visíveis. Tenha cuidado.

• Quando se deslocar em inclinações cobertas de neve, nunca aplique subitamente o travão de pé. Reduza
a velocidade e use o travão do motor ao mesmo tempo que aciona intermitentemente o travão de pé (car-
regue intermitentemente no travão várias vezes). Se necessário, baixe o equipamento de trabalho até ao
solo para parar a máquina.

PRECAUÇÕES QUANDO ESTACIONAR A MÁQUINA
Um movimento inesperado da máquina estacionada pode causar ferimentos graves ou a morte. Tenha sempre
em atenção o seguinte.
• Estacione a máquina em terreno firme e nivelado.
• Escolha um local onde não exista o perigo de queda de pedras, deslizamento de terras ou inundações.
• Baixe o equipamento de trabalho até ao chão.
• Quando sair da máquina, coloque a alavanca do bloqueio

do equipamento de trabalho (1) e a alavanca do travão de
estacionamento (2) na posição LOCK (L) (bloquear), e pa-
re o motor.

• Feche sempre a porta da cabina do operador e feche todo
o equipamento à chave de modo a evitar que pessoas não
autorizadas operem a máquina. Retire sempre a chave, le-
ve-a consigo e guarde-a num local especificado.

• Se for necessário estacionar a máquina numa encosta,
cumpra o seguinte.
• Coloque o equipamento de trabalho no lado da desci-

da e espete-o na terra.
• Além disso, bloqueie o movimento das lagartas.

PRECAUÇÕES DE TRANSPORTE
Quando a máquina for transportada num reboque, podem ocorrer ferimentos graves ou a morte devido ao aci-
dente, durante o transporte. Tenha sempre em atenção o seguinte.
• Verifique sempre cuidadosamente as dimensões da máquina. Dependendo do equipamento de trabalho e

dos dispositivos opcionais montados, o peso da máquina, a altura de transporte e o comprimento total po-
dem diferir.

• Verifique antecipadamente se todas as pontes e outras estruturas na rota de transporte são suficientemen-
te fortes para suportar o peso combinado do transportador e da máquina a ser transportada.

• Esta máquina pode precisar de ser dividida em componentes para transporte, dependendo da regulação.
Quando transportar a máquina, consulte o seu representante da Komatsu.

PRECAUÇÕES AO CARREGAR E DESCARREGAR
Se a máquina for incorretamente manuseada durante o carregamento ou descarregamento, existe o risco de
esta tombar ou cair. Tal requer particular atenção. Tenha sempre em atenção o seguinte.
• Carregue e descarregue apenas em terreno firme e nivelado. Evite bermas de estradas ou locais próximos

de falésias.
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• Utilize sempre rampas de resistência adequada. Certifi-
que-se de que as rampas são suficientemente largas,
compridas e espessas para permitir uma descida segura
da carga. Tome as medidas adequadas para evitar que as
rampas se desloquem e saiam da respetiva posição.
(1) Escoras
(2) Rampa
(3) Centro da rampa
(4) Ângulo da rampa: Máx. 15 °.

• Certifique-se de que a superfície das rampas e a platafor-
ma do reboque não estão sujas nem apresentam massa lubrificante, óleo, gelo, água ou outros materiais
soltos. Se estiverem, remova-os. Retire a sujidade do material rolante da máquina. Nos dias chuvosos, em
especial, tenha um cuidado extremo porque a superfície das rampas está escorregadia.

• Mantenha o motor a trabalhar ao ralenti e conduza a máquina lentamente a baixa velocidade.
• Quando estiver nas rampas não acione nenhuma alavanca exceto a de deslocação (para a frente ou em

marcha-atrás).
• Nunca corrija a direção da máquina enquanto estiver nas rampas. Se for necessário, saia das rampas para

o solo, corrija a direção e volte a subir para as rampas.
• O centro de gravidade da máquina mudará repentinamente na junção entre as rampas e a plataforma de

carregamento, havendo o perigo de a máquina perder o equilíbrio. Neste ponto, conduza lentamente.
• Nas cargas ou descargas para um aterro ou plataforma, certifique-se de que tem uma largura, resistência

e inclinação adequadas.
• Nas máquinas equipadas com uma cabina, feche sempre a porta depois de carregar a máquina. A porta

pode abrir durante o transporte.
• Quando for necessário remover corrimãos e degraus, tome cuidado para não perder os corrimãos e de-

graus removidos.
Instale os corrimãos e degraus removidos em segurança.

REBOCAR E SER REBOCADO
PRECAUÇÕES PARA REBOCAR E SER REBOCADO
Use sempre o método e o equipamento de reboque corretos. Erros no método de seleção do cabo de aço ou
da barra de tração, ou no método de rebocar uma máquina desativada podem levar a ferimentos graves ou à
morte.
• Verifique sempre se o cabo de aço ou a barra de tração usada para reboque são suficientemente fortes

para o peso da máquina que vai ser rebocada.
• Nunca use cabos de aço com fios cortados (A), diâmetro

reduzido (B) ou dobras (C). Existe o perigo de o cabo re-
bentar durante o processo de reboque.

• Use sempre luvas de cabedal quando manusear o cabo
de aço.

• Nunca reboque uma máquina numa encosta.
• Durante a operação de reboque, nunca se coloque entre a

máquina rebocadora e a máquina a ser rebocada.
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PRECAUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO
PRECAUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSPEÇÃO E A MANUTENÇÃO
EXIBIR A ETIQUETA DE AVISO DURANTE A INSPEÇÃO E A MANUTENÇÃO
Durante a inspeção e a manutenção, exiba sempre a etiqueta
de aviso “DANGER! Do NOT operate!” (PERIGO! NÃO mexer).
Se existir uma etiqueta de aviso com “DANGER! Do NOT ope-
rate!” (PERIGO! NÃO mexer!) exibida, isto significa que al-
guém está a efetuar inspeção e manutenção da máquina. Se a
etiqueta de aviso for ignorada e a máquina for operada, a pes-
soa que está a efetuar a inspeção ou a manutenção pode ser
apanhada pelas partes rotativas ou em movimento. É perigoso
e pode provocar ferimentos graves ou a morte. Não coloque o
motor a trabalhar nem toque nas alavancas.
Se for necessário, coloque também sinais em volta da máqui-
na.
Etiqueta de aviso peça N.° 09963-A1640
Quando não utilizar esta etiqueta de aviso, guarde-a na caixa
das ferramentas. Se não houver uma caixa de ferramentas,
guarde-a na bolsa do Manual de Operação e Manutenção.

MANTER O LOCAL DE TRABALHO LIMPO E ARRUMADO
Não deixe martelos ou outras ferramentas no chão em volta do local de trabalho. Limpe bem toda a massa
lubrificante, óleo ou outras substâncias que o farão escorregar. Mantenha sempre o local de trabalho limpo e
arrumado para lhe permitir efetuar as operações com segurança.
Se o local de trabalho não for mantido limpo e arrumado, existe o perigo de tropeçar, escorregar ou cair e ma-
goar-se.

ESCOLHER O LOCAL ADEQUADO PARA A INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
• Pare a máquina num terreno firme e nivelado.
• Escolha um local onde não exista o perigo de queda de pedras, deslizamento de terras ou inundações.

APENAS PERMITIR A PRESENÇA DE PESSOAS AUTORIZADAS
Durante a realização da manutenção da máquina, não permita que pessoas não autorizadas se aproximem do
local de trabalho. Poderão sofrer ferimentos inesperados resultantes de, por exemplo, tocarem na máquina.
Não permita que ninguém, exceto os trabalhadores, entre no local de trabalho. Se necessário, contrate um se-
gurança.

DESIGNAR UM RESPONSÁVEL DURANTE TRABALHOS COM TERCEIROS
Quando reparar a máquina ou quando remover e instalar o equipamento de trabalho, designe um responsável
e siga as suas instruções durante a operação de modo a prevenir ferimentos pessoais causados devido a pes-
soas ficarem presas.
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ESTABILIDADE
• Ao desmontar ou montar a máquina para manutenção, reparação ou transporte, certifique-se sempre de

que em todas as fases do processo procede com cuidado de modo a que a máquina permaneça estável.
Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves ou a morte.

PROTEÇÕES
• As proteções estão montadas na área do motor para proteger o pessoal de peças em movimento. Estas

proteções apenas devem ser removidas por um técnico de assistência da Komatsu, exceto se este manual
contiver instruções específicas.

FIM DA VIDA ÚTIL
• Para uma desmontagem segura da máquina no fim da sua vida útil, por favor, contacte o seu representan-

te da Komatsu local.

PARAR O MOTOR ANTES DE EFETUAR A INSPEÇÃO E A MANUTENÇÃO
Se ficar preso ou entalado entre o equipamento de trabalho durante a operação, ou exposto a líquidos a alta
temperatura ou a alta pressão, isso é perigoso e pode provocar ferimentos graves ou a morte. Tenha sempre
em atenção o seguinte.
• Desça o equipamento de trabalho até ao solo e pare o

motor antes de efetuar qualquer inspeção e manutenção.

• Rode o interruptor de arranque para a posição ON (liga-
do), coloque a alavanca de bloqueio do equipamento de
trabalho (2) na posição FREE (F) (desbloquear), acione a
alavanca de controlo da lâmina e a alavanca de controlo
do escarificador para as posições RAISE (elevar) e LO-
WER (baixar) 2 ou 3 vezes seguidas, para aliviar a pres-
são que permanece no circuito hidráulico, depois coloque
a alavanca do travão de estacionamento (1) e a alavanca
de bloqueio do equipamento de trabalho (2) na posição
LOCK (L) (bloquear).

• Verifique se o relé da bateria está desligado e se não há
passagem de alimentação principal. (Depois de rodar o interruptor de arranque para a posição OFF (desli-
gado), aguarde aproximadamente 1 minuto e carregue na buzina. Se a buzina não tocar, não existe condu-
ção de energia.)

• Bloqueie o movimento das lagartas.
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DOIS TRABALHADORES PARA A MANUTENÇÃO COM O MOTOR A TRABA-
LHAR
Para evitar acidentes, não efetue a manutenção com o motor a trabalhar. Se for necessário efetuar a manuten-
ção com o motor a trabalhar, tenha em atenção o seguinte.
• Um trabalhador deve sentar-se sempre no lugar do operador e estar pronto para parar o motor a qualquer

momento. Todos os trabalhadores devem manter contacto com os outros trabalhadores.
• Peças rotativas como a ventoinha, correia da ventoinha

são perigosas e podem facilmente apanhar uma pare do
corpo ou um objeto utilizado por alguém. Tenha cuidado
para não se aproximar das partes rotativas.

• Nunca deixe cair nem introduza ferramentas ou outros ob-
jetos na ventoinha, na correia da ventoinha ou noutras
partes rotativas. Podem entrar em contacto com as partes
rotativas, quebrar e espalhar-se. Isto é extremamente peri-
goso.

• Pare a regeneração de dispositivos após tratamento du-
rante a manutenção.

• Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de traba-
lho (1) e a alavanca do travão de estacionamento (2) na
posição LOCK (L) (bloquear) para evitar que o equipa-
mento de trabalho se mova.

• Não toque nas alavancas de controlo. Se for necessário
operar as alavancas de controlo, avise sempre os seus
colegas de trabalho para que se posicionem num lugar se-
guro.

PRECAUÇÕES AO INSTALAR, REMOVER OU ARMAZENAR ACESSÓRIOS
• Designe um líder para os acessórios antes de iniciar as operações de desmontagem ou de montagem.
• Coloque os acessórios que tiverem sido removidos da má-

quina numa posição estável para que não caiam. E tome
medidas para evitar que pessoas não autorizadas entrem
na área de armazenamento.

PRECAUÇÕES PARA TRABALHAR EM LOCAIS ALTOS
Quando trabalhar em locais altos, use uma escada ou outro apoio para assegurar que o trabalho é feito em
segurança.
Existe perigo de queda de um local alto que pode provocar ferimentos pessoais graves ou morte.
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PRECAUÇÕES AO TRABALHAR NA MÁQUINA
• Ao efetuar trabalhos de manutenção na máquina, mante-

nha o suporte para pés limpo e arrumado para evitar que-
das. Faça sempre o seguinte.
• Evite derramar óleo e massa lubrificante.
• Não desarrume as ferramentas.
• Tenha cuidado quando caminhar perto da máquina.
• Remova lama e massa lubrificante presos à sola dos

sapatos.
• Nunca salte da máquina. Quando sobe e desce da máqui-

na, vire-se sempre de frente para a máquina e mantenha pelo menos um contacto de três pontos (ambos
os pés e uma mão, ou ambas as mãos e um pé) com os corrimãos e degraus para ter a certeza de que
está bem apoiado.

• Tem de caminhar ao longo do corredor de acesso com almofadas antideslize. Não tente subir para a capo-
ta e cobertura do motor para evitar ferimentos resultantes de quedas devido à perda de equilíbrio.

PRECAUÇÕES QUANDO TRABALHAR DEBAIXO DA MÁQUINA OU NO EQUIPA-
MENTO DE TRABALHO
A máquina ou o equipamento de trabalho podem cair, isso é perigoso podendo ocorrer ferimentos graves ou a
morte. Tenha sempre em atenção o seguinte.
• Certifique-se de que os guinchos ou macacos hidráulicos que usa estão em bom estado e de que são sufi-

cientemente resistentes para suportar o peso do componente. Nunca use macacos hidráulicos em pontos
em que a máquina esteja danificada, curva ou torcida. Nunca use se o elemento do cabo de aço estiver
esmagado, torcido ou esfolado. Nunca use ganchos curvados ou deformados.

• É extremamente perigoso trabalhar por baixo da máquina
se as sapatas da lagarta forem levantadas do chão e se a
máquina apoiar apenas com o equipamento de trabalho.
Porque, se alguma das alavancas de controlo for tocada
por acidente ou se houver falha na tubagem hidráulica, o
equipamento de trabalho ou a máquina cairão repentina-
mente. Nunca trabalhe por baixo do equipamento de tra-
balho nem da máquina.

• Se for necessário levantar o equipamento de trabalho ou a
máquina e depois ir para debaixo dela para realizar inspe-
ção ou manutenção, apoie o equipamento de trabalho e a
máquina em calços e suportes suficientemente fortes para suportar o peso total da máquina e equipamen-
to de trabalho.
Se o equipamento de trabalho e a máquina não forem apoiados, podem cair e isto provocar ferimentos
graves ou a morte.

• Nunca use calços de betão como apoios. Os calços de betão podem partir-se mesmo sob cargas leves.

UTILIZE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS
Utilize as ferramentas adequadas para a tarefa e utilize-as cor-
retamente. A utilização de ferramentas danificadas, deforma-
das ou de fraca qualidade, ou a utilização incorreta das ferra-
mentas, pode provocar ferimentos graves ou a morte.
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PRECAUÇÕES PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO
COLOCAÇÃO DO INTERRUPTOR DE DESCONEXÃO DA BATERIA NA POSIÇÃO
OFF
Nos seguintes casos, rode o interruptor de arranque para a posição OFF (desligado) e certifique-se de que a
luz de operação do sistema está desligada. Depois coloque o interruptor de desconexão da bateria na posição
OFF (desligado) e remova a chave do interruptor.
Se verificar e manusear a bateria sem rodar o interruptor de desconexão da bateria para a posição OFF (desli-
gado), podem ocorrer ferimentos graves ou a morte por algo como um choque elétrico.
• Quando a máquina é guardada durante muito tempo (mais de um mês)
• Quando efetuar reparações no sistema elétrico
• Quando efetuar soldadura elétrica
• Quando manusear a bateria
• Quando substituir o fusível, etc.

PRECAUÇÕES PARA SOLDAR
As operações de soldadura devem ser sempre efetuadas por um soldador qualificado e num lugar com equipa-
mento adequado. Existe o perigo de gases, incêndio ou choque elétrico quando efetua uma soldadura por isso,
nunca autorize que pessoal não qualificado efetue a soldadura.

MANUSEAR A BATERIA
Antes de inspecionar ou manusear a bateria, rode a chave no interruptor de arranque para a posição OFF (des-
ligado) e verifique se a luz de operação do sistema está apagada. Depois coloque o interruptor de desconexão
da bateria na posição OFF (desligado) e remova a chave do interruptor.

Perigo de explosão da bateria
Quando a bateria está a ser carregada, é gerado gás hidrogénio inflamável e pode explodir. Além disso, o ele-
trólito da bateria contém ácido sulfúrico diluído. Qualquer manuseamento errado pode causar ferimentos gra-
ves, explosão ou incêndio, por isso, siga sempre o seguinte.
• Não use nem carregue a bateria se o eletrólito da bateria estiver abaixo da marca LOWER LEVEL (nível

inferior). Isto pode provocar uma explosão. Efetue sempre verificações periódicas do nível do eletrólito da
bateria e adicione água purificada (por ex., água para baterias disponível no mercado) até à marca de UP-
PER LEVEL (nível superior).

• Não use um pano seco para limpar a bateria. Um pano molhado irá impedir um incêndio ou explosão devi-
do a eletricidade estática.

• Não fume nem aproxime quaisquer chamas da bateria.
• Gera-se gás de hidrogénio quando se carrega a bateria,

por isso, retire a bateria da máquina, coloque-a num local
bem ventilado, retire as tampas da bateria e depois carre-
gue-a.

• Depois de carregar, aperte bem as tampas da bateria.
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Perigo decorrente do ácido sulfúrico diluído
Quando a bateria está a ser carregada, é gerado gás hidrogé-
nio inflamável e pode explodir. Além disso, o eletrólito da bate-
ria contém ácido sulfúrico diluído. Qualquer manuseamento er-
rado pode causar ferimentos graves, explosão ou incêndio. Te-
nha sempre em atenção o seguinte.
• Quando manusear a bateria, use sempre óculos de prote-

ção e luvas de borracha.
• Se o eletrólito da bateria atingir os seus olhos, lave ime-

diatamente os olhos com grandes quantidades de água
limpa. Depois disso, procure imediatamente um médico.

• Se o eletrólito da bateria atingir a sua pele ou a roupa, la-
ve imediatamente com grandes quantidades de água.

Perigo de faíscas
Podem ser geradas faíscas e estas podem provocar um incêndio. Tenha sempre em atenção o seguinte.
• Não deixe que ferramentas ou outros objetos metálicos toquem nos cabos da bateria. Não deixe ferramen-

tas caídas em volta da bateria.
• Ao remover os cabos da bateria, rode o interruptor de arranque para a posição OFF (desligado) e, depois

de confirmar que a luz de operação do sistema está apagada, coloque o interruptor de desconexão da ba-
teria na posição OFF (desligado) e puxe-o.
Quando retirar os cabos da bateria, retire primeiro o cabo de terra (cabo negativo (-)). Quando instalar, li-
gue primeiro o cabo positivo (+), depois ligue a terra.

• Aperte bem os terminais do cabo da bateria.
• Coloque a bateria firmemente na posição especificada.

PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DO MARTELO
Quando utilizar um martelo, é possível a projeção de cavilhas ou outras partículas metálicas. É perigoso e pode
provocar ferimentos graves ou a morte. Tenha sempre em atenção o seguinte.
• Quando bater em cavilhas ou dentes do balde, fragmentos partidos podem espalhar-se e isso pode causar

ferimentos graves para as pessoas na área circundante. Verifique sempre se não há ninguém por perto.
• Se as peças em metal duro como as cavilhas, os dentes

do balde, os bordos de corte ou as chumaceiras forem ba-
tidos com um martelo, pode haver a projeção de fragmen-
tos, o que que pode provocar ferimentos graves ou morte.
Use sempre óculos de proteção e luvas.

• Se a cavilha for batida com muita força, pode sair, e ferir
pessoas na área circundante. Não permita que ninguém
entre na área circundante.

PRECAUÇÕES PARA O LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO A ALTA TEMPERATURA
Para evitar queimaduras provocadas por água a ferver ou por
vapor expelido aquando da verificação ou drenagem do líquido
de refrigeração, espere que o líquido de refrigeração arrefeça
até uma temperatura em que seja possível tocar no tampão do
radiador com a mão. Depois, desaperte lentamente o tampão
para aliviar a pressão dentro do radiador e depois retire o tam-
pão.
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PRECAUÇÕES COM O ÓLEO A ALTA TEMPERATURA
Para evitar queimaduras provocadas por óleo quente expelido
ou pelo toque de peças a altas temperaturas aquando da verifi-
cação ou drenagem do óleo, espere que o óleo arrefeça até
uma temperatura em que seja possível tocar no tampão ou no
bujão com a mão. Depois desaperte lentamente o tampão ou o
bujão para aliviar a pressão interna e retire o tampão ou o bu-
jão.

PRECAUÇÕES PARA PEÇAS A ALTAS TEMPERATURAS
Para evitar queimaduras ao tocar em peças a altas temperaturas, quando efetuar verificações ou a manuten-
ção depois de parar o motor, certifique-se de que as peças arrefeceram ao ponto de poderem ser tocadas com
as mãos antes de proceder à verificação ou manutenção.

PRECAUÇÕES PARA ÓLEO A ALTA PRESSÃO
O sistema hidráulico está sempre sob pressão interna. Além disso, a tubagem do combustível também está sob
pressão interna quando o motor está a trabalhar e imediatamente depois de o motor ter parado. Quando reali-
zar inspeção ou substituição de tubagens ou de mangueiras, verifique se a pressão interna no circuito hidráuli-
co foi aliviada. Se isto não for feito, podem ocorrer ferimentos graves ou a morte. Tenha sempre em atenção o
seguinte.
• Não realize trabalhos de inspeção ou substituição com o circuito sob pressão.
• Se houver qualquer fuga na tubagem ou nas mangueiras, a área envolvente pode estar molhada, por isso,

verifique se há fissuras na tubagem e nas mangueiras e dilatações nas mangueiras.
Durante a realização da inspeção, use equipamento de proteção, tais como óculos de proteção e luvas de
cabedal.

• O óleo a alta pressão que sai de pequenos orifícios é peri-
goso porque pode penetrar na pele e provocar cegueira se
lhe atingir diretamente a pele ou os olhos. Se um jato de
óleo a alta pressão atingir a pele ou os olhos e sofrer feri-
mentos, lave a zona com água limpa e consulte imediata-
mente um médico.

PRECAUÇÕES PARA COMBUSTÍVEL A ALTA PRESSÃO
Quando o motor está a trabalhar, gera-se alta pressão na tubagem de combustível do motor. Se tentar desmon-
tar a tubagem antes da libertação da pressão interna, podem ocorrer ferimentos graves ou a morte. Quando
realizar a inspeção ou a manutenção no sistema de tubagem de combustível, pare o motor e aguarde pelo me-
nos 30 segundos antes de iniciar o trabalho.

MANUSEAR MANGUEIRAS E TUBAGEM A ALTA PRESSÃO
Se houver fugas de óleo ou de combustível nas mangueiras ou tubagem a alta pressão, isso pode causar in-
cêndios ou um funcionamento defeituoso. É perigoso e pode provocar ferimentos graves ou a morte. Se os su-
portes de mangueiras ou tubagens estão soltos, ou se for detetada qualquer fuga de óleo ou combustível des-
de o suporte, pare as operações e aperte para o binário especificado.
Se houver mangueiras ou tubagens danificadas ou deformadas, consulte o seu representante da Komatsu.
Substitua a mangueira se detetar algum dos seguintes problemas.
• Mangueira danificada ou encaixe hidráulico deformado.
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• Cobertura gasta ou cortada ou camada de reforço de fios exposta.
• Cobertura dilatada em certos locais.
• Parte móvel torcida ou esmagada.
• Matéria estranha embutida na cobertura.

PRECAUÇÕES COM ALTA TENSÃO
Quando o motor está a funcionar, imediatamente depois de pa-
rar gera-se alta tensão no interior do controlador e injetor do
motor, havendo o perigo de choque elétrico. Nunca toque no
interior do controlador do motor ou na parte do injetor do mo-
tor. Se for necessário tocar no interior do controlador do motor
ou na parte do injetor do motor, consulte o seu representante
da Komatsu.

PRECAUÇÕES PARA RUÍDO
Quando efetuar a manutenção do motor e estiver exposto ao ruído durante longos períodos, use tampões ou
proteções nos ouvidos durante o trabalho.
Se o ruído for demasiado alto, poderá provocar problemas auditivos temporários ou permanentes.

PRECAUÇÕES PARA A MASSA LUBRIFICANTE A ALTA PRESSÃO QUANDO
AJUSTAR A TENSÃO DA LAGARTA
• A massa lubrificante é injetada a alta pressão no sistema

de regulação da tensão da lagarta. Se o procedimento es-
pecificado para a manutenção não for seguido quando faz
o ajuste, o bujão de drenagem de lubrificante (1) pode ser
projetado e causar danos materiais, ferimentos graves ou
morte.

• Quando aliviar a tensão da lagarta, nunca desaperte mais
de 1 volta o bujão de drenagem do lubrificante (1). Desa-
perte lentamente o bujão de drenagem do lubrificante.

• Nunca coloque o rosto, mãos, pés ou qualquer outra parte
do corpo perto do bujão de drenagem do lubrificante (1).

NÃO DESMONTAR A MOLA RECUPERADORA
Nunca desmonte o conjunto da mola recuperadora.
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O conjunto da mola recuperadora tem uma mola potente que
atua na redução do impacto na roda de guia. Se for desmonta-
da por engano, a mola pode ser projetada e provocar ferimen-
tos graves ou a morte. Quando for necessário desmontá-la,
mande o seu representante da Komatsu efetuar esse trabalho.

MANUSEAR O ACUMULADOR
Esta máquina está equipada com um acumulador. Mesmo depois de o motor parar, se a alavanca de controlo
do equipamento de trabalho for acionada após a paragem do motor na direção de baixar o equipamento de
trabalho, o equipamento de trabalho desloca-se para baixo com o seu próprio peso.
Depois de parar o motor, coloque sempre a alavanca do travão de estacionamento e a alavanca de bloqueio do
equipamento de trabalho nas posições LOCK (bloquear).
O acumulador está carregado com gás azoto a alta pressão, pelo que um manuseamento indevido pode causar
uma explosão, que resultará em ferimentos graves ou a morte. Tenha sempre em atenção o seguinte.
• Não o desmonte.
• Não o aproxime de chamas nem o deite no lume.
• Não o fure, não o solde nem o corte com um maçarico.
• Não lhe dê pancadas, não o faça rolar nem o sujeite a

qualquer tipo de impacto.
• Quando quiser deitar fora o acumulador, tem primeiro de

libertar o gás. Contacte o seu representante da Komatsu
para realizar este trabalho.

PRECAUÇÕES PARA AR COMPRIMIDO
• Quando efetuar limpezas com ar comprimido, existe o perigo de ferimentos graves ou morte provocados

pela projeção de partículas ou de poeiras.
• Quando utilizar ar comprimido para limpar o elemento do filtro ou o radiador, use óculos de proteção, más-

cara antipoeiras, luvas e outro equipamento de proteção.

MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
Se o refrigerante do ar condicionado entrar nos seus olhos, pode provocar perda de visão; se entrar em contac-
to com a pele, pode causar queimaduras pelo frio. Nunca desaperte nenhuma peça do circuito de refrigeração.

PERIGO QUÍMICO
Durante as operações de manutenção ou desmontagem, onde exista risco de contacto com substâncias quími-
cas perigosas, devem ser tomadas precauções de segurança relevantes.
Se tiver dúvidas, contacte o seu representante da Komatsu.
Consulte também “PRECAUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO DE MATERIAIS RESIDUAIS (2-33)” e “MANUTEN-
ÇÃO DO AR CONDICIONADO (2-33)”

PRECAUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO DE MATERIAIS RESIDUAIS
Para evitar poluição, preste toda a atenção ao método de eliminação dos materiais residuais.
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• Escoe sempre o óleo da sua máquina para recipientes.
Nunca escoe o óleo e o líquido de refrigeração diretamen-
te para o solo nem despeje na rede de esgotos, rios, mar
ou lagos.

• Obedeça às leis e regulamentos apropriados quando eli-
minar produtos perigosos como óleo, combustível, líquido
de refrigeração, solvente, filtros, baterias e DEF.

Evite a exposição a borracha ou plásticos queimados que produzam um gás tóxico que é nocivo para as pes-
soas.
• Quando eliminar peças feitas de borracha ou plásticos (mangueiras, cabos e feixes), cumpra sempre com

os regulamentos locais para a eliminação de produtos de resíduos industriais.

MÉTODO PARA SELECIONAR O LÍQUIDO LIMPA-VIDROS
Utilize um líquido limpa-vidros à base de álcool etílico.
Líquidos limpa-vidros à base de álcool metílico podem irritar os olhos, por isso, não os utilize.

SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DE PEÇAS DE VIDA DEFINIDA
• Para que a máquina seja utilizada em segurança durante um longo período, faça sempre a substituição

periódica de peças de vida definida que tenham uma relação particularmente próxima com a segurança,
tais como mangueiras e o cinto de segurança.
Substituição de peças de vida definida: Consulte “SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DE PEÇAS DE VIDA DE-
FINIDA”.

• O material destes componentes naturalmente sofre alterações ao longo do tempo e a utilização repetida
causa deterioração, desgaste e fadiga. Consequentemente, existe o perigo de estes componentes avaria-
rem e provocarem ferimentos graves ou a morte. É difícil calcular a duração restante destes componentes
através de inspeções externas ou por intuição do operador, por isso, substitua-os periodicamente.

• Substitua ou repare as peças de vida definida se detetar qualquer defeito, mesmo que não tenham atingido
o intervalo especificado para a substituição.
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PRECAUÇÕES PARA DEF
CARÁTER GERAL E PRECAUÇÕES AO MANUSEAR
DEF é uma solução de ureia aquosa transparente e incolor de 32,5% A ureia como constituinte principal é um
material que é usado para cosméticos, produtos médicos e farmacêuticos, e fertilizante, etc. As seguintes situa-
ções exigem ação imediata:
• Se entrar em contacto com a sua pele, pode causar inflamação. Retire imediatamente as roupas ou os sa-

patos contaminados e lave-os com água. Além disso, use um sabonete para lavá-lo bem. Se a sua pele
ficar irritada ou começar a doer, consulte imediatamente um médico para tratamento.

• No caso de ingerir, não provoque o vómito. Se for ingerido, enxague bem a boca com água e consulte um
médico para tratamento.

• Evite o contacto com os olhos. Se existir contacto, lave com água limpa durante vários minutos e consulte
um médico para tratamento.

• Use óculos de proteção quando exposto a DEF para proteger contra salpicos de solução nos seus olhos.
Use luvas de borracha quando realizar trabalhos a manusear DEF para evitar o contacto com a pele.

PRECAUÇÕES PARA ADICIONAR
Não coloque um líquido que não DEF no depósito de DEF. Se for adicionado combustível ou gasolina ao depó-
sito, pode provocar um incêndio. Alguns líquidos ou agentes adicionados podem criar e emitir gases tóxicos.
Quando abrir o tampão do depósito de DEF da máquina, o vapor de amónia pode escapar. Mantenha o rosto
afastado do bocal de enchimento durante a abertura ou o reabastecimento.

PRECAUÇÕES PARA ARMAZENAR
Se a temperatura do DEF se tornar alta, pode ser emitido um gás de amoníaco nocivo. Sele completamente o
respetivo recipiente para armazenamento. Abra os recipientes apenas em áreas bem ventiladas.
Quando armazenar DEF, evite a exposição direta ao sol. Utilize sempre o recipiente original em que veio. Não
troque o recipiente de DEF por outro. Se for armazenado DEF num recipiente de ferro ou alumínio, pode de-
senvolver-se um gás tóxico e uma reação química pode corroer o recipiente.

PRECAUÇÕES PARA RISCO DE INCÊNDIO E FUGAS
O DEF é não-inflamável; no entanto, em caso de incêndio pode gerar um gás de amoníaco.
Se for derramado DEF, lave e limpe imediatamente a área com água. Se o DEF derramado for deixado sem
vigilância e a área não for lavada e limpa, pode provocar a corrosão da área contaminada e emitir gases tóxi-
cos.

OUTRAS PRECAUÇÕES
Quando eliminar DEF, trate-o como resíduos industriais. O recipiente de DEF também é um resíduo industrial.
Deve ser tratado da mesma forma.
Nunca use um recipiente de ferro ou alumínio quando eliminar DEF porque pode desenvolver-se um gás tóxico
e uma reação química pode corroer o recipiente. Use um recipiente feito de resina (PP, PE) ou aço inoxidável
quando manusear os resíduos líquidos de DEF.
Não toque em qualquer líquido descarregado do SCR da ureia. Este líquido torna-se ácido por influência do
enxofre no combustível ou no catalisador de oxidação incorporado. Se entrar em contacto com a sua pele, re-
mova-o bem com água.
Um pó branco (ureia cristalizada) pode cobrir a saída do tubo de escape dos dispositivos após tratamento.
Quando limpar os materiais cobertos, elimine a ureia cristalizada e o pano usado como resíduos industriais.
Nunca desloque nem modifique os dispositivos após tratamento de gases de escape. O gás nocivo pode esca-
par e pode provocar danos graves para o ambiente, bem como a violação de leis.

SEGURANÇA PRECAUÇÕES PARA DEF

2-35





OPERAÇÃO

AVISO
Leia e certifique-se de que compreendeu a secção sobre SEGURANÇA antes
de ler esta secção.
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VISTA GERAL
NOME DO EQUIPAMENTO DA MÁQUINA

(1) Lâmina
(2) Tampa dianteira
(3) Cabina com ROPS
(4) Roda motriz
(5) Cilindro de elevação
(6) Roda de guia

(7) Estrutura do equipamento de trabalho
(8) Cilindro de ângulo
(9) Estrutura das lagartas
(10) Lagartas
(11) Grelha do radiador
(12) Cilindro inclinado

(13) Bomba de DEF
(14) Depósito de DEF

(15) Interruptor de desconexão da bateria
(16) Luz de operação do sistema
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(17) Ventilador de Ventilação do Cárter Fechado da
Komatsu (doravante denominado KCCV)

(18) Injetor de DEF

(19) SCR

NOMES DE CONTROLOS E INDICADORES

(1) Interruptor do ar condicionado
(2) Isqueiro
(3) Indicador de controlo de combustível
(4) Joystick (Alavanca de direção, sentido de marcha

e mudança de velocidades)
(5) Interruptor da luz traseira
(6) Interruptor do farol
(7) Monitor da máquina
(8) Interruptor do aquecedor dos pés
(9) Interruptor secundário de paragem do motor

(10) Interruptor de arranque
(11) Pedal do desacelerador/travão
(12) Alavanca de controlo da lâmina
(13) Interruptor da buzina
(14) Interruptor da luz do habitáculo
(15) Interruptor do limpa-para-brisas
(16) Alavanca do travão de estacionamento
(17) Alavanca de bloqueio do equipamento de traba-

lho
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NOME DO EQUIPAMENTO DO MONITOR DA MÁQUINA

AA: ecrã standard, BB: ecrã de verificações antes do arranque, CC: ecrã de aviso do momento da manutenção
(1) Interruptor seletor do modo de pedal
(2) Botão de cancelamento do alarme
(3) Interruptor seletor do modo de operação
(4) Interruptor de definição da velocidade de desloca-

ção em marcha-atrás
(5) Interruptor seletor do modo de mudança de veloci-

dades
(6) Contador de serviço/relógio
(7) Indicador da temperatura do óleo hidráulico
(8) Indicador ECO ou indicador da barra de tração
(9) Indicador da temperatura do líquido de refrigera-

ção do motor
(10) Luz de advertência do cinto de segurança
(11) Luz piloto de paragem do motor
(12) Luz piloto do travão de estacionamento
(13) Luz piloto de bloqueio do equipamento de traba-

lho
(14) Visor de regeneração de dispositivos após trata-

mento

(15) Visor de mensagens
(16) Visor do modo de operação
(17) Visor do modo de direção
(18) Luz piloto de pré-aquecimento
(19) Luz piloto da rotação da ventoinha em sentido in-

verso
(20) Luz piloto do modo FLOAT (flutuar)
(21) Visor do modo de lâmina
(22) Multi-indicador
(23) Indicador de combustível
(24) Indicador do nível de DEF
(25) Luz de advertência do nível de DEF
(26) Indicador do consumo de combustível
(27) Luz de advertência de pressão do óleo do motor
(28) Luz de advertência do nível de carga
(29) Visor da gama de velocidades
(30) Botões de função (F1 a F6)
(31) Luz de advertência do tempo de manutenção

OBSERVAÇÕES
A figura seguinte não apresenta todos os símbolos de luzes de advertência.
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EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES
Segue-se uma explicação dos dispositivos necessários para a operação da máquina.
Para efetuar corretamente e com segurança as operações adequadas, é importante compreender completa-
mente os métodos de funcionamento do equipamento e os significados dos visores.

EXPLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO MONITOR DA MÁQUINA

AA: Ecrã standard, EE: Ecrã de aviso ou erros, DD: Ecrã de orientação
(1) Visor de aviso
(2) Visor piloto
(3) Visor de medição

(4) Visor da gama de velocidades
(5) Área de interruptores do monitor
(6) Visor do ícone de guia

OBSERVAÇÕES
• Se a temperatura ambiente do monitor da máquina for alta, a claridade poderá ser reduzida automatica-

mente para proteger o cristal líquido.
• A intensidade da cor dos objetos poderá sofrer alterações devido à função de ajuste automático da câma-

ra.
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OPERAÇÃO BÁSICA DO MONITOR DA MÁQUINA
OPERAÇÃO BÁSICA DO MONITOR DA MÁQUINA QUANDO PÔR O MOTOR A
TRABALHAR NUMA SITUAÇÃO NORMAL

• Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON (ligado), é apresentado o ecrã de abertura
GG.

• Depois de o ecrã de abertura GG ser exibido durante 2 segundos, o ecrã muda para a imagem de câmara
FF.

• Depois de a imagem de câmara FF ser exibida durante 2 segundos, o ecrã muda para o ecrã de Verifica-
ção antes do arranque BB.

• Depois de o ecrã de Verificação antes do ecrã de arranque BB ser exibido durante 2 segundos, o ecrã mu-
da para o ecrã de visualização do modo de mudança de velocidade HH.

• Depois de o ecrã de visualização do modo de mudança de velocidades HH ser exibido durante 2 segun-
dos, o ecrã muda para o ecrã standard AA.

OBSERVAÇÕES
Quando o motor arranca, a tensão da bateria pode diminuir repentinamente dependendo da temperatura e do
estado da bateria. Neste caso, o monitor da máquina poderá reiniciar, mas isto não indica uma anomalia.
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OPERAÇÃO BÁSICA DO MONITOR DA MÁQUINA AO LIGAR O MOTOR COM O
INTERRUPTOR SECUNDÁRIO DE PARAGEM DO MOTOR LIGADO
Quando o interruptor secundário de paragem do motor (1) está
ligado (motor parado), se o interruptor de arranque for coloca-
do na posição ON, o ecrã apresentado na figura é exibido e o
motor não arranca.

Se o interruptor secundário de paragem do motor (1) estiver
desligado (normal), o monitor da máquina comuta para o ecrã
standard e pode colocar o motor a funcionar através da habitu-
al ativação da chave do interruptor de arranque.

OPERAÇÃO BÁSICA DO MONITOR DA MÁQUINA AO PARAR O MOTOR NUMA
SITUAÇÃO NORMAL

Quando o interruptor de arranque está na posição OFF (desligado), o ecrã de fim JJ ou KK é visualizado duran-
te 5 segundos e depois o visor apaga-se.

OPERAÇÃO EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES
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Monitor final quando qualquer mensagem foi
recebida
Se existir qualquer mensagem do seu representante da Ko-
matsu, a mesma é exibida no ecrã de fim.
Neste caso, coloque o interruptor de arranque na posição ON
para voltar a verificar a mensagem e, se a mensagem necessi-
tar de uma resposta, responda à mesma.

OPERAÇÃO BÁSICA DO MONITOR DA MÁQUINA QUANDO O NÚMERO DE ID
DA IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR É DEFINIDO COM O INTERRUPTOR DE
ARRANQUE LIGADO

• Se a introdução do número de ID para a função de identificação do operador (com SALTO) for definida, o
ecrã de abertura GG muda para o ecrã de introdução de número de ID LL (com SALTO) quando o interrup-
tor de arranque é rodado para a posição ON (ligado).

• Se a introdução do número de ID para a função de identificação do operador (sem SALTO) for definida, o
ecrã de abertura GG muda para o ecrã de introdução de número de ID MM (sem SALTO) quando o inter-
ruptor de arranque é rodado para a posição ON (ligado).

• No ecrã de introdução de número de ID LL (com SALTO)
ou MM (sem SALTO), introduza o número de ID já regista-
do, e prima o botão F6. O ecrã muda para o ecrã Verifica-
ção Antes do Arranque BB. Se introduzir um número de ID
incorreto, prima o botão F5 e apague um caráter introduzi-
do de cada vez.

EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES OPERAÇÃO
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No ecrã de introdução de número de ID LL (com SALTO),
prima o botão F1, e o ecrã muda para o ecrã de Verifica-
ção antes do Arranque BB sem introduzir o número de ID.

OBSERVAÇÕES
• Para pormenores sobre o método de definição, alteração

ou anulação da função de identificação do operador, con-
tacte o seu representante da Komatsu.

• Dependendo do valor definido do tempo de manutenção
de ID; mesmo se a introdução do número de ID para a
função de identificação do operador for definida, o ecrã de
introdução do número de ID LL (com SALTO) ou MM (sem
SALTO) pode não ser exibido quando o interruptor de ar-
ranque é rodado para a posição ON (ligado).

Se introduzir o número de ID incorreto por 3 vezes continuamente, não poderá introduzir o número de ID duran-
te 5 minutos. Espere mais de 5 minutos, tente introduzir o número de ID novamente.
Enquanto o ecrã de introdução do número de ID for exibido, o motor não arranca. Se se esquecer do número
de ID e não conseguir colocar o motor a trabalhar, confirme a pessoa encarregada pela máquina.

NOTA
Dado que o objetivo da função de identificação do operador não é nem o reforço da segurança nem
uma proteção contra roubo, não tem qualquer efeito antirroubo. Tenha cuidado para não usá-lo para
efeitos de reforço de segurança.
A Komatsu não pode aceitar qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos resultantes da
utilização errada de ID ou utilização não autorizada de ID por terceiros.
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OPERAÇÃO BÁSICA DO MONITOR DA MÁQUINA QUANDO PÔR O MOTOR A
TRABALHAR NUMA SITUAÇÃO ANORMAL

• Se ocorrer alguma anomalia durante o arranque do motor, o ecrã das verificações antes do arranque BB
muda para o ecrã de aviso do momento da manutenção CC, para o ecrã de aviso FF-1, ou para o ecrã de
erros EE.

• Depois de mostrar durante 2 segundos o ecrã de verificações antes do arranque BB, o ecrã muda para o
ecrã de aviso do momento da manutenção CC.

• Depois de mostrar durante 30 segundos o ecrã de aviso do momento da manutenção CC, o ecrã volta ao
ecrã standard AA.

• Depois de mostrar durante 2 segundos o ecrã das verificações antes do arranque BB, o ecrã muda para o
ecrã de aviso FF-1 ou ecrã de erros EE.

• Depois de mostrar durante 2 segundos o ecrã de aviso FF-1, o ecrã muda para o ecrã de aviso FF-2.

EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES OPERAÇÃO
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Se existir qualquer anomalia gerada atualmente, o símbolo “!”
é exibido por cima do botão F5.

Prima o botão F5 para verificar os detalhes da anomalia atual.
O ecrã “Anomalia Atual” é exibido.

OPERAÇÃO BÁSICA DO MONITOR DA MÁQUINA QUANDO OCORREM PRO-
BLEMAS DURANTE A OPERAÇÃO DA MÁQUINA

Se ocorrer alguma anomalia durante a operação, o ecrã standard AA muda para o ecrã de anomalia EE.

OPERAÇÃO EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES
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Se existirem erros, o símbolo “!” é exibido por cima do botão
F5.

Prima o botão F5 para verificar os detalhes da anomalia atual.
O ecrã “Anomalia Atual” é exibido.

VISOR DE AVISO
NOTA
A exibição de qualquer um dos níveis de ação “L01” a “L04” no monitor da máquina indica a presença
de uma anomalia na máquina.
Tome as medidas apropriadas seguindo a lista de níveis de ação e ações necessárias.
A luz de advertência que acende a vermelho quando é exibido um nível de ação avisa o operador para
parar urgentemente a máquina e parar ou interromper a operação atual.
Se não forem tomadas medidas, a máquina pode ser gravemente afetada. Tome as medidas necessárias
imediatamente.
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(1) Visor do nível de ação
(2) Luz de advertência
(3) Luz de advertência
(4) Luz de advertência da temperatura do óleo hidráu-

lico
(5) Luz de advertência d temperatura do líquido de re-

frigeração do motor

(6) Luz de advertência das rotações do motor (*)
(7) Luz de advertência do nível de DEF
(8) Luz de advertência do nível de combustível
(9) Luz de advertência

(*): os itens exibidos mudam de acordo com a configuração do multi-indicador. Para obter pormenores sobre o
multi-indicador, consulte “MULTI-INDICADOR”.
Ecrã standard
Quando é gerado 1 tipo de advertência, este é exibido na luz de advertência (2).
Quando são gerados 2 tipos de advertências, estes são exibidos nas luzes de advertência (2) e (3).
Quando são gerados 3 ou mais tipos de advertências, estes são exibidos nas luzes de advertência (2) e (3)
alternadamente, em intervalos de 2 segundos.
Ecrã de exibição da imagem da câmara
As advertências atuais são indicadas pelo piscar da luz de advertência (9).
Quando são geradas 2 ou mais advertências, estas são exibidas sequencialmente a partir do lado mais à es-
querda do ecrã.
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VISOR DO NÍVEL DE AÇÃO
O visor do nível de ação indica o grau de urgência da anomalia
atualmente gerada na máquina de “L01” a “L04”.
Quanto maior for o número na tabela, mais graves são os efei-
tos que a anomalia pode ter na máquina, se for deixada sem
ação.
Se o monitor da máquina indicar um nível de ação, verifique a
mensagem do visor do nível de ação.
Ao premir o botão F5 no ecrã standard enquanto o nível de
ação é exibido, a lista da Anomalia Atual é exibida.
Quando o monitor da máquina exibe um nível de ação, tome
as ações apropriadas de acordo com a “Lista de níveis de
ação e ações necessárias”.

Lista de níveis de ação e ações necessárias

Grau de
urgência

Nível de
ação Alarme Luz de ad-

vertência Ação necessária

Alto
↑
│
│
│
│
│
↓

Baixo

L04 Toca continua-
mente

Acende a
vermelho

Pare imediatamente a máquina e peça ao seu representante
da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção.

L03 Toca intermi-
tentemente

Acende a
vermelho

Pare a operação e desloque a máquina para um local seguro
e depois peça ao seu representante da Komatsu que proce-
da à inspeção e manutenção.

L02 Toca intermi-
tentemente

Acende a
vermelho

Pare a operação e deixe o motor a trabalhar a médias rota-
ções sem carga ou desligue-o.
Se o estado da máquina não melhorar, peça ao seu repre-
sentante da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção.

L01 Não toca Acende a
amarelo

Embora algumas funções possam estar limitadas, é possível
operar a máquina. Quando concluir a operação, proceda
sempre à inspeção e manutenção.
Peça ao seu representante da Komatsu que proceda à inspe-
ção e manutenção conforme necessário.

EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES OPERAÇÃO
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LISTA DE LUZES DE ADVERTÊNCIA
NOTA
• Estas luzes de advertência não garante o estado da máquina.

Não se limite a confiar na luz de advertência quando efetuar as verificações antes do arranque (ins-
peção inicial). Saia sempre da máquina e verifique diretamente cada item.

• Quando a luz de advertência for exibida a vermelho, se não forem tomadas medidas, a máquina po-
de ser gravemente afetada.
Tome as medidas imediatamente.

• A potência de saída do motor ou a rotação do motor é limitada e a velocidade de funcionamento da
máquina poderá ficar mais lenta, dependendo do conteúdo do aviso.

• Quando a potência de saída do motor ou a rotação do motor é limitada pelo aviso do nível de ação
“L03” ou superior, o limite não poderá ser cancelado mesmo que o aviso seja cancelado.
Neste caso, pare a máquina e reduza as rotações do motor para ralenti baixo com o indicador de
controlo do combustível ou o pedal do desacelerador/travão. A potência de saída do motor ou a li-
mitação das rotações do motor é novamente colocada nas definições originais.

Luzes de advertência e cores de exibição

Símbolo Tipo de luz de advertência
Cor de exibição / Estado da máquina (Nível de ação)

Vermelho Amarelo Azul Branco

Luz de advertência da temperatu-
ra do líquido de refrigeração do

motor

Temperatura
alta

(L02)
- Normal -

Luz de advertência da temperatu-
ra do óleo hidráulico

Temperatura
alta

(L02)
- Normal -

Luz de advertência do nível de
combustível Nível baixo - Normal -

Luz de advertência do sistema
Anormal

(L04, L03)
Anormal

(L01)
- -

Luz de advertência do sistema do
equipamento de trabalho

Anormal
(L03)

Anormal
(L01)

- -

Luz de advertência do sistema de
direção

Anormal
(L04, L03)

Anormal
(L01)

- -

Luz de advertência do sistema de
travagem

Anormal
(L03)

Anormal
(L01)

- -

Luz de advertência do sistema de
HST

Anormal
(L04, L03)

Anormal
(L01)

- -

Luz de advertência do sistema de
dispositivos após tratamento

Anormal
(L04, L03)

Anormal
(L01)

- -
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Símbolo Tipo de luz de advertência
Cor de exibição / Estado da máquina (Nível de ação)

Vermelho Amarelo Azul Branco

Luz de advertência da realização
da regeneração

Anormal
(L03)

Anormal
(L01)

- -

Luz de advertência do nível de
DEF

Anormal
(L04, L03)

- Normal A deteção é
desativada

Luz de advertência do sistema de
DEF

Anormal
(L04, L03)

Anormal
(L01)

- -

Luz de advertência de paragem
de alta temperatura do sistema

de DEF
-

Motor parou
a alta tempe-

ratura
(L01)

- -

Luz de advertência do sistema do
motor

Anormal
(L04, L03)

Anormal
(L01)

- -

Luz de advertência do sistema do
travão de estacionamento

Anormal
(L04, L03)

Anormal
(L01)

- -

Luz de advertência do sistema de
controlo da ventoinha

Anormal
(L04, L03)

Anormal
(L01)

- -

Luz de advertência da pressão
do óleo do motor

Pressão do
óleo baixa

(L03)
- - -

Luz de advertência de rotações
excessivas do motor

Rotações ex-
cessivas

(L02)
- - -

Luz de advertência do nível de
carga

Anormal
(L03)

- - -

Luz de advertência de obstrução
do filtro do óleo HST

Anormal
(L02)

- - -

Luz de advertência da pressão
do óleo HST

Anormal
(L02)

- - -

Luz de advertência do separador
de água Anormal - - -
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Símbolo Tipo de luz de advertência
Cor de exibição / Estado da máquina (Nível de ação)

Vermelho Amarelo Azul Branco

Luz de advertência de obstrução
do filtro de ar -

Obstruído
(L01)

- -

Luz de advertência do tempo de
manutenção Fim do prazo Nota - -

Luz de advertência do cinto de
segurança

Cinto de se-
gurança não

apertado
- - -

Para saber qual o significado de cada luz de advertência e a medida a tomar para as mesmas, consulte a sec-
ção de cada luz de advertência.

INTERRUPTOR DO VISOR DE ANOMALIA ATUAL
Se existir qualquer anomalia gerada atualmente, o símbolo “!”
é exibido por cima do botão F5.
Enquanto o símbolo “!” é exibido, prima o botão F5 para mudar
o ecrã do visor do monitor para o ecrã de “Anomalia Atual”.
Tome as medidas apropriadas de acordo com a mensagem
exibida.

Operação no ecrã de “Anomalia Atual”
No ecrã de “Anomalia Atual”, pode efetuar as seguintes opera-
ções com os botões F1, F2 e F5.
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F1: Exibe a página seguinte. Quando se encontra na última pá-
gina, exibe a primeira página.

F2: Exibe a página anterior. Quando se encontra na primeira
página, exibe a última página.

F5: Devolve o ecrã ao ecrã standard.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DE TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO
DO MOTOR
A luz de advertência de temperatura do líquido de refrigeração
do motor alerta quanto aos estados provocados pela tempera-
tura do líquido de refrigeração do motor.
Situação anormal
A luz de advertência acende a vermelho e indica o nível de
ação “L02”.
A temperatura do líquido de refrigeração do motor é anormal-
mente alta.
Quando esta luz está acesa, o sistema de prevenção de so-
breaquecimento é automaticamente acionado e as rotações do
motor baixam.
Interrompa as operações e deixe o motor trabalhar ao ralenti baixo até a luz de advertência mudar para a cor
de exibição normal (azul) com uma temperatura apropriada.
Quando a temperatura for adequada
A luz de advertência acende a azul.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DA TEMPERATURA DO ÓLEO HIDRÁULICO
A luz de advertência da temperatura do óleo hidráulico alerta
sobre os estados da temperatura do óleo hidráulico.
Situação anormal
A luz de advertência acende a vermelho e indica o nível de
ação “L02”.
A temperatura do óleo hidráulico é anormalmente elevada.
Interrompa as operações e pare o motor ou deixe-o trabalhar
ao ralenti baixo até a luz de advertência mudar para a cor de
exibição normal (azul) com uma temperatura apropriada.
Quando a temperatura for adequada
A luz de advertência acende a azul.

EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES OPERAÇÃO
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LUZ DE ADVERTÊNCIA DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
A luz de advertência do nível de combustível alerta sobre o ní-
vel baixo de combustível restante.
Quando o nível do combustível for baixo
A luz de advertência acende a vermelho.
A quantidade de combustível restante é igual ou inferior a
aproximadamente 39 ℓ.
Abasteça combustível o mais brevemente possível.
Situação normal
A luz de advertência acende a azul.

OBSERVAÇÕES
• Não indica o nível de combustível correto em encostas. Coloque a máquina em solo nivelado e verifique o

nível de combustível.
• Verifique o nível de combustível em solo nivelado antes de operar em encostas.
• Quando operar a máquina em encostas por um longo período de tempo, desloque a máquina para um solo

nivelado para verificar o nível de combustível, e continue a operação.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA
A luz de advertência do sistema alerta sobre anomalias no sis-
tema da máquina, incluindo os sensores.
Quando o nível de ação“L04” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca continuamente.
Pare imediatamente a máquina e peça ao seu representante
da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L03” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca intermitentemente.
Pare a operação e desloque a máquina para um local seguro, depois peça ao seu representante da Komatsu
que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L01” é exibido
A luz de advertência acende a amarelo.
Embora algumas funções possam estar limitadas, é possível operar a máquina.
Quando concluir a operação, proceda sempre à inspeção e manutenção.
Peça ao seu representante da Komatsu que faça inspeção e manutenção, conforme necessário.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA DO EQUIPAMENTO DE TRABALHO
A luz de advertência do sistema do equipamento de trabalho
alerta sobre anomalias no sistema do equipamento de traba-
lho.
Quando o nível de ação “L03” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca intermitentemente.
Pare a operação, desloque a máquina para um local seguro, e
depois peça ao seu representante da Komatsu que proceda à
inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L01” é exibido
A luz de advertência acende a amarelo.
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Embora algumas funções possam estar limitadas, é possível operar a máquina.
Quando concluir a operação, proceda sempre à inspeção e manutenção.
Peça ao seu representante da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção, conforme necessário.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA DE DIREÇÃO
A luz de advertência do sistema de direção alerta sobre ano-
malias no sistema de direção.
Quando o nível de ação“L04” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca continuamente.
Pare imediatamente a máquina e peça ao seu representante
da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L03” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca intermitentemente.
Pare a operação, desloque a máquina para um local seguro, e depois peça ao seu representante da Komatsu
que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L01” é exibido
A luz de advertência acende a amarelo.
Embora algumas funções possam estar limitadas, é possível operar a máquina.
Quando concluir a operação, proceda sempre à inspeção e manutenção.
Conforme necessário, peça ao seu representante da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA DE TRAVAGEM
A luz de advertência do sistema de travagem alerta sobre ano-
malias no sistema de travagem.
Quando o nível de ação “L03” é exibido
A luz de advertência do sistema de travagem acende a verme-
lho e a buzina toca intermitentemente.
Pare a operação, desloque a máquina para um local seguro, e
depois peça ao seu representante da Komatsu que proceda à
inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L01” é exibido
A luz de advertência acende a amarelo.
Embora algumas funções possam estar limitadas, é possível operar a máquina.
Quando concluir a operação, proceda sempre à inspeção e manutenção.
Peça ao seu representante da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção, conforme necessário.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA DE HST
A luz de advertência do sistema de HST alerta sobre anomali-
as no sistema de HST.
Quando o nível de ação“L04” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca continuamente.
Pare imediatamente a máquina e peça ao seu representante
da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L03” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca intermitentemente.
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Pare a operação, desloque a máquina para um local seguro, e depois peça ao seu representante da Komatsu
que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L01” é exibido
A luz de advertência acende a amarelo.
Embora algumas funções possam estar limitadas, é possível operar a máquina.
Quando concluir a operação, proceda sempre à inspeção e manutenção.
Peça ao seu representante da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção, conforme necessário.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DA PRESSÃO DO ÓLEO HST
A luz de advertência de HST alerta para uma anomalia na
pressão do óleo HST.
Quando a pressão do óleo for baixa
A luz de advertência acende a vermelho, e o nível de ação
“L02” é exibido.
A buzina de alarme toca intermitentemente.
Pare as operações e mantenha o motor a trabalhar em ralenti
baixo ou pare o motor até que a luz de advertência se apague.
Se a luz de advertência não se apagar, peça ao seu represen-
tante da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DO ÓLEO HST
A luz de advertência de obstrução do filtro do óleo HST alerta
sobre a obstrução do filtro de óleo HST.
Quando estiver obstruído
A luz de advertência acende a vermelho, e o nível de ação
“L02” é exibido.
A buzina de alarme toca intermitentemente.
O filtro de HST está obstruído.
Pare o motor, e substitua o cartucho do filtro de óleo HST por
um novo.
Para pormenores sobre a substituição do elemento do filtro,
consulte “MÉTODO PARA MUDAR O ÓLEO NO DEPÓSITO HIDRÁULICO, SUBSTITUIR O ELEMENTO DO
FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, SUBSTITUIR O FILTRO DO ÓLEO HST E LIMPAR O FILTRO DO DEPÓSI-
TO HIDRÁULICO”.
Se a luz de advertência não se apagar, peça ao seu representante da Komatsu que proceda à inspeção e ma-
nutenção.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA DO DISPOSITIVO DE PÓS-TRATAMENTO
Alerta sobre os defeitos do sistema de dispositivos de pós-tra-
tamento.
Quando o nível de ação “L04” é exibido na tela.
A luz de advertência acende-se em vermelho e a campainha
de alarme funciona de maneira contínua.
Pare a máquina imediatamente e peça ao seu representante
da Komatsu que faça inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L03” é exibido na tela.
A luz de advertência acende-se em vermelho e a campainha
de alarme funciona de maneira contínua.
Pare o trabalho e desloque a máquina para uma área segura. Peça ao seu representante da Komatsu que faça
inspeção e manutenção.
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Quando o nível de ação “L01” é exibido na tela.
A luz de advertência acende-se em amarelo.
Não é necessário parar a máquina imediatamente.
No entanto, recomenda-se inspeccionar a máquina para manutenção depois de terminar as operações.
Conforme necessário, peça ao seu representante da Komatsu que faça inspeção e manutenção.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO DESEMPENHO DE REGENERAÇÃO
Alerta sobre os defeitos do sistema de dispositivos de pós-tra-
tamento.
Quando o nível de ação “L03” é exibido na tela.
A luz de advertência acende-se em vermelho e a campainha
de alarme funciona de maneira contínua.
Mova a máquina para uma área segura e ative a regeneração
estacionária manual.
Quando o nível de ação “L01” é exibido na tela.
A luz de advertência acende-se em amarelo.
Mova a máquina para uma área segura e ative a regeneração estacionária manual.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO NÍVEL DE DEF
A luz de advertência do nível de DEF alerta quando o nível do
depósito de DEF ficar baixo.
Quando a luz de advertência acender a vermelho, adicione
imediatamente DEF.
Condições de avaria que resultam na ativação da estratégia de
Indução para a redução de potência do motor para lembrar de
manter ou reparar o sistema de controlo de emissões.
Quando acender a vermelho
Com o nível de ação “L04”, o nível do depósito de DEF é de-
masiado baixo. O estado de Indução é “Indução Grave”. A po-
tência do motor foi extremamente reduzida.
Com o nível de ação “L03”, o nível do depósito de DEF é baixo. O estado de Indução é “Indução de baixo ní-
vel”. A potência do motor foi reduzida.
Quando nenhum nível de ação é exibido. Nível do depósito de DEF é inferior. O estado de Indução é “Aviso
Contínuo”. É necessário adicionar DEF imediatamente para evitar o avanço para o estado de Indução seguinte.
Quando nenhum nível de ação é exibido. O nível do depósito de DEF torna-se baixo. Começa o aviso. O esta-
do de Indução é “Aviso”. É necessário adicionar DEF imediatamente.
Quando acender a branco
Quando a flutuação do nível do depósito de DEF for grande, congelado, ou não limitado, a deteção do nível do
depósito não é realizada corretamente.
Quando é adicionado DEF depois do arranque do motor, o interruptor roda para OFF (desligado).
Quando o sensor do nível do depósito de DEF está avariado.
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LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA DE DEF
A luz de advertência do sistema de DEF alerta quando são de-
tetadas anomalias no sistema.
Quando a luz de advertência acender a amarelo ou vermelho,
tome as medidas necessárias de acordo com as instruções.
Condições de avaria que resultam na ativação da estratégia de
Indução para a redução de potência do motor para lembrar de
manter ou reparar o sistema de controlo de emissões.
Quando acender a vermelho
Com o nível de ação “L04”, o estado de Indução é “Indução
Grave”. A potência do motor foi extremamente reduzida.
Com o nível de ação “L03”, o estado de Indução é “Indução de baixo nível”. A potência do motor foi reduzida.
Quando acender a amarelo
Com o nível de ação “L01”, o estado de Indução é “Aviso” ou “Aviso Contínuo”.
Em caso de “Aviso Contínuo”, se não existir manutenção, avance para o estado de Indução seguinte. A potên-
cia do motor será reduzida.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DE PARAGEM DE ALTA TEMPERATURA DO SISTEMA
DE DEF
A luz de advertência de paragem de alta temperatura do siste-
ma de DEF alerta quando as vezes em que o motor está para-
do em condições de elevado grau de temperatura do sistema
DEF exceder o número de vezes definidos.
Quando a luz de advertência acender a amarelo, é necessário
pedir ao seu representante da Komatsu que apague esta luz
de advertência.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA DO TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO
A luz de advertência do sistema do travão de estacionamento
alerta sobre anomalias no sistema do travão de estacionamen-
to.
Quando o nível de ação“L04” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca continuamente.
Pare imediatamente a máquina e peça ao seu representante
da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L03” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca intermitentemente.
Pare o trabalho, desloque a máquina para um local seguro, e depois peça ao seu representante da Komatsu
que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L01” é exibido
A luz de advertência acende a amarelo.
Embora algumas funções possam estar limitadas, é possível operar a máquina.
Quando concluir a operação, proceda sempre à inspeção e manutenção.
Peça ao seu representante da Komatsu que faça inspeção e manutenção, conforme necessário.
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LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA DO MOTOR
A luz de advertência do sistema do motor alerta sobre anomali-
as no sistema do motor.
Quando o nível de ação “L04” é exibido na tela.
A luz de advertência acende-se em vermelho e a campainha
de alarme funciona de maneira contínua.
Pare a máquina imediatamente e peça ao seu representante
da Komatsu que faça inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L03” é exibido na tela.
A luz de advertência acende-se em vermelho e a campainha
de alarme funciona de maneira contínua.
Mova a máquina para uma área segura e pare a máquina em seguida; solicite ao seu distribuidor Komatsu uma
inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L01” é exibido na tela.
A luz de advertência acende-se em amarelo.
Não é necessário parar a máquina imediatamente.
No entanto, é recomendado realizar a manutenção após o fim da operação em curso.
Conforme necessário, peça ao seu representante da Komatsu que faça inspeção e manutenção.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SISTEMA DE CONTROLO DA VENTOINHA
A luz de advertência do sistema de controlo da ventoinha aler-
ta sobre anomalias no sistema de controlo da ventoinha.
Quando o nível de ação“L04” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca continuamente.
Pare imediatamente a máquina e peça ao seu representante
da Komatsu que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L03” é exibido
A luz de advertência acende a vermelho e a buzina de alarme
toca intermitentemente.
Pare o trabalho, desloque a máquina para um local seguro, e depois peça ao seu representante da Komatsu
que proceda à inspeção e manutenção.
Quando o nível de ação “L01” é exibido
A luz de advertência acende a amarelo.
Embora algumas funções possam estar limitadas, é possível operar a máquina.
Quando concluir a operação, proceda sempre à inspeção e manutenção.
Peça ao seu representante da Komatsu que faça inspeção e manutenção, conforme necessário.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DA PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR
A luz de advertência da pressão do óleo do motor alerta para
anomalias na pressão do óleo de lubrificação do motor.
Quando a pressão do óleo for baixa
A luz de advertência acende a vermelho e indica o nível de
ação “L03”.
A buzina de alarme toca intermitentemente.
Pare a operação e desloque a máquina para um local seguro,
depois peça ao seu representante da Komatsu que proceda à
inspeção e manutenção.
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LUZ DE ADVERTÊNCIA DE ROTAÇÕES EXCESSIVAS DO MOTOR
A luz de advertência de rotações excessivas do motor alerta
para as rotações excessivas do motor.
Quando o motor funciona com rotações excessivas
A luz de advertência acende a vermelho, e o nível de ação
“L02” é exibido.
A buzina de alarme toca intermitentemente.
Dado que as rotações excessivas podem danificar o motor e
os componentes hidráulicos, pare o trabalho imediatamente e
opere a máquina a uma baixa velocidade de deslocação até
que a luz de advertência de rotações excessivas se apague.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO NÍVEL DE CARGA
A luz de advertência do nível de carga alerta para anomalias
no sistema de carga quando o motor está a funcionar.
Em caso de anomalia
A luz de advertência acende a vermelho e o nível de ação
“L03” é exibido.
A buzina de alarme toca intermitentemente.
O carregamento não é realizado normalmente enquanto o mo-
tor está em funcionamento.
Pare o motor e verifique se a correia de tração do alternador
está danificada e depois peça ao seu representante da Komat-
su que proceda à inspeção e manutenção.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO SEPARADOR DE ÁGUA
A luz de advertência do separador de água alerta para o facto
de haver água acumulada no separador de água.
Em caso de anomalia
A luz de advertência acende a vermelho.
Existe água acumulada no separador de água.
Pare o motor e drene a água do separador de água.
Para obter pormenores, consulte “MÉTODO PARA VERIFICAR
O SEPARADOR DE ÁGUA, DRENAR ÁGUA E SEDIMEN-
TOS”.

OBSERVAÇÕES
O separador de água forma uma unidade com o pré-filtro de
combustível.
O separador de água está instalado no fundo do pré-filtro do
combustível e constitui uma peça desmontável.
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LUZ DE ADVERTÊNCIA DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE AR
A luz de advertência de obstrução do filtro de ar alerta para a
obstrução do filtro de ar.
Quando estiver obstruído
A luz de advertência acende a amarelo e indica o nível de
ação “L01”.
O filtro de ar está obstruído.
Desligue o motor e verifique e limpe o filtro de ar.
Para os detalhes veja “MÉTODO PARA OPERAÇÃO DE
AQUECIMENTO DO MOTOR”.

LUZ DE ADVERTÊNCIA DO TEMPO DE MANUTENÇÃO
A luz de advertência do tempo de manutenção exibe avisos e
alarmes referentes ao tempo de manutenção.
A luz de advertência do tempo de manutenção acende quando
o interruptor de arranque é rodado para a posição ON (ligado).
Esta apaga-se após 30 segundos e o visor muda para o ecrã
standard.
Quando o prazo acaba
A luz de advertência acende a vermelho.
O prazo para manutenção acabou.
Se não forem tomadas medidas, o desempenho da máquina
piorará e o tempo de vida da máquina será reduzido.
Efetue a manutenção necessária o mais brevemente possível.
Quando é apresentado o aviso do prazo
A luz de advertência acende a amarelo.
O prazo para manutenção está próximo.
Prepare as peças necessárias para a manutenção.

OBSERVAÇÕES
• Verifique os itens de manutenção no ecrã “Manutenção”

premindo o botão F6 no ecrã de advertência para o tempo
de manutenção apresentado na figura ou no ecrã stan-
dard.

• O tempo de iluminação do aviso do prazo para manuten-
ção (amarelo) foi inicialmente configurado para 30 horas,
mas pode ser alterado.
Para alterar a configuração, consulte o seu representante
da Komatsu.

• Para obter pormenores sobre as operações no ecrã “Ma-
nutenção”, consulte “CONFIGURAÇÃO DO ECRÃ DE MA-
NUTENÇÃO”.
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LUZ DE ADVERTÊNCIA DO CINTO DE SEGURANÇA
A luz de advertência do cinto de segurança acende a vermelho
quando o cinto de segurança não está apertado. Apaga-se
quando o cinto de segurança é apertado.
Para obter pormenores sobre como apertar o cinto de seguran-
ça, consulte “MÉTODO PARA APERTAR E DESAPERTAR O
CINTO DE SEGURANÇA”.

VISOR PILOTO E VISOR DE MEDIÇÃO

Visor piloto
(1) Luz piloto de paragem do motor
(2) Luz piloto do travão de estacionamento
(3) Luz piloto de bloqueio do equipamento de trabalho
(4) Visor de regeneração de dispositivos após trata-

mento
(5) Visor de mensagens
(6) Visor do modo de operação
(7) Visor do modo de direção

(8) Luz piloto de pré-aquecimento
(9) Luz piloto da rotação em sentido inverso da ventoi-

nha
(10) Luz piloto do modo FLOAT (flutuar)
(11) Visor do modo de lâmina
(12) Visor do guia
(13) Visor da gama de velocidades

Visor de medição
(14) Contador de serviço/relógio
(15) Indicador da temperatura do óleo hidráulico
(16) Indicador ECO ou indicador da barra de tração
(17) Indicador da temperatura do líquido de refrigera-

ção do motor

(18) Multi-indicador
(19) Indicador de combustível
(20) Indicador do nível de DEF
(21) Indicador do consumo de combustível

VISOR PILOTO
O visor piloto no topo do ecrã é composto pelas luzes piloto para verificar a ativação de cada função.
Quando o interruptor de arranque é ligado e os itens do visor estiverem a funcionar, as luzes piloto acendem.
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LUZ PILOTO DE PRÉ-AQUECIMENTO
A luz piloto de pré-aquecimento é exibida enquanto o motor é
pré-aquecido antes de ser colocado em funcionamento à tem-
peratura abaixo de 0 °C.
Quando a temperatura está baixa (em tempo frio) e a função
de pré-aquecimento automático é operada, a luz piloto de pré-
-aquecimento acende. Quando o pré-aquecimento estiver com-
pleto, a luz apaga-se.
O pré-aquecimento automático é para um máximo de aproxi-
madamente 30 segundos.

LUZ PILOTO DE ROTAÇÃO DA VENTOINHA EM SENTIDO INVERSO
A luz piloto da rotação da ventoinha em sentido inverso acen-
de quando a ventoinha está a rodar em sentido inverso.
Para cancelar a rotação da ventoinha em sentido inverso, rode
o interruptor de arranque para a posição OFF (desligado), es-
pere 15 segundos ou mais e rode o interruptor de arranque pa-
ra a posição ON (ligado).

VISOR DE MENSAGENS
A Mensagem do Utilizador é exibida quando há uma mensa-
gem da Komatsu.
Para ler a mensagem, consulte “VISOR DE MENSAGENS”.
Acende a verde (A): há uma mensagem não lida.
Acende a azul (B): existe uma mensagem lida à qual não foi

dada resposta.
OFF (desligado): sem mensagens

VISOR DO MODO DE OPERAÇÃO
O modo de operação atualmente configurado é exibido no vi-
sor do modo de operação.
O visor do modo de operação é o seguinte.
(P): Para operações de trabalhos pesados
Acende quando o modo está configurado para o modo de po-
tência.
(E): Para operações com destaque para a economia de com-
bustível
Acende quando o modo está configurado para o modo de eco-
nomia.
O modo de operação muda sempre que o interruptor seletor do modo de operação for premido.
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LUZ PILOTO DE PARAGEM DO MOTOR
A luz piloto de paragem do motor é exibida com o motor para-
do. Apaga-se quando o motor arranca.

VISOR DE REGENERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE PÓS-TRATAMENTO
Esse visor exibe o status de regeneração e o status da defini-
ção da regeneração automática dos dispositivos de pós-trata-
mento.
(A): Acende-se durante a regeneração.
(B): Acende-se quando a configuração da regeneração auto-
mática está desativada.

LUZ PILOTO DE BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO DE TRABALHO
A luz piloto de bloqueio do equipamento de trabalho acende
quando a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho
está na posição LOCK (bloquear).
Desliga quando a alavanca do bloqueio do equipamento de
trabalho está definida na posição FREE (desbloquear).
Se for necessário colocar a alavanca de bloqueio do equipa-
mento de trabalho na posição LOCK (bloquear), a luz piloto de
bloqueio do equipamento de trabalho pisca.

LUZ PILOTO DO TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO
A luz piloto do travão de estacionamento acende quando a ala-
vanca do travão de estacionamento está na posição LOCK
(bloquear).
Desliga quando a alavanca do travão de estacionamento está
na posição FREE (desbloquear).
Quando a alavanca do travão de estacionamento precisa de
estar na posição LOCK (bloquear), a luz piloto do travão de es-
tacionamento pisca.
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LUZ PILOTO DO MODO FLUTUANTE
A luz piloto do modo flutuante acende quando a máquina está
no modo float (flutuar).
Como definir o modo FLOAT (Flutuar)
Opere a alavanca de controlo da lâmina para o fim do curso
LOWER (inferior) enquanto prime o botão FLOAT (flutuar) no
topo da alavanca de controlo da lâmina.
Como cancelar o modo FLOAT (Flutuar)
Opere a alavanca de controlo da lâmina a partir da posição
HOLD (mantido) para a posição RAISE (elevar) ou LOWER
(baixar).

OBSERVAÇÕES
Quando o modo FLOAT (flutuar) é configurado ou cancelado, é ouvido um sinal sonoro eletrónico.

VISOR DO MODO DE LÂMINA
O modo de lâmina atualmente configurado é exibido no visor
do modo de lâmina.
O visor do modo de lâmina é o seguinte.
(A): Para uma operação segura
Acende quando está configurado para o modo FAST (rápido).
(B): Para uma operação geral
Acende quando está configurado para o modo NORMAL.
(C): Para uma operação de nivelamento final
Acende quando está configurado para o modo FINE (preciso).
Prima o interruptor de personalizar para configurar o modo de lâmina.
Para pormenores sobre o método de configuração, consulte “CUSTOMIZE SWITCH (INTERRUPTOR DE PER-
SONALIZAR)”.

VISOR DO MODO DE DIREÇÃO
O modo de direção atualmente configurado é exibido no visor
do modo de direção.
O visor do modo de direção é o seguinte.
(A): Acende quando o modo está configurado para o modo
NORMAL.
(B): Acende quando o modo está configurado para o modo FI-
NE (preciso).
O modo de direção é configurado premindo o interruptor de
personalizar.
Para pormenores sobre o método de configuração, consulte
“CUSTOMIZE SWITCH (INTERRUPTOR DE PERSONALIZAR)”.
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VISOR DO GUIA
O guia para a operação de poupança de energia no sentido de
reduzir o consumo de combustível pode ser exibido durante a
operação.
Os detalhes do guia são os seguintes:

Guia de paragem de ralenti
Se não for realizada qualquer operação durante mais de 5 mi-
nutos, e o motor estiver ao ralenti, é visualizada a mensagem
de paragem de ralenti no monitor da máquina. Quando estiver
à espera de trabalho ou a fazer uma pequena pausa, pare o
motor para reduzir o consumo desnecessário de combustível.
A guia de paragem de ralenti apaga quando for novamente
acionada uma alavanca ou o botão F5 for premido.

Guia de retenção da descarga hidráulica
Se o óleo hidráulico for descarregado durante mais de 10 se-
gundos durante a operação, a mensagem de retenção de des-
carga hidráulica é exibida no monitor da máquina.
A mensagem de retenção da descarga hidráulica apaga 5 se-
gundos depois ou quando o botão F5 for premido.

Guia de recomendação do modo E
Se os trabalhos com carga leve forem prosseguidos durante
mais de 10 minutos no modo P, a mensagem de recomenda-
ção E é exibida no monitor da máquina. Ao trabalhar com car-
gas leves, configure o modo de operação para E de modo a re-
duzir o consumo de combustível desnecessário.
A guia de recomendação do modo E apaga-se quando tiverem
passado mais de 5 segundos ou quando o botão F5 for premi-
do.
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Guia de prevenção de sobrecarga
Se a máquina estiver sobrecarregada durante o trabalho, é exi-
bida a mensagem de prevenção de sobrecarga no monitor da
máquina.
O consumo de combustível pode ser reduzido evitando a der-
rapagem das sapatas ou operando a máquina na área verde
do indicador ECO.
A guia de prevenção de sobrecarga apaga-se mais de 5 se-
gundos depois ou quando o botão F5 for premido.

Guia do nível de DEF baixo
Após 15 segundos do interruptor de arranque ser rodado para a posição ON (ligado) e o ecrã standard ser exi-
bido, se o tempo operacional estimado do nível de DEF atual e a média de consumo de DEF mais recente for
inferior a 8 horas, a mensagem de nível de DEF baixo é exibida.
Quando o tempo até à redução de potência do motor iniciar é de 1 a 8 horas
“Aprox. * horas restantes para o aviso de enchimento de DEF.”
é exibido.

Quando o tempo até à redução de potência do motor iniciar é inferior a 1 hora
“O aviso de enchimento de DEF irá aparecer em breve.” é exi-
bido.

O guia de nível de DEF baixo apaga-se em mais de 15 segundos ou quando o botão F5 for premido.
Adicione DEF ao depósito de DEF antes da potência do motor ser reduzida.
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Guia para a operação de paragem do motor durante a regeneração de dispositi-
vos após tratamento
Imediatamente após iniciar a regeneração de dispositivos após
tratamento, a informação sobre a operação de paragem do
motor durante a regeneração de dispositivos após tratamento
é exibida no monitor da máquina.
O guia para a operação de paragem do motor durante a rege-
neração de dispositivos após tratamento apaga-se 10 segun-
dos depois ou quando o botão F5 for premido.

VISOR DA GAMA DE VELOCIDADES
A secção do visor da gama de velocidades apresenta as infor-
mações seguintes.
Gráfico de barras (A): Acende de acordo com a velocidade de-
finida em avanço.
Gráfico de barras (B): Acende de acordo com a velocidade de-
finida em marcha-atrás.
(C): A gama de velocidades de deslocação da máquina (“F1”
para AVANÇAR 1ª, “R2” para MARCHA-ATRÁS 2ª) é exibida.
No modo de mudança variável, a gama de velocidades não é
exibida.
(D): O modo de mudança de velocidades é exibido.
(E): O modo de pedal é exibido.
No modo de mudança de velocidades, estão disponíveis o mo-
do de mudança rápida e o modo de mudança variável.
(F): Modo de mudança rápida
(G): Modo de mudança variável

No modo de pedal, estão disponíveis o modo de desacelera-
ção e o modo de travagem.
(H): Modo de desaceleração
(I): Modo de travagem
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VISOR DO MEDIDOR
MULTI-INDICADOR
O multi-indicador pode mostrar vários itens. A título de exem-
plo, o visor do taquímetro do motor é explicado abaixo.
Se o indicador se encontrar na zona verde durante as opera-
ções, é normal. Quando o indicador passar da zona vermelha
(A) durante as operações, as rotações do motor são demasia-
do altas. Diminua a velocidade de deslocação neste caso.
(A) a (B): zona vermelha
(A) a (C): zona verde
Para obter pormenores sobre outros itens exibidos pelo multi-
-indicador, consulte “MÉTODO PARA USAR O MULTI-INDICA-
DOR”.

INDICADOR DA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR
O indicador da temperatura do líquido de refrigeração do motor
indica a temperatura do líquido de refrigeração do motor.
Se o indicador se encontrar na zona verde durante as opera-
ções, é normal.
Se o indicador passar da zona vermelha (A) durante as opera-
ções, ativa-se o sistema de prevenção de sobreaquecimento.
(A) a (B): zona vermelha
(A) a (C): zona verde
(C) a (D): zona branca
O sistema de prevenção de sobreaquecimento é ativado da
seguinte forma.
Posição na zona vermelha (A): a luz de advertência da temperatura do líquido de refrigeração do motor (E)

mostra o visor de anomalia.
Posição na zona vermelha (B): as rotações do motor mudam para uma velocidade média, a luz de advertência

da temperatura do líquido de refrigeração do motor (E) mostra o visor da anomalia e a buzina de alarme toca
ao mesmo tempo.

O sistema de prevenção de sobreaquecimento continua a trabalhar até o indicador entrar na zona verde.
Se o indicador estiver na zona branca (D) quando o motor é ligado, realize a operação de aquecimento.
Visor (H) quando a temperatura está correta: o fundo (K) da luz

de advertência da temperatura do líquido de refrigeração do
motor acende a azul.

Visor (J) quando a temperatura é anormal: o fundo (K) da luz
de advertência da temperatura do líquido de refrigeração do
motor acende a vermelho.
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INDICADOR DA TEMPERATURA DO ÓLEO HIDRÁULICO
O indicador da temperatura do óleo hidráulico indica a tempe-
ratura do óleo hidráulico.
Se o indicador se encontrar na zona verde durante as opera-
ções, é normal.
Se o indicador passar da zona vermelha (A) durante as opera-
ções, o sistema de prevenção do sobreaquecimento é aciona-
do.
(A) a (B): zona vermelha
(A) a (C): zona verde
(C) a (D): zona branca
O sistema de prevenção de sobreaquecimento é ativado da seguinte forma.
Posição na zona vermelha (A): A temperatura do óleo hidráulico (E) mostra o visor de anomalia.
Posição na zona vermelha (B): A rotação do motor muda para um nível médio, a luz de advertência da tempe-

ratura do óleo hidráulico (E) mostra o visor da anomalia e a buzina de alarme toca ao mesmo tempo.
O sistema de prevenção de sobreaquecimento continua a trabalhar até o indicador entrar na zona verde.
Se o indicador estiver na zona branca (C) a (D) quando o motor é ligado, realize a operação de aquecimento.

NOTA
Quando o indicador se aproximar da zona vermelha (A) durante a operação, coloque o motor a trabalhar
ao ralenti baixo ou pare-o e espere que a temperatura do óleo hidráulico desça.
Visor (H) quando a temperatura está correta: o fundo (K) da luz

de advertência da temperatura do óleo hidráulico acende a
azul.

Visor (J) quando a temperatura é anormal: o fundo (K) da luz
de advertência da temperatura do óleo hidráulico acende a
vermelho.

INDICADOR DE COMBUSTÍVEL
O indicador de combustível indica a quantidade de combustível
existente no depósito de combustível.
O indicador deve manter-se na zona verde durante as opera-
ções.
Quando o indicador se aproximar da zona vermelha (A) duran-
te a operação, verifique e adicione combustível.
(A) a (B): Zona vermelha
(A) a (C): Zona verde
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OBSERVAÇÕES
• Quando o indicador entrar nas zonas vermelhas de (A) a (B), a luz de advertência do nível do combustível

(D) acende a vermelho.
• O nível correto de combustível pode não aparecer por breves momentos após o interruptor de arranque

ser rodado para a posição ON (ligado), contudo, isto não é fora do normal.
• Não indica o nível de combustível correto em encostas. Coloque a máquina em solo nivelado e verifique o

nível de combustível.
• Verifique o nível de combustível em solo nivelado antes de operar em encostas.
• Quando operar a máquina em encostas por um longo período de tempo, desloque a máquina para um solo

nivelado para verificar o nível de combustível, e continue a operação.

CONTADOR DE SERVIÇO/RELÓGIO
O contador de serviço/relógio indica o número total de horas
de trabalho da máquina ou a hora atual.
Quando o motor está a trabalhar, o contador de serviço avan-
ça, mesmo que a máquina não se desloque. O contador de
serviço avança 0,1 por cada 6 minutos de funcionamento, in-
dependentemente das rotações do motor.
Premindo o botão F4 no ecrã standard, pode mudar o visor do
relógio e o visor do contador de serviço.

OBSERVAÇÕES
• Se a bateria estiver desligada durante um longo período

de tempo para armazenamento, etc., a informação de
tempo poderá perder-se.

• O sistema de 12 horas ou 24 horas está disponível para a
visualização do relógio.

• Para obter pormenores sobre a configuração e a correção
da hora, consulte “REGULAÇÃO DO RELÓGIO”.

Visor do contador de serviço

Visor do relógio (visor de 12 horas)
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Visor do relógio (visor de 24 horas)

INDICADOR ECO/INDICADOR DA BARRA DE TRAÇÃO
O indicador ECO/indicador da barra de tração exibe o indica-
dor ECO (consumo de combustível imediato) (C) ou o indica-
dor da barra de tração (carga de trabalho) (D).
O consumo de combustível imediato significa a taxa de consu-
mo de combustível em cada momento, que varia conforme a
carga de trabalho e as rotações do motor.
Quando o indicador está na zona verde (A), o consumo de
combustível imediato está num nível bom a médio.
Quando o indicador está na zona amarela (B), o consumo de
combustível imediato está num nível mau.

OBSERVAÇÕES
Apesar de não existir qualquer anomalia na máquina quando o indicar entra na zona amarela, para a conserva-
ção do ambiente global reduza a potência de saída do motor até ao ponto em que não influencie adversamente
a operação. Efetue as operações de poupança de energia dentro da zona verde. Desloque-se menos frequen-
temente. Isso também ajuda às operações de poupança de energia. Pense no melhor método de operação pa-
ra poupar energia.

INDICADOR DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
O indicador do consumo de combustível indica o consumo mé-
dio de combustível da máquina.
(A): apresenta o consumo médio de combustível de um dia

(das 24 horas do dia até às 24 horas do dia seguinte).
(B): apresenta o consumo de combustível parcial em avalia-

ção.
(C): apresenta o consumo de combustível parcial com a avalia-

ção parada.

OBSERVAÇÕES
O visor do indicador do consumo de combustível pode ser al-
ternado entre o consumo médio de combustível por dia e o
consumo médio de combustível durante um período seleciona-
do (consumo de combustível parcial).
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INDICADOR DO NÍVEL DE DEF
O indicador do nível de DEF indica o nível restante de DEF.
Se o indicador se encontrar na zona verde durante as opera-
ções, é normal.
Se o indicador se aproximar de (A) na zona vermelha durante
a operação, verifique e adicione DEF.
(A) a (B): zona vermelha
(A) a (C): zona verde
Quando o indicador entrar na zona vermelha de (A) a (B), a luz
de advertência do nível de DEF (1) acende a vermelho.
Se o nível do DEF continuar a diminuir depois da luz acender a
vermelho, a potência do motor é reduzida.
Quando o nível de DEF restante não puder ser detetado, a luz de advertência do nível de DEF (1) acende a
amarelo.

OBSERVAÇÕES
• Imediatamente após rodar o interruptor de arranque para a posição ON ligado) e enquanto o motor está a

trabalhar, a luz de advertência do nível de DEF (1) acende a branco. No entanto, isto não indica uma ano-
malia.

• Em tempo frio, o nível de DEF não pode ser detetado e a luz de advertência do nível de DEF (1) acende a
branco durante aproximadamente 1 hora. No entanto, isto não indica uma anomalia.

• Mesmo se a luz de advertência do nível de DEF (1) não acender a branco, pode demorar bastante tempo
para que o indicador do nível de DEF exiba a posição correta.
Tenha em atenção que os seguintes casos não são anormais:
• Quando é adicionado DEF enquanto o interruptor de arranque é mantido na posição ON (ligado).
• Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON (ligado) imediatamente após adicionar

DEF (dentro de aproximadamente 30 segundos).
Antes de adicionar DEF, rode o interruptor de arranque para a posição OFF (desligado). Espere um pouco
depois de adicionar e depois rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado).

INTERRUPTORES DO MONITOR

(1) Botão de função
(2) Interruptor de cancelamento do alarme
(3) Interruptor seletor do modo de operação

(4) Interruptor seletor do modo de pedal
(5) Interruptor seletor do modo de mudança de veloci-

dades
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(6) Interruptor de definição da velocidade de desloca-
ção em marcha-atrás

BOTÕES DE FUNÇÃO E ÍCONES DE GUIA
• Os botões de função (1) no fundo do visor do monitor são

6 botões (F1 a F6). A função de cada botão difere de acor-
do com o conteúdo de cada ecrã.

• Em cada ecrã, pode confirmar a função dos botões (1) pe-
los ícones de guia (2) exibidos no topo do botão.

• Quando o ícone de guia (2) não for exibido, o botão (1)
não funciona mesmo que seja premido.

• Mesmo se o ícone de guia (2) seja premido, este não fun-
cionará. Prima o botão de função (1) diretamente abaixo
do ícone de guia (2) para operar a função.

Quando o visor do monitor exibir o ecrã standard, os tipos de ícones de guia e as funções dos botões de fun-
ção são os seguintes:
Para mais informações sobre cada função, consulte a explicação detalhada de cada item
(O) Botão F1: Interruptor de personalizar
(A) Botão F2: Interruptor seletor do multi-indicador

(B) Botão F3: Botão seletor da imagem da câmara.
(C) Botão F4: Botão seletor do visor do relógio/contador de

serviço
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(D) Botão F5: Botão do visor de Anomalia Atual
(Apenas enquanto a luz de advertência está acesa)
(E) Botão F5: Botão de eliminação do guia de poupança de

energia (ECO)
(Enquanto o guia ECO for apresentado)
(F) Botão F6: Botão de visualização do menu do utilizador

Os ícones de guia e as suas funções diferem conforme o conteúdo do ecrã exibido, mas os ícones de guia
representativos frequentemente utilizados e as suas funções são os seguintes:
(G) Botão F1 ou F3: Move para o item da esquerda. (Quando

está no menu esquerdo, desloca-se para o menu direito.)
(H) Botão F2 ou F4: Move para o item da direita. (Quando está

no menu direito, desloca-se para o menu esquerdo.)

(I) Botão F3: Move para o item abaixo (seguinte). (Quando es-
tá na última linha, passa para a primeira linha.)

(J) Botão F4: Move para o item acima (anterior). (Quando está
na primeira linha, passa para a última linha.)

(K) Botão F5: Cancela qualquer alteração e volta ao ecrã ante-
rior.

(L) Botão F6: Decide qualquer seleção e altera o conteúdo e
avança para o ecrã seguinte.

EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES OPERAÇÃO

3-40



OBSERVAÇÕES
• Mesmo que alguns ícones de guia parecem iguais, as suas posições de exibição e os respetivos botões de

função podem diferir de acordo com os ecrãs a ser exibidos.
• Para os ícones de guia e as suas funções não explicados anteriormente, consulte as páginas em que os

métodos de controlo dos respetivos ecrãs são explicados.

INTERRUPTOR DE CANCELAMENTO DO ALARME
O interruptor de cancelamento do alarme é usado para parar o alarme para o item de aviso onde existe uma
anomalia.
O alarme não pode ser parado de acordo com o conteúdo do
aviso.

INTERRUPTOR SELETOR DO MODO DE OPERAÇÃO
O interruptor seletor do modo de operação é usado para mu-
dar o modo de operação do motor.
Normalmente, todas as operações podem ser realizadas no
modo E, e este modo reduz o consumo de combustível.
Comparado com o modo E, o modo P tem mais potência, mas
o consumo de combustível aumenta.
Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON
(ligado), o modo utilizado na operação anterior é selecionado.
No ecrã standard, o modo selecionado é visualizado no topo
do ecrã.

INTERRUPTOR SELETOR DO MODO DE PEDAL
O interruptor seletor do modo de pedal é utilizado para mudar
o modo de pedal entre o modo de desaceleração e modo de
travagem.
Se o pedal do desacelerador/travão é pressionado no modo de
desaceleração, a velocidade de deslocação e as rotações do
motor baixam.
Se o pedal do desacelerador/travão é pressionado no modo de
travagem, a velocidade de deslocação baixa mas as rotações
do motor não baixam.
Normalmente, selecione o modo de desaceleração. Se quiser
operar a máquina com uma velocidade de deslocação reduzi-
da sem sacrificar a velocidade do equipamento de trabalho, selecione o modo de travão.
Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON (ligado), o modo de desaceleração é seleciona-
do.
O modo selecionado é visualizado no topo do ecrã.
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INTERRUPTOR SELETOR DO MODO DE MUDANÇA DE VELOCIDADES
O Interruptor seletor do modo de mudança de velocidades é
utilizado para mudar o modo de mudança de velocidades entre
o modo de mudança rápida e modo de mudança variável.
Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON
(ligado), o modo utilizado na operação anterior é selecionado.
O modo selecionado é visualizado no topo do ecrã.

INTERRUPTOR DE CONTROLO DA VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO EM MAR-
CHA-ATRÁS
O interruptor de definição da velocidade de deslocação em
marcha-atrás é usado para definir a velocidade de deslocação
em marcha-atrás.

BOTÕES DE FUNÇÃO
A operação dos botões de função no ecrã standard

INTERRUPTOR DE PERSONALIZAR

kk CUIDADO
Para garantir a segurança, pare sempre a máquina antes de operar o interruptor de personalizar.
 
Prima o botão F1, e o ecrã “Seleção de Modo” é exibido.
No ecrã de “Seleção de Modo” pode configurar e guardar os
seguintes itens de acordo com as suas preferências.

Item Conteúdo das definições

Modo de Opera-
ção

Potência/Economia

Modo de Mudan-
ça de Velocida-
des

Mudança rápida / Mudança variável

Modo de Pedal Modo de desaceleração/Modo de travagem

Definição da Ve-
locidade de Des-
locação em Mar-
cha-Atrás

-1/0/+1/+2/+3 (5 níveis)

Visualização de
Gráfico de Carga

ON (LIGADO)/OFF (DESLIGADO)

Modo de Lâmina RÁPIDO/NORMAL/PRECISO

Modo de Direção NORMAL/PRECISO
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Item Conteúdo das definições

Configuração da
1ª Velocidade

-2/-1/0/+1/+2 (5 níveis)

Configuração da
2ª Velocidade

-2/-1/0/+1/+2 (5 níveis)

Configuração da
3ª Velocidade

-2/-1/0 (3 níveis)

MODO DE OPERAÇÃO
Selecione “Modo de Operação” no ecrã “Seleção de Modo”, e
prima o botão F6.
O modo de operação do motor pode ser alterado de acordo
com a operação.
O modo de operação pode também ser alterado com o inter-
ruptor seletor do modo de operação.

MODO DE MUDANÇA DE VELOCIDADES
Selecione “Modo de Mudança de Velocidades” no ecrã “Sele-
ção de Modo” e prima o botão F6.
O modo de mudança de velocidades pode ser alterado de
acordo com o trabalho.
O modo de mudança de velocidades também pode ser altera-
do pelo interruptor seletor do modo de mudança de velocida-
des.

MODO DE PEDAL
Selecione “Modo de Pedal” no ecrã “Seleção de Modo” e prima
o botão F6.
O modo de pedal pode ser alterado de acordo com a opera-
ção.
O modo de pedal pode também ser alterado com o interruptor
seletor do modo de pedal.
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DEFINIÇÃO DA VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO EM MARCHA-ATRÁS
Selecione “Definição da Velocidade de Deslocação em Mar-
cha-Atrás” no ecrã “Seleção de Modo” e prima o botão F6.
A velocidade de deslocação em marcha-atrás pode ser sele-
cionada num de 5 níveis de acordo com a operação.
A velocidade de deslocação em marcha-atrás pode também
ser definida com o interruptor de definição da velocidade de
deslocação em marcha-atrás.

VISOR DE CARGA
Selecione “Visor de Carga” no ecrã “Seleção de Modo”, e pri-
ma o botão F6.
A Exibição/Não exibição do gráfico de carga pode ser mudada.

O eixo horizontal (X) indica o tempo e o eixo vertical (Y) indica
a força da barra de tração no gráfico de carga.
À semelhança do indicador ECO, recomenda-se para utiliza-
ção na zona verde (G).
Os gráficos no ecrã são atualizados e deslocados para a es-
querda em intervalos de vários segundos. (A informação mais
recente é exibida na extremidade direita).

MODO DE LÂMINA
Selecione “Modo de Lâmina” no ecrã “Seleção de Modo”, e pri-
ma o botão F6.
O modo de Lâmina pode ser alterado de acordo com a opera-
ção.
Ao definir para o modo “FAST” (rápido), o arranque de opera-
ções para RAISE (elevar) e LOWER (baixar) torna-se rápido.
Ao definir para o modo “FINE” (preciso), o arranque de opera-
ções para RAISE (elevar) e LOWER (baixar) torna-se suave.
Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON
(ligado), o modo utilizado na operação anterior é selecionado.
O modo selecionado é visualizado no topo do ecrã.
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MODO DE DIREÇÃO
Selecione “Modo de Direção” no ecrã “Seleção de Modo”, e
prima o botão F6.
O modo de direção pode ser alterado de acordo com o traba-
lho.
No modo NORMAL, incline o joystick (alavanca de direção,
sentido de marcha e mudança de velocidades) para a direita
ou para a esquerda até que o esforço de operação se torna
mais amplo, e a máquina faz uma viragem pivô.
Incline o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e
mudança de velocidades) mais a partir dessa posição, e a má-
quina irá fazer uma viragem de contrarrotação.
No modo FINE (preciso), incline o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e mudança de velocidades)
mais para a direita ou para a esquerda a partir da posição em que o esforço de operação se torna mais amplo,
e a máquina faz uma viragem pivô.
Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON (ligado), o modo normal é selecionado.
O modo selecionado é visualizado no topo do ecrã.

CONFIGURAÇÃO DA 1.ª VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO
Selecione “Configuração da 1.ª Velocidade de Deslocação” no
ecrã “Seleção de Modo”, e prima o botão F6.
A 1.ª velocidade de deslocação no modo de mudança rápida
pode ser selecionada num de 5 níveis de acordo com a opera-
ção.
Ao definir antecipadamente a velocidade de deslocação de
acordo com a operação, não é necessário efetuar mudanças
de velocidade ao operar o joystick (alavanca de direção, senti-
do de marcha e mudança de velocidades).
Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON
(ligado), “0” é definido (Regressa à 1.ª velocidade de desloca-
ção predefinida.)
Se quiser configurar a velocidade de deslocação para mais rá-
pida ou mais lenta que a 1.ª velocidade de deslocação predefi-
nida, prima o botão F3 ou o botão F4 para definir a velocidade
de deslocação.
Pode aumentar ou diminuir a velocidade em 2 níveis cada.
(A) +2: Aumenta 2 níveis da 1ª velocidade de deslocação pre-

definida
(B) +1: Aumenta 1 nível da 1ª velocidade de deslocação prede-

finida
(C) 0: 1ª velocidade de deslocação predefinida
(D) -1: Diminui 1 nível da 1ª velocidade de deslocação predefinida
(E) -2: Diminui 2 níveis da 1ª velocidade de deslocação predefinida
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CONFIGURAÇÃO DA 2.ª VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO
Selecione “Configuração da 2.ª Velocidade de Deslocação” no
ecrã “Seleção de Modo” e prima o botão F6.
A 2.ª velocidade de deslocação no modo de mudança rápida
pode ser selecionada num de 5 níveis de acordo com a opera-
ção.
Pode aumentar ou diminuir a velocidade em 2 níveis cada.
+2: Aumenta 2 níveis a partir da 2.ª velocidade de deslocação

predefinida
+1: Aumenta 1 nível a partir da 2.ª velocidade de deslocação

predefinida
0: 2.ª velocidade de deslocação predefinida
-1: Diminui 1 nível a partir da 2.ª velocidade de deslocação predefinida
-2: Diminui 2 níveis a partir da 2.ª velocidade de deslocação predefinida
Para obter pormenores sobre o método de configuração da velocidade de deslocação, consulte“CONFIGURA-
ÇÃO DA 1.ª VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO”.
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CONFIGURAÇÃO DA 3.ª VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO
Selecione “Configuração da 3.ª Velocidade de Deslocação” no
ecrã “Seleção de Modo” e prima o botão F6.
A 3.ª velocidade de deslocação no modo de mudança rápida
pode ser selecionada num de 3 níveis de acordo com a opera-
ção.
Pode aumentar ou diminuir a velocidade em 1 nível de cada.
0: Aumenta 1 nível a partir da 3.ª velocidade de deslocação

predefinida
-1: 3.ª velocidade de deslocação predefinida
-2: Diminui 1 nível a partir da 3.ª velocidade de deslocação

predefinida
Para obter pormenores sobre o método de configuração da velocidade de deslocação, consulte“CONFIGURA-
ÇÃO DA 1.ª VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO”.

MÉTODO PARA CONFIGURAR CADA ITEM E GUARDAR A MEMÓRIA
1. Pressione o botão F3 ou F4 no ecrã “Seleção de Modo”

para colocar o cursor amarelo no item alvo de alteração
de configuração e depois prima o botão F6.
O ecrã de alteração da configuração do item selecionado
é exibido.

2. Prima o botão F3 ou F4 para deslocar o cursor amarelo
para uma definição a alterar e prima o botão F6.
(A figura mostra um exemplo do ecrã de alteração de con-
figuração quando o “Modo de Operação” está seleciona-
do.)

3. Quando a alteração da configuração de cada item estiver
concluída, prima o botão F2.
O ecrã de guardar memória é exibido.
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4. Verifique a definição de cada item (à esquerda do ecrã).
5. Prima o botão F3 ou F4 para deslocar o cursor amarelo

para um número de memória (“M1” a “M5”) para guardar e
prima o botão F6.
A definição é guardada pela operação acima.

MÉTODO PARA ACEDER À MEMÓRIA
1. Prima o botão F1 no ecrã “Seleção de Modo”.

O ecrã do modo de acesso à memória é exibido.

2. Prima o botão F3 ou F4 para deslocar o cursor amarelo
para um número de memória (de “M1” a “M5”) à qual ace-
der.
Quando o cursor é configurado para o número, a configu-
ração guardada na memória é exibida no lado direito do
ecrã.

3. Aceda à configuração selecionada premindo o botão F6.

BOTÃO SELETOR DA IMAGEM DA CÂMARA
No ecrã standard, prima o botão F3 para mudar para o visor de
imagem da câmara.

Prima o botão F3 quando a imagem da câmara é exibida, e o
ecrã volta para o ecrã standard.
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Outras operações de modo enquanto a imagem da câmara é exibida
Mesmo quando a imagem da câmara é exibida, é possível operar os modos seguintes.
• É possível mudar o modo de operação premindo o botão

seletor do modo de operação.
Quando o modo de operação é alterado, o ecrã volta auto-
maticamente para o ecrã standard.
Quando a máquina faz marcha-atrás, o ecrã não volta pa-
ra o ecrã standard mesmo se o modo de operação for al-
terado.

OBSERVAÇÕES
Se for premido o botão seletor do modo de operação
quando a máquina faz marcha-atrás, o modo de operação
é alterado, no entanto, não é exibido no ecrã.

• É possível mudar o modo de mudança de velocidades
premindo o botão seletor do modo de mudança de veloci-
dades.

• Prima o interruptor de definição da velocidade de desloca-
ção em marcha-atrás para definir a velocidade de desloca-
ção em marcha-atrás.

• Premindo o botão para cancelar o alarme, é possível parar
o sinal de alarme para o item de aviso onde há uma ano-
malia.
Mesmo que o interruptor de cancelar alarme seja premido,
o ecrã de visualização da imagem da câmara nem muda
para outro ecrã nem volta para o ecrã standard.
Dependendo do aviso, o sinal de alarme não para de soar
premindo o interruptor de cancelar alarme.
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• Prima o botão seletor do modo de pedal para mudar o mo-
do de pedal.

Ações contrárias à advertência durante a visualização da imagem da câmara
Se ocorrer um erro ou aviso na máquina enquanto a imagem
da câmara é exibida, a luz de advertência pisca no topo es-
querdo do ecrã.

• Se a luz de advertência for exibida, prima o botão F3 para
voltar para o ecrã standard, e verifique o conteúdo do vi-
sor de erro ou de aviso.
Enquanto a luz de aviso estiver a piscar, o ecrã volta auto-
maticamente ao ecrã standard se não acionar nenhuma
alavanca durante mais de 10 segundos.
Quando o ecrã volta para o ecrã standard, a luz de adver-
tência no topo esquerdo do ecrã apaga-se e um erro ou
aviso é exibido no centro do ecrã.

• Se for exibido um erro, desloque a máquina, coloque-a nu-
ma posição segura e mande efetuar imediatamente uma
inspeção.
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INTERRUPTOR SELETOR DO VISOR DO RELÓGIO/CONTADOR DE SERVIÇO
Premindo o botão F4, pode mudar o contador de serviço e o
visor do relógio no ecrã standard.

Se premir o botão F4 enquanto o relógio é exibido, o contador
de serviço é exibido em vez do relógio.
Se premir o botão F4 enquanto o contador de serviço é exibi-
do, o relógio é exibido em vez do contador de serviço.

INTERRUPTOR SELETOR DO MULTI-INDICADOR
Os itens do visor multi-indicador podem ser mudados premindo
o botão de função F2.
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MÉTODO PARA USAR O MULTI-INDICADOR
O multi-indicador pode mostrar os itens seguintes.

Item de seleção multi-indicador Observações

Rotação do motor Há uma luz de advertência

Velocidade da máquina -

Pressão da bomba do equipa-
mento de trabalho

-

Tensão da bateria Há uma luz de advertência

Força da barra de tração -

Visualização do relógio -

Um valor aproximado indicado pelo multi-indicador é o seguinte.
Rotação do motor
(1) 500 rpm
(2) 1000 rpm
(3) 1500 rpm
(4) 2000 rpm
(5) 2750 rpm
(6) 3000 rpm
• (1) a (5): Zona verde
• (5) a (6): Zona vermelha

Durante a operação, tente manter o ponteiro na zona verde.
Velocidade da máquina
(1) 0 km/h
(2) 5 km/h
(3) 10 km/h
(4) 15 km/h

Pressão da bomba do equipamento de trabalho
(1) 0 MPa {0 kg/cm2}
(2) 10 MPa {102 kg/cm2}
(3) 20 MPa {204 kg/cm2}
(4) 30 MPa {306 kg/cm2}
(5) 40 MPa {408 kg/cm2}
(6) 50 MPa {510 kg/cm2}
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Tensão da bateria
(1) 0 V
(2) 15 V
(3) 20 V
(4) 25 V
(5) 30 V
(6) 31 V
• (1) a (2): Zona vermelha
• (2) a (5): Zona verde
• (5) a (6): Zona vermelha

Quando o ponteiro se encontrar na zona verde durante a operação, é normal. Se o ponteiro se encontrar na
zona vermelha, o carregamento durante o funcionamento do motor não é realizado normalmente.
Pare a operação, desloque a máquina para um local seguro, e depois peça ao seu representante da Komatsu
que proceda à inspeção e manutenção.
Força da barra de tração
(1) 0 W
(2) 0,2 W
(3) 0,4 W
(4) 0,6 W
(5) 0,8 W
(6) 1,0 W

Visualização do relógio

OBSERVAÇÕES
O sistema de 12 horas ou 24 horas está disponível para a vi-
sualização do relógio.
Para pormenores sobre a regulação do relógio, consulte “RE-
GULAÇÃO DO RELÓGIO (3-75)”.
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INTERRUPTOR DE VISUALIZAÇÃO DO MENU DO UTILIZADOR
Quando o botão F6 é premido no ecrã standard, o ecrã do me-
nu do utilizador será apresentado, no qual poderá fazer várias
configurações para a máquina no visor do monitor.

MENU DO UTILIZADOR
O menu do utilizador é composto pelos seguintes tipos. Prima
os botões F1 e F2 para se deslocar para a direita e para a es-
querda de modo a selecionar os ecrãs de menu.
(a) “Guia de Poupança de Energia”
(b) “Configuração da Máquina”
(c) “Regeneração de Dispositivos após Tratamento”
(d) “Informação SCR”
(e) “Manutenção”
(f) “Configuração do Monitor”
(g) Verificação de Correspondência
Estes menus (a) a (g) destinam-se a configurar e confirmar os
itens seguintes:
Para obter pormenores sobre as operações em cada menu,
consulte as páginas de explicação detalhada dos respetivos
itens.

(a) “Guia de Poupança de Energia”
• Verificação do registo de operação
• Verificação do registo do guia ECO
• Verificação e redefinição do registo do consumo de com-

bustível
• Configuração do visor
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(b) “Configuração da Máquina”
• Modo de rotação da ventoinha no sentido inverso
• Configuração do temporizador de paragem automática do

ralenti

(c) “Regeneração de Dispositivos após Tratamento”
• Configuração para a desativação da regeneração
• Operação da regeneração manual para posição estacio-

nária

(d) “Informação SCR”
• Verificação do nível de DEF
• Informação sobre o sistema de DEF

(e) “Manutenção”
• Verificação e redefinição de vários tempos de manutenção

(f) “Configuração do Monitor”
• Ajuste do ecrã
• Ajuste do ecrã (câmara)
• Regulação do relógio
• Seleção do idioma
• Informação sobre a chave ID
• ID do Operador
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(g) Verificação de Correspondência
• Verificação do conteúdo da correspondência e resposta à

mesma

Operação no ecrã do menu do utilizador
No ecrã do menu do utilizador é possível efetuar as seguintes
operações com os interruptores F1 a F6.

F1: Desloca-se para o menu da esquerda. Quando está no
menu esquerdo, desloca-se para o menu direito.

F2: Desloca-se para o menu da direita. Quando está no menu
direito, desloca-se para o menu esquerdo.

F3: desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Quando
está na última linha, passa para a primeira linha da página
seguinte.

F4: desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quando
está na primeira linha, passa para a última linha da página
anterior.

F5: Devolve o ecrã ao ecrã standard.
F6: Exibe o ecrã de configuração do item selecionado.
• Se não for utilizado nenhum botão durante 30 segundos

no ecrã do menu do utilizador, o ecrã volta automatica-
mente para o ecrã anterior.
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GUIA DE POUPANÇA DE ENERGIA
Cada item do menu de “Guia de Poupança de Energia” (a) é
utilizado para exibir e configurar a notificação relevante para
poupar energia.

VERIFICAR OS REGISTOS DE OPERAÇÃO
Selecione “Registos de Operação” (1) no ecrã de menu do
“Guia de Poupança de Energia”, e prima depois o botão F6.
No menu “Registos de Operação”, são exibidas as horas de
trabalho, Consumo de Combustível Médio, Horas de trabalho
efetivas, Consumo de Combustível Médio (Trabalho Efetivo),
Consumo de Combustível, Horas de Inatividade e a relação do
tempo do modo E diário ou com base num período de avalia-
ção parcial.

Operação no ecrã de Registos de Operação
No ecrã de “Registos de Operação”, pode efetuar as seguintes
operações premindo o botão F3 a F5.
F3: Exibe a página seguinte. Quando se encontra na última pá-

gina, exibe a primeira página.
F4: Exibe a página anterior. Quando se encontra na primeira

página, exibe a última página.
F5: Devolve o ecrã ao ecrã do menu “Guia de Poupança de

Energia”.
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VERIFICAR O REGISTO DO GUIA ECO
Selecione os “Registos do Guia ECO” (2) a partir do ecrã do
“Guia de Poupança de Energia”, e prima depois o botão F6.
No menu “Registos do Guia ECO”, exiba a frequência de exibi-
ção do guia ECO diariamente ou durante o período de avalia-
ção parcial.

Operações no ecrã “Registos do Guia ECO”
Prima o botão F5 para efetuar a seguinte operação no ecrã
“Registos do Guia ECO”.
F5: Devolve o ecrã ao ecrã “Guia de Poupança de Energia”.

OBSERVAÇÕES
O guia ECO apresenta o guia para uma operação economiza-
dora de energia. Este visor pode ser exibido no ecrã standard
enquanto a máquina estiver a funcionar.

VERIFICAR O REGISTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Selecione o “Registo da Média do Consumo de Combustível”
(3) no ecrã “Guia de Poupança de Energia”, e prima depois o
botão F6.
No ecrã “Registo da Média do Consumo de Combustível”, é
exibido o gráfico da média do consumo de combustível por ho-
ra durante as Últimas 12 horas ou o gráfico do consumo de
combustível diário durante os Últimos 7 dias.
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Operação no ecrã “Registo da Média do Consumo de Combustível”
No ecrã “Registo da Média do Consumo de Combustível”, é
possível efetuar as seguintes operações com os botões F1, F2
e F5.
F1: Apaga os dados do gráfico.
F2: Muda as exibições dos gráficos da média do consumo de

combustível.
F5: Devolve o ecrã ao ecrã “Guia de Poupança de Energia”.

OBSERVAÇÕES
O valor apresentado do consumo de combustível e da taxa de
consumo do combustível podem diferir do valor real devido às
condições de operação dos clientes (combustível usado, clima
ou tipo de trabalho, etc.).

Mudar os gráficos exibidos
Prima F2 no ecrã “Registo da Média do Consumo de Combus-
tível” para mudar o gráfico atualmente exibido para outro.

OBSERVAÇÕES
Existem 2 tipos de gráficos. Um apresenta o consumo médio
de combustível por hora durante as últimas 12 horas e o outro
o consumo médio de combustível diário durante os últimos 7
dias. É possível alternar entre os dois.
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Eliminar o Registo da Média do Consumo de Combustível
1. Quando o botão F1 (ELIMINAR) é premido, é exibido o

ecrã de reconfirmação apresentado na figura.
2. Quando o botão F6 é premido no ecrã de reconfirmação,

os gráficos de dados durante as últimas 12 horas e os últi-
mos 7 dias são ambos eliminados, e o ecrã regressa ao
ecrã “Registo da Média do Consumo de Combustível”.

OBSERVAÇÕES
Prima o botão F5 para cancelar a operação de eliminação
de dados (eliminar).

ALTERAR A DEFINIÇÃO DE VISUALIZAÇÃO
Selecione “Configurações” (4) no ecrã “Guia de Poupança de
Energia”, e prima depois o botão F6.
No ecrã “Configurações” encontram-se disponíveis as seguin-
tes operações.
• Definição da Visualização da Média do Consumo de Com-

bustível
• Alteração da Visualização/Não visualização do indicador

ECO e indicador da barra de tração
• Definição do Valor Alvo de Combustível na Visualização

do Indicador ECO
• Alteração da Visualização/Não visualização da Visualização do Guia ECO
• Alteração da Visualização/Não visualização da Visualização do Guia ECO com Chave OFF (desligada)

Operações no ecrã “Configurações”
No ecrã “Configurações”, é possível efetuar as seguintes ope-
rações com os botões F3 a F6.
F3: Desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Quando

está na última linha, passa para a primeira linha.
F4: Desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quando

está na primeira linha, passa para a última linha.
F5: Devolve o ecrã ao ecrã “Guia de Poupança de Energia”.
F6: Exibe o ecrã de configuração do item selecionado.
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CONFIGURAR O VISOR DO INDICADOR DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
É possível alterar o visor do indicador de consumo de combus-
tível (5) e a configuração de visualização/não visualização.

1. Selecione “Visualização da Média do Consumo de Com-
bustível” (6) a partir do ecrã “Configurações” e depois pri-
ma o botão F6.
Neste ecrã, é possível efetuar as seguintes operações
com os botões F3 a F6.
F3: Desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo).

Quando está na última linha, passa para a primeira linha
da página seguinte.

F4: Desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quan-
do está na primeira linha, passa para a última linha da
página anterior.

F5: Cancela a configuração e volta ao ecrã de “Configura-
ções”.

F6: Muda a configuração e volta ao ecrã de “Configura-
ções”.

2. É exibido o ecrã de “Visualização da Média do Consumo
de Combustível”.
• “1 Dia”

Apresenta a média do consumo de combustível das
24 horas do dia até às 24 horas do dia seguinte.

• “Tempo Parcial”
Apresenta a média do consumo de combustível durante o período de avaliação parcial.
Selecione “Tempo Parcial” para iniciar a avaliação automática do consumo de combustível.

• “Não Usar”
Não exibe o indicador do consumo de combustível.
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OBSERVAÇÕES
Quando selecionar a avaliação parcial, o interruptor de para-
gem da avaliação F1 (“STOP”) é exibido no ecrã de “Registos
da Operação” e no ecrã de “Registos de Guia ECO”.
Quando para a avaliação, selecione o ecrã “Registos de Ope-
ração” (1) ou o ecrã “Registos de Guia ECO” (2) no menu
“Guia de Poupança de Energia” (a).
Desloque-se para cada ecrã, prima o interruptor de paragem
da avaliação F1 (“STOP”).

ALTERAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO/NÃO VISUALIZAÇÃO DO INDICADOR ECO E
INDICADOR DA BARRA DE TRAÇÃO
Poderá especificar o item a ser apresentado no visor (7) do
ecrã standard.
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1. Selecione “Visualização do Indicador ECO” (8) a partir do
ecrã de “Configurações”, depois, prima o botão F6.

2. O ecrã “Visualização do Indicador ECO” é exibido.
“Tração”: Exibe o indicador da força da barra de tração (A)

no ecrã standard.
“Consumo de Combustível”: Exibe o indicador ECO (B) no

ecrã standard.
“OFF” (desligado): Não exibe nada no visor (7).

Neste ecrã, é possível efetuar as seguintes operações com os
botões F3 a F6.
F3: desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Quando

está na última linha, passa para a primeira linha da página
seguinte.

F4: desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quando
está na primeira linha, passa para a última linha da página
anterior.

F5: Cancela a configuração e volta ao ecrã de “Configura-
ções”.

F6: Muda a configuração e volta ao ecrã de “Configurações”.

DEFINIR O VALOR ALVO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL EXIBIDO NO INDI-
CADOR ECO
É possível alterar o valor alvo do consumo de combustível (o
valor limite superior da zona verde) do indicador ECO (7).
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1. Selecione “Valor Alvo de Combustível na Visualização do
Indicador ECO” (9) no ecrã “Configurações” e prima o bo-
tão F6.

2. É exibido o “Valor Alvo de Combustível na Visualização do Indicador ECO”.
Neste ecrã, é possível efetuar as seguintes operações
com os botões F3 a F6.
F3: reduz o valor alvo do consumo de combustível em
1 ℓ/h.
F4: aumenta o valor alvo do consumo de combustível em
1 ℓ/h.
F5: cancela a alteração de configuração e volta ao ecrã

Configurações.
F6: muda a configuração e volta ao ecrã Configurações.

ALTERAR VISUALIZAÇÃO/NÃO VISUALIZAÇÃO DO GUIA ECO
É possível alterar a configuração de visualização/não visualiza-
ção do guia ECO (10).

1. Selecione “Visualização do Guia ECO” (11) a partir do
ecrã de “Configurações”, depois, prima o botão F6.

2. O ecrã de configuração da “Visualização do Guia ECO” é
exibido.
ON (LIGADO): Apresenta o Guia ECO (10) no ecrã stan-

dard.
OFF (desligado): Não apresenta o Guia ECO (10) no ecrã

standard.

Neste ecrã, é possível efetuar as seguintes operações com os
botões F3 a F6.
F3: Desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Quando

está na última linha, passa para a primeira linha da página
seguinte.

F4: Desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quando
está na primeira linha, passa para a última linha da página
anterior.

F5: Cancela a configuração e volta ao ecrã de “Configura-
ções”.
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F6: Muda a configuração e volta ao ecrã de “Configurações”.

ALTERAR VISUALIZAÇÃO/NÃO VISUALIZAÇÃO DO GUIA COM A CHAVE DES-
LIGADA
É possível alterar a configuração de Visualização/Não visuali-
zação do guia (12) quando a chave de ignição é desligada.

1. Selecione “Visualização do Guia ECO com Chave OFF
(desligada)” (13) a partir do ecrã de “Configurações”, de-
pois prima o botão F6.

2. É exibido o ecrã de configuração para “Visualização do
Guia ECO com Chave OFF (desligada)” .
ON (ligado): Apresenta o Guia ECO (12) no ecrã final.
OFF (desligado): Não apresenta o Guia ECO (12) no ecrã

final.
Neste ecrã, é possível efetuar as seguintes operações
com os botões F3 a F6.
F3: Desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo).

Quando está na última linha, passa para a primeira li-
nha.

F4: Desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quando está na primeira linha, passa para a última
linha.

F5: Cancela a alteração de configuração e volta ao ecrã de Configurações.
F6: Muda a configuração e devolve o ecrã ao ecrã de Configurações.

CONFIGURAÇÕES DA MÁQUINA
Cada item deste menu (b) é utilizado como item de configura-
ção da máquina.
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VENTOINHA HIDRÁULICA EM SENTIDO INVERSO

kk AVISO
Depois de desligar o motor, verifique em redor do motor quanto a folhas secas ou terra presas.
Em especial, verifique cuidadosamente em redor do coletor de escape, do turbocompressor e dos dis-
positivos após tratamento por terra presa que poderá provocar incêndios.
 
O modo de rotação em sentido inverso da ventoinha hidráulica (sentido inverso da ventoinha) pode ser utilizado
para remover insetos e sujidade agarrados ao núcleo do radiador, soprando ar para dentro da máquina com a
ventoinha.
Antes de iniciar a ventoinha hidráulica em sentido inverso, certifique-se de que não existe nenhuma substância
combustível nas imediações que possa ser sugada pela ventoinha.
Em circunstâncias de frio, realize a limpeza pela rotação da ventoinha no sentido inverso durante menos de 5
minutos. Se a rotação da ventoinha no sentido inverso for realizada por um período prolongado, a mangueira
de DEF pode congelar.
Se a operação de rotação da ventoinha no sentido inverso for
realizada enquanto o visor de regeneração de dispositivos
após tratamento (A) mostrar que a regeneração está em fun-
cionamento, as rotações do motor poderão não aumentar mes-
mo se o indicador de controlo do combustível estiver na posi-
ção de Ralenti elevado (MAX), contudo, isso não é uma avaria.
1. Coloque a alavanca do travão de estacionamento e a ala-

vanca de bloqueio do equipamento de trabalho na posição
LOCK (bloquear).

2. Realize a operação de aquecimento do motor.
Se a operação de aquecimento não for realizada, o fluxo
de ar pode ser insuficiente.

3. Após terminar a operação de aquecimento, coloque o indicador de controlo do combustível para a posição
de Ralenti baixo (MIN).

4. Pare o motor.
5. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico e a tampa de inspeção do depósito de combustível.
6. Retire a tampa inferior.
7. Rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado).
8. Selecione “Modo de Rotação da Ventoinha no Sentido In-

verso” (1) no ecrã do menu “Configuração da Máquina”
(b).

9. Prima o botão F6.
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Se a alavanca do travão de estacionamento ou a alavanca
de bloqueio do equipamento de trabalho estiver na posi-
ção FREE (desbloquear) ou o motor estiver a funcionar, o
ecrã apresentado na figura é exibido e a rotação da ven-
toinha não é invertida.

10. Prima o botão F6 quando o ecrã de confirmação da rota-
ção em sentido inverso da ventoinha for exibido.
Quando cancelar a operação de rotação em sentido inver-
so da ventoinha, prima o botão F5.

11. Uma vez que o modo de funcionamento inverso da ventoi-
nha está definido, ligar o motor.

Após o arranque do motor, a ventoinha roda no sentido in-
verso, e o ecrã do monitor da máquina é exibido conforme
indicado na figura.

Se o visor de regeneração de dispositivos após tratamento
(A) mostrar que a regeneração está em funcionamento en-
quanto a ventoinha é rodada no sentido inverso, as rota-
ções do motor poderão diminuir até 1100 rpm, indepen-
dentemente da posição do indicador de controlo do com-
bustível.
Neste caso, a velocidade da ventoinha é reduzida e não é
possível garantir uma circulação de ar suficiente para lim-
par o radiador. Logo, aguarde com o estado atual até que
o visor de regeneração de dispositivos após tratamento
(A) apagar.
Quando a luz se apagar, a ventoinha pode rodar no sentido inverso através do aumento da rotação do mo-
tor.
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Se a alavanca do travão do estacionamento ou a alavanca
de bloqueio do equipamento de trabalho estiver na posi-
ção FREE (desbloquear) enquanto a ventoinha estiver a
rodar no sentido inverso, é exibido o ecrã apresentado na
figura.
Neste caso, pare a rotação em sentido inverso da ventoi-
nha devolvendo a alavanca de bloqueio do travão de esta-
cionamento e a alavanca de bloqueio do equipamento de
trabalho às posições LOCK (bloquear) ou premindo o bo-
tão F5.

Se a ventoinha roda no sentido inverso a alta velocidade
durante mais de 10 minutos, as rotações do motor baixam
automaticamente para proteger o componente hidráulico,
e o ecrã apresentado na imagem pode ser exibido, contu-
do, isso não é uma avaria.

12. Após a conclusão do trabalho, prima o botão F5 e pare a
rotação em sentido inverso da ventoinha.

13. Coloque o indicador de controlo de combustível na posi-
ção de Ralenti baixo (MIN).

14. Rode o interruptor de arranque para a posição OFF (desli-
gado) para parar o motor.

CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR DE PARAGEM AUTOMÁTICA DO RA-
LENTI
A função de paragem automática de ralenti para o motor automaticamente quando o mesmo é operado conti-
nuamente em ralenti com a alavanca de bloqueio da deslocação na posição LOCK (Bloqueado) durante um
determinado período de tempo.
A função de paragem automática de ralenti funciona apenas quando as seguintes condições forem satisfeitas.
• O motor está a trabalhar normalmente.
• A alavanca do travão de estacionamento e a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho estão em

posições LOCK (bloquear).
• A temperatura do líquido de refrigeração do motor e a temperatura do óleo hidráulico são elevadas, e não

há necessidade de ralenti para arrefecê-las.
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• O motor não está na operação automática de aquecimento.
• Os dispositivos após tratamento de gases de escape não estão a ser regenerados.
• As peças do sistema de DEF não estão em controlo de descongelação.
• O Modo de Rotação da Ventoinha no Sentido Inverso não está a ser operado.

Pode alterar o tempo definido para operar a função de paragem automática do ralenti no ecrã “Configuração do
Temporizador de Paragem Automática do Ralenti”.
1. Selecione “Configuração do Temporizador de Paragem

Automática do Ralenti” (2) no ecrã do menu “Configuração
da Máquina” (b), e depois prima o botão F6.

2. Selecione o tempo definido no ecrã “Configuração do
Temporizador de Paragem Automática do Ralenti” exibido,
e depois prima o botão F6.
No ecrã “Configuração do Temporizador de Paragem Au-
tomática do Ralenti”, é possível efetuar as seguintes ope-
rações com os botões F3 a F6.
F3: Desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo).

Quando está na última linha, passa para a primeira li-
nha.

F4: Desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quan-
do está na primeira linha, passa para a última linha.

F5: Cancela a seleção e devolve o ecrã ao ecrã do menu de Configuração da Máquina.
F6: Atribui a configuração selecionada para a da configuração do temporizador de paragem automática do

ralenti.

OBSERVAÇÕES
• Se selecionar “OFF”, a função de paragem automática do ralenti não funciona.
• Não pode selecionar um tempo mais longo que o especificado no menu de serviço.

3. Quando o tempo inativo alcança os 30 segundos antes do
tempo determinado, o ecrã volta para o ecrã standard e
muda o ecrã de contagem regressiva.
Nessa altura, as rotações do motor são fixadas para a po-
sição de Ralenti baixo (MIN).
Se colocar a alavanca do travão do estacionamento ou a
alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho nas po-
sições FREE (desbloquear), a contagem regressiva para e
o ecrã regressa ao ecrã standard.
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4. Quando a contagem regressiva chega a 0, o motor para e
o ecrã muda para o ecrã “Paragem Automática do Ralenti
na Operação”.

5. Para prevenir a descarga da bateria, desligue interrupto-
res desnecessários.

OBSERVAÇÕES
Quando a paragem automática do ralenti é ativada, só o
motor é parado, e o monitor da máquina, inversor, etc., as-
sim como todos os componentes elétricos incluindo o ar
condicionado, rádio, luzes, e limpa-para-brisas continuam
no mesmo estado antes do motor ser parado.
Para prevenir descarga da bateria, rode o interruptor de
arranque para a posição OFF (desligado).

6. Quando reiniciar o motor, rode o interruptor de arranque como de costume.

REGENERAÇÃO DE DISPOSITIVOS APÓS TRATAMENTO
Cada item do menu “Regeneração de Dispositivos após Trata-
mento” (c) destina-se a fazer configurações para a regenera-
ção de dispositivos após tratamento.

INFORMAÇÃO SCR
Cada item menu “Informação SCR” (d) serve para mostrar a in-
formação relacionada com SCR e DEF.

CONFIGURAÇÃO DO ECRÃ DE MANUTENÇÃO
Cada item do menu de configuração (e) no ecrã de “Manuten-
ção” é utilizado para exibir e configurar a notificação relevante
para a manutenção.
Os itens no visor da “manutenção” são os seguintes.

A B

Limpeza ou Mudança do Filtro do Ar -

Mudança de Líquido de Refrigerante -

Mudança do Pré-filtro do Combustível 500

Mudança do Óleo do Motor 500

Mudança do Filtro de Óleo do Motor 500

Mudança do Filtro Principal do Combustível 1000
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A B

Mudança do Óleo da Caixa de Transmissão
Final 1000

Mudança do Respirador do Depósito de Óleo
Hidráulico 1000

Mudança do Respirador do Depósito de Com-
bustível 1000

Mudança do Respirador do Depósito de DEF 1000

Mudança do Filtro de Óleo Hidráulico 2000

Mudança do Óleo Hidráulico 2000

Mudança do Filtro de Óleo HST 2000

Mudança do Filtro de KCCV 2000

Mudança do Filtro de DEF 2000

Lavagem do Depósito de DEF 4500

A: Item para manutenção
B: Definições predefinidas do intervalo de manutenção (h)
C: Tempo que falta até à manutenção (h)
No ecrã “Manutenção”, é possível efetuar as seguintes operações com os botões F1 a F6.
F1, F2: Desloca-se para os menus direito e esquerdo.
F3: Desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Quando está na última linha, passa para a primeira linha.
F4: Desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quando está na primeira linha, passa para a última linha.
F5: Devolve o ecrã ao ecrã standard.
F6: Se este interruptor for mantido premido, o ecrã volta para o ecrã de redefinição do tempo restante para a

manutenção do item selecionado.

OBSERVAÇÕES
Quando redefinir o tempo restante para a manutenção, mantenha o botão de função F6 premido durante pelo
menos 1,5 segundos. Se este tempo for reduzido, pode ouvir-se o som de operação do interruptor, contudo, o
ecrã não muda para o ecrã de redefinição do tempo restante para a manutenção.
• Se não for operado nenhum botão durante 30 segundos no ecrã “Manutenção”, o ecrã volta automatica-

mente para o ecrã padrão.
• Quando a luz de advertência do tempo de manutenção está acesa no ecrã standard, prima o botão F6 no

ecrã standard e o ecrã exibe automaticamente o ecrã “Manutenção”.
• No ecrã “Manutenção”, se o tempo restante até à manutenção de qualquer item for inferior a 30 horas (va-

lor de configuração inicial), o visor do tempo restante (c) é evidenciado a amarelo. Se o tempo restante
para a manutenção for inferior a 0 horas, o visor (c) é evidenciado a vermelho.

• Se quiser alterar a configuração do tempo de manutenção ou o tempo de aviso de manutenção (configura-
ção inicial: 30 horas), por favor consulte o seu representante da Komatsu.

Operações no ecrã “Redefinição do Tempo de Manutenção”
No ecrã “Manutenção”, se o botão F6 for mantido premido durante 1,5 segundos ou mais, o ecrã muda para o
ecrã de “Redefinição do Tempo da Manutenção”.
Redefina o tempo restante para a manutenção neste ecrã.
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1. Prima o botão F6 no ecrã “Redefinição do Tempo de Ma-
nutenção”.
O ecrã muda para o ecrã de reconfirmação.

OBSERVAÇÕES
• Ao cancelar a redefinição, prima o botão F5. O ecrã

volta ao ecrã “Manutenção”.
• No ecrã “Redefinição do Tempo de Manutenção”, se

nenhum botão for acionado durante mais de 30 se-
gundos, o ecrã muda automaticamente para o ecrã
“Manutenção”.

2. O ecrã de reconfirmação é exibido.
Se o botão F6 for novamente premido, o tempo restante é
redefinido e o ecrã muda para o ecrã “Manutenção”.

OBSERVAÇÕES
• Ao cancelar a redefinição, prima o botão F5. O ecrã

volta ao ecrã “Manutenção”.
• No ecrã de reconfirmação, se nenhum botão for acio-

nado durante mais de 30 segundos, o ecrã volta auto-
maticamente ao ecrã “Manutenção”.

CONFIGURAÇÕES DO MONITOR
Cada item do menu “Configuração do Monitor” (f) destina-se a
configurar o monitor.

AJUSTE DO ECRÃ
Utilize o menu de “Ajuste do Ecrã” para ajustar o brilho do ecrã do monitor.
1. Selecione “Ajuste de Ecrã” (1) no ecrã do menu de “Confi-

guração do Monitor”, depois, prima o botão F6.
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2. Utilize os botões F2 a F6 para ajustar o brilho do ecrã.
F2: Redefine um valor ajustado para o valor padrão
F3: Desloca o indicador um entalhe para a esquerda
F4: Desloca o indicador um entalhe para a direita
F5: Cancela a alteração e volta ao ecrã do menu de “Con-

figuração do Monitor”.
F6: Aceita a alteração e volta ao ecrã do menu de “Confi-

guração do Monitor”.

OBSERVAÇÕES
• Se o interruptor de luz estiver ligado (ON) no modo de

noite e o ecrã for regulado, é possível regular o brilho
do ecrã do monitor (modo noite).

• Se o interruptor de luz estiver ligado (ON) no modo de
dia e o ecrã for regulado, é possível regular o brilho
do ecrã do monitor (modo dia).

• Enquanto a marca "*" for exibida no canto superior di-
reito do ecrã, o brilho é automaticamente restringido
pelo monitor da máquina para proteger os cristais lí-
quidos. O ajuste do ecrã poderá não mudar o brilho
do ecrã enquanto a marca "*" for exibida. No entanto,
não se trata de um erro.

AJUSTE DO ECRÃ (CÂMARA)

kk CUIDADO
Nunca desloque a máquina (em marcha-atrás) olhando apenas para o ecrã da câmara. Verifique sempre
as condições de segurança em redor da máquina.
A linha de referência indica a largura da lâmina e 5 m de distância desde a traseira da máquina. Neste
caso, peça ao seu representante da Komatsu para efetuar o ajuste do ecrã da câmara.
 
1. Selecione câmara “Ajuste do Ecrã (Câmara)” no ecrã do

menu “Configuração do Monitor”.
2. Prima o botão F6.

No ecrã “Ajuste do Ecrã (Câmara)” podem ser configurados os
seguintes itens relacionados com o ecrã da câmara.
• Ajuste do brilho do ecrã de imagem da câmara
• Configuração do modo de visualização da linha de refe-

rência
Neste ecrã, é possível efetuar as seguintes operações com os
botões F3 a F6.
F3: desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Quando
está na última linha, passa para a primeira linha.
F4: desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quando
está na primeira linha, passa para a última linha.
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F5: Cancela a alteração da configuração e volta ao ecrã do menu de “Configuração do Monitor”.
F6: Altera a configuração e volta ao ecrã do menu de “Configuração do Monitor”.

AJUSTAR O BRILHO DA IMAGEM DA CÂMARA
1. Selecione “Ajuste do Brilho” no menu “Ajuste do Ecrã (Câ-

mara)”.
2. Prima o botão F6.

3. Utilize os botões F2 a F6 para ajustar o brilho do ecrã.
F2: Redefine um valor ajustado para o valor padrão.
F3: Desloca o indicador um entalhe para a esquerda.
F4: Desloca o indicador um entalhe para a direita.
F5: Cancela a alteração e devolve o ecrã ao menu “Ajuste

do Ecrã (Câmara)”.
F6: Aceita a alteração e volta ao menu “Ajuste do Ecrã

(Câmara)”.

OBSERVAÇÕES
• Se o interruptor de luz estiver ligado (ON) no modo de noi-

te e o ecrã for regulado, é possível regular o brilho do ecrã
do monitor (modo noite).

• Se o interruptor de luz estiver ligado (ON) no modo de dia
e o ecrã for regulado, é possível regular o brilho do ecrã
do monitor (modo dia).

• Enquanto a marca “*” for exibida no canto superior direito
do ecrã, o brilho é automaticamente restringido pelo moni-
tor da máquina para proteger o cristal líquido. O ajuste do
ecrã poderá não mudar o brilho do ecrã enquanto a marca
“*” for exibida. No entanto, não se trata de um erro.

DEFINIR MODO DE VISUALIZAÇÃO DA LINHA DE REFERÊNCIA
1. Selecione “Modo de Visualização da Linha de Referência”

no menu “Ajuste do Ecrã (Câmara)”.
2. Prima o botão F6.
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3. O ecrã de definição do “Modo de Visualização da Linha de
Referência” é exibido.
• “OFF” (desligado): as linhas de referência (Linha Ex-

terna (A) e Linha Central (B)) não são exibidas.
• “Linha Externa”: apenas as linhas externas (A) que in-

dicam a largura da máquina e a distância da traseira
da máquina são exibidas.

• “Linha Central”: apenas a linha central (B) da máquina
é exibida.

• “Todas”: tanto a Linha Externa (A) como a Linha Cen-
tral (B) são exibidas.

Neste ecrã, é possível efetuar as seguintes operações com os
botões F3 a F6.
F3: desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Quando

está na última linha, passa para a primeira linha.
F4: desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Quando

está na primeira linha, passa para a última linha.
F5: cancela a definição e volta ao ecrã “Ajuste do Ecrã (Câma-

ra)”.
F6: altera a definição e volta ao ecrã “Ajuste do Ecrã (Câma-

ra)”.

REGULAÇÃO DO RELÓGIO
O menu “Regulação do Relógio” é usado para alterar a definição do relógio exibido no ecrã standard do moni-
tor.
1. Selecione “Regulação do Relógio” (3) no ecrã do menu

“Configuração do Monitor”.
2. Prima o botão F6.

3. O ecrã muda para o ecrã “Regulação do Relógio”.
Os 5 itens seguintes podem ser alterados.
(a): “Sincronização GPS”
(b): “Calendário”
(c): “Hora”
(d): “Modo de 12h/24h”
(e): “Horário de verão”

OBSERVAÇÕES
• 2 itens do “Calendário” (b) e “Hora” (c) precisam de

voltar a ser regulados dado que são reinicializados
após um armazenamento prolongado.

• Quando a “Sincronização GPS” está ligada (ON), es-
tes são reajustados automaticamente.

4. Efetue o seguinte procedimento de configuração acionando os botões F3 a F6 no ecrã “Regulação do Re-
lógio”.
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CONFIGURAÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO GPS
Em máquinas equipadas com KOMTRAX, ligar o menu “Sin-
cronização GPS” permite a configuração automática da data e
da hora do monitor, de acordo com o relógio do GPS.
F3: Desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Desloca-

-se para a linha de cima quando está na linha de baixo.
F4: Desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Desloca-se

para a linha de baixo quando está na linha de cima.
F5: Cancela a alteração e volta ao menu de “Regulação do Re-

lógio”.
F6: Exibe o ecrã de configuração do item selecionado.

OBSERVAÇÕES
• Quando a máquina estiver num ambiente em que as ondas de rádio do GPS não possam ser recebidas,

como, p.ex. dentro de um edifício, a função de configuração automática pode não funcionar.
• Enquanto o menu“Sincronização GPS” estiver ligado, os menus do “Calendário” (b) e da “Hora” (c) não po-

dem ser selecionados.

CONFIGURAÇÃO DO CALENDÁRIO
Acerte a data do monitor.

OBSERVAÇÕES
Enquanto o menu da “Sincronização GPS” estiver ligado, o menu “Calendário” não está selecionável.
1. Selecione “Calendário” (b) no ecrã de “Regulação do Re-

lógio” e depois prima o botão F6.

2. O ecrã do “Calendário” é exibido.
Quando a visualização do ano (A) estiver realçada a ama-
relo, acione os interruptores do seguinte modo para alterar
a visualização do ano (A). Se não for necessário mudar a
definição do ano, prima o botão de função F6.
F3: O calendário retrocede 1 ano.
F4: O calendário avança 1 ano.
F5: Cancela a alteração e devolve o ecrã ao ecrã “Regula-

ção do Relógio”.
F6: Avança para a configuração do mês
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3. Quando a visualização do mês (B) estiver realçada a ama-
relo, acione os interruptores do seguinte modo para alterar
a visualização do mês (B). Se não for necessário mudar o
mês, prima o botão de função F6.
F3: O calendário retrocede 1 mês.
F4: O calendário avança 1 mês.
F5: Cancela a alteração e volta ao ecrã de configuração

do ano.
F6: Avança para a configuração da data.

4. Quando a visualização da data (C) estiver realçada a
amarelo, acione os interruptores do seguinte modo para
alterar a visualização do dia (C). Se não for necessário
mudar o dia, prima o botão de função F6.
F3: O calendário retrocede 1 dia.
F4: O calendário avança 1 dia.
F5: Cancela a alteração e volta ao ecrã de configuração

do mês.
F6: Aceita a alteração e devolve o ecrã ao ecrã “Regula-

ção do Relógio”.

DEFINIÇÃO DA HORA
Acerte a hora do relógio do monitor.

OBSERVAÇÕES
Enquanto a opção “Sincronização GPS” estiver ligada, o menu “Hora” não está selecionável.
1. Selecione “Hora” (c) no ecrã “Regulação do Relógio” e de-

pois prima o botão F6.

2. O ecrã “Hora” é exibido.
Quando a visualização da hora (D) estiver realçada a
amarelo, acione os botões do seguinte modo para alterar
a visualização da hora (D). Se não for necessário mudar a
definição da hora, prima o botão de função F6.
F3: A hora atrasa 1 hora.
F4: A hora avança 1 hora.
F5: Cancela a alteração e devolve o ecrã ao ecrã “Regula-

ção do Relógio”.
F6: Avança para a configuração dos minutos.
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3. Quando a visualização dos minutos (E) estiver realçada a
amarelo, acione os interruptores do seguinte modo para
alterar a visualização dos minutos (E). Se não for neces-
sário mudar os minutos, prima o botão de função F6.
F3: A hora atrasa 1 minuto.
F4: A hora avança 1 minuto.
F5: Cancela a alteração e volta ao ecrã de configuração

da hora.
F6: Aceita a alteração e devolve o ecrã ao ecrã “Regula-

ção do Relógio”.

MUDAR O MODO DE VISUALIZAÇÃO 12H/24H
Escolha uma visualização de 12 horas (am/pm) ou uma visualização de 24 horas.
• Visualização do sistema de 24 horas
• Visualização do sistema de 12 horas (AM/PM)

1. Selecione o “Modo de 12h/24h” (d) no ecrã “Regulação do
relógio”, depois prima o botão F6.

2. O ecrã “Modo de 12h/24h” é exibido.
F3: desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Des-

loca-se para a linha de cima quando está na linha de
baixo.

F4: desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Deslo-
ca-se para a linha de baixo quando está na linha de ci-
ma.

F5: Cancela a alteração e volta ao ecrã “Regulação do re-
lógio”.

F6: Aceita a alteração e volta ao ecrã “Regulação do reló-
gio”.

DEFINIÇÃO DA HORA DE POUPANÇA DE LUZ DO DIA (HORA DE VERÃO)
Se a “Hora de Poupança de Luz do Dia” estiver ligada, o visor do relógio avança 1 hora. Se a “Hora de Poupan-
ça de Luz do Dia” estiver desligada, o visor do relógio volta para a hora definida.
1. Selecione “Hora de Poupança de Luz do Dia” (e) no ecrã

de “Regulação do Relógio” e prima depois o botão F6.
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2. O ecrã “Hora de Poupança de Luz do Dia” é exibido.
F3: Desloca-se para o item seguinte (1 linha abaixo). Des-

loca-se para a linha de cima quando está na linha de
baixo.

F4: Desloca-se para o item anterior (1 linha acima). Deslo-
ca-se para a linha de baixo quando está na linha de ci-
ma.

F5: Cancela a alteração e volta ao menu de “Regulação
do Relógio”.

F6: Aceita a alteração e devolve o ecrã ao ecrã “Regula-
ção do Relógio”.

OBSERVAÇÕES
A hora de poupança de luz do dia ou hora de verão significa adiantar o relógio uma hora para tirar partido
do facto do sol nascer mais cedo no verão.

CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA
No menu de “Configuração de Idioma”, é possível selecionar o idioma utilizado no visor do monitor.
Os idiomas que podem ser selecionados são os seguintes:
Inglês, Japonês, Francês, Espanhol, Português, Italiano, Alemão, Sueco, Holandês, Dinamarquês, Norueguês,
Finlandês, Islandês, Checo, Húngaro, Polaco, Eslovaco, Esloveno, Romeno, Croata, Estónio, Letão, Lituano,
Búlgaro, Grego, Turco, Sérvio
1. Selecione o “Idioma” (4) no menu de “Configuração do

Monitor” e depois prima o botão F6.

2. Selecione o idioma a utilizar no visor, depois prima o botão
de função F6. O visor do ecrã muda para o idioma selecio-
nado.
No ecrã de “Idioma”, é possível efetuar as seguintes ope-
rações com os botões F3 a F6.
F3: Move para o item abaixo.
F4: Move para o item acima.
F5: Cancela a alteração e volta ao ecrã de “Configuração

do Monitor”.
F6: Aceita a alteração e devolve o ecrã ao ecrã de “Confi-

guração do Monitor”.

ID DO OPERADOR
Pode verificar e alterar o “ID do Operador” que está na identificação no menu “ID do Operador”.
O menu “ID do Operador” não é exibido quando a função de identificação do operador é desativada.

OBSERVAÇÕES
Para pormenores sobre o método de definição, alteração ou anulação da função de identificação do operador,
contacte o seu representante da Komatsu.
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QUANDO A FUNÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR ESTÁ DISPONÍVEL
AO SALTAR
Quando o interruptor de arranque está ON (ligado) e o ID está
inserido, o ID identificado é exibido na coluna de “ID do Opera-
dor” no ecrã do menu “Configuração do Monitor”.

Quando o interruptor de arranque está ON (ligado) e “SKIP”
(salto) está selecionado, “****” é exibido na coluna “ID do Ope-
rador” no ecrã do menu “Configuração do Monitor”.

1. Selecione “ID do Operador” (5) no ecrã do menu “Configu-
ração do Monitor”, depois, prima o botão F6 durante 1 se-
gundo.

2. O ecrã “Mudar ID do Operador” é exibido.

• Introduza o ID já registado no ecrã “Mudar ID do Ope-
rador” e prima F6. Então, o ID identificado pode ser
mudado.
É exibida uma mensagem em baixo e o ecrã volta ao
ecrã do menu “Configuração do Monitor”.
No ecrã “Configuração do Monitor”, o ID introduzido é
exibido na coluna do “ID do Operador”.
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• Quando prime o botão F1 no ecrã “Mudar ID do Ope-
rador”, é exibida uma mensagem em baixo e o ecrã
volta ao ecrã do menu “Configuração do Monitor”.
No ecrã do menu “Configuração do Monitor”, tal como
quando interruptor de arranque está ON (ligado) e
“SKIP” (salto) está selecionado, “****” é exibido na co-
luna “ID do Operador”.
Neste caso, o ID do operador não identificado.

• Quando prime o botão F6 depois de introduzir o ID
que não está registado para o ecrã “Mudar ID do Ope-
rador”, é exibida uma mensagem em baixo e o ecrã
volta ao ecrã do menu “Configuração do Monitor”.
Neste caso, o ID identificado não é mudado.

• No ecrã “Mudar ID do Operador”, se nenhum botão
for acionado durante mais de 30 segundos, o ecrã
muda automaticamente para o ecrã do menu “Confi-
guração do Monitor”.
Neste caso, o ID identificado não é mudado.

QUANDO A FUNÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR ESTÁ DISPONÍVEL
SEM SALTAR
Quando a função de identificação do operador está disponível
sem SKIP (saltar), o número de ID identificado não é exibido
na coluna “ID do Operador” do ecrã “Configuração do Monitor”.

1. Selecione “ID do Operador” (5) no ecrã do menu “Configu-
ração do Monitor”, depois, prima o botão F6 durante 1 se-
gundo.

2. O ecrã “Mudar ID do Operador” é exibido.
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• Introduza o ID já registado no ecrã “Mudar ID do Ope-
rador” e prima F6. Então, o ID identificado pode ser
mudado.
É exibida uma mensagem em baixo e o ecrã volta ao
ecrã do menu “Configuração do Monitor”.

• Quando prime o botão F6 depois de introduzir o ID
que não está registado para o ecrã “Mudar ID do Ope-
rador”, é exibida uma mensagem em baixo e o ecrã
volta ao ecrã do menu “Configuração do Monitor”.
Neste caso, o ID identificado não é mudado.

• No ecrã “Mudar ID do Operador”, se nenhum botão
for acionado durante mais de 30 segundos, o ecrã
muda automaticamente para o ecrã do menu “Confi-
guração do Monitor”.
Neste caso, o ID identificado não é mudado.

VISOR DE MENSAGENS
Nas máquinas equipadas com KOMTRAX, pode ver as mensa-
gens do seu representante da Komatsu neste menu de Mensa-
gem do Utilizador (g).

Quando existir uma mensagem, a Mensagem do Utilizador (1)
no topo do ecrã standard acende.
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A mensagem distingue-se da seguinte forma de acordo com os
estados de iluminação de Mensagem do Utilizador (1).
Acende a verde (A): Há uma mensagem não lida.
Acende a azul (B): Existe mensagem lida à qual não foi dada

resposta.
OFF (DESLIGADO): Sem mensagens

OBSERVAÇÕES
• Quando o visor de mensagens acende a azul (B), significa

que ainda não foi dada qualquer resposta às mensagens
lidas ao seu representante da Komatsu. Responda à men-
sagem de acordo com o método de resposta indicado em
seguida:

• Se o interruptor de arranque estiver na posição OFF (des-
ligado) quando existem mensagens não lidas, as mensa-
gens são exibidas no ecrã de fim e, na próxima vez que o
monitor for ligado, as mensagens passam a mensagem li-
da (o visor de mensagens: acende a azul (B)).

• A mensagem será apagada quando estiver desatualizada
ou quando chegar uma mensagem nova.

VERIFICAR MENSAGEM
1. No ecrã standard, prima o botão de função F6.

Quando existirem mensagens, o visor de mensagens (1)
acende-se.
Enquanto o visor de mensagens (1) se encontra aceso,
prima o botão F6 e o menu de confirmação de correspon-
dência (g) abre diretamente.
Selecione o menu de confirmação de correspondência (g)
e poderá ler a mensagem recebida.

2. Se uma mensagem solicitar resposta, a caixa da “Entrada
Numérica: ”A caixa “[]” (2) é apresentada. Responda à
mensagem.

OBSERVAÇÕES
• (3) é o assunto da mensagem recebida. Quando não

for recebida nenhuma mensagem, é exibido “Não há
mensagens.” em (3).

• (4) é o número de série das mensagens recebidas.

RESPOSTA A MENSAGEM
1. Insira o número do item selecionado na “Entrada Numérica: []” caixa (2) no ecrã do menu de confirmação

de correspondência (g).
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O número do item selecionado é introduzido em vez (5) do
texto da mensagem.
• Introduza o número utilizando o botão do painel do

monitor. Cada botão corresponde ao valor indicado no
lado direito, por baixo do botão.

• Se introduzir um número incorreto, prima o botão F5 e
poderá apagar um carácter introduzido de cada vez.

• Se o botão F5 for premido quando a coluna de intro-
dução estiver vazia, o ecrã volta ao ecrã standard.

2. Depois de introduzir o número de um item selecionado,
prima o botão F6.

3. Quando a mensagem “Enviar Entrada Numérica?” for exi-
bida na coluna (2) do ecrã do menu de confirmação de
correspondência (g), prima novamente o botão F6. O valor
introduzido será enviado.
Se o botão F5 for premido quando a mensagem “Enviar
Entrada Numérica?” é exibida, o ecrã de resposta a men-
sagens é exibido. Neste momento, o valor anteriormente
introduzido é apagado.

INTERRUPTORES

(1) Interruptor do ar condicionado
(2) Isqueiro (24 V)
(3) Indicador de controlo do combustível
(4) Interruptor da luz traseira
(5) Interruptor do farol
(6) Interruptor do aquecedor dos pés

(7) Interruptor secundário de paragem do motor
(8) Interruptor de arranque
(9) Interruptor da buzina
(10) Interruptor da luz do compartimento
(11) Interruptor do limpa para-brisas
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INTERRUPTOR DE ARRANQUE
O interruptor de arranque é utilizado para fazer arrancar ou pa-
rar o motor.
(A): Posição OFF (desligado)
A chave pode ser introduzida ou retirada. Interruptores do sis-
tema elétrico (exceto da luz do habitáculo), desligam-se todos
e o motor para.
(B): Posição ON (ligado)
Existe corrente elétrica nos circuitos de carga e das lâmpadas.
Durante o funcionamento do motor, mantenha o interruptor
nesta posição.
(C): Posição START (arrancar)
É esta a posição indicada para colocar o motor a trabalhar. Mantenha a chave nesta posição durante o arran-
que e solte-a imediatamente após o arranque do motor.
Quando se liberta o interruptor, ele regressa automaticamente à posição ON (ligado) (B).
(D): Posição HEAT (pré-aquecimento)
É esta a posição indicada para iniciar o pré-aquecimento manual.
Quando a chave é rodada para a posição HEAT (pré-aquecimento) (D), a luz piloto de HEAT acende e o pré-
-aquecimento começa.
Quando a luz piloto de pré-aquecimento muda de acesa para intermitente, solte imediatamente a chave.
Quando se liberta o interruptor, ele regressa automaticamente à posição OFF (desligado) (A).
Rode a chave no interruptor de arranque para a posição START (arranque) (C) e ponha o motor a trabalhar
imediatamente.

INDICADOR DE CONTROLO DO COMBUSTÍVEL

kk AVISO
• Quando rodar o indicador de controlo de combustível para o lado High idle (Ralenti elevado) (MAX)

enquanto a máquina está parada, verifique se o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e
mudança de velocidades) está na posição NEUTRAL (ponto-morto). Se o indicador de controlo de
combustível está rodado para o lado High idle (Ralenti elevado) (MAX) enquanto o joystick (alavan-
ca de direção, sentido de marcha e mudança de velocidades) está na posição FORWARD (Avançar)
ou REVERSE (Marcha-atrás), a máquina desloca-se repentinamente, o que pode causar ferimentos
graves ou a morte.

• Quando rodar o indicador de controlo de combustível para o lado High idle (Ralenti elevado) (MAX)
enquanto o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e mudança de velocidades) está na
posição FORWARD (Avançar) ou REVERSE (Marcha-atrás), tenha cuidado com a segurança da área
em volta da máquina, e rode o indicador lentamente.

 
O indicador de controlo de combustível é utilizado para contro-
lar o rendimento e as rotações do motor.
(a) Low idle (Ralenti baixo) (MIN)
A posição em que o indicador está completamente rodado pa-
ra a esquerda.
(b) High idle (Ralenti elevado) (MAX)
A posição em que o indicador está completamente rodado pa-
ra a direita.
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OBSERVAÇÕES
• Se o trabalho for uma operação de carga relativamente leve e também não for necessário deslocar-se a

uma velocidade elevada, rode o indicador de controlo de combustível um pouco para o sentido Low idle
(Ralenti baixo) (MIN) desde a posição High idle (Ralenti elevado) (MAX) para melhorar a eficiência de com-
bustível e o ruído ser reduzido.

• Também para uma operação de nivelamento final ou uma operação de espalhar saibro, rode o indicador
de controlo de combustível um pouco para o sentido Low idle (Ralenti baixo) (MIN) desde a posição High
idle (Ralenti elevado) (MAX) para que a derrapagem da sapata seja reduzida e a vida útil do material rolan-
te melhore.

ISQUEIRO
O isqueiro é utilizado para acender cigarros.
Quando o isqueiro é carregado para dentro, este regressará à
sua posição original passados alguns segundos; então, retire-o
para acender o cigarro.
Se o isqueiro for retirado, a tomada pode servir de fonte de ali-
mentação de 120 W (24 V x 5 A).

NOTA
Este isqueiro é de 24 V. Não o utilize como fonte de ener-
gia para equipamentos de 12 V.

OBSERVAÇÕES
Utilize o isqueiro quando o motor estiver em funcionamento.

INTERRUPTOR DO LIMPA-PARA-BRISAS
O interruptor do limpa-para-brisas opera o limpa-para-brisas.
Os interruptores do limpa-para-brisas são os seguintes:
(A) LH: Porta esquerda
(B) FF: Janela dianteira
(C) RH: Porta direita
(D) RR: Janela traseira
(E) INT: Interruptor de operação intermitente (para as portas di-

reita e dianteira)

OBSERVAÇÕES
Se, por algum motivo, a escova do limpa-para-brisas for blo-
queada, o limpa-para-brisas para automaticamente.
O limpa-para-brisas começa novamente após um determinado
período de paragem. No entanto, certifique-se de que elimina a
causa da paragem.
Exemplos de causas de paragem
• Operação longa quando o vidro está parcialmente seco
• Matéria estranha no braço ou na escova
• Neve ou gelo preso no braço ou na escova

Este interruptor também é utilizado como interruptor do limpa-vidros.
O interruptor funciona do seguinte modo.
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Interruptores (LH), (FF), (RH) e (RR)
(a) Posição ON (ligada)
O limpa-para-brisas é ativado.
(b) Posição do limpa-vidros
Ao carregar no interruptor, a água de lavagem é pulverizada e
o limpa-para-brisas funciona ao mesmo tempo.
Ao retirar o dedo do interruptor, volta à posição (A), a água de
lavagem para e apenas o limpa-para-brisas funciona.
(c) Posição OFF (desligada)
O limpa-para-brisas para.

Interruptor (INT)
(a) Posição ON (ligada)
Os limpa-para-brisas das portas direita e esquerda operam in-
termitentemente.
(b) Posição OFF (desligada)
Os limpa-para-brisas das portas direita e esquerda operam
continuamente.

INTERRUPTOR DA BUZINA
Se premir o interruptor da buzina, ela toca.
O interruptor da buzina está instalado na traseira da alavanca
de controlo da lâmina, à direita do banco do operador.

INTERRUPTOR DE FARÓIS
O interruptor de faróis é utilizado para acender o farol e a ilumi-
nação do monitor.
(A) Posição de noite
As luzes acendem e a iluminação do monitor é definida para o
modo de noite.
(B) Posição de dia
As luzes acendem e a iluminação do monitor é definida para o
modo de dia.
(C) Posição OFF (desligado)
As luzes apagam-se.
(A iluminação do monitor é definida para o modo de dia.)
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INTERRUPTOR DA LUZ TRASEIRA
Use o interruptor das luzes traseiras para acender a luz trasei-
ra.
(A) Posição ON (ligada)
A luz traseira acende-se.
(B) Posição OFF (desligada)
A luz traseira apaga-se.

INTERRUPTOR DA LUZ DO HABITÁCULO
NOTA
Se a luz do habitáculo for deixada ligada, as baterias podem ficar gastas. Rode sempre o interruptor
para a posição OFF (desligado) depois de usar a luz do habitáculo.
Use o interruptor da luz do habitáculo para acender a luz do
habitáculo.
Posição ON (ligado)
Acende
Posição OFF (desligado)
OFF (DESLIGADO)
A luz do habitáculo acende mesmo quando o interruptor de ar-
ranque está na posição OFF (desligado).

INTERRUPTOR SECUNDÁRIO DE PARAGEM DO MOTOR
NOTA
O interruptor secundário de paragem do motor é utilizado para desligar o motor quando o interruptor de
arranque é colocado na posição OFF (desligado) mas o motor não para.
• Use o interruptor secundário de paragem do motor apenas em caso de emergência.

Peça imediatamente ao seu representante da Komatsu que proceda à reparação do problema.
• Se este interruptor for colocado na posição “STOP ENGINE” (desligar o motor) acidentalmente en-

quanto a máquina estiver a funcionar normalmente, “Interruptor Secundário de Paragem do Motor
em Funcionamento” é exibido no monitor da máquina.
Se “Interruptor Secundário de Paragem do Motor em Funcionamento” for exibido no monitor da
máquina, certifique-se de que a tampa do interruptor está fechada e de que o interruptor está na
posição “NORMAL”. Caso contrário, coloque-o na posição “NORMAL”.

1. Levante a tampa (C) e abra-a.
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2. Rode o interruptor secundário de paragem do motor para
a posição superior (a) e o motor para.
(a) STOP ENGINE (desligar o motor)
Em caso de anomalias (interruptor na posição superior)
(b) NORMAL
Em situações normais (interruptor na posição inferior)

• Quando a tampa (C) é fechada, o interruptor secundário de paragem do motor regressa automatica-
mente à posição NORMAL (b).

• Quando o interruptor de arranque é colocado na posi-
ção ON (ligado) enquanto o interruptor secundário de
paragem do motor está na posição STOP ENGINE
(desligar o motor) (a), “Interruptor Secundário de Pa-
ragem do Motor em Funcionamento” é exibido no mo-
nitor da máquina.
Se este ecrã for exibido, volte a colocar o interruptor
secundário de paragem do motor na posição NOR-
MAL (b).

INTERRUPTOR DO AQUECEDOR DOS PÉS
O aquecedor dos pés (a) é operado pelo interruptor do aque-
cedor dos pés.

(A) Posição LO (Baixa)
Baixa
(B) Posição central
OFF (DESLIGADO)
(C) Posição Hi (Alta)
Alta
A luz dentro do interruptor acende ao operar o interruptor.
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INTERRUPTOR DO AR CONDICIONADO
O interruptor do ar condicionado é utilizado para controlar o ar
condicionado.
(A) Interruptor seletor do modo de ar condicionado
(B) Interruptor seletor do ventilador
(C) Interruptor de controlo da temperatura
Para obter pormenores, consulte “MANUSEAR O AR CONDI-
CIONADO”.

PEDAIS E ALAVANCAS DE CONTROLO

(1) Alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho
(2) Alavanca do travão de estacionamento
(3) Joystick (Alavanca de direção, sentido de marcha

e mudança de velocidades)

(4) Pedal do desacelerador/travão
(5) Alavanca de controlo da lâmina

ALAVANCA DE CONTROLO DA LÂMINA
A alavanca de controlo da lâmina é utilizada para elevar, inclinar e regular o ângulo da lâmina.
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Operação de elevação
(A) ELEVAR
A lâmina sobe.
(B) MANTER
A lâmina é parada e mantida nesta posição.
(C) BAIXAR
A lâmina baixa.
(D) Botão FLOAT (flutuar)
A lâmina move-se livremente sob a ação de forças exteriores.

OBSERVAÇÕES
• A lâmina não é colocada no modo FLOAT (flutuar) até que

a alavanca seja movida para o fim do curso LOWER (bai-
xar).
Para colocar a lâmina no modo FLOAT (flutuar), mova a
alavanca para o fim do curso LOWER (baixar) enquanto
prime o botão FLOAT (flutuar) (D).

• Quando o modo FLOAT (flutuar) está definido, um sinal
sonoro eletrónico informa que o modo FLOAT (flutuar) es-
tá definido.
Depois disso, caso solte a alavanca de controlo da lâmina,
esta volta à posição HOLD (B) (manter) mas o modo
FLOAT (flutuar) é mantido.

• O modo FLOAT (flutuar) é cancelado quando a alavanca
de controlo da lâmina é operada para o lado RAISE (ele-
var) ou LOWER (baixar) a partir da posição HOLD (B)
(manter).
Quando o modo FLOAT (flutuar) é cancelado, é ouvido um
sinal sonoro eletrónico.

Operação de inclinação
(E) Inclinação para a ESQUERDA
A lâmina inclina para a esquerda.
(B) MANTER
A lâmina é parada e mantida nesta posição.
(F) Inclinação para a DIREITA
A lâmina inclina para a direita.

Modelo
da má-
quina

Amplitude da inclinação ( mm)

Lâmina estreita Lâmina larga Lâmina de gran-
de capacidade

D51EX 425 470 –

D51PX – 470 470
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Operação de regulação do ângulo
Acione o interruptor do ângulo (L) para a frente e para trás pa-
ra regular o ângulo da lâmina.
(G) Ângulo para a ESQUERDA
O ângulo da lâmina é regulado para a esquerda.
(B) MANTER
A lâmina é parada e mantida nesta posição.
(H) Ângulo para a DIREITA
O ângulo da lâmina é regulado para a direita.

OBSERVAÇÕES
• Se a operação de regulação do ângulo for feita quando a

alavanca de controlo da lâmina não está na posição
HOLD (manter) (quando estão a ser efetuadas as opera-
ções de elevação ou de inclinação), todas estas opera-
ções podem continuar, mas a velocidade de movimento da
lâmina baixa.
Selecione as operações de acordo com o tipo de opera-
ção.

• Se a operação de elevação ou de inclinação for realizada
ao mesmo tempo que a operação de regulação do ângulo,
a máquina move-se de maneira semelhante ao indicado
acima.

PEDAL DO DESACELERADOR/TRAVÃO

kk AVISO
• Ao passar pelo topo de uma encosta ou quando descarregar terra de um penhasco, a carga na má-

quina será repentinamente reduzida e a velocidade de deslocação aumentará. Trata-se de uma si-
tuação perigosa.
Acione o pedal do desacelerador/travão para reduzir a velocidade de deslocação.

• Em solo plano, pode parar a máquina usando o pedal do desacelerador/travão. No entanto, isto não
significa que o travão seja aplicado.
Numa encosta, mesmo se acionar o pedal do desacelerador/travão e diminuir as rotações do motor,
a máquina pode deslocar-se.
Tenha muito cuidado com isto numa encosta.

• Quando descer um declive, selecione a gama de velocidades em que o travão do motor é eficaz, e
carregue no pedal do desacelerador/travão, conforme necessário.

 
O pedal do desacelerador/travão é usado para diminuir as ro-
tações do motor ou diminuir a velocidade de deslocação para
parar a máquina.
Carregue neste pedal para reduzir a velocidade de deslocação
antes de mudar a direção de deslocação.
Quando carregar no pedal do desacelerador/travão, este para
no ponto em que o esforço de carregar aumenta. Se carregar
mais no mesmo, o travão mecânico é acionado.
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ALAVANCA DO TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO

kk AVISO
• Quando abandonar o banco do operador, coloque a alavanca do travão de estacionamento na posi-

ção LOCK (bloquear) (L) de forma segura.
Quando a alavanca do travão de estacionamento não estiver na posição LOCK (bloquear) (L), se o
joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e mudança de velocidades) for acidentalmente
acionado pode causar ferimentos graves ou a morte.

• Se a alavanca do travão de estacionamento não estiver na posição LOCK (bloquear) (L) de forma
segura, o travão de estacionamento pode não bloquear.
Verifique se a alavanca do travão de estacionamento está no estado indicada na figura.

• Quando estacionar a máquina, coloque sempre a alavanca do travão de estacionamento na posição
LOCK (L) (bloquear).

• Ao puxar para cima ou empurrar para baixo a alavanca do travão de estacionamento, tome atenção
para não tocar no joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e mudança de velocidades).

• Verifique que as suas roupas não ficam presas no joystick (alavanca de direção, sentido de marcha
e mudança de velocidades).

• Quando a alavanca do travão de estacionamento for acionada, o travão atua mesmo em andamen-
to.
Não acione a alavanca do travão de estacionamento em andamento, exceto em casos de emergên-
cia, caso contrário, a máquina para abruptamente e isso é perigoso.

 
A alavanca do travão de estacionamento é a alavanca para
controlar o travão de estacionamento.
Certifique-se que opera a alavanca do travão de estaciona-
mento mantendo a parte operacional no topo.
Empurre a alavanca do travão de estacionamento para baixo e
será colocada na posição LOCK (L) (bloqueado).
Posição LOCK (L) (bloquear):
O travão de estacionamento está ativado.
Posição FREE (F) (desbloquear):
O travão de estacionamento está solto.

OBSERVAÇÕES
• Quando colocar a alavanca do travão de estacionamento para a posição LOCK (bloquear) (L), devolva o

joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e mudança de velocidades) à posição N (NEUTRAL)
(ponto-morto).

• Quando parar o motor, coloque a alavanca do travão de estacionamento na posição LOCK (L) (bloquear).
Quando a alavanca do travão de estacionamento não estiver na posição LOCK (L) (bloquear), o interruptor
de limite é ativado e o motor não arrancará.
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ALAVANCA DE BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO DE TRABALHO

kk AVISO
• Antes de se levantar do banco do operador, coloque devidamente a alavanca de bloqueio do equi-

pamento de trabalho na posição LOCK (L) (bloquear).
Se a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho não estiver na posição LOCK (L) (bloquear)
e a alavanca de controlo da lâmina for inadvertidamente acionada, isso poderá provocar um aciden-
te grave.

• Se a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho não estiver colocada na posição LOCK (L)
(bloquear), o bloqueio poderá não ser aplicado.
Verifique se a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho está no estado indicado na figura.

• Quando estacionar a máquina o efetuar a manutenção, desça sempre o equipamento de trabalho
até ao solo e coloque depois a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho na posição LOCK
(L) (bloquear.

• Quando puxar para cima ou empurrar para baixo a alavanca de bloqueio do equipamento de traba-
lho, tenha cuidado para não tocar na alavanca de controlo da lâmina.

• Verifique que as suas roupas não ficam presas na alavanca de controlo da lâmina.
 
A alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho é um dis-
positivo de bloqueio da lâmina.
Certifique-se que opera a alavanca de bloqueio do equipamen-
to de trabalho mantendo a parte operacional no topo.
Empurre a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho
para baixo e será colocada na posição LOCK (L) (bloquear).
Posição LOCK (L) (bloquear):
Não pode acionar a alavanca de controlo do equipamento de
trabalho
Posição FREE (F) (desbloquear):
O equipamento de trabalho pode mover-se ao operar a alavanca de controlo do equipamento de trabalho.

OBSERVAÇÕES
Quando puser o motor a trabalhar, defina sempre a alavanca do bloqueio do equipamento de trabalho para a
posição LOCK (L) (bloquear) para garantir a segurança.
Se a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho não estiver na posição LOCK (L) (bloquear), o interrup-
tor de limite é ativado e o motor não arrancará.

JOYSTICK (ALAVANCA DE DIREÇÃO, SENTIDO DE MARCHA E MUDANÇA DE
VELOCIDADES) (ALAVANCA PCCS)
Realize a operação de alternância avançar/marcha-atrás, a
operação de direção, e a operação de viragem em contrarrota-
ção usando o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha
e mudança de velocidades).

OBSERVAÇÕES
PCCS: Sistema de controlo e comando com a palma da mão
(Sistema eletrónico de direção)
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Operação de alternância avançar/marcha-atrás
(A) FORWARD (avançar)
(N) NEUTRAL (ponto-morto)
(B) REVERSE (marcha-atrás)
Mova para a frente para avançar; mova para trás para fazer
marcha-atrás.

Operações de direção
(L) Virar à ESQUERDA
(N) NEUTRAL (ponto-morto)
(R) Virar à DIREITA
Quando a alavanca for inclinada até meio na direção que está
a virar enquanto está inclinada em FORWARD (avançar) ou
REVERSE (marcha-atrás) a máquina vira.
Se a alavanca for inclinada para a direita ou para a esquerda
até que o esforço de operação se torna mais amplo, o raio de
viragem diminui em relação ao da viragem solta.

OBSERVAÇÕES
• Quando o modo de direção é o modo NORMAL, se a ala-

vanca está inclinada para a posição em que o esforço de
operação para a direita ou para a esquerda se torna mais
amplo, a máquina faz uma viragem pivô. Quando o modo
de direção é o modo FINE (preciso), se a alavanca está
inclinada para a posição em que o esforço de operação
para a direita ou para a esquerda se torna mais amplo, a
máquina não faz uma viragem pivô.
Incline ainda mais a alavanca, e a máquina faz uma vira-
gem pivô.

• Se a alavanca for liberta durante a operação de direção,
volta a (A) ou (B), e a máquina desloca-se em linha reta.

• Se realizar a operação de direção apoiando a sua mão com a guia da alavanca (G), o desempenho da
operação de direção melhora.

Operação de viragem em contrarrotação
Durante a operação de direção continuar a ser inclinada para além da posição em que o esforço de operação
se torna mais amplo, as lagartas direita e esquerda viram em sentido oposto uma à outra, e a máquina faz uma
viragem contrarrotação.
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Operação de mudança de velocidades
A gama de velocidades é mudada premindo os interruptores
(U) ou (D), enquanto o joystick (alavanca de direção, sentido
de marcha e mudança de velocidades) está na posição FOR-
WARD (Avançar) ou REVERSE (Marcha-atrás).
(U) Interruptor UP (aumentar): A gama de velocidades é muda-

da para cima em 1 passo de cada vez que este botão é pre-
mido.

(D) Interruptor DOWN (reduzir): A gama de velocidades é mu-
dada para baixo em 1 passo de cada vez que este botão é
premido.

Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON
(ligado), a gama de velocidades é definida automaticamente para a 1.ª.
À medida que a carga de trabalho aumenta, a velocidade de deslocação diminui gradualmente, e a mudança é
reduzida. Quando a carga de trabalho se torna novamente leve, a mudança é aumentada para a velocidade de
deslocação definida.
Mesmo se a mudança for diminuída por mudança automática, o visor da gama de velocidades não muda.

OBSERVAÇÕES
Quando a mudança é mudada, a gama de velocidades atual é
exibida no visor da gama de velocidades do monitor da máqui-
na.
(Exemplo)
Neutro (ponto-morto): “N” é exibido na secção do visor.
2.ª Avanço: “F2” é exibido na secção do visor.
3ª Marcha-atrás: “R3” é exibido na secção do visor.
Quando a alavanca do travão de estacionamento estiver blo-
queada é exibido “P”.

OUTROS EQUIPAMENTOS
BLOQUEIO DA PORTA ABERTA
Utilize o bloqueio da porta para manter a porta em posição depois de aberta.
1. Empurre a porta contra o respetivo trinco (1).

A porta é fixa ao trinco.

2. Para libertar a porta, desloque a alavanca (2) no interior da cabina para a dianteira da cabina.
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O trinco é solto.

NOTA
• Quando mantiver a porta aberta, prenda-a bem ao trin-

co.
• Feche sempre a porta quando se deslocar ou efetuar

operações. E as portas forem deixadas abertas, estas
podem ser partidas.

• Quando a porta estiver aberta, prenda-a bem. As por-
tas podem ser fechadas pela vibração.

BLOQUEIO INTERMÉDIO DO VIDRO CORREDIÇO
Quando trabalhar com o vidro corrediço da cabina aberto, utili-
ze este bloqueio para impedir a vibração do vidro.
• Quando a alavanca estiver na posição FREE (F) (desblo-

quear), é possível abrir ou fechar o vidro.
• Quando a alavanca estiver na posição LOCK (L) (bloque-

ar), o vidro é mantido na sua posição.

TAMPÃO E TAMPA COM FECHADURA
Use a chave do interruptor de arranque para abrir e fechar as fechaduras dos tampões e das tampas.
Introduza a chave o máximo que puder até ao rebordo (A) e ro-
de-a. Se a chave for rodada antes de estar totalmente introdu-
zida, esta pode partir-se.
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SUPORTE DE COPO
Este destina-se a guardar uma lata de bebida, copo, etc.
Se os colocar noutro local que não o suporte de copo, estes
irão cair e o líquido restante no interior pode sujar a peça ou
máquina ao redor.
Use para guardar uma lata de bebida, copo, etc. com líquido
no interior.

CINZEIRO
NOTA
Ao remover o cinzeiro, se este ficar preso na consola e for difícil de ser removido, abra a tampa do cin-
zeiro e depois segure o corpo do cinzeiro e torça-o para a direita e a esquerda para removê-lo.
Se segurar a tampa do cinzeiro e torcê-la, o cinzeiro pode partir.
Encontra-se no lado esquerdo do banco do operador.
Certifique-se sempre que apaga o cigarro antes de o colocar
no cinzeiro e certifique-se que fecha a tampa.

CINTO DE FIXAÇÃO DA LANCHEIRA
Este é o local para a sua lancheira.
Fixe a lancheira com o cinto.
Este pode ser usado para outras coisas, além da lancheira.
Faça uma utilização eficaz do mesmo.
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TOMADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação no interior da cabina
Fonte de alimentação de 24 V

NOTA
Não o utilize como uma fonte de alimentação para equipa-
mento de 12 V.
Isso provocará avarias no equipamento.
Se o isqueiro (1) for retirado, a sua tomada pode servir de fon-
te de alimentação.
A capacidade do isqueiro é de 120 W (24 V x 5 A).

OBSERVAÇÕES
Utilize esta fonte de alimentação quando o motor estiver em
funcionamento.
Fonte de alimentação de 12 V
(2 pontos)
A capacidade desta tomada de acessório (2) é 144 W (12 V x 12 A).
• Quando é utilizada em apenas um local: 144 W (12 V x 12 A)
• Quando é utilizada em 2 locais: 144 W no total

OBSERVAÇÕES
Utilize esta fonte de alimentação quando o motor estiver em funcionamento.

Fonte de alimentação no exterior da cabina
Fonte de alimentação de 24 V

NOTA
• Não o utilize como uma fonte de alimentação para

equipamento de 12 V.
Isso provocará avarias no equipamento.

• Não instale equipamento que exceda 120 W (24 V x
5 A).

Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico no lado es-
querdo da máquina, e o conector (3) para retirar a fonte de ali-
mentação auxiliar observada.
(O conector AUX1 pode ser utilizado.)

FUSÍVEIS
NOTA
Ao substituir fusíveis, certifique-se que roda o interruptor de arranque para a posição OFF (desligado)
e, depois de confirmar que a luz de operação do sistema não está acesa, coloque o interruptor de des-
conexão da bateria na posição OFF (desligado).
• Os fusíveis impedem que o componente elétrico e a cablagem se queimem.
• Se algum fusível ficar corroído, ou parecer ter pó branco, ou ficar solto no porta-fusíveis, substitua-o.
• Substitua os fusíveis por fusíveis com a mesma capacidade.
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Remova a tampa da caixa de fusíveis (1) por baixo do lado es-
querdo do banco do operador, e as caixas de fusíveis (A) e (B)
ficarão visíveis.

A caixa de fusíveis (C) está instalada no painel superior.

Capacidades dos fusíveis e nomes de circuitos

Caixa de fusíveis (A)

N.º Capacidade
do fusível

Nome do circuito

(1) 30 A Luz dianteira e luz traseira

(2) 10 A Buzina e pré-aquecedor

(3) 15 A Aquecedor dos pés

(4) 30 A Ar condicionado

(5) 10 A Controlador da máquina 1

(6) 15 A Banco com suspensão pneumática e guin-
cho

(7) 30 A Fonte de alimentação da cabina 1

(8) 30 A Fonte de alimentação da cabina 2

(9) 15 A Interruptor de arranque

(10) 30 A Controlador do motor

(11) 20 A Fonte de alimentação sobresselente

(12) 20 A Sobresselente
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N.º Capacidade
do fusível

Nome do circuito

(13) 5 A Acessório de chave (motor)

(14) - -

(15) 10 A Controlador da máquina 2

(16) 10 A Painel do monitor

(17) 5 A Luz de operação do sistema

(18) 10 A Conector de serviço

(19) 10 A Fonte de alimentação contínua para a cabi-
na

(20) 10 A Acessório de chave

Caixa de fusíveis (B)

N.º Capacidade
do fusível

Nome do circuito

(1) 10 A Relé de sensor inteligente 1

(2) 20 A Relé de sensor inteligente 2

(3) 20 A Relé de aquecedor de DEF 1

(4) 10 A Relé de aquecedor de DEF 2

(5) - -

(6) - -

Caixa de fusíveis (C)

N.º Capacidade
do fusível

Nome do circuito

(1) 10 A Rádio

(2) 20 A Luz de trabalho adicional

(3) 20 A Isqueiro e tomada de 12 V

(4) 10 A Rádio e luz

(5) 10 A Limpa para-brisas dianteiro e limpa para-
-brisas traseiro

(6) 10 A Limpa para-brisas das portas do lado direi-
to e do lado esquerdo

LIGAÇÃO DE FUSÍVEIS
NOTA
Ao substituir a ligação de fusível, certifique-se que roda o interruptor de arranque para a posição OFF
(desligado) e, depois de confirmar que a luz de operação do sistema não está acesa, coloque o interrup-
tor de desconexão da bateria na posição OFF (desligado).
Quando o interruptor de arranque está rodado para posição START (arranque), se o motor de arranque não
funcionar, qualquer componente elétrico na cabina do operador não funcionar ou o Pré-aquecimento não fun-
cionar, uma ligação de fusível incorporada na cablagem poderá estar desligada. Verifique e substitua a ligação
de fusível.
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Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico no lado es-
querdo da máquina e, depois, abra a tampa da caixa da liga-
ção de fusível e verifique as ligações de fusíveis (1) e (2).
Remova a tampa lateral do motor no lado inferior direito da
máquina, abra a tampa da caixa da ligação de fusível e verifi-
que as ligações de fusíveis (3) e (4).

N.º Capacidade
do fusível

Nome do circuito

(1) 120 A Fornecimento de energia principal

(2) 120 A Fornecimento de energia contínua

(3) 120 A Aquecedor dos filamentos

(4) 120 A Alternador

OBSERVAÇÕES
Uma ligação de fusível refere-se ao fusível de grandes dimen-
sões instalado na parte superior do fluxo de corrente do circui-
to.
Protege os componentes elétricos e a cablagem de queima-
rem, da mesma forma que um fusível normal.

CAIXA DAS FERRAMENTAS
Encontra-se dentro da tampa de inspeção do depósito do óleo
hidráulico no lado esquerdo da máquina.
Guarde as ferramentas na mesma.

SUPORTE DA BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO
Encontra-se dentro da tampa de inspeção do depósito do óleo
hidráulico no lado esquerdo da máquina.
Instale a bomba de lubrificação no suporte de fixação da bom-
ba de lubrificação e fixe-a bem com a fita de borracha.
Depois de utilizar a bomba, limpe o lubrificante do seu exterior.
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EXTINTOR
(se instalado)
Pode ser instalado na parte traseira do banco do operador.
Para a instalação é necessário um suporte de montagem (op-
cional).
Para pormenores sobre as peças necessárias para a instala-
ção, consulte o seu representante da Komatsu.
As direções são descritas na placa de características afixada
no extintor de incêndio. Como prevenção, leia-as antecipada-
mente com muita atenção e compreenda-as.

SUPORTE DA PÁ
(Máquina com suporte da pá)
Este pode ser utilizado para guardar a pá com uma pá redon-
da.
1. Ao armazenar uma pá, posicione-a com o fixador (1) e o

suporte (2).
2. Aperte com a porca de ajuste (3) para evitar que a pá se

mova.

ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS
(se instalado)
Pode ser instalado na parte traseira do banco do operador.
Para pormenores sobre as peças necessárias para a instala-
ção, consulte o seu representante da Komatsu.

INTERRUPTOR DE DESCONEXÃO DA BATERIA

kk CUIDADO
• Não acionar o interruptor de corte da bateria com o motor a trabalhar.

A corrente ampla gerada pelo alternador poderá queimar os componentes elétricos provocar um in-
cêndio.
Opere o interruptor de desconexão da bateria apenas quando o motor estiver parado.

• Se o interruptor de desconexão da bateria estiver na posição OFF (desligado), sempre retire o inter-
ruptor de chave.
Se alguém colocar a chave na posição ON (ligado) inadvertidamente, tal será extremamente perigo-
so.
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NOTA
• Mantenha o interruptor de desconexão da bateria na posição ON (ligado), exceto nos casos seguin-

tes.
• Quando a máquina é guardada durante muito tempo (mais de um mês)
• Quando efetuar reparações no sistema elétrico
• Quando efetuar soldagem elétrica
• Quando manusear a bateria
• Quando substituir o fusível, etc.

• Não coloque o interruptor de desconexão da bateria na posição OFF (desligado) enquanto a luz de
operação do sistema estiver acesa. Se o interruptor de desconexão da bateria for rodado para a po-
sição OFF (desligado) enquanto a luz de operação do sistema estiver acesa, os dados do controla-
dor poderão perder-se.

• Se este interruptor for colocado na posição OFF (desligado), todo o sistema elétrico é cortado e as
funções de KOMTRAX param. Além disso, a informação de tempo do relógios e a informação de se-
leção da estação de rádio poderão perder-se. Neste caso, configure novamente a informação, con-
sultando “REGULAÇÃO DO RELÓGIO” e “MANUSEAR O RÁDIO”.

O interruptor de desconexão da bateria (1) é usado para cortar
a eletricidade da bateria.
Encontra-se dentro da tampa de inspeção do depósito do óleo
hidráulico no lado esquerdo da máquina.
Abra a tampa de borracha (2) e o interruptor de desconexão da
bateria (1) fica visível.

OBSERVAÇÕES
Acione este interruptor enquanto a luz de operação do sistema
(3) não estiver acesa.

(O): Posição OFF (desligado)
A chave do interruptor de desconexão da bateria (1) pode ser
retirada (e inserida) e a corrente da bateria é cortada.
(I): Posição ON (ligado)
A eletricidade da bateria flui para o circuito.
Antes de ligar a máquina, certifique-se de que o interruptor es-
tá nesta posição.
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LUZ DE OPERAÇÃO DO SISTEMA
A luz de operação do sistema (1) indica que o controlador
montado na máquina está ligado.
A luz de operação do sistema (1) acende a verde quando o
controlador está ligado.
Normalmente, apaga-se em 5 a 6 minutos depois do interrup-
tor de arranque ser rodado para a posição OFF (desligado).
Antes de operar o interruptor de desconexão da bateria, verifi-
que se a luz de operação do sistema (1) não está acesa.

NOTA
Se o interruptor de desconexão da bateria estiver desliga-
do enquanto a luz de operação do sistema estiver acesa,
os dados do controlador poderão perder-se.

OBSERVAÇÕES
• Mesmo que a chave da ignição esteja na posição OFF (desligado), o controlador poderá funcionar. A luz

de operação do sistema acende neste caso, mas não se trata de uma anomalia.
• Depois do interruptor de arranque ter sido desligado, a luz de operação do sistema pode permanecer ace-

sa por um longo período.
Nesse caso, consulte o seu representante da Komatsu.

• Enquanto os dispositivos do sistema de DEF estão a funcionar, a luz de operação do sistema acende para
devolver o DEF ao depósito.
Não coloque o interruptor de desconexão da bateria na posição OFF (desligado) enquanto a luz de opera-
ção do sistema estiver acesa.

GRELHA DO RADIADOR
Abra e feche a grelha do radiador conforme necessário na verificação e manutenção.

MÉTODO PARA ABRIR E FECHAR A GRELHA DO RADIADOR

kk AVISO
• Antes de abrir e fechar a grelha do radiador, pare o motor e verifique que a ventoinha está parada.

Se tocar na ventoinha em rotação, irá provocar ferimentos graves ou a morte.
• Proceda com cuidado para não entalar os dedos na folga entre a grelha do radiador e o depósito

quando abrir e fechar a grelha do radiador.
• Quando abrir a grelha do radiador, verifique se está bem apertada. Verifique o bloqueio e também a

peça de ligação por anomalias.
• Proceda com cuidado para não bater com a cabeça, etc. contra a grelha do radiador quando a abrir.
• Verifique a mangueira e a tubagem que se movem com a grelha do radiador por fendas e outros

danos.
 

MÉTODO PARA ABRIR A GRELHA DO RADIADOR
1. Remova os parafusos (1) (2 peças) que se encontram por

baixo da grelha do radiador.
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2. Puxe a grelha do radiador para trás e empurre-a para ci-
ma.

3. Abra a grelha do radiador para a posição de abertura má-
xima, verifique se está bloqueada e depois solte-a.

MÉTODO PARA FECHAR A GRELHA DO RADIADOR
NOTA
A grelha do radiador não pode ser fechada se não estiver desbloqueada. Se tentar fechar a grelha do
radiador sem desbloqueá-la, esta pode partir.
1. Levante a grelha do radiador, e empurre a barra de liberta-

ção do bloqueio (2) na direção da seta.
O bloqueio é solto.

2. Aperte os parafusos (1) (2 pontos) na parte inferior da gre-
lha do radiador.

INDICADOR DE POEIRAS
Este dispositivo notifica o operador do entupimento do elemen-
to do filtro do ar.
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Ventilação do Cárter Fechado da Komatsu (KCCV)
O KCCV é um dispositivo que limpa o gás eliminado do cárter
do motor com um elemento filtrante e o devolve ao sistema de
admissão de ar no motor.

NOTA
• O elemento do filtro KCCV precisa de ser substituído a

cada 2000 horas.
• Se o motor for operado sem o elemento do filtro KCCV

ou se for usado um elemento do filtro que não seja ori-
ginal da Komatsu, o motor aspira óleo e objetos estra-
nhos que podem causar avarias. Instale sempre ele-
mentos de filtros KCCV de origem Komatsu.

• O elemento do filtro não pode ser lavado. Nunca reuti-
lize o elemento do filtro, pois pode causar um decrés-
cimo de desempenho do motor, e resultar numa avaria
mesmo que esteja limpo.

MANUSEAR AVISO DO SISTEMA SCR DA UREIA

kk AVISO
• A temperatura dos gases de escape pode aumentar durante a regeneração e manter-se muito quen-

te depois do fim da regeneração.
Não se aproxime da saída do tubo de escape nem dos dispositivos após tratamento.
Não coloque quaisquer combustíveis perto da saída do tubo de escape nem dos dispositivos após
tratamento.

• Desative o sistema de regeneração quando a máquina funcionar num ambiente que contenha mate-
riais inflamáveis.

 
O dispositivo do sistema SCR da Ureia pulveriza DEF para os gases de escape para converter óxidos de azoto
(NOx) tóxicos nos gases de escape em azoto e água inofensivos. O DEF decompõe e hidrolisa para produzir
amoníaco (NH3), que reage seletivamente com os óxidos de azoto para os converter em azoto e água.
O sistema SCR de Ureia da Komatsu monitoriza continuamente as condições de operação da máquina e reco-
lhe informação sobre operações defeituosas, como avarias. A informação é usada para o diagnóstico do siste-
ma e também para a Indução, exigida em sistemas de motor que usem sistemas SCR de Ureia. A Indução des-
tina-se a que os operadores tomem procedimentos rápidos para manter e corrigir os comportamentos inadequ-
ados dos sistemas SCR de Ureia. Os alertas na Indução do Sistema SCR de Ureia da Komatsu progridem pas-
so a passo. Começam pelas indicações visuais no monitor da máquina com sons audíveis para a redução de
potência do motor, para evitar condições perigosas.
O Sistema de Ureia da Komatsu também monitoriza as recorrências de operações defeituosas do sistema. A
Indução é ativada quando ocorre outra operação defeituosa menos de 40 horas após o primeiro defeito ser re-
parado.
Quando a operação de purificação do Sistema de Ureia da Komatsu é deteriorada devido condições de opera-
ção da máquina, a regeneração pode ser ativada.

NOTA
• Não coloque nada que não DEF no depósito de DEF. Materiais estranhos no DEF, tal como ureia se-

ca quando desligar a mangueira e mudar o filtro, pode levar ao mau funcionamento do equipamen-
to.

• Não pinte o injetor ou bomba de DEF. Cubra a bomba e o injetor sempre que pintar à volta deles.
• Use apenas DEF que esteja em conformidade com as normas de qualidade. Se adicionar quaisquer

agentes aditivos, água, etc. ao DEF, o equipamento não irá operar corretamente, e não estará em
conformidade com os regulamentos de gás de escape. Também pode provocar uma avaria no siste-
ma do motor. Se fornecer uma solução que não o DEF, contacte o representante da Komatsu.
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Para evitar a deterioração dos dispositivos após tratamento, a
temperatura dos gases de escapa sobe automaticamente, o
que é a regeneração. Durante a regeneração, a visualização
de regeneração dos dispositivos após tratamento (1) aparece
na luz do indicador.

Quando o motor está ao ralenti durante longos períodos, a re-
generação irá ocorrer com mais frequência. Não se trata de
um erro na regeneração. Quando a luz de advertência da reali-
zação da regeneração (2) acender, pare a máquina numa área
segura e ligue a regeneração manual para a posição estacio-
nária.
Dependendo da urgência, são iniciados dois passos para pedir
a regeneração manual para a posição estacionária.
Quando prime F6 no ecrã do menu principal, o monitor da má-
quina mostra o ecrã “Regeneração de Dispositivos após Trata-
mento” do menu do utilizador.
Para parar o motor durante a regeneração, coloque o motor a trabalhar durante mais de 5 minutos em ralenti
baixo.
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Requisitos de baixo nível para a regeneração
• Quando a luz de advertência (2) acende a amarelo (nível

de ação (3): “L01” o ecrã (A) é exibido em primeiro lugar.
• O nível de ações apaga após 2 segundos e o ecrã muda

para o ecrã standard (B).
• Quando coloca a alavanca do travão de estacionamento e

a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho na
posição LOCK (bloquear), ou o joystick (alavanca de dire-
ção, sentido de marcha e mudança de velocidades) e a
alavanca de controlo da lâmina em NEUTRAL (ponto mor-
to), o ecrã “Regeneração de Dispositivos Após Tratamen-
to” (C) irá aparecer após 3 segundos. Se não ativar a re-
generação manual para a posição estacionária, o ecrã
normal (B) irá aparecer após 30 segundos.
O ecrã de “Regeneração de Dispositivos após Tratamen-
to” (C) é mostrado durante 30 segundos a cada 2 horas
até que a regeneração seja realizada.

• Quando a luz de advertência (2) acender a amarelo, de-
pois do final do trabalho em curso, pare a máquina numa
área segura e ative a regeneração manual para a posição
estacionária.

Requisitos de alto nível para a regeneração
• Quando a luz de advertência (2) e o nível de ação: “L03”

acender a vermelho (3).
• Quando coloca a alavanca do travão de estacionamento e

a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho na
posição LOCK (bloquear), ou o joystick (alavanca de dire-
ção, sentido de marcha e mudança de velocidades) e a
alavanca de controlo da lâmina em NEUTRAL (ponto mor-
to), o ecrã “Regeneração de Dispositivos Após Tratamen-
to” (C) é exibido após 3 segundos. Depois, o ecrã de “Re-
generação de Dispositivos após Tratamento” (C) e o ecrã
standard (D) alternam automaticamente até que a regene-
ração manual para a posição estacionária seja ativada.

• Quando a luz de advertência (2) acender a vermelho, pare
a máquina imediatamente numa área segura e ative a re-
generação manual para a posição estacionária.
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PROCEDIMENTO PARA A REGENERAÇÃO MANUAL PARA A POSIÇÃO ESTA-
CIONÁRIA
Quando a regeneração manual para a posição estacionária é
necessária, verifique se a luz de advertência (1) está acesa.
Durante a regeneração manual para a posição estacionária,
existem momentos em que as rotações do ralenti baixo do mo-
tor aumentam automaticamente.

1. Mova a máquina para uma zona segura e pare-a com o
motor a funcionar.

2. Certifique-se que não existem pessoas nem materiais
combustíveis em redor da saída do tubo de escape e dos
dispositivos após tratamento.

3. Empurre a alavanca do travão de estacionamento para
baixo e será colocada na posição LOCK (L) (bloqueado).

4. Rode o indicador de controlo do combustível para a posi-
ção de ralenti baixo (MIN).

5. Prima F6 para mostrar o ecrã “Regeneração de Dispositi-
vos após Tratamento”.

6. Selecione regeneração manual para a posição estacioná-
ria, e prima F6.

Se o ecrã apresentado na figura não mudar depois de premir
F6 no Procedimento 6, volte a verificar os procedimentos 1 até
5, e depois prima novamente o botão F6.
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Quando a regeneração manual para a posição estacionária
não é ativada mesmo depois de premir o botão F6, volte ao
ecrã normal. Depois, prima o botão F5 e siga as instruções
mostradas no ecrã.
A regeneração manual para a posição estacionária pode conti-
nuar durante mais de 40 minutos. Não acione quaisquer bo-
tões do ecrã, indicador de controlo do combustível, etc. até a
regeneração estar concluída.

PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAR A DESATIVAÇÃO DA REGENERAÇÃO
DE DISPOSITIVOS APÓS TRATAMENTO
Se necessário, é possível desativar a regeneração automática. Da mesma forma, é possível parar a regenera-
ção em curso.

Procedimentos para desativar a regeneração automática
1. Quando o visor da regeneração de dispositivos após trata-

mento não está aceso no ecrã standard, prima F6 no ecrã
standard.

2. Use F1 e F2 para selecionar o menu de “Regeneração de
Dispositivos após Tratamento” (C) e exibir o ecrã de “Re-
generação de Dispositivos após Tratamento”.

3. Com a desativação da regeneração destacada, prima o
botão de função F6 para desativar a regeneração.
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Mesmo se a regeneração for desativada, o visor de regenera-
ção de dispositivos após tratamento (1) pode acender-se em
determinadas condições. Neste caso, é impossível desativar a
regeneração.

Procedimentos para parar a regeneração
1. Quando o visor da regeneração de dispositivos após trata-

mento (1) está aceso no ecrã standard, prima F6 no ecrã
standard para abrir o ecrã “Regeneração de Dispositivos
Após Tratamento”.

2. Com a desativação da regeneração destacada, prima o
botão de função F6 para desativar a regeneração.

Pode ser impossível desativar a regeneração durante a mes-
ma.

PROCEDIMENTO PARA CANCELAR A DESATIVAÇÃO DA REGENERAÇÃO DE
DISPOSITIVOS APÓS TRATAMENTO

kk CUIDADO
Antes de voltar a iniciar a regeneração, primeiro desloque a máquina para uma zona segura.
 
1. Coloque a alavanca do travão de estacionamento e a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho na

posição de bloqueio e o indicador de controlo de combustível na posição de ralenti baixo.
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2. Prima F6 no ecrã normal, para abrir o ecrã “Regeneração
de Dispositivos após Tratamento”.
Se este ecrã não for mostrado, prima F1 e F2 para alter-
nar para este ecrã.

3. Selecione Yes (Sim) para cancelar a desativação da rege-
neração e prima F6.

SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA SCR DA UREIA
O Sistema SCR da Ureia começa a funcionar automaticamente assim que o motor é posto a trabalhar.
Mesmo depois do interruptor de arranque do motor ser rodado para a posição OFF (desligado), os dispositivos
continuarão a estar em funcionamento por vários minutos para purgar qualquer DEF nas linhas, o injetor e a
bomba de fornecimento de volta ao depósito de DEF. Não indica uma anomalia. Quando o DEF foi devolvido ao
depósito, o dispositivo para.
Não desligue o interruptor de desconexão da bateria enquanto os dispositivos continuam em funcionamento.
Quando os dispositivos completam o seu processo de paragem, a luz de operação do sistema irá apagar-se, e
o interruptor de desconexão da bateria pode ser desligado.

SOBRE A OPERAÇÃO COM TEMPO FRIO
DEF congela a –11 °C.
O sistema SCR da Ureia está equipado com um sistema de aquecimento para DEF congelado quando for con-
gelado, por exemplo durante o estacionamento e para impedir o DEF de congelar durante a operação.
No caso do DEF congelar durante o estacionamento, quando o motor começar a funcionar o sistema de aque-
cimento inicia-se automaticamente, fornecendo calor para o DEF congelado. A bomba e o injetor começam a
trabalhar apenas depois de uma quantidade adequada de DEF ser descongelado. Isto pode ser observado co-
mo um atraso no arranque do funcionamento da bomba e do injetor.
O sistema de aquecimento também é ativado automaticamente durante a operação para impedir o DEF de con-
gelar, sempre que a temperatura ambiente descer abaixo de um certo limiar onde o DEF no sistema pode con-
gelar. No caso da temperatura ambiente descer abaixo de uma temperatura onde o sistema de aquecimento
seja capaz de manter a fluidez de DEF, o sistema de DEF arranca automaticamente a purgar o restante DEF
de volta ao depósito e começa a bombear e a injeção enquanto o aquecimento continua. Quando a temperatu-
ra ambiente subir acima de uma temperatura onde o sistema de DEF se torna funcional, retoma a operação
automaticamente.
A curta duração da pluma branca libertada pelo tubo de escape pode ser visível durante e pouco tempo depois
do arranque do motor em tempo frio, mas isto não é uma avaria.

ESTRATÉGIA DE INDUÇÃO QUANDO O NÍVEL DO DEPÓSITO DE DEF SE TOR-
NA BAIXO
Quando a quantidade de DEF no depósito fica baixa, a estratégia de Indução será ativada.
Se a Indução começar, adicione DEF ao depósito de DEF imediatamente.
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A luz de advertência do nível de DEF (1) no monitor acende, o alerta sonoro começa, o nível de Ação é exibido
e a estratégia de Indução é ativada. A estratégia de Indução inclui a redução de saída do motor, limitação de
velocidade, ou outras ações de aviso destinadas a avisar o operador para manter ou reparar o sistema SCR.
A estratégia de Indução progride em 4 níveis de Aviso, Aviso Contínuo, Indução de Baixo Nível e Indução Gra-
ve.
A luz de advertência do nível de DEF (1) no monitor da máqui-
na irá acender, o alerta sonoro irá começar e depois o nível de
Ação será exibido no monitor da máquina e a potência do mo-
tor será reduzida em passos.
Nos níveis de ação “L03 (Indução de Baixo Nível)” e “L04 (In-
dução Grave)”, a potência do motor será reduzida. Quando o
nível de ação “03” ou “04” é exibido, desloque a máquina para
um local seguro e adicione o DEF.
O conteúdo do aviso pode ser verificado no ecrã “Informação
SCR” do menu do utilizador.

Efetue o seguinte procedimento.
Prima F6 no ecrã standard para exibir o ecrã “Informação
SCR” do menu do utilizador.
Se a alavanca do travão de estacionamento ou a alavanca de
bloqueio do equipamento de trabalho estão definidos para a
posição LOCK (bloquear) ou o joystick (alavanca de direção,
sentido de marcha e mudança de velocidades) e a alavanca de
controlo da lâmina estiver na posição NEUTRAL (ponto-morto)
durante mais de 3 segundos, o ecrã “Informação SCR” do me-
nu do utilizador irá abrir-se automaticamente enquanto o siste-
ma SCR da Ureia está em Indução.
O ecrã “Informação SCR” exibe a luz de advertência do nível
de DEF (1), o indicador do nível de DEF (2), a informação so-
bre a condição do Sistema SCR da Ureia (3) e o estado atual
da Indução (4).
Se a Indução começar, pare a máquina num local seguro e
adicione DEF.
Quando o alerta sonoro começar, “o interruptor de cancelar
alarme” não funciona a menos que seja adicionado DEF.

• Aviso:
2 gradações do indicador do nível de DEF acende na zona
vermelha.
A luz de advertência do nível de DEF (1) acende a verme-
lho.
Sem um alerta sonoro.
Nenhum nível de ação é exibido.
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.
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Estado de Indução (4): “1 O aviso de DEF com nível baixo
é exibido.”
Adicione DEF ao depósito de DEF imediatamente.

• Aviso Contínuo:
O alerta sonoro toca numa repetição de “três bipes e uma
pausa”.
2 gradações do indicador do nível de DEF acende na zona
vermelha.
A luz de advertência do nível de DEF (1) acende a verme-
lho.
Nenhum nível de ação é exibido.
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.

Estado de Indução (4): “2 Sem tratamento, a potência do
motor será reduzida.”
Adicione DEF ao depósito de DEF imediatamente.

• Indução de Baixo Nível:
O alerta sonoro toca em bipes curtos e acentuados.
1 gradação do indicador do nível de DEF acende a verme-
lho.
A luz de advertência do nível de DEF (1) acende a verme-
lho.
O nível de Ação “L03” é exibido a vermelho (5).
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.

Estado de Indução (4): “3 A potência do motor foi reduzi-
da.”
Adicione DEF ao depósito de DEF imediatamente.
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• Indução Grave:
O alerta sonoro toca num bipe contínuo.
Nenhuma gradação do indicador do nível de DEF acende.
A luz de advertência do nível de DEF (1) acende a verme-
lho.
O nível de ação “L04” é exibido a vermelho (5).
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.
Quando todas as gradações do indicador do nível de DEF
desaparecem, a quantidade de enchimento de DEF é de
aproximadamente 20 ℓ para encher o depósito de DEF.

Estado de Indução (4): “4 A potência do motor foi extrema-
mente reduzida.”

A potência do motor pode ser restaurada temporariamente da redução de potência. Esta restauração da
potência do motor funciona apenas quando o estado de Indução é de “Indução Grave”e alivia temporaria-
mente da redução de potência da “Indução de Baixo Nível”. O operador pode recuperar a potência do mo-
tor através do monitor da máquina. Para o procedimento de restauração da potência do motor, consulte a
secção de “Restauração Temporária de Indução” neste manual. Quando estiver em “Indução Grave” e se
torna necessário restaurar a potência do motor, use a função de restauração da potência do motor para
deslocar a máquina para um local seguro e adicione DEF.

ESTRATÉGIA DE INDUÇÃO EM QUE AS ANOMALIAS SÃO DETETADAS NOS
DISPOSITIVOS DO SISTEMA SCR DE UREIA (EXCETO ANOMALIAS NO SISTE-
MA DE EGR)
Se qualquer anomalia for detetada na qualidade de DEF ou no sistema SCR da Ureia, a estratégia de Indução
é ativada.
A estratégia de indução progride em 4 níveis, “Aviso”, “Aviso
Contínuo”, “Indução de Baixo Nível” e “Indução Grave”. A es-
tratégia de Indução inclui o alerta visual pela luz de advertên-
cia do sistema de DEF, e o Nível de Ação exibido no monitor
da máquina (2), e o alerta sonoro por uma buzina e a gradual
redução de potência do motor que avança para a limitação de
velocidade até ao ralenti baixo. A redução de potência do mo-
tor começa com o nível de ação “L03 (Indução de Baixo Nível)”
e avança para uma maior redução quando “L04 (Indução Gra-
ve)” é exibido. Se “L03” for exibido, desloque a máquina para
um local seguro e contacte o seu representante da Komatsu.
O conteúdo do aviso pode ser verificado no ecrã “Informação SCR” do menu do utilizador.
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Efetue o seguinte procedimento.
Prima F6 no ecrã standard para exibir o ecrã “Informação
SCR” do menu do utilizador.
Se a alavanca do travão de estacionamento e a alavanca de
bloqueio do equipamento de trabalho estão definidos para a
posição LOCK (bloquear) ou o joystick (alavanca de direção,
sentido de marcha e mudança de velocidades) e a alavanca de
controlo da lâmina estiver na posição NEUTRAL (ponto-morto)
durante mais de 3 segundos, o ecrã “Informação SCR” do me-
nu do utilizador irá abrir-se automaticamente enquanto o siste-
ma SCR da Ureia está em Indução.
O ecrã “Informação SCR” exibe o tempo restante para o próxi-
mo estado de Indução na coluna (5) e a informação sobre a
condição do Sistema SCR da Ureia (3) e o estado atual da In-
dução (4).

• Aviso:
Sem um alerta sonoro.
A luz de advertência do sistema de DEF (1) acende a
amarelo.
Nota: O nível de Ação “L01” aparece uma vez a amarelo
no monitor da máquina (2) durante dois segundos e apa-
ga-se.
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.

Mensagem do ecrã “Informação SCR” (4): “1 Inspecione e
proceda à manutenção do sistema SCR.”
Mova a máquina para um lugar seguro e contacte o seu
representante da Komatsu.
Se a operação continuar durante 5 horas após o “Aviso”
ter iniciado sem tomar quaisquer ações instruídas pela ta-
bela do Nível de Ação, a Indução avança para “Aviso Con-
tínuo”.

• Aviso Contínuo:
O alerta sonoro toca numa repetição de “três bipes e uma
pausa”.
A luz de advertência do sistema de DEF (1) acende a
amarelo.
Se a operação continuar durante 5 horas após o “Aviso”
ter iniciado sem tomar quaisquer ações instruídas pela ta-
bela do Nível de Ação, a Indução avança para “Aviso Con-
tínuo”.
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.
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Mensagem do ecrã “Informação SCR” (4): “2 Sem trata-
mento, a potência do motor será reduzida.”
Mova a máquina para um lugar seguro e contacte o seu
representante da Komatsu.
A duração do “Aviso Contínuo” é de 5 horas. O tempo res-
tante (Horas e Minutos) para a “Indução de Baixo Nível” é
exibido na coluna (5) do ecrã “Informação SCR”.
Na “Indução de Baixo Nível”, o desempenho do motor se-
rá reduzido.

• Indução de Baixo Nível:
O alerta sonoro toca em bipes curtos e acentuados.
A luz de advertência do sistema de DEF (1) acende a ver-
melho.
O nível de ação “L03” acende a vermelho no visor de nível
de ação (2) e permanece aceso.
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.

Mensagem do ecrã “Informação SCR” (4): “3 A potência
do motor foi reduzida.”
Devido à redução da potência do motor, a capacidade da
máquina será limitada.
Mova a máquina para um lugar seguro e contacte o seu
representante da Komatsu.
A duração da “Indução de Baixo Nível” é de 10 horas. O
tempo restante (Horas e Minutos) para a “Indução Grave”
é exibido na coluna (5) do ecrã “Informação SCR”.
Na “Indução Grave”, o desempenho do motor será reduzi-
do ainda mais.

• Indução Grave:
O alerta sonoro toca num bipe contínuo.
A luz de advertência do sistema de DEF (1) acende a ver-
melho.
O nível de ação “L04” acende a vermelho (2).
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.

Mensagem do ecrã “Informação SCR” (4): “4 A potência
do motor foi extremamente reduzida.”
Devido à maior redução da potência do motor, a capacida-
de da máquina será mais limitada.
“Indução Grave” é o último estado de Indução.
A menos que todas as anomalias do “Sistema SCR” sejam
corrigidas, o desempenho do motor será mantido reduzi-
do.

A potência do motor pode ser restaurada temporariamente da redução de potência. Se a Indução avançar
para “Indução Grave” e se torna necessário restaurar a potência do motor, use a função de restauração da
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potência do motor para deslocar a máquina para um local seguro e contacte o seu representante da Ko-
matsu. Esta restauração da potência do motor funciona apenas quando o estado de Indução é de “Indução
Grave” e alivia temporariamente da redução de potência da “Indução de Baixo Nível”. O operador pode
recuperar a potência do motor através do monitor da máquina. Para o procedimento de restauração da po-
tência do motor, consulte a secção de “Restauração Temporária de Indução” neste manual.

ESTRATÉGIA DE INDUÇÃO QUANDO É ENCONTRADA UMA ANOMALIA NO
SISTEMA DE VÁLVULA EGR PELO SISTEMA SCR DE UREIA
Se qualquer anomalia for detetada no Sistema de Válvula EGR através do sistema SCR da Ureia, a estratégia
de Indução é ativada.
A estratégia de indução progride em 4 níveis, “Aviso”, “Aviso
Contínuo”, “Indução de Baixo Nível” e “Indução Grave”. A es-
tratégia de Indução inclui o alerta visual pela luz de advertên-
cia do sistema do motor (1), a luz de advertência do sistema
de DEF (2) e o nível de ação exibido no monitor da máquina
(3), o alerta sonoro por uma buzina e a gradual redução de po-
tência do motor que avança para a limitação de velocidade até
ao ralenti lento. A redução de potência do motor começa com
o nível de ação “L03 (Aviso, Aviso Contínuo e Indução de Bai-
xo Nível)” e avança para uma maior redução quando “L04 (In-
dução Grave)” é exibido. Quando o sistema avançar para “In-
dução Grave”, a potência do motor será ainda mais reduzida.
Se “L03” for exibido, desloque a máquina para um local seguro e contacte o seu representante da Komatsu.
O conteúdo do aviso pode ser verificado no ecrã “Informação SCR” do menu do utilizador.
Efetue o seguinte procedimento.
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.
Se a alavanca do travão de estacionamento ou a alavanca de
bloqueio do equipamento de trabalho estão definidos para a
posição LOCK (bloquear) ou o joystick (alavanca de direção,
sentido de marcha e mudança de velocidades) e a alavanca de
controlo da lâmina estiver na posição NEUTRAL (ponto-morto)
durante mais de 3 segundos, o ecrã “Informação SCR” do me-
nu do utilizador irá abrir-se automaticamente enquanto o siste-
ma SCR da Ureia está em Indução.

O ecrã “Informação SCR” exibe o tempo restante para o próxi-
mo estado de Indução na coluna (6) e a informação sobre a
condição do Sistema SCR da Ureia (4) e o estado atual da In-
dução (5).

• Aviso:
O alerta sonoro toca em bipes curtos e acentuados.
A luz de advertência do sistema do Motor (1) acende a
vermelho.
O nível de ação “L03” acende a vermelho no visor de nível
de ação (3).
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.
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Mensagem do ecrã “Informação SCR” (5): “1 Inspecione e
proceda à manutenção do sistema SCR.”
A potência do motor é reduzida.
Mova a máquina para um lugar seguro e contacte o seu
representante da Komatsu.
Se a operação continuar durante 5 horas após o “Aviso”
ter iniciado sem tomar quaisquer ações instruídas pela ta-
bela do Nível de Ação, a Indução avança para “Aviso Con-
tínuo”.

• Aviso Contínuo:
O alerta sonoro toca numa repetição de “três bipes e uma
pausa”.
A luz de advertência do sistema do Motor (1) acende a
vermelho.
A luz de advertência do sistema de DEF (2) acende a
amarelo.
O nível de ação “L03” acende a vermelho no visor de nível
de ação (3).
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.

Mensagem do ecrã “Informação SCR” (5): “2 Sem trata-
mento, a potência do motor será reduzida.”
Mova a máquina para um lugar seguro e contacte o seu
representante da Komatsu.
O tempo de duração do “Aviso Contínuo” é de 5 horas. O
tempo restante (Horas e Minutos) para o próximo estado
de Indução de “Indução de Baixo Nível” é exibido na colu-
na (6) do ecrã “Informação SCR”.
Na “Indução de Baixo Nível”, a potência do motor será re-
duzida.

• Indução de Baixo Nível:
O alerta sonoro toca em bipes curtos e acentuados.
A luz de advertência do sistema do Motor (1) acende a
vermelho.
A luz de advertência do sistema de DEF (2) acende a ver-
melho.
O nível de ação “L03” acende a vermelho no visor de nível
de ação (3).
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.

Mensagem do ecrã “Informação SCR” (5): “3 A potência
do motor foi reduzida.”
Devido à redução da potência do motor, a operação nor-
mal da máquina será limitada.
O tempo de duração da “Indução de Baixo Nível” é de 10
horas. O tempo restante (Horas e Minutos) para a “Indu-
ção Grave” é exibido na coluna (6) do ecrã “Informação
SCR”.
Na “Indução Grave”, o desempenho do motor será reduzi-
do ainda mais.
Mova a máquina para um lugar seguro e contacte o seu
representante da Komatsu.
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• Indução Grave:
O alerta sonoro toca num bipe contínuo.
A luz de advertência do sistema do Motor (1) acende a
vermelho.
A luz de advertência do sistema de DEF (2) acende a ver-
melho.
O nível de ação “L04” acende a vermelho no visor de nível
de ação (3).
Prima F6 para visualizar o ecrã “Informação SCR”.

Mensagem do ecrã “Informação SCR” (5): “4 A potência
do motor foi extremamente reduzida.”
Devido à maior redução da potência do motor, a capacida-
de da máquina será mais limitada.
Se a restauração da anomalia do sistema de Válvula EGR
não for realizada, o desempenho do motor será mantido
reduzido.

A potência do motor pode ser restaurada temporariamente da redução de potência. Esta restauração da
potência do motor funciona apenas quando o estado de Indução é de “Indução Grave” e a potência do Mo-
tor pode ser restaurada temporariamente da redução de potência. Esta restauração da potência do motor
funciona apenas quando o estado de Indução é de “Indução Grave” e alivia temporariamente da redução
de potência da “Indução de Baixo Nível”. O operador pode recuperar a potência do motor através do moni-
tor da máquina. Para o procedimento de restauração da potência do motor, consulte a secção de “Restau-
ração Temporária de Indução” neste manual. Se a Indução avançar para “Indução Grave” e se torna ne-
cessário restaurar a potência do motor, use a função de restauração da potência do motor para deslocar a
máquina para um local seguro e contacte o seu representante da Komatsu.

RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIA DE INDUÇÃO
A Restauração Temporária de Indução é uma das estratégias de Indução permitida para ser incluída nos siste-
mas SCR da Ureia.
No caso do sistema SCR da Ureia avançar para “Indução Grave”, a potência do motor é reduzida drasticamen-
te. Isto pode causar dificuldades na deslocação da máquina para um local seguro para adicionar DEF ou na
resolução de problemas e corrigir anomalias do sistema SCR da Ureia. Para soluções temporárias dessas difi-
culdades, o operador pode restaurar a potência do motor por um breve período de tempo para a redução de
“Indução de Baixo Nível” através do monitor da máquina. Tenha em atenção que a “Restauração Temporária de
Indução” não recupera a potência máxima do motor.
A “Restauração Temporária de Indução” pode ser ativada apenas quando o sistema SCR da Ureia está em
“Indução Grave”. A duração máxima é limitada a 30 minutos em cada operação de restauração e apenas 3
operações são permitidos a não ser que todas as anomalias do sistema SCR da Ureia sejam corrigidas.
Se o sistema avançar para “Indução Grave”, utilize a “Restauração Temporária de Indução” imediatamente.
Procedimento para ativar a “Restauração Temporária de Indução”.

OPERAÇÃO EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES

3-121



1. Prima F6 para exibir o ecrã de “Informação SCR” quando
o ecrã standard está ligado, apenas quando o sistema
SCR da Ureia está em “Indução Grave”.

2. Prima F6 para exibir a janela do menu que surge na meta-
de inferior da “Informação SCR”.
A janela do menu que surge na metade inferior do ecrã
“Informação SCR” alterna a cada 15 segundos como exibi-
do nos gráficos A e B.

3. Prima F6 quando o ecrã B do menu pop-up é exibido.
A janela de “Recuperação da Potência do Motor” será exi-
bida.
Se F6 não for premido durante 30 segundos, o “Ecrã Stan-
dard” será exibido, e comece novamente premindo F6.
O número restante de operações de Restauração Tempo-
rária de Indução é exibido na coluna (1) da janela B do
menu pop-up.

4. Prima F6 quando a janela “Recuperação da Potência do
Motor” é exibida.
A Restauração Temporária de Indução é ativada e a redu-
ção de potência do motor é aliviada para a redução de “In-
dução de Baixo Nível” durante um máximo de 30 minutos.
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O tempo restante (Minutos e Segundos) da “Restauração
Temporária da Indução” é exibido na coluna (2) do ecrã
“Informação SCR”.

Se for decidido NÃO ativar a “Restauração Temporária de Indução” após ter avançado para a janela de “Recu-
peração da Potência do Motor”, siga os passos explicados nesta secção.
Para desativar a função “Restauração Temporária de Indução”.
1. Prima F5 enquanto a janela “Recuperação da Potência do

Motor” é exibida.
Este procedimento é dividido do procedimento 4 na “Res-
tauração Temporária de Indução”.

É exibido o ecrã “Informação SCR”.

2. Desloque qualquer alavanca de operação para exibir o
“Ecrã Standard”.
A “Restauração Temporária de Indução” é desativada.

ESTRATÉGIA DE INDUÇÃO PARA RECORRÊNCIAS DE ANOMALIAS DENTRO
DE 40 HORAS
O sistema SCR de ureia monitoriza continuamente as suas condições de operação e armazena informações
sobre operações inapropriadas incluindo o mau funcionamento. As informações armazenadas são utilizadas
para monitorizar recorrências de anomalias, “Contador de recorrências de anomalias”. O “Contador de recor-
rências de anomalias” é requerido pelas autoridades. A monitorização de recorrências alarga-se 40 horas e
monitoriza as anomalias que acionam a Indução para além da quantidade do DEF no depósito.
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Se outra(s) anomalia(s) for(em) detetada(s) dentro de 40 horas após anomalia(s) anterior(es) ser(em) corrigi-
da(s), independentemente do nível da Indução anterior e quer a(s) nova(s) anomalia(s) seja(m) a(s) mesma(s)
que a(s) anterior(es) ou não, é considerado uma recorrência.
Se a ocorrência ocorrer, “Indução grave” é ativada.
A indução na recorrência reinicia a contagem de tempo na altura em que as anomalias anteriores foram corrigi-
das, se a Indução anterior estiver em “ Advertência” ou “Advertência contínua” ou “Indução de baixo nível”. Os
alertas reiniciam a Indução anterior.
Se isso ocorrer, utilize o “Restauro temporário de Indução” e mova a máquina para um lugar seguro e contacte
o seu concessionário Komatsu.
A duração máxima de restauro de potência é de 30 minutos e são permitidas 3 operações.
Para ativar “Restauro temporário de Indução”, consulte a secção “Restauro temporário de Indução” neste ma-
nual.

FILTRO DE DEF
O filtro de DEF é um elemento do filtro para limpar o DEF aspi-
rado do depósito de DEF pela bomba de DEF e para o forne-
cer ao injetor de DEF.

NOTA
• O elemento do filtro de DEF precisa de ser substituído

a cada 2000 horas.
• Se a máquina for operada sem o filtro de DEF integra-

do ou com um filtro que não seja uma peça original da
Komatsu, podem entrar materiais estranhos na bomba
de DEF e no injetor de DEF, o que provocará a avaria
da máquina. Nunca opere a máquina sem o filtro de
DEF integrado nem use um filtro que não seja uma pe-
ça original da Komatsu.

• O filtro de DEF não pode ser lavado. A lavagem ou a
regeneração do mesmo irá degradar o desempenho do
filtro de DEF e irá contaminar a bomba de DEF e o inje-
tor de DEF, o que provocará a avaria da máquina. Nun-
ca reutilize o filtro de DEF.

KOMTRAX

kk AVISO
• Nunca desmonte, repare, altere ou remova o terminal de comunicação sem fio, a antena ou cabos.

Isso pode causar falha ou incêndio no equipamento sem fio ou na própria máquina.
• Perto do estaleiro de detonação, pode haver perigo de explosão inesperada devido ao uso do equi-

pamento sem fio, resultando em ferimentos graves ou morte.
Se você tiver que operar a máquina em 12 m a partir do dispositivo de detonação por controle re-
moto, o cabo do dispositivo de comunicação sem fio de alimentação deve ser desconectado com
antecedência.

 
KOMTRAX é um sistema de gestão de veículos que gerencia remotamente as máquinas equipadas com o dis-
positivo KOMTRAX, usando um sistema comunicação por satélite ou rádio portátil.
O GPS (Sistema de Posicionamento Global), o receptor e o sistema de comunicação de GPS estão equipados
no sistema de gestão do veículo.
As informações da máquina, tais como a manutenção da máquina, a gestão da manutenção, a gestão da situa-
ção de operação e a gestão da localização da máquina são recolhidas a partir da rede interna da máquina.
Pode ser útil realizar a gestão da máquina por sua conta. O seu representante da Komatsu usa a seguinte in-
formação da máquina para o fornecimento do serviço para os clientes, melhoria dos nossos produtos e serviço,
etc.
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O tipo de informações enviadas a partir da máquina podem variar em função da máquina. Para a definição da
estação de rádio KOMTRAX, consulte o seu distribuidor Komatsu.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA KOMTRAX
• Mesmo quando a chave no interruptor de arranque do sistema KOMTRAX está na posição OFF (desliga-

do), é consumida uma pequena quantidade de energia elétrica.
Recomenda-se que coloque o motor a trabalhar periodicamente para carregar a bateria.

• Ao utilizar os cabos da bateria, rode o interruptor de arranque para a posição OFF (desligado) e, depois de
confirmar que a luz de operação do sistema está apagada, coloque o interruptor de desconexão da bateria
na posição OFF (desligado) e puxe-o.
Quando o interruptor de desconexão da bateria é colocado na posição OFF (desligado), é possível evitar o
consumo de energia da bateria, mas as funções do KOMTRAX param em simultâneo.

• Se o cabo da fonte de alimentação do sistema KOMTRAX precisar de ser desligado, contacte o seu repre-
sentante da Komatsu.
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OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA
VERIFICAÇÕES E AJUSTES ANTES DE PÔR O MOTOR A FUNCIONAR
MÉTODO PARA VERIFICAR EM REDOR
Antes de colocar o motor a trabalhar, dê uma volta em redor da máquina e olhe para baixo do chassis para ver
se deteta algo de anormal, como parafusos ou porcas soltos, fugas de combustível, de óleo ou de líquido de
refrigeração. Verifique igualmente o estado do equipamento de trabalho e o sistema hidráulico.
Verifique também se há fios soltos, folgas e acumulação de pó em lugares muito quentes e expostos a tempe-
raturas extremamente elevadas.
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• Quaisquer materiais combustíveis acumulados nas proximidades do tubo de escape, de dispositi-

vos após tratamento, do turbocompressor ou de outras peças do motor que atingem altas tempera-
turas ou a bateria, e fugas de combustível ou óleo farão com que a máquina se incendeie.
Verifique cuidadosamente e, se detetar alguma anomalia, contacte o seu representante da Komat-
su.

• Não entre nem saia da máquina pela retaguarda. Dado que o piso é escorregadio e não é visto des-
de o banco do operador, é perigoso entrar ou sair aqui. Utilize sempre o corrimão e o degrau ao
lado quando entrar ou sair da máquina.

 
Se a máquina estiver inclinada, nivele-a antes de efetuar as verificações.
Sempre efetue diariamente as seguintes inspeções e limpezas, antes de pôr o motor a trabalhar para o traba-
lho diário.
1. Verifique se o equipamento de trabalho, os cilindros, as uniões e mangueiras têm danos, desgaste ou fol-

ga.
Verifique se o equipamento de trabalho, os cilindros, as articulações e mangueiras apresentam fissuras,
desgaste ou folga. Se detetar algum problema, repare-o.

2. Remova a sujidade e poeiras à volta do motor, da bateria e do radiador.
Verifique se existe sujidade acumulada à volta do motor e radiador. Verifique também se há materiais com-
bustíveis (folhas secas, galhos, etc.) à volta da bateria, do tubo de escape, de dispositivos após o trata-
mento, do turbocompressor ou de outras peças do motor que atingem altas temperaturas. Se existirem
materiais combustíveis ou sujidade, remova-os.

3. Verifique se há fugas de líquido de refrigeração, óleo e ar ao redor do motor.
Certifique-se de que não existem fugas de óleo, fugas de líquido de refrigeração do sistema de refrigera-
ção, e fuga de ar no sistema de admissão de ar. Se detetar algum problema, repare-o.

4. Verifique a linha de combustível quanto a fugas.
Verifique se existe fuga de combustível ou danos nas mangueiras e tubos. Se detetar algum problema, re-
pare-o.

5. Limpe a linha de DEF e verifique se há fugas.
Verifique se existe sujidade em redor do depósito de DEF, e limpe o bujão de enchimento de DEF azul e a
área envolvente. Verifique a existência de fugas no depósito de DEF, bomba, injetor, mangueiras e juntas.
Se detetar algum problema, peça ao seu representante da Komatsu que faça a reparação.

6. Verifique a parte inferior do chassis, caixa de transmissão final, depósito hidráulico, mangueiras e juntas
por fugas de óleo.
Verifique se existem fugas de óleo. Se encontrar algum problema, repare o local onde ocorre a fuga de
óleo.
Verifique se há fuga de óleo na cobertura inferior. Verifique se há sinais de óleo no solo.

7. Verifique o material rolante (lagarta, roda motora, roda de guia, proteção) para ver se há danos, desgaste,
parafusos soltos ou fugas de óleo dos roletes.
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Se detetar algum problema, repare-o.
8. Verifique os corrimãos e degraus por problemas e verifique se os parafusos estão soltos.

Se detetar algum problema, repare-o. Aperte eventuais parafusos soltos.
9. Verifique os indicadores e o monitor quanto a problemas.

Verifique se há problemas nos indicadores e no monitor da cabina do operador. Se detetar algum proble-
ma, substitua a peça. Limpe a sujidade que se encontre à superfície.
OBSERVAÇÕES
Ao limpar as manchas depositadas na superfície do monitor, como poeiras, limpe-as com um pano limpo,
seco e macio.
No caso de sujidade pegajosa, como o óleo, remova-a com agente de limpeza para vidros de utilização
doméstica no mercado (fracamente ácido para fracamente alcalino, sem substâncias abrasivas) e, depois,
termine a limpeza com um pano seco, limpo e macio.

10. Verifique se os painéis, os indicadores e as luzes estão partidos, e se os parafusos estão soltos.
Verifique se os painéis, os indicadores e as luzes têm anomalias, e substitua as peças avariadas, caso
existam. Limpe a sujidade que se encontre à superfície.

11. Verifique o cinto de segurança e as peças de montagem.
Verifique o cinto de segurança e as peças de montagem quanto a anomalias. Se forem detetados danos,
peça ao seu representante da Komatsu para o substituir por um novo.

12. Verifique e limpe a câmara.
Verifique se a câmara tem alguma anomalia. Se detetar algum problema, peça ao seu representante da
Komatsu que faça a reparação.

13. Remova a sujidade ao redor dos dispositivos após tratamento.
Verifique o espaço em redor dos dispositivos após tratamento quanto a sujidade e materiais combustíveis
(folhas secas e galhos) acumulados. Se existirem materiais combustíveis ou sujidade, remova-os.

14. Verifique em redor dos dispositivos após tratamento quanto a fugas de gases de escape.
Verifique a tubagem que liga o turbocompressor aos dispositivos após tratamento quanto a fugas de gases
de escape. Se detetar algum problema, peça ao seu representante da Komatsu que faça a reparação.

15. Verifique em redor do SCR quanto a fugas de gases de escape.
Verifique as ligações do SCR e a tubagem quanto a fugas de gases de escape (e depósito de ureia). Se
detetar algum problema, peça ao seu representante da Komatsu que faça a reparação.

16. Verifique a tubagem do KCCV quanto a fugas de óleo.
Verifique a tubagem (3 peças), que liga o filtro KCCV ao turbocompressor, o cárter do óleo e a cabeça do
cilindro quanto a escorrimento de óleo. Se detetar algum problema, peça ao seu representante da Komat-
su que faça a reparação.

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO ANTES DO ARRANQUE
Efetue diariamente as verificações indicadas nesta secção, antes de pôr o motor a trabalhar.

MÉTODO PARA DRENAR ÁGUA E SEDIMENTOS DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍ-
VEL
Efetue este procedimento antes de utilizar a máquina.
Prepare um recipiente para aparar o combustível drenado.
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1. Abra a tampa de inspeção do depósito de combustível no
lado direito da máquina.

2. Passe a mangueira pelo orifício no fundo do depósito.
3. Prepare um recipiente para apanhar o combustível drena-

do.
4. Rode a válvula de drenagem inferior (1) na tampa para a

posição OPEN (aberto) (O).
Os sedimentos e a água acumulados no fundo são drena-
dos juntos.
Tenha cuidado para não derramar combustível sobre si
próprio.

5. Quando apenas fluir combustível limpo, rode a válvula de drenagem (1) para a posição CLOSE (C) (fe-
char).

MÉTODO PARA VERIFICAR O SEPARADOR DE ÁGUA, DRENAR ÁGUA E SEDI-
MENTOS
O separador de água serve para separar a água misturada no combustível.
Prepare um recipiente para apanhar a água e sedimentos.
1. Abra a tampa de inspeção do depósito de combustível no

lado direito da máquina.
O separador de água está integrado com o pré-filtro de
combustível (1) e encontra-se na parte inferior.

2. Verifique o nível da água e os sedimentos através do reci-
piente transparente (2).

NOTA
Se a água no recipiente transparente (2) congelar,
aguarde até que a água congelada tenha derretido
completamente e depois utilize o procedimento para
drenar a água.

3. Se forem acumulados água e sedimentos, drene a água e remova o sedimento.
1) Passe a mangueira de drenagem (3) pelo orifício na

chapa de fundo do depósito.
2) Prepare um recipiente para apanhar a água e sedi-

mentos na ponta da mangueira de drenagem (3).

3) Desaperte a válvula de drenagem (4) e drene a água.
4) Quando o combustível começar a ser drenado pela

mangueira de drenagem (3), aperte imediatamente a
válvula de drenagem(4).

5) Volte a colocar a mangueira de drenagem (3) na sua posição original.
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OBSERVAÇÕES
• Se o recetáculo transparente (2) estiver tão sujo

que o interior não possa ser visto, limpe-o quan-
do substituir o filtro.

• Se a válvula de drenagem (4) tiver sido removida
durante a operação de limpeza, aplique uma ca-
mada de massa lubrificante no anel (5), e aperte-
-a manualmente até tocar no fundo.

• Quando aplicar a válvula, tenha cuidado para que
a massa lubrificante não cole à porta de drena-
gem (6) e a parte da rosca (7) da válvula de dre-
nagem.

4. Feche a tampa de inspeção do depósito de combustível.

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO NO DEPÓSITO HIDRÁULICO,
ADICIONAR ÓLEO

kk AVISO
• Imediatamente após o motor ser parado, as suas peças e o óleo estão ainda muito quentes e po-

dem causar queimaduras. Espere que a temperatura desça e depois inicie o trabalho.
• Quando o bujão de enchimento do óleo é removido, o óleo pode salpicar. Depois de parar o motor,

espere que a temperatura do óleo baixe, rode lentamente o tampão para aliviar a pressão interna, e
depois retire o tampão com cuidado.

 

NOTA
Não adicione óleo acima da linha H. Tal poderá danificar o circuito do óleo e causar o esguichamento
do óleo.
Coloque o equipamento de trabalho na posição mostrada na fi-
gura antes de verificar o nível de óleo hidráulico e adicionar
óleo.

1. Coloque a máquina num terreno nivelado e baixe o equipamento de trabalho até ao solo.
Se a máquina estiver inclinada, posicione-a nivelada.

2. Pare o motor.
3. Aguarde aproximadamente 5 minutos, e depois abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico na trasei-

ra esquerda da máquina.
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4. Verifique o nível do óleo com o indicador visual (G).

• Quando o nível do óleo está entre as marcas H e L no
indicador de nível (G).
O nível de óleo está correto. Feche a tampa de inspe-
ção do depósito hidráulico.

• Quando o nível do óleo estiver abaixo da marca L
O óleo é insuficiente. Adicione óleo hidráulico pelo bo-
cal de enchimento de óleo (F) no topo do depósito hi-
dráulico.

OBSERVAÇÕES
O nível de óleo muda dependendo da temperatura do
óleo. Use as seguintes indicações como guia.
Antes de iniciar a operação: Entre as marcas H e L
(temperatura do óleo 10 a 30 °C)
Durante a operação normal: À volta da marca H (tem-
peratura do óleo 50 a 80 °C)
Depois de adicionar óleo, feche bem a tampa e bloqueie sempre com uma chave.

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO, ADICIO-
NAR LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO

kk AVISO
• Não abra o tampão do radiador a não ser que seja necessário. Quando verificar o nível do líquido

de refrigeração, inspecione o depósito de reserva quando o motor estiver frio.
• Não remova o tampão do depósito de reserva enquanto a temperatura do líquido de refrigeração do

radiador for elevada. O líquido de refrigeração a ferver pode espirrar. Depois de a temperatura do
líquido de refrigeração descer, rode lentamente o tampão para aliviar a pressão antes de o retirar.

 
1. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico no lado esquerdo da máquina.
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2. Verifique se o nível do líquido de refrigeração se encontra
entre as marcas FULL (cheio) e LOW (baixo) do depósito
de reserva (1).
• Quando o nível do líquido de refrigeração estiver en-

tre as marcas FULL (cheio) e LOW (baixo)
O nível do líquido de refrigeração está correto.

• Quando o nível do líquido de refrigeração está abaixo
da marca LOW (baixo),
o líquido de refrigeração é insuficiente. Adicione líqui-
do de refrigeração até ao nível FULL (cheio) através
do bocal de enchimento do depósito de reserva (1).

OBSERVAÇÕES
É possível que o líquido de refrigeração transborde
pela mangueira de drenagem do depósito de reserva.
Não se trata de um problema. Isto acontece porque
foi adicionado demasiado líquido de refrigeração.
Depois de adicionar, aperte bem o tampão.

3. Verifique o depósito de reserva (1) quanto a anomalias.
Se o depósito de reserva (1) estiver vazio, deve suspeitar-
-se de uma fuga de líquido de refrigeração.

4. Se o depósito de reserva (1) apresentar anomalias, repare-as imediatamente.
5. Verifique o nível do líquido de refrigeração no radiador.
6. Se o nível do líquido de refrigeração for baixo, adicione Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina

(AF-NAC) da mesma densidade que o Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC) no radia-
dor, e depois adicione-o ao depósito de reserva (1).
Para mais detalhes, consulte “METHOD FOR USING FUEL, COOLANT AND LUBRICANTS ACCORDING
TO AMBIENT TEMPERATURE” (Método para utilização do combustível, do líquido de refrigeração e dos
lubrificantes de acordo com a temperatura ambiente).

7. Depois de adicionar, feche a tampa de inspeção do depósito hidráulico.

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO NO CÁRTER DE ÓLEO DO MO-
TOR, ADICIONAR ÓLEO

kk AVISO
Imediatamente após o motor ser parado, as suas peças e o óleo estão ainda muito quentes e podem
causar queimaduras. Espere que a temperatura desça e depois inicie o trabalho.
 
Verifique o nível do óleo antes do arranque do motor ou, pelo menos, 15 minutos após o motor ter sido parado.
Se a máquina estiver inclinada, posicione-a nivelada antes de verificar o nível de óleo.
Quando a temperatura ambiente é baixa, água ou matéria emulsionada poderá aderir à vareta, ao tampão do
bocal de enchimento de óleo, etc., ou o óleo drenado poderá apresentar uma cor esbranquiçada devido ao va-
por da água presente no gás libertado. Contudo, se o nível do líquido de refrigeração for normal, não se trata
de um problema.
Prepare um contentor para apanhar o óleo drenado.
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1. Abra as tampas laterais do motor (1) e (2) do lado esquer-
do da máquina.

2. Abra o tampão do bocal de enchimento de óleo (F).
3. Retire a vareta de nível (G) e limpe o óleo com um pano.
4. Introduza a vareta de nível (G) completamente dentro do

tubo da vareta e retire-a.

5. Verifique se o óleo está agarrado entre as marcas H e L
na vareta de nível (G).
• Quando o nível do óleo está entre as marcas H e L

O nível de óleo está correto.
• Quando o nível do óleo estiver abaixo da marca L

O óleo é insuficiente. Adicione óleo pelo bocal de en-
chimento de óleo (F).

• Quando o nível do óleo estiver acima da marca H
O óleo é excessivo. Ajuste o óleo para um nível ade-
quado de acordo com o seguinte procedimento.

1) Retire a tampa (3).
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2) Puxe a mangueira (4) para fora.
3) Desaperte o bujão de drenagem (P) para drenar o ex-

cesso de óleo.
Quando drenar o óleo, coloque um recipiente para re-
colher o óleo por baixo da mangueira (4).

4) Verifique o nível do óleo de novo.
6. Depois do óleo ser ajustado para um nível correto, introdu-

za de novo a vareta de nível (G) completamente no tubo
da vareta.

7. Aperte a tampa do bocal de enchimento de óleo (F) de
modo seguro.

8. Monte a tampa (3).
9. Feche as tampas laterais do motor (1) e (2).

MÉTODO PARA VERIFICAR O INDICADOR DE POEIRAS
1. Abra a tampa lateral do motor do lado esquerdo da máquina.
2. Verifique se o pistão amarelo interior do indicador de poei-

ras (1) se sobrepõe à zona vermelha periférica.
3. Se o pistão amarelo se sobrepõe à zona vermelha, limpe

ou substitua imediatamente o elemento.
Para mais pormenores sobre o método de limpeza do ele-
mento, consulte “MÉTODO PARA VERIFICAR, LIMPAR E
SUBSTITUIR O FILTRO DE AR”.

OBSERVAÇÕES
Da mesma forma, limpe ou substitua o elemento do filtro
do ar quando a luz de advertência de obstrução do filtro
do ar acender.

4. Depois da verificação, limpeza e substituição, carregue no
botão do indicador de poeiras (1).
O pistão amarelo regressa.

5. Feche a tampa lateral do motor.

MÉTODO PARA VERIFICAR OS FIOS ELÉTRICOS

kk CUIDADO
• Se os fusíveis se queimarem com frequência ou se detetar vestígios de curto-circuito na cablagem

elétrica, contacte o seu representante da Komatsu para descobrir a causa e realizar a reparação.
• Mantenha a parte superior da bateria limpa e verifique o respirador na tampa da bateria. Se estiver

entupido com sujidade ou poeira, lave a tampa da bateria com água para manter o respirador limpo.
 

NOTA
Verifique, em particular, a instalação elétrica da “bateria”, “motor de arranque”, e “alternador” com cui-
dado.
Efetue a seguinte inspeção.
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• Realize a inspeção para confirmar que os fusíveis não têm defeitos e a sua capacidade é a correta.
• Realize a inspeção para conformar de que não há uma desconexão nem vestígios de curto-circuito nos

fios elétricos, nem danos nos revestimentos.
• Realize a inspeção para confirmar que não existem terminais soltos, e aperte todas as peças soltas encon-

tradas.
• Verifique sempre se há alguma acumulação de material combustível em volta da bateria, e remova esse

material combustível.

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, ADICIONAR COMBUS-
TÍVEL

kk AVISO
Quando adicionar combustível, não o deixe derramar ou transbordar. Isto pode provocar um incêndio.
Se for derramado algum combustível, limpe-o completamente. Se for derramado combustível sobre ter-
ra ou areia, remova essa terra ou areia.
O combustível é altamente inflamável e perigoso. Nunca aproxime de chamas.
 
Ao realizar trabalhos em encostas, para evitar que o motor sugue ar, tenha em atenção a quantidade de com-
bustível restante no depósito.
1. Rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado)

(B).

2. Verifique o nível restante através do indicador de combus-
tível no monitor da máquina.

• Quando o ponteiro está na zona verde (a) a (c)
O nível de combustível está correto.

• Quando o ponteiro está na zona vermelha (a) a (b)
O combustível é insuficiente. Rode o interruptor de ar-
ranque de volta para a posição OFF (desligado) (A), e
adicione combustível através do bocal de enchimento
de combustível (F).
Capacidade do depósito de combustível: 273 ℓ
Depois de adicionar, aperte bem o tampão.

3. Depois de verificar, rode o interruptor de arranque de volta
para a posição OFF (desligado) (A).
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MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DE DEF, ADICIONAR DEF

kk AVISO
• Não coloque qualquer líquido que não DEF no depósito de DEF. Em especial, se for adicionado

combustível ou gasolina ao depósito, pode provocar um incêndio. Alguns líquidos ou agentes adi-
cionados podem criar e emitir gases tóxicos.

• Quando abrir o tampão do depósito de DEF da máquina, o vapor de amoníaco pode escapar. Mante-
nha o rosto afastado do bocal de enchimento durante a abertura ou o reabastecimento.

• O material estranho no DEF pode encurtar a vida útil do injetor de DEF e da bomba de DEF. Antes
de remover o tampão do bocal de enchimento, limpe a sujidade em redor do bocal de enchimento.
Antes de inserir o bocal de enchimento no bujão de enchimento, limpe a sujidade da mesma.

• Se for derramado DEF, lave e limpe imediatamente a área com água. Se o DEF derramado for deixa-
do sem vigilância e a área não for lavada e limpa, pode provocar a corrosão da área contaminada e
emitir gases tóxicos.

 

NOTA
• Não adicione DEF para lá da linha F do indicador de nível (3). O DEF pode fugir através do respira-

dor. Quando a temperatura ambiente está baixa, se o DEF congelar, este expande e pode fugir ou
partir os dispositivos. Quando o DEF pode congelar, não o adicione para lá da linha (7) do indicador
de nível (3).
Tenha cuidado com a linha de DEF quando realizar operações numa encosta ou se deslocar sobre
terreno irregular. Quando o nível do DEF restante for baixo, a bomba de DEF pode sugar o ar ou o
aviso pode aparecer devido à queda repentina do nível de DEF, ou à indução poder ter sido ativada.

• Se o DEF for armazenado noutro recipiente, material estranho pode estar misturado no mesmo e
um gás tóxico ou uma substância corrosiva podem ser produzidos por reações químicas. Quando
adicionar o DEF, não o transfira para outro recipiente.

• Se usar um funil para adicionar DEF, o filtro que está colocado no bocal de enchimento pode estar
partido. Não use um funil.

• Quando usar um recipiente de reabastecimento portátil, esgote-o sempre. Se restar algum, sele-o
completamente. Remova materiais estranhos, caso existam.

• Não lave o bocal de fornecimento com água da torneira. Os minerais podem entupir os dispositi-
vos.

• Não dilua o DEF com água.
• Se adicionar um líquido que não DEF (combustível diesel, DEF de baixa concentração, etc.) por en-

gano, a luz de advertência acende e a buzina de alarme toca para avisar sobre a anomalia. Neste
caso, peça ao seu representante da Komatsu que drene o líquido errado e realize a inspeção. O in-
jetor de DEF e/ou a bomba de DEF podem precisar de ser substituídos.

1. Rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado)
(B).
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2. Verifique o indicador do nível de DEF no monitor da má-
quina.

3. Depois de verificar, rode o interruptor de arranque de volta
para a posição OFF (desligado) (A).

4. Verifique se o motor está parado.
5. Se o DEF é insuficiente, adicione-o.

1) Abra a tampa do bujão de enchimento do depósito de
DEF (1).
Para mais pormenores sobre a abertura e fecho da
tampa, consulte “METHOD FOR OPENING AND
CLOSING DEF TANK FILLER PORT COVER” (Méto-
do de abertura e fecho da tampa do bujão de enchi-
mento do depósito de DEF).

2) Rode o bujão de enchimento do depósito de DEF (2)
para a esquerda (O) e abra-o.
Direção de (O): Abrir
Direção de (C): Fechar

3) Enquanto observa o indicador de nível (3), adicione o
DEF através do bocal de enchimento (2) até que o flu-
tuador (4) atinja a linha F (5).
A linha (6) no indicador de nível indica aproximada-
mente 5 ℓ abaixo da linha F, e a linha (7) indica aproxi-
madamente 10 ℓ abaixo da linha F.
A linha (7) é a linha de adição quando DEF pode con-
gelar em tempo frio.

4) Feche o bujão de enchimento do depósito de DEF (2) rodando-o para a direita (C).
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Alinhe a garra (8) do tampão com a ranhura (9) do bo-
cal de enchimento, e feche o tampão em segurança
rodando-o para a direita em 90 °.

OBSERVAÇÕES
• É recomendado que use um bocal com um diâmetro e um comprimento especificados pela ISO 22241-4 e

uma função de paragem automática para adicionar o DEF. Quando o bocal especificado é usado, o íman
instalado dentro do bocal de enchimento do depósito cancela o dispositivo de prevenção de adição do lí-
quido errado e pode adicionar o DEF. Este mecanismo impede a adição de DEF no depósito do combustí-
vel, a adição de combustível no depósito de DEF e o derrame de DEF a partir do bocal de enchimento.

• Quando usar um bocal que não está em conformidade com a ISO 22241-4, mantenha-o na sua mão e adi-
cione DEF cuidadosamente enquanto verificar o indicador de nível.

• Se for difícil ver o indicador de nível devido a sujidade,
etc., remova os parafusos de montagem (B) (5 pontos), re-
mova a tampa (A), e limpe a sujidade da superfície do in-
dicador de nível.
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MÉTODO PARA ADICIONAR DEF DO RECIPIENTE BIB

kk CUIDADO
• Quando abrir ou fechar a tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF, coloque a máquina

em terreno nivelado, baixe o equipamento de trabalho até ao solo, desligue o motor e depois efetue
a operação.

• Quando abrir tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF, não solte a tampa até que esta
abra para ficar horizontal.

• Não coloque nada que não o recipiente BIB na tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF
aberta.

• Não coloque o recipiente BIB na tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF aberta se for
maior que 10 ℓ.

• Não coloque o recipiente BIB num local que não o especificado.
• Não coloque o seu pé e mão dentro, nem se incline na tampa do bujão de enchimento do depósito

de DEF aberta.
• O peso do recipiente BIB (10 ℓ) é 11 kg.

Antes de colocar o recipiente BIB na tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF, coloque-o
primeiro na lagarta. Depois, suba para cima da lagarta a partir da frente da máquina, e mova o reci-
piente BIB para o topo da tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF.

 
Prepare um recipiente BIB (10 ℓ).
1. Coloque a máquina num terreno nivelado e baixe o equipamento de trabalho até ao solo.

Se a máquina estiver inclinada, posicione-a nivelada.
2. Pare o motor.
3. Coloque o recipiente BIB primeiro na lagarta.
4. Suba para cima da lagarta a partir da frente da máquina.

5. Abra a tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF
(1).
Para mais pormenores sobre a abertura e fecho da tampa,
“METHOD FOR OPENING AND CLOSING DEF TANK
FILLER PORT COVER” (Método de abertura e fecho da
tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF).
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6. Verifique as posições de (a) a (d) exibidas na figura.

7. Coloque o recipiente BIB suavemente na mesma.

8. Rode o bujão de enchimento do depósito de DEF (2) para
a esquerda (O) e abra-o.
Direção de (O): Abrir
Direção de (C): Fechar

9. Insira a mangueira de fole do recipiente BIB no bujão de
enchimento (2).
É difícil inserir a mangueira de fole no bujão de enchimen-
to (2), chegar à extremidade do recipiente BIB, (a) e (b)
como fulcro, e elevar a outra extremidade do recipiente
BIB para realizar o trabalho.
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10. Enquanto observa o indicador de nível (3), adicione o DEF
através do bocal de enchimento (2) até que o flutuador (4)
atinja a linha F (5).
A linha (6) no indicador de nível indica que está aproxima-
damente 5 ℓ abaixo da linha F, e a linha (7) indica que está
aproximadamente 10 ℓ abaixo da linha F.
A linha (7) é a linha de adição quando DEF pode congelar
em tempo frio.

11. Feche o bujão de enchimento do depósito de DEF (2) rodando-o para a direita (C).
Alinhe a garra (8) do tampão com a ranhura (9) do bocal
de enchimento, e feche o tampão em segurança rodando-
-o para a direita em 90 °.

MÉTODO PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DAS LUZES
1. Rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado)

(B).

2. Coloque o interruptor de faróis para o modo noturno (a) e
o modo diurno (b), e verifique se os faróis acendem em
ambos os modos.
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3. Rode o interruptor das luzes traseiras para a posição ON
(ligado), e verifique se a luzes traseira acende.
Se a luzes não se acenderem, uma lâmpada partida ou
um fio desligado são as causas prováveis. Peça ao seu
representante da Komatsu que proceda a reparações.

4. Depois de terminar a verificação, rode os faróis para a po-
sição OFF (desligado) (c) e rode a luz traseira para a posi-
ção OFF (desligado) (e).

5. Rode o interruptor de arranque para a posição OFF (desli-
gado) (A).

MÉTODO PARA VERIFICAR O MONITOR DA MÁQUINA
NOTA
Não efetue a verificação antes do arranque apenas no monitor. Efetue sempre outras verificações antes
do arranque.
1. Rode o interruptor de arranque (1) para a posição ON (B)

(ligado).
2. Verifique se a marca KOMATSU é exibida em primeiro lu-

gar e então o ecrã da câmara e o ecrã do monitor básico
forem exibidos por ordem, e o alarme toca durante aproxi-
madamente 2 segundos.

Se não acender, o monitor da máquina pode estar avariado ou pode ter um circuito aberto. Peça ao seu repre-
sentante da Komatsu que proceda à inspeção.

MÉTODO PARA REMOVER DEPÓSITOS NO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Verifique se não há depósitos no interior do compartimento do motor, especialmente na zona em torno do tur-
bocompressor, coletor de escape e dispositivos após tratamento.
Se houver qualquer depósito, remova-o.
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MÉTODO PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA BUZINA
1. Rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado)

(B).

2. Verifique se a buzina emite som quando o interruptor da
buzina é premido.
Se a buzina não tocar ou se o seu volume for extrema-
mente reduzido, pode estar avariada ou ter um circuito
aberto. Peça ao seu representante da Komatsu que faça a
reparação.

3. Volte a colocar ao interruptor de arranque na posição OFF
(desligado) (A).

MÉTODO PARA VERIFICAR O ESTADO DO FUNCIONAMENTO DO ALARME DE
MARCHA-ATRÁS
1. Rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado)

(B).
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2. Opere a alavanca do travão de estacionamento, mantendo
a parte operacional no topo, e coloque a alavanca na posi-
ção LOCK (L) (bloquear).

3. Coloque o joystick (alavanca de direção, sentido de mar-
cha e mudança de velocidades) na posição REVERSE (R)
(Marcha-atrás).
O alarme deve tocar imediatamente nesta altura.
O alarme continua a tocar até o joystick (alavanca de dire-
ção, sentido de marcha e mudança de velocidades) ser
colocado na posição NEUTRAL (N) (ponto-morto) ou
FORWARD (F) (avançar).

4. Depois de verificar o funcionamento do alarme, volte a co-
locar o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e
mudança de velocidades) para a posição NEUTRAL (pon-
to-morto) imediatamente.

5. Volte a colocar ao interruptor de arranque na posição OFF
(desligado) (A).

MÉTODO PARA TESTAR O PEDAL DE DESACELERAÇÃO/TRAVÃO

kk AVISO
Se o curso do pedal do travão não estiver entre os 50 a 60 mm (abaixo de 50 mm ou acima de 60 mm), a
força do travão e da direção é demasiado grande ou insuficiente. Se o curso for de 60 mm ou mais,
ajuste-o.
 
1. Carregue a fundo no pedal do desacelerador/travão.
2. Verifique se a distância do curso (A) até ao centro do pe-

dal é de 50 a 60 mm.
Se este valor exceder 60 mm ou a força do travão for insu-
ficiente, peça ao seu representante da Komatsu para afi-
ná-lo.
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MÉTODO DE AJUSTE
MÉTODO PARA AJUSTAR O BANCO DO OPERADOR

kk AVISO
• Quando ajustar a posição do banco do operador, coloque sempre a alavanca de bloqueio do equi-

pamento de trabalho e a alavanca do travão de estacionamento nas posições LOCK (bloquear), pa-
ra evitar qualquer contacto acidental com as alavancas de controlo.

• Quando ajustar o banco do operador, pare a máquina num lugar seguro.
 

NOTA
Se ajustar o banco do operador enquanto peças, ferramentas, latas vazias, etc. estiverem espalhadas,
as peças periféricas e o banco do operador podem ser danificados.
Antes de ajustar o banco do operador, verifique se não existem peças, etc. à sua volta.
• Regule sempre o banco do operador antes de iniciar cada operação ou quando houver mudança de opera-

dores.
• Quando regular o banco, apoie as costas contra as costas do banco e ajuste para uma posição em que

possa carregar até fundo no pedal do travão.

BANCO COM SUSPENSÃO A AR (BANCO COM AS COSTAS BAIXAS)
MÉTODO PARA AJUSTAR O BANCO PARA A FRENTE E PARA TRÁS
1. Puxe a alavanca de ajuste para a frente e para trás, e mo-

va o banco para a posição desejada.
Intervalo de ajuste para a frente e para trás: 180 mm (18
passos)

2. Depois da regulação, solte a alavanca.

MÉTODO PARA RECLINAR O BANCO
A reclinação do banco torna-se grande quando o banco é movido para a frente, e torna-se pequena quando o
banco é movido para trás. Quando mover o banco para trás, devolva o banco reclinado para a posição original.
1. Puxe a alavanca de regulação da reclinação para cima e

regule as costas do banco para uma posição que seja
confortável para trabalhar.
Reclinação máxima para a frente: Aprox. 66 ° (Aprox. 1,9 °
x 35 passos)
Reclinação máxima para trás: Aprox. 72 ° (Aprox. 1,9 ° x
38 passos)
Sente-se com as suas costas contra o apoio lombar do
banco. Se as suas costas não estiverem a tocar no apoio
lombar do banco, este pode subitamente mover-se para a
frente.

2. Depois da regulação, solte a alavanca.

MÉTODO PARA INCLINAR O BANCO
1. Puxe a alavanca de ajuste da inclinação para cima e ajuste o ângulo da frente do banco.
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• Para levantar a parte da frente do banco, faça incidir o
peso do seu corpo sobre a parte de trás do banco, en-
quanto puxa a alavanca para cima.

• Para baixar a parte da frente do banco, faça incidir o
peso do seu corpo sobre a parte de trás do banco, en-
quanto puxa a alavanca para cima.

Ajuste da inclinação: Aumentar 5 °, reduzir 5 °
2. Depois da regulação, solte a alavanca.

MÉTODO PARA REGULAR O PESO E A ALTURA DO BANCO
Quando ajustar a almofada e a altura do banco, rode o interruptor de arranque do motor para a posição ON
(ligado), pois o compressor pneumático incorporado no banco é utilizado para a regulação.

NOTA
Evitar a utilização de alavancas (1) continuamente durante 1 minuto ou mais, sob pena de danificar o
compressor.
A altura do banco é regulada pneumaticamente e por fases.
1. Puxe a alavanca (1) completamente para cima ou empur-

re-a completamente para baixo para regular a altura do
banco.
Para regular a altura do banco, puxe a alavanca (1) para
cima para elevar o banco e empurre-a para baixo para
baixar o banco.
Regule-a para que o indicador de regulação de peso (2)
entre na zona verde.
Pode regular a altura operando a alavanca (1) na zona
verde.
Amplitude de regulação vertical: 75 mm
Amplitude da regulação do peso: 60 a 150 kg
A suspensão deve ser regulada proporcionalmente ao peso do operador de modo a protegê-lo. Opere a
alavanca na posição de operação normal para garantir uma regulação correta de acordo com o peso neste
momento.

2. Depois de regular para a posição desejada, liberte a alavanca (1).

MÉTODO PARA AJUSTAR O APOIO LOMBAR
Rode o botão de ajuste para a direita ou para a esquerda, e dê
a tensão adequada à zona da cintura.
A tensão da almofada das costas é aumentada rodando o bo-
tão de ajuste para a direita.
A tensão da almofada das costas pode ser ajustada em 5 pas-
sos. Se o botão de ajuste for rodado para a direita para depois
do 5º passo, a tensão regressa ao 1º passo.
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MÉTODO PARA AQUECER O BANCO
Ligar o interruptor do aquecimento do banco.
(a): Posição OFF (desligado)
(b): Posição ON (ligado)
As costas do banco e a superfície do banco são aquecidos.

Quando o interruptor do aquecedor do banco estiver ligado, o aquecedor do banco começa a funcionar. Quan-
do a temperatura da superfície do banco exceder aproximadamente 20 °C, o aquecedor do banco é desligado
automaticamente. Quando a temperatura diminuir abaixo de aproximadamente 10 °C, o aquecedor do banco é
ligado automaticamente.

OBSERVAÇÕES
Quando a temperatura da superfície do banco for superior a aproximadamente 20 °C, o aquecedor do banco
não funciona mesmo se o interruptor for ligado.

BANCO DE SUSPENSÃO MECÂNICA
(se instalado)

MÉTODO PARA AJUSTAR O BANCO PARA A FRENTE E PARA TRÁS
1. Puxe a alavanca de ajuste para a frente e para trás, e mo-

va o banco para a posição desejada.
Intervalo de ajuste para a frente e para trás: 180 mm (18
passos)

2. Depois da regulação, solte a alavanca.

MÉTODO PARA RECLINAR O BANCO
A reclinação do banco torna-se grande quando o banco é movido para a frente, e torna-se pequena quando o
banco é movido para trás. Quando mover o banco para trás, devolva o banco reclinado para a posição original.
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1. Puxe a alavanca de regulação da reclinação para cima e
regule as costas do banco para uma posição que seja
confortável para trabalhar.
Reclinação máxima para a frente: Aprox. 66 ° (Aprox. 1,9 °
x 35 passos)
Reclinação máxima para trás: Aprox. 72 ° (Aprox. 1,9 ° x
38 passos)
Sente-se com as suas costas contra o apoio lombar do
banco. Se as suas costas não estiverem a tocar no apoio
lombar do banco, este pode subitamente mover-se para a
frente.

2. Depois da regulação, solte a alavanca.

MÉTODO PARA INCLINAR O BANCO
Puxe a alavanca de ajuste da inclinação para cima e ajuste o ângulo da frente do banco.
• Para levantar a parte da frente do banco, faça incidir o pe-

so do seu corpo sobre a parte de trás do banco, enquanto
puxa a alavanca para cima.

• Para baixar a parte da frente do banco, faça incidir o peso
do seu corpo sobre a parte de trás do banco, enquanto
puxa a alavanca para cima.

Ajuste da inclinação: Cima 5 °, baixo 5 ° (3 níveis)

OPERAÇÃO OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA

3-147



MÉTODO PARA REGULAR O PESO E A ALTURA DO BANCO
Puxe a manivela do botão (1) por baixo do banco e rode-a de
modo que o indicador de peso (2) leia a zona verde. Pode re-
gular a altura rodando o botão (1) na zona verde.
X: Quando a manivela é guardada
Y: Quando a manivela é retirada (para regular o peso)

1. Regule o peso de acordo com o seguinte procedimento.
1) Enquanto o banco é movido para trás, rode o botão (1) para regular.

Amplitude da regulação do peso: 60 a 150 kg
2) Depois de regular o peso, devolva a manivela do botão (1).

2. Regule a altura rodando o botão (1) na zona verde.
A altura do banco é aumentada rodando o botão para a direita (R), visto a partir da posição sentada, e
diminuída rodando o botão para a esquerda (L).
Amplitude de regulação vertical: Progressiva 75 mm

3. Depois de regular o peso e a altura, volte a regular o banco para a melhor posição para a frente e para
trás.
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MÉTODO PARA AJUSTAR O APOIO LOMBAR
Rode o botão de ajuste para a direita ou para a esquerda, e dê
a tensão adequada à zona da cintura.
A tensão da almofada das costas é aumentada rodando o bo-
tão de ajuste para a direita.
A tensão da almofada das costas pode ser ajustada em 5 pas-
sos. Se o botão de ajuste for rodado para a direita para depois
do 5º passo, a tensão regressa ao 1º passo.

MÉTODO PARA AQUECER O BANCO
Ligar o interruptor do aquecimento do banco.
(a): Posição OFF (desligado)
(b): Posição ON (ligado)
As costas do banco e a superfície do banco são aquecidos.

Quando o interruptor do aquecedor do banco estiver ligado, o aquecedor do banco começa a funcionar. Quan-
do a temperatura da superfície do banco exceder aproximadamente 20 °C, o aquecedor do banco é desligado
automaticamente. Quando a temperatura diminuir abaixo de aproximadamente 10 °C, o aquecedor do banco é
ligado automaticamente.

OBSERVAÇÕES
Quando a temperatura da superfície do banco for superior a aproximadamente 20 °C, o aquecedor do banco
não funciona mesmo se o interruptor for ligado.

BANCO COM SUSPENSÃO A AR (BANCO COM AS COSTAS ALTAS)
(se instalado)
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MÉTODO PARA AJUSTAR O BANCO PARA A FRENTE E PARA TRÁS
1. Puxe a alavanca de ajuste para a frente e para trás, e mo-

va o banco para a posição desejada.
Intervalo de ajuste para a frente e para trás: 210 mm (21
passos)

2. Depois da regulação, solte a alavanca.

MÉTODO PARA RECLINAR O BANCO
A reclinação do banco torna-se grande quando o banco é movido para a frente, e torna-se pequena quando o
banco é movido para trás. Quando mover o banco para trás, devolva o banco reclinado para a posição original.
1. Puxe a alavanca de regulação da reclinação para cima e

regule as costas do banco para uma posição que seja
confortável para trabalhar.
Reclinação para a frente: Aproximadamente 20 ° (as cos-
tas do banco ficam livres a 20 ° e acima.)
Reclinação para trás: Aproximadamente 60 °
Sente-se com as suas costas contra o apoio lombar do
banco. Se as suas costas não estiverem a tocar no apoio
lombar do banco, este pode subitamente mover-se para a
frente.

2. Depois da regulação, solte a alavanca.

MÉTODO PARA INCLINAR O BANCO
1. Puxe a alavanca de ajuste da inclinação para cima e ajuste o ângulo da frente do banco.

• Para levantar a parte da frente do banco, faça incidir o
peso do seu corpo sobre a parte de trás do banco, en-
quanto puxa a alavanca para cima.

• Para baixar a parte da frente do banco, faça incidir o
peso do seu corpo sobre a parte de trás do banco, en-
quanto puxa a alavanca para cima.

Ajuste da inclinação: Aumentar 11 °, reduzir 3 °
2. Depois da regulação, solte a alavanca.

MÉTODO PARA AJUSTAR O PESO NO BANCO
Quando ajustar a almofada do banco, rode o interruptor de arranque do motor para a posição ON (ligado), pois
o compressor pneumático incorporado no banco é utilizado para a regulação.

NOTA
Evite usar a alavanca de regulação de altura continuamente durante 1 minuto ou mais, sob pena de da-
nificar o compressor pneumático.
A suspensão deve ser regulada proporcionalmente ao peso do operador de modo a protegê-lo.
Depois de uma mudança do operador, purgue o ar e realize as seguintes operações.
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Puxe a alavanca de regulação de altura totalmente para cima,
e depois liberte-a.
A almofada do banco é regulada automaticamente.
• A regulação de acordo com o peso é iniciada assim que a

alavanca de regulação da altura é puxada ligeiramente.
Puxe-a totalmente para cima até ouvir um clique e depois
liberte-a.

• Opere a alavanca na posição de operação normal para
garantir uma regulação correta de acordo com o peso nes-
te momento.
Se se levantar do banco ou tentar mudar a carga aplicada
no banco durante a regulação, o ar da suspensão pode ser libertado.

Após a regulação automática de acordo com o peso, o banco é a posição mais baixa no intervalo de regulação.
Regule a altura do banco.

MÉTODO PARA REGULAR A ALTURA DO BANCO
Rode o interruptor de arranque do motor para a posição ON (ligado) quando realizar regulações da altura do
banco, pois o compressor pneumático incorporado no banco é utilizado para esta regulação.

NOTA
Evite usar a alavanca de regulação de altura continuamente durante 1 minuto ou mais, sob pena de da-
nificar o compressor pneumático.
A altura do banco é regulada pneumaticamente e por fases.
1. Ao regular a altura do banco, puxe a alavanca de regula-

ção da altura completamente para cima ou empurre-a
completamente para baixo.
Amplitude de regulação vertical: 80 mm
Ao elevá-la, puxe a alavanca de regulação da altura até
fazer um clique.
Quando o banco parar enquanto está a puxar a alavanca
de regulação da altura para cima, este está na sua posi-
ção máxima.
Se o banco for levantado até à altura máxima, a suspen-
são desce um pouco automaticamente para fixar algum curso.
Não defina a altura do banco para uma posição abaixo do intervalo de regulação, caso contrário, a suspen-
são toca no fundo.

2. Depois da regulação, solte a alavanca de regulação da altura.

MÉTODO PARA AJUSTAR A ALMOFADA DO BANCO PARA A FRENTE E PARA
TRÁS
1. Puxe a alavanca de ajuste da almofada do banco para a

frente e para trás, e mova a almofada do banco para a po-
sição desejada.
Intervalo de ajuste para a frente e para trás: 60 mm

2. Depois da regulação, solte a alavanca.

MÉTODO PARA AJUSTAR O APOIO LOMBAR
Ajuste o apoio lombar enquanto mantém o interruptor de arranque na posição ON (ligado).
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Prima o interruptor de ajuste para dar a tensão adequada à zo-
na da cintura.
Prima o lado (+): A tensão das costas do banco aumenta.
Prima o lado (-): A tensão das costas do banco diminui.
Ajuste a curva das costas do banco para a forma desejada.

MÉTODO DE AJUSTE DE AMORTECEDOR
Rode o botão de ajuste para ajustar a dureza do amortecedor
para o nível desejado.
Rode para a direção (L) (esquerda): O amortecedor fica mais
endurecido.
Rode para a direção (R) (direita): O amortecedor fica mais sua-
ve.

MÉTODO PARA REGULAR OS ESPELHOS

kk AVISO
Certifique-se de que regula os espelhos antes de iniciar o trabalho.
Se estes não estiverem corretamente regulados, não pode assegurar a visibilidade e pode ferir-se ou
ferir gravemente alguém ou até mesmo morte.
 
Regule o espelho movendo-o.
Regule o espelho para uma posição que dê a melhor visão do
ângulo morto a partir do banco do operador.
Em particular, tenha o cuidado de regular o espelho de manei-
ra a poder ver bem as pessoas que se encontrem atrás da má-
quina à direita ou à esquerda.

MÉTODO PARA AJUSTAR O APOIO DO BRAÇO
Os apoios do braço direito e esquerdo do banco do operador podem ser ajustados em altura em 3 níveis. De-
pois de ajustar o banco do operador, ajuste-os para a altura adequada.
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1. Desaperte os parafusos (1), dos lados direito e esquerdo
do banco do operador. (2 pontos cada)

2. Ajuste os apoios dos braços direito e esquerdo do banco
do operador para a altura adequada.

3. Aperte bem os parafusos (1).
Os apoios dos braços são fixos.

MÉTODO PARA APERTAR E DESAPERTAR O CINTO DE SEGURANÇA

kk AVISO
• Antes de apertar o cinto de segurança, verifique se não existem problemas no suporte de monta-

gem do cinto ou no cinto. Se estiver gasto ou danificado, substitua-o.
• Mesmo que não seja visível nenhum problema no cinto, substitua-o de 3 em 3 anos, a contar do

início da utilização, ou 5 anos após o ano de fabrico, o que ocorrer primeiro. A data de fabrico está
indicada na parte de trás do cinto.

• Certifique-se que usa o cinto de segurança durante a operação.
• Não torça o cinto de segurança quando o apertar.

 

OBSERVAÇÕES
A data indicada no cinto de segurança é a data de fabrico. Corresponde à data de início do período de 5 anos.
Não se trata do início do período de utilização de 3 anos.

VERIFICAR CINTO DE SEGURANÇA
Verificar se os parafusos de montagem estão desapertados dos encaixes metálicos que estão a instalar o cinto
de segurança na máquina.
Se estiverem desapertados, volte a apertá-los.
Binário de aperto: 25 ± 5 Nm {2,5 ± 0,5 kgm}

NOTA
Se o cinto de segurança apresenta gretas, penugens, quebras ou deformações após uma utilização pro-
longada, substitua-o.

MÉTODO PARA APERTAR O CINTO DE SEGURANÇA
Sente-se no banco, carregue no pedal do desacelerador/travão a fundo e regule o banco de modo a que as
suas costas fiquem firmes contra as costas do banco.
1. Segure a pega (2) e puxe lentamente o cinto para fora do

dispositivo retrátil (1).
2. Certifique-se que o cinto não estão torcido, e introduza a

lingueta (3) com firmeza na fivela (4).
Coloque o cinto à sua volta sem o torcer.
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3. Puxe ligeiramente o cinto para verificar se está bem preso.
Se a lingueta não for inserida na fivela, a luz de advertên-
cia do cinto de segurança é exibida no topo esquerdo do
monitor da máquina.

MÉTODO PARA DESAPERTAR O CINTO DE SEGURANÇA
1. Prima o botão (2) na fivela (1) e retire a lingueta (3) de

dentro da fivela (1).
2. Segure a pega (4) e deixe o cinto regressar lentamente ao

dispositivo retrátil (5).
O cinto recolhe automaticamente.

MÉTODO PARA OPERAÇÕES E VERIFICAÇÕES ANTES DO ARRANQUE DO
MOTOR

kk AVISO
• Quando o motor arrancar, verifique se a alavanca do

travão de estacionamento (1) e a alavanca de bloqueio
do equipamento de trabalho (4) estão em segurança
na posição LOCK (Bloquear).
Se a alavanca de controlo da lâmina for tocada aciden-
talmente quando liga o motor, a lâmina pode movi-
mentar-se inesperadamente e isso poderá provocar fe-
rimentos graves ou a morte.

• Quando se levantar do banco do operador, coloque
sempre a alavanca do travão de estacionamento (1) e
a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho (4)
na posição LOCK (Bloquear), independentemente de o
motor estar a funcionar ou parado.
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1. Verifique se o interruptor de desconexão da bateria (S) es-
tá na posição ON (ligado) (I).

2. Verifique se a alavanca do travão de estacionamento (1)
está na posição LOCK (L) (bloquear).
Se a alavanca do travão de estacionamento (1) não esti-
ver na posição LOCK (L) (bloquear), o motor não arranca.

3. Verifique se o joystick (alavanca de direção, sentido de
marcha e mudança de velocidades) (2) está na posição de
NEUTRAL (ponto-morto) (N).
O motor não pode arrancar se o joystick (alavanca de dire-
ção, sentido de marcha e mudança de velocidades) (2)
não estiver na posição NEUTRAL (N) (ponto-morto).

Se o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e
mudança de velocidades) (2) estiver em F ou R, a letra “P”
piscará no visor de gamas de velocidade.

4. Baixe a lâmina até ao chão.
5. Certifique-se de que a alavanca de controlo da lâmina (3)

está na posição HOLD (manter) (b).
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6. Verifique se a alavanca do bloqueio do equipamento de
trabalho (4) está na posição LOCK (L) (bloquear).
Se a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho (4)
não estiver na posição LOCK (L) (bloquear), o motor não
arranca.

7. Rode o indicador de controlo do combustível para a posi-
ção de Ralenti baixo (MIN).
Quando o indicador está na posição de Ralenti elevado
(MAX), certifique-se de que o define para a posição de
Ralenti baixo (MIN).

OBSERVAÇÕES
Mesmo se o motor for acionado com o indicador de con-
trolo de combustível numa posição que não a posição de
Ralenti baixo (MIN), as rotações do motor são definidas
para a velocidade de ralenti baixo.
Pode alterar as rotações do motor rodando o indicador de
controlo de combustível para a posição de Ralenti baixo
(MIN), e depois rodando-o para a posição de Ralenti ele-
vado (MAX).

8. Introduza a chave no interruptor de arranque e rode-a pa-
ra a posição ON (B) (ligado).

9. No ecrã do visor de introdução exibido no monitor da má-
quina, introduza a palavra-passe e prima o botão F6.
Se tiver sido definida uma palavra-passe, o ecrã do visor
de introdução será indicado no monitor da máquina.

OBSERVAÇÕES
Para pormenores sobre o método de definição, alteração
e anulação da palavra-passe, contacte o seu representan-
te da Komatsu.

10. Efetue a seguinte inspeção no monitor da máquina.
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1) Verifique se o alarme toca durante aproximadamente
2 segundos e a imagem da câmara é exibida.

2) Verifique se a seguinte luz de advertência e o indica-
dor acendem durante aproximadamente 2 segundos.
• Indicador da temperatura do óleo hidráulico (5)
• Indicador da temperatura do líquido de refrigera-

ção do motor (6)
• Lâmpada de aviso da pressão de óleo do motor

(7)
• Luz de advertência do nível de carga (8)
• Multi-indicador (9)
• Indicador de combustível (10)
• Visor da gama de velocidades (11)

Se qualquer luz de advertência não acender ou se o alarme não tocar, é provável que exista uma falha
no monitor da máquina, por isso, peça ao seu representante da Komatsu para efetuar a reparação.

3) Verifique se o ecrã muda para o ecrã de visualização
do modo de mudança de velocidades em aproximada-
mente 2 segundos, e depois muda para o ecrã stan-
dard.
• Indicador da temperatura do óleo hidráulico (5)
• Indicador da temperatura do líquido de refrigera-

ção do motor (6)
• Multi-indicador (9)
• Indicador de combustível (10)
• Visor da gama de velocidades (11)
• Indicador do nível de DEF (12)
• Luz de advertência do nível de DEF (13)

OPERAÇÃO OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA

3-157



4) Se a luz de advertência permanecer acesa na posição
(14), verifique imediatamente o item aceso.
Para obter pormenores sobre o conteúdo e dos méto-
dos de verificação da luz de advertência, consulte
“WARNING DISPLAY” (Visor de aviso).

11. Quando a luz de advertência do tempo de manutenção
(15) está acesa, prima o botão F6 para verificar o item, e
efetue a manutenção imediatamente.
Se o tempo de manutenção tiver sido ultrapassado para
alguns itens, a luz de advertência do tempo de manuten-
ção (15) fica acesa durante 30 segundos.
Para obter pormenores sobre o método de verificar o inter-
valo de manutenção, consulte “MAINTENANCE SCREEN
SETTING” (Configuração do ecrã de manutenção).

MÉTODO PARA O ARRANQUE DO MOTOR
MÉTODO PARA O ARRANQUE DO MOTOR COM TEMPO NORMAL

kk AVISO
• Apenas coloque o motor a trabalhar quando estiver sentado no banco do operador.
• Não tente colocar o motor a trabalhar através de ligação direta do circuito de arranque do motor.

Isso pode provocar incêndios, ferimentos graves ou a morte.
• Certifique-se de que não existe nenhuma pessoa ou obstáculo na zona ao redor da máquina, depois

buzine e coloque o motor a trabalhar.
• O gás de escape é tóxico. Ao ligar a máquina em locais fechados, tenha especial cuidado em asse-

gurar uma boa ventilação.
• Não se aproxime da saída do tubo de escape do motor enquanto o motor estiver a funcionar ou

imediatamente após a sua paragem.
Mantenha também os materiais combustíveis afastados da saída do tubo de escape.
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NOTA
• Não coloque o motor de arranque a trabalhar conti-

nuamente durante mais de 60 segundos, por nenhum
motivo. Se o motor não arrancar, espere aproximada-
mente 2 minutos e, depois, repita o procedimento a
partir do passo 2.

• Quando colocar o motor a trabalhar, se o indicador de
controlo do combustível estiver na posição de Ralenti
elevado (MAX), o motor acelera repentinamente e pro-
voca danos nas peças do motor.
Antes de ligar o motor, verifique se o indicador de
controlo de combustível (1) está na posição de ralenti
baixo (MIN).

• Esta máquina está equipada com uma função de aque-
cimento automático para aquecer o líquido de refrige-
ração mais rapidamente e a função de proteção turbo
para proteger o turbocompressor. No arranque com o
tempo frio, as rotações do motor podem não ser alte-
radas durante vários segundos imediatamente após o
arranque mesmo que o indicador de controlo do com-
bustível (1) seja operado.

• Mesmo se o motor for acionado com o indicador de
controlo do combustível (1)numa posição que não a
posição de Ralenti baixo (MIN), as rotações do motor
são definidas para a velocidade de ralenti baixo.
Pode alterar as rotações do motor rodando o indica-
dor de controlo do combustível (1) para a posição de
Ralenti baixo (MIN), e depois rodando-o para a posição
de Ralenti elevado (MAX).

1. Rode o indicador de controlo do combustível (1) para a
posição de Ralenti baixo (MIN).
Quando o indicador está na posição de Ralenti elevado
(MAX), certifique-se de que o define para a posição de
Ralenti baixo (MIN).

2. Rode a chave no interruptor de arranque (2) para a posi-
ção (C) START (arrancar).
O motor arranca.
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3. Quando o motor arrancar, solte a chave do interruptor de
arranque (2).
A chave regressará automaticamente para a posição ON
(ligado) (B).

OBSERVAÇÕES
• Poderá ser libertado um fumo branco durante um breve período de tempo imediatamente após o arranque

do motor ou durante a regeneração de dispositivos após tratamento na estação fria, não se tratando de
uma avaria.

• O cheiro dos gases de escape é diferente do cheiro do motor a diesel convencional devido à função de
filtragem dos gases de escape.

MÉTODO PARA O ARRANQUE DO MOTOR COM TEMPO FRIO

kk AVISO
• Apenas coloque o motor a trabalhar quando estiver sentado no banco do operador.
• Não tente colocar o motor a trabalhar através de ligação direta do circuito de arranque do motor.

Isso pode provocar incêndios, ferimentos graves ou a morte.
• Certifique-se de que não existe nenhuma pessoa ou obstáculo na zona ao redor da máquina, depois

buzine e coloque o motor a trabalhar.
• Nunca utilize os fluidos auxiliares de arranque para colocar o motor a funcionar porque podem pro-

vocar explosões.
• O gás de escape é tóxico. Ao ligar a máquina em locais fechados, tenha especial cuidado em asse-

gurar uma boa ventilação.
• Não se aproxime da saída do tubo de escape do motor enquanto o motor estiver a funcionar ou

imediatamente após a sua paragem.
Mantenha também os materiais combustíveis afastados da saída do tubo de escape.
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NOTA
• Não coloque o motor de arranque a trabalhar conti-

nuamente durante mais de 60 segundos, por nenhum
motivo. Se o motor não arrancar, espere aproximada-
mente 2 minutos e, depois, repita o procedimento a
partir do passo 2.

• Quando colocar o motor a trabalhar, se o indicador de
controlo do combustível estiver na posição de Ralenti
elevado (MAX), o motor acelera repentinamente e pro-
voca danos nas peças do motor.
Antes de ligar o motor, verifique se o indicador de
controlo de combustível (1) está na posição de ralenti
baixo (MIN).

• Esta máquina está equipada com uma função de aque-
cimento automático para aquecer o líquido de refrige-
ração mais rapidamente e a função de proteção turbo
para proteger o turbocompressor. No arranque com o
tempo frio, as rotações do motor podem não ser alte-
radas durante vários segundos imediatamente após o
arranque mesmo que o indicador de controlo do com-
bustível (1) seja operado.

• Mesmo se o motor for acionado com o indicador de
controlo do combustível (1)numa posição que não a
posição de Ralenti baixo (MIN), as rotações do motor
são definidas para a velocidade de ralenti baixo.
Pode alterar as rotações do motor rodando o indica-
dor de controlo do combustível (1) para a posição de
Ralenti baixo (MIN), e depois rodando-o para a posição
de Ralenti elevado (MAX).

1. Rode o indicador de controlo do combustível (1) para a
posição de Ralenti baixo (MIN).
Quando o indicador está na posição de Ralenti elevado
(MAX), certifique-se de que o define para a posição de
Ralenti baixo (MIN).

2. Rode a chave no interruptor de arranque (2) para a posi-
ção ON (ligado) (B).
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3. Verifique se a luz piloto do pré-aquecimento no monitor da
máquina (3) está acesa.

4. Deixe este estado até a lâmpada piloto de pré-aquecimen-
to se apagar.
O tempo que a luz piloto de pré-aquecimento fica acesa
depende da temperatura ambiente, conforme mostrado na
tabela.

Temperatura ambiente
( °C)

Tempo de iluminação
(seg.)

-4 a -15 5 a 30

Máx. -15 °C 30

5. Depois da luz piloto de pré-aquecimento apagar, rode a
chave do interruptor de arranque (2) para a posição
START (arrancar) e coloque o motor em funcionamento.

6. Quando o motor arrancar, solte a chave do interruptor de
arranque (2).
A chave regressará automaticamente para a posição ON
(ligado) (B).

OBSERVAÇÕES
Logo após o arranque do motor, deixe-o funcionar ao ra-
lenti baixo. Durante este período, liberte o pedal do desa-
celerador/travão e não efetue qualquer operação do equi-
pamento de trabalho.

7. Quando as rotações do motor estabilizam, coloque o indi-
cador de controlo de combustível de volta na posição de Ralenti baixo (MIN), e realize a operação de
aquecimento.
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OBSERVAÇÕES
• Independentemente da temperatura ambiente, se a chave no interruptor de arranque (2) for rodada para a

esquerda desde a posição OFF (desligado), a luz piloto de pré-aquecimento do motor acende e o pré-
-aquecimento é iniciado. (O pré-aquecimento continua enquanto o interruptor de arranque (2) se mantiver
na esquerda.)
Para pormenores sobre o tempo de pré-aquecimento, consulte a tabela no passo 5.

• Enquanto o pré-aquecimento está a ser realizado, a luz piloto de pré-aquecimento acende-se para mostrar
que o pré-aquecimento está a ser realizado.

• Se o motor não arrancar com a operação anterior, aguarde aproximadamente 2 minutos, e repita os pas-
sos 3 e 4.

• O sistema SCR da ureia tem a função do sistema de aquecimento e mantê-lo quente para evitar a conge-
lação do DEF.
Se o DEF estiver congelado, o sistema de DEF é aquecido automaticamente para descongelar o DEF
após o arranque do motor. Os dispositivos não funcionam até que o DEF tenha sido descongelado e forne-
cido, mas isto não indica qualquer anomalia.
Quando a temperatura do ambiente diminui para um nível em que o DEF pode congelar enquanto a máqui-
na está em funcionamento, o sistema de DEF é aquecido automaticamente para evitar a congelação.
Quando a temperatura ambiente diminui para um nível em que a congelação do DEF não é evitável, os
dispositivos param automaticamente, mas isto não indica qualquer anomalia.

• Se o DEF congelar, a operação de descongelação é realizada automaticamente. Nunca aqueça o DEF.
Pode ser gerado um gás de amoníaco nocivo.

Função de proteção do turbo
A função de proteção do turbo protege o turbocompressor mantendo as rotações do motor a aproximadamente
1075 rpm imediatamente após o arranque do motor.
• Quando a função de proteção do turbo é ativada, as rotações do motor são mantidas a 1075 rpm, indepen-

dentemente da posição do indicador de controlo do combustível.
• Quando a função de proteção do turbo é ativada, as rotações do motor são mantidas a 1075 rpm, mesmo

que o indicador de controlo do combustível seja acionado.
• Quando a função de proteção do turbo é cancelada, as rotações do motor são definidas conforme a posi-

ção do indicador de controlo do combustível.
• O tempo de ativação da função de proteção do turbo está limitado a 20 segundos.

Função de aquecimento automático
A função de aquecimento automático aumenta a velocidade de ralenti para 1200 rpm ou mais, para aumentar a
temperatura do líquido de refrigeração rapidamente durante a operação a baixa temperatura.
Quando a função de proteção do turbo e a função de aquecimento automático funcionam ao mesmo tempo, a
função de proteção do turbo tem prioridade.
• Quando a função de aquecimento automático é acionada, as rotações do motor são mantidas a 1200 rpm,

mesmo que o indicador de controlo do combustível seja rodado para uma posição de 1200 rpm ou menos.
No entanto, se o indicador de controlo do combustível for mantido na posição de Ralenti elevado (MAX)
durante mais de 3 segundos, a função de aquecimento automático é cancelada e, depois, as rotações do
motor podem ser reduzidas para 1200 rpm ou menos.

• A função de aquecimento automático continua a operação até que a temperatura do líquido de refrigeração
do motor alcance 30 °C ou até 10 minutos.

• Se o pedal do desacelerador/travão for carregado enquanto a função de aquecimento automático está em
funcionamento, a função de aquecimento automático é cancelada e as rotações do motor descem para
1200 rpm ou menos.
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MÉTODO PARA OPERAÇÕES E VERIFICAÇÕES APÓS O ARRANQUE DO
MOTOR

kk AVISO
• Se tiver ocorrido qualquer paragem de emergência, problema ou ação anormal, rode a chave do in-

terruptor de arranque para a posição OFF (desligado).
• Se movimentar o equipamento de trabalho sem uma operação de aquecimento suficiente da máqui-

na, a resposta do equipamento de trabalho ao movimento da alavanca de controlo será lenta, e o
equipamento de trabalho pode não se movimentar de acordo com as pretensões do operador, por-
tanto efetue sempre a operação de pré-aquecimento. Especialmente em climas frios, certifique-se
de que a operação de pré-aquecimento é concluída.

• Se movimentar a máquina sem uma operação de aquecimento suficiente, os sensores podem par-
tir-se devido ao depósito de DEF congelado.

 

MÉTODO PARA VERIFICAR CONDIÇÕES DE ARRANQUE E SONS ANORMAIS
DO MOTOR
• Quando colocar o motor a trabalhar, verifique se o motor não faz ruído anormal e se este arranca suave e

facilmente.
• Verifique se não existe ruído anormal quando o motor está ao ralenti ou quando as rotações do motor au-

mentam ligeiramente.
Quando existir ruído anormal no arranque do motor e se essa situação persistir, o motor pode ser danificado.
Nesse caso, peça ao seu representante da Komatsu para verificar o motor o mais rapidamente possível.

MÉTODO PARA VERIFICAR CONDIÇÕES DE ARRANQUE E SONS ANORMAIS
DO MOTOR
• Ao parar a máquina durante a operação de marcha normal, verifique que o motor não oscile ou pare subi-

tamente.
• Verifique se as rotações do motor aumentam suavemente quando o indicador de controlo de combustível é

rodado para a posição de Ralenti alto (MAX).
• Realize essas verificações em um local seguro, prestando atenção à presença de perigos nos arredo-

res.
• Quando o motor desempenhar muito mal ao ralenti e em aceleração, se essa condição persistir, ela

poderá danificar o motor ou confundir o senso de condução do operador, ou ainda reduzir a eficiência
de travagem e, como resultado, gerar um acidente inesperado. Nesse caso, peça ao seu representan-
te da Komatsu para verificar o motor o mais rapidamente possível.

OBSERVAÇÕES
• O odor do gás de escape é diferente daquele do motor a diesel convencional por causa da função de

filtragem do gás.
• Fumos brancos ou pretos podem ser descarregados por um período curto logo após o arranque do

motor em clima frio, mas isso não é um problema.

MÉTODO PARA A RODAGEM DE NOVA MÁQUINA
NOTA
A sua máquina Komatsu foi inteiramente ajustada e testada antes de sair da fábrica. No entanto, a utili-
zação da máquina sob a carga máxima antes da rodagem pode afetar negativamente o rendimento e di-
minuir a sua duração.
Certifique-se de que faz a rodagem da máquina durante as 100 horas iniciais (tal como é indicado no
contador de serviço).
Certifique-se de que compreende completamente as descrições neste manual, depois coloque a máquina a tra-
balhar enquanto presta atenção aos seguintes pontos.
• Deixe o motor a funcionar ao ralenti durante 15 segundos imediatamente depois de o ligar.
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Não utilize as alavancas de controlo nem o indicador de controlo do combustível durante este período.
• Realize a operação de aquecimento durante 5 minutos após o arranque do motor.
• Evite operações com cargas pesadas ou a velocidades elevadas.
• Imediatamente após o arranque do motor, evite arranques e acelerações bruscos, paragens repentinas

desnecessárias ou mudanças bruscas de direção da máquina.

MÉTODO PARA OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO DO MOTOR
NOTA
• Nunca execute operações nem acione as alavancas

abruptamente quando o óleo hidráulico estiver a baixa
temperatura. Efetue sempre a operação de aquecimen-
to até a luz de advertência da temperatura do óleo hi-
dráulico mostrar a visualização verde. Isto prolongará
a vida útil da máquina.
Não acelere bruscamente o motor antes deste ter
aquecido.

• Não mantenha o motor a trabalhar ao ralenti baixo ou
à máxima velocidade sem carga durante 20 minutos
ou mais. Isto terá um efeito adverso no ambiente e
também na estrutura interna do turbocompressor e do
motor. Se for necessário pôr o motor a trabalhar ao ra-
lenti, aplique uma carga de tempos a tempos ou ponha
o motor a trabalhar a rotações médias.

• Se a luz de advertência da pressão do óleo do motor
no monitor da máquina (2) acender ou o alarme tocar
intermitentemente, pare o motor e efetue inspeção.

1. Rode o indicador do controlo do combustível (1) para uma
posição intermédia entre o Ralenti baixo (MIN) e o Ralenti
elevado (MAX).
O motor funciona a médias rotações.

2. Coloque-o a trabalhar sem qualquer carga (realize a ope-
ração de aquecimento) durante aproximadamente 5 minu-
tos.

3. Depois da operação de aquecimento, verifique se cada in-
dicador e luz de advertência indicam os valores normais.
Se encontrar algum problema, substitua ou mande repa-
rar.

OPERAÇÃO OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA

3-165



4. Opere a máquina com uma carga leve até que o indicador
da temperatura do líquido de refrigeração do motor e o in-
dicador de temperatura do óleo hidráulico no monitor da
máquina (2) indiquem a zona verde (A) a (C).
• (A) a (B): Zona vermelha
• (A) a (C): Zona verde
• (C) a (D): Zona branca

5. Verifique se não há nenhuma anomalia na cor do gás de
escape, no ruído ou na vibração.
Se encontrar alguma anomalia, contacte o seu represen-
tante da Komatsu.

MÉTODO PARA OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO DO MOTOR NA ESTAÇÃO FRIA
Esta máquina é aquecida automaticamente pelo sistema de
operação de aquecimento automático.
Quando a temperatura do líquido de refrigeração do motor é
30 °C ou menos depois do arranque do motor, a operação de
aquecimento arranca automaticamente.
A operação de aquecimento automático para quando a tempe-
ratura do líquido de refrigeração do motor aumente para a tem-
peratura especificada (30 °C) ou depois da operação de aque-
cimento de 10 minutos, mesmo que a temperatura do líquido
de refrigeração não aumente para 30 °C.
Depois da operação de aquecimento automático, se a tempe-
ratura do líquido de refrigeração ou a temperatura do óleo hidráulico for baixa, realize uma operação de aqueci-
mento adicional, de acordo com o procedimento seguinte.
1. Rode o indicador do controlo do combustível (1) para uma

posição intermédia entre o Ralenti baixo (MIN) e o Ralenti
elevado (MAX).
O motor funciona a médias rotações.

2. Coloque-o a trabalhar sem qualquer carga (realize a ope-
ração de aquecimento) durante aproximadamente 10 mi-
nutos.
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3. Eleve a lâmina até à posição mais alta operando a alavan-
ca de controlo da lâmina (2).

4. Repita as seguintes operações de alívio durante 5 minutos
com a lâmina elevada até à posição mais alta.
1) Opere lentamente o alívio de INCLINAÇÃO para a

ESQUERDA.
2) Opere lentamente o alívio de INCLINAÇÃO para a DI-

REITA.
5. De seguida, repita as seguintes operações de alívio du-

rante 5 minutos.
1) Opere a alavanca de controlo da lâmina (2) para a posição RAISE (elevar) (a) (no final do curso da

alavanca) e mantenha-a nessa posição, depois realize as operações de alívio de INCLINAÇÃO para a
DIREITA e para a ESQUERDA intermitentemente.

2) Baixe a lâmina até ao chão.
3) Enquanto prime o botão FLOAT (flutuar), incline a alavanca de controlo da lâmina (2) para o final do

curso, para colocá-la na posição FLOAT (flutuar), e depois realize as operações de alívio de INCLINA-
ÇÃO para a DIREITA e para a ESQUERDA intermitentemente.

4) Eleve a lâmina até à posição mais alta.
6. Depois de concluir as operações de alívio, baixe a lâmina até ao solo.
7. Enquanto prime o botão FLOAT (flutuar), incline a alavanca de controlo da lâmina (2) para o final do curso,

e mantê-la na sua mão durante 1 minuto.
8. 3 minutos depois de soltar a sua mão, coloque a alavanca de controlo da lâmina (2) na posição RAISE

(elevar) (a) e solte o FLOAT (flutuar).
9. Depois da operação de aquecimento, verifique se cada indicador e luz de advertência indicam os valores

normais.
Se encontrar algum problema, substitua ou mande reparar.

10. Opere a máquina com uma carga leve até que o indicador
da temperatura do líquido de refrigeração do motor e o in-
dicador de temperatura do óleo hidráulico no monitor da
máquina (3) indiquem a zona verde (A) a (C).
(A) a (B): zona vermelha
(A) a (C): zona verde
(C) a (D): zona branca

NOTA
Se a temperatura do óleo hidráulico for baixa, a máqui-
na pode desviar-se um pouco ao arrancar ou parar. Se
for necessário operar a máquina quando o indicador
da temperatura do óleo hidráulico estiver na zona
branca (C) a (D), seja extremamente cuidadoso.

11. Verifique se não há nenhuma anomalia na cor do gás de
escape, no ruído ou na vibração.
Se encontrar alguma anomalia, contacte o seu represen-
tante da Komatsu.

Depois da operação de aquecimento, mantenha o motor a trabalhar a meias rotações e conduza lentamente
para a frente e para trás para que todo o equipamento fique a uma temperatura uniforme.
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MÉTODO PARA PARAR O MOTOR
kk AVISO

Mantenha-se afastado do tubo de escape imediatamente após a paragem do motor.
 

NOTA
• Se o motor for subitamente desligado antes de ter ar-

refecido, a vida útil das peças do motor pode ser redu-
zida. Não pare o motor abruptamente, exceto num ca-
so de emergência.
Se o motor sobreaquecer, não o desligue repentina-
mente. Deixe o motor trabalhar a baixas rotações para
o deixar arrefecer gradualmente e depois pare-o.

• Se o motor for parado durante a regeneração de dis-
positivos após tratamento, os componentes podem
ser danificados. Pare a regeneração primeiro, depois
pare o motor da seguinte maneira.

• Quando o motor é parado durante ou imediatamente
após a regeneração dos dispositivos após tratamento,
as peças em redor dos dispositivos após tratamento
poderão apresentar uma temperatura elevada. Tenha
cuidado.

1. Baixe o equipamento de trabalho até ao chão.
2. Rode o indicador de controlo do combustível (1) para a

posição de Ralenti baixo (MIN).
3. Coloque o motor a trabalhar ao ralenti baixo durante apro-

ximadamente cerca de 5 minutos para o deixar arrefecer
gradualmente.

4. Rode a chave no interruptor de arranque (2) para a posi-
ção OFF (A).
O motor para.

5. Retire a chave do interruptor de arranque (2).
Quando parar o motor, a definição de regeneração desati-
vada é cancelada. Se necessário, volte a desativar a rege-
neração depois de ligar o motor.
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OBSERVAÇÕES
• Quando a chave no interruptor de arranque (2) é ro-

dada para a posição OFF, o motor para, mas a ali-
mentação principal da máquina não é imediatamente
cortada.
Durante este período, a alimentação é fornecida ao
controlador para guardar o estado de operação e de-
pois termina o sistema. O tempo para continuar a for-
necer a alimentação depende do estado de operação.

• Também quando a ventoinha de refrigeração é rodada
em sentido inverso, a alimentação principal da máqui-
na não é cortada imediatamente, mesmo que a chave
no interruptor de arranque do motor (2) esteja na posi-
ção OFF (desligado).
Isto destina-se à proteção do circuito hidráulico, e o
fornecimento de alimentação é mantido durante 7 se-
gundos.

• Se a chave do interruptor de arranque (2) é rodada
para a posição OFF (desligado) (A) enquanto o motor
ainda está quente, pode ser exibido um guia (3) no
monitor da máquina. Isto pode provocar danos nos
dispositivos. Para arrefecer o motor antes de parar,
deixe-o a trabalhar em ralenti baixo da vez seguinte e
depois.

• Após o motor ter parado, o DEF no injetor e bomba de
DEF são purgados automaticamente e devolvidos ao
depósito para evitar a avaria dos dispositivos causada
pelo congelamento do DEF ou pela deposição de
ureia.
Para isso, os dispositivos mantém-se a funcionar du-
rante alguns minutos após a chave do interruptor de
arranque (2) ser rodada para a posição OFF (desliga-
do), e isto não indica uma anomalia.
Além disso, a luz de operação do sistema acende en-
quanto os dispositivos estão a operar para purgar o
DEF para o depósito. Não coloque o interruptor de
desconexão da bateria na posição OFF (desligado)
enquanto a luz de operação do sistema estiver acesa.
Depois do DEF ser purgado completamente, os dispo-
sitivos param automaticamente.
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MÉTODO PARA LIGAR A MÁQUINA (DESLOCAÇÃO DE AVANÇO E MAR-
CHA-ATRÁS) E PARAR A MÁQUINA
MÉTODO PARA MOVIMENTAR A MÁQUINA

kk AVISO
• Antes de iniciar a deslocação da máquina, certifique-

-se de que a zona circundante está desimpedida e bu-
zine antes de iniciar a deslocação.

• Mantenha as pessoas afastadas da máquina.
• A área por trás da máquina é um ângulo morto. Preste

especial atenção quando se deslocar em marcha-
-atrás.

• Quando começar a deslocar a máquina num declive,
mantenha sempre o pedal do desacelerador/travão (2)
pressionado, mesmo depois de libertar a alavanca do
travão de estacionamento (1).

• Quando começar a deslocar a máquina numa inclina-
ção acentuada, rode o indicador de controlo do com-
bustível (3) para a posição de Ralenti elevado (MAX) e
coloque o motor a trabalhar a rotações máximas.
Carregue no pedal do desacelerador/travão (2) a fun-
do, selecione a 1.ª velocidade e coloque o joystick
(alavanca de direção, sentido de marcha e mudança
de velocidades) (4) na posição para começar a deslo-
car-se.
Comece a libertar ligeiramente o pedal do desacelera-
dor/travão (2), e quando a máquina se começar a des-
locar lentamente (ou a sapata derrapar) liberte comple-
tamente o pedal do desacelerador/travão (2).

• Quando o pedal do desacelerador/travão (2) é carrega-
do ou o indicador de controlo do combustível (3) está
definido na posição de Ralenti baixo (MIN) em solo
plano, a máquina é parada mas isto não significa que
o travão seja aplicado.

• Em encostas, a máquina desloca-se mesmo em ralenti
baixo, por isso seja extremamente cuidadoso.

 
1. Coloque a alavanca do travão de estacionamento (1) na

posição FREE (F) (desbloquear).
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2. Opere o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha
e mudança de velocidades) (4), e certifique-se de que a
gama de velocidades pretendida é definida no visor de ga-
ma de velocidades do monitor da máquina (5).

3. Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de traba-
lho (6) na posição FREE (F) (desbloquear).

4. Coloque a alavanca de controlo da lâmina (7) para a posi-
ção RAISE (R) (elevar) e eleve a lâmina para 40 a 50 cm
acima do solo.

5. Carregue no pedal do desacelerador/travão.

6. Coloque o joystick (alavanca de direção, sentido de mar-
cha e mudança de velocidades) (4) para a posição FOR-
WARD (F) (avançar) ou REVERSE (R) (marcha-atrás).

OBSERVAÇÕES
Verifique se o alarme de marcha-atrás toca quando o joys-
tick ( alavanca de direção, sentido de marcha e mudança
de velocidades) é colocado na posição REVERSE (mar-
cha-atrás). Se o alarme não tocar, peça ao seu represen-
tante da Komatsu para efetuar a reparação.
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7. Rode o indicador de controlo do combustível (3) na posi-
ção de Ralenti baixo (MAX).

8. Faça a máquina começar a deslocar-se libertando o pedal
do desacelerador/travão (2) gradualmente.

OBSERVAÇÕES
Quando começar a deslocar-se, a máquina por vezes des-
via-se um pouco, mas isto deve-se à ativação do mecanis-
mo de correção para deslocação a direito.

MÉTODO PARA PARAR A MÁQUINA

kk AVISO
• Evite paragens bruscas. Pare a máquina gradualmen-

te.
• Não estacione a máquina numa encosta.

Se for absolutamente necessário estacionar a máqui-
na numa encosta, coloque a alavanca do travão de es-
tacionamento (1) na posição LOCK (bloquear) e colo-
que calços por baixo das sapatas da lagarta para im-
pedir que a máquina se mova. Como medida suple-
mentar de segurança, enterre o equipamento de traba-
lho no solo.

• Se a alavanca de controlo da lâmina for acionada por
engano, a lâmina pode deslocar-se subitamente e pro-
vocar um acidente grave. Coloque sempre a alavanca
de bloqueio do equipamento de trabalho (2) na posi-
ção LOCK (bloquear) antes de abandonar o banco do
operador.

 

1. Carregue no pedal do desacelerador/travão (3).
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2. Devolva o joystick (alavanca de direção, sentido de mar-
cha e mudança de velocidades) (4) à posição NEUTRAL
(ponto-morto) (N).
A máquina para.

Para manter a máquina parada, carregue mais no pedal
do desacelerador/travão (3) até o esforço de carregar ser
demasiado.

MUDAR DE VELOCIDADES
A gama de velocidades pode ser mudada durante o percurso, não é necessário parar a máquina para a mu-
dança de velocidades.
Selecione uma gama de velocidades desejada carregando no
interruptor UP (cima) ou no interruptor DOWN (baixo) do joys-
tick (alavanca de direção, sentido de marcha e mudança de
velocidades) (1).

MÉTODO PARA MUDAR DE VELOCIDADES
Mude a gama de velocidades premindo o botão UP (aumentar)
(U) ou o botão DOWN (reduzir) (D).
Interruptor UP (U) (aumentar): A gama de velocidades é muda-

da para cima em 1 passo de cada vez que este botão é pre-
mido.

Interruptor DOWN (D) (reduzir): A gama de velocidades é mu-
dada para baixo em 1 passo de cada vez que este botão é
premido.

Quando o interruptor de arranque é rodado para a posição ON
(ligado), a velocidade é definida automaticamente para a 1.ª
velocidade.

MÉTODO PARA ALTERAR O MODO DE MUDANÇA DE VELOCIDADES
No modo de mudança de velocidades, estão disponíveis o modo de mudança rápida e o modo de mudança
variável.
Selecione o modo que melhor corresponde à operação. Para pormenores sobre o uso, consulte “FEATURES
OF WORKING MODES” (Características dos modos de trabalho).
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Prima o interruptor seletor de modo de mudança de velocida-
des quando está NEUTRAL (ponto-morto).
O modo de mudança rápida e o modo de mudança variável
são mudados.

MODO DE MUDANÇA RÁPIDA
• Prima o interruptor UP (U) (aumentar) no joystick (alavan-

ca de direção, do sentido de marcha e de mudança de ve-
locidades) uma vez, e a gama de velocidades muda de 1ª
→ 2ª e de 2ª → 3ª.

• Prima o interruptor DOWN (U) (reduzir) no joystick (ala-
vanca de direção, do sentido de marcha e de mudança de
velocidades) uma vez, e a gama de velocidades muda de
3ª → 2ª e de 2ª → 1ª.

• A condição direcional é exibida na coluna (E) do visor da
gama de velocidades e a condição da gama de velocida-
des é exibida na coluna (F).
Visor direcional (E)
“F”: AVANÇAR
“R”: MARCHA-ATRÁS
Visor da gama de velocidades (F)
“1”: 1ª
“2”: 2ª
“3”: 3ª
(Exemplo) Em caso de AVANÇAR 2ª: F2
Quando a condição direcional está em NEUTRAL (ponto-morto), “N” é exibido entre o visor direcional (E) e
o visor da gama de velocidades (F).
Quando o travão de estacionamento está a ser acionado, “P” é exibido entre o visor direcional (E) e o visor
da gama de velocidades (F).

• O gráfico de barras superior (G) acende de acordo com a velocidade de deslocação para a frente predefi-
nida.

• O gráfico de barras inferior (H) acende de acordo com a velocidade de deslocação em marcha-atrás pre-
definida.

• Quando o interruptor de arranque é rodado da posição OFF (desligado) para a posição ON (ligado), gama
de velocidades é definida para a 1ª velocidade.
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MODO DE MUDANÇA VARIÁVEL
• Sempre que o interruptor UP (U) no joystick (alavanca de

direção, do sentido de marcha e de mudança de velocida-
des) é premido, o gráfico de barras superior acende-se em
2 segmentos e a velocidade de deslocação é a aumenta-
da em aproximadamente 0,4 km/h.

• Se o interruptor UP (U) no joystick (alavanca de direção,
do sentido de marcha e de mudança de velocidades) for
mantido premido, o segmento do gráfico de barras superi-
or acende continuamente, e pode definir a gama de veloci-
dades quando libertar o interruptor.

• Para baixar a velocidade de deslocação, acione o interrup-
tor DOWN (D) no joystick (alavanca de direção, do sentido de marcha e de mudança de velocidades) da
mesma forma.

• FORWARD/REVERSE (avançar/marcha-atrás) (E) é exibi-
do na secção do visor da gama de velocidades.
FORWARD/REVERSE (avançar/marcha-atrás) (E)
“F”: AVANÇAR
“R”: MARCHA-ATRÁS
“N”: PONTO-MORTO
“P”: O travão de estacionamento está a ser aplicado

• O gráfico de barras superior (G) acende de acordo com a
velocidade de deslocação para a frente definida.

• O gráfico de barras inferior (H) acende de acordo com a velocidade de deslocação em marcha-atrás defini-
da.

• Quando o interruptor de arranque é rodado da posição OFF (desligado) para a posição ON (ligado), gama
de velocidades é definida para a 1ª velocidade.

• Quando alternar do modo de mudança variável para o modo de mudança rápida, a gama de velocidades
torna-se a mais próxima entre1ª, 2ª e 3ª.

• Para a iluminação do gráfico de barras (G) e (H) e definir a velocidade de deslocação, consulte a tabela
seguinte.
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39
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DEFINIÇÕES DA VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO EM MARCHA-ATRÁS
A velocidade de deslocação em marcha-atrás pode ser definida através da seleção da relação da velocidade
de deslocação em marcha-atrás comparativamente à velocidade de deslocação para a frente num dos 5 níveis
seguintes.
“-1”: Aproximadamente 20 % mais lenta que a velocidade de deslocação para a frente.
“0”: Igual à velocidade de deslocação para a frente.
“+1”: Aproximadamente 20 % mais rápida que a velocidade de deslocação para a frente.
“+2”: Aproximadamente 40 % mais rápida que a velocidade de deslocação para a frente.
“+3”: Aproximadamente 60 % mais rápida que a velocidade de deslocação para a frente.
Ao definir antecipadamente a velocidade de deslocação de acordo com a operação, não é necessário efetuar
mudanças de velocidade ao operar o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e mudança de velocida-
des).
Para melhorar a eficiência na operação de remoção de terras, aumente a velocidade de deslocação em mar-
cha-atrás.
Quando se deslocar em marcha-atrás em solo irregular ou remover terras em encostas, diminua a velocidade
de deslocação em marcha-atrás.
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• A velocidade de deslocação em marcha-atrás pode ser
definida com o interruptor de definição da velocidade de
deslocação em marcha-atrás (A) e (B).

• Sempre que o interruptor (A) é premido, a velocidade de
deslocação definida aumenta.

• Sempre que o interruptor (B) é premido, a velocidade de
deslocação definida diminui

• O gráfico de barras inferior (H) indica a velocidade de des-
locação em marcha-atrás.

• Rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado)
e coloque o motor a trabalhar, a velocidade de deslocação
em marcha-atrás é definida para aproximadamente 20 %
mais rápida que a velocidade de deslocação para a frente.

• Pressione o interruptor (A) uma vez, e a velocidade de
deslocação em marcha-atrás torna-se igual à velocidade
de deslocação para a frente.

• A 3ª velocidade é o máximo, por isso a velocidade de des-
locação em marcha-atrás não pode ser definida para mais
rápido que isso.

MÉTODO PARA ALTERNAR ENTRE AVANÇAR E MARCHA-ATRÁS
kk AVISO

Quando alternar a direção de deslocação entre AVANÇAR
e MARCHA-ATRÁS, verifique a segurança na nova direção
em que a máquina se desloca.
 

kk CUIDADO
Não há necessidade de parar a máquina para mudar entre
AVANÇAR e MARCHA-ATRÁS. Para aumentar a segurança,
o conforto do operador e a vida útil da linha de transmis-
são, não deixe o motor a trabalhar a toda a velocidade, e
carregue sempre no pedal do desacelerador/travão para
baixar a rotação do motor.
 
1. Carregue no pedal do desacelerador/travão (1) para redu-

zir a rotação do motor.
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2. Coloque o joystick (alavanca de direção, sentido de mar-
cha e mudança de velocidades) (2) na posição desejada.
Posição (F): AVANÇAR
Posição (N): PONTO-MORTO
Posição (R): MARCHA-ATRÁS
Verifique se o alarme de marcha-atrás toca quando o joys-
tick ( alavanca de direção, sentido de marcha e mudança
de velocidades) é colocado em REVERSE (marcha-atrás).
Se o alarme não tocar, peça ao seu representante da Ko-
matsu para efetuar a reparação.

3. Solte o pedal do desacelerador/travão (1) e aumente a ro-
tação do motor.

OBSERVAÇÕES
Quando começar a deslocar-se, a máquina por vezes des-
via-se um pouco, mas isto deve-se à ativação do mecanis-
mo de correção para deslocação a direito.

MÉTODO PARA CONDUZIR A MÁQUINA
kk AVISO

• Evite mudar de direção numa encosta sempre que possível, dado que um deslize para os lados
ocorre facilmente.
Tenha especial cuidado em solo macio ou terra argilosa.

• Não faça uma viragem pivô a alta velocidade.
 

MÉTODO PARA OPERAÇÃO DE VIRAGEM NORMAL
Durante a deslocação, incline o joystick (alavanca de direção,
sentido de marcha e mudança de velocidades) (1) na direção
em que quiser virar.
A máquina vira numa direção em que o joystick (alavanca de
direção, sentido de marcha e mudança de velocidades) (1) é
inclinada.

OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA OPERAÇÃO

3-178



MÉTODO PARA VIRAR A MÁQUINA ENQUANTO AVANÇA
Ao virar gradualmente para a esquerda, incline o joystick (ala-
vanca de direção, sentido de marcha e mudança de velocida-
des) para a frente e incline-a até meio para a esquerda (L).
Qualquer raio de viragem pode ser definido até que o esforço
de operação do joystick (alavanca de direção, sentido de mar-
cha e mudança de velocidades) se torne grande.

OBSERVAÇÕES
Ao virar gradualmente para a direita, incline o joystick (alavan-
ca de direção, sentido de marcha e mudança de velocidades)
para a frente e incline-a até meio para a direita.
Opere da mesma forma durante a deslocação em marcha-
-atrás.

MÉTODO PARA VIRAGEM EM CONTRARROTAÇÃO
NOTA
• Antes de efetuar uma viragem em contrarrotação, verifique a segurança ao redor da máquina.
• Ao efetuar uma viragem em contrarrotação, se a carga não for igual nos lados esquerdo e direito, a

máquina poderá efetuar uma viragem pivô, por isso, verifique o estado do solo e tenha cuidado pa-
ra não atingir nenhum obstáculo.

OBSERVAÇÕES
Quando o modo de direção está configurado para o modo preciso, a máquina não pode fazer viragens em con-
trarrotação.
1. Verifique se o modo de direção está configurado para o

modo normal.
Se o modo de direção não estiver configurado para o mo-
do normal, configure-o para o modo normal de acordo
com o procedimento seguinte.
1) Prima o botão F1 no ecrã standard para exibir o ecrã

“Seleção de Modo”.

2) No ecrã “Seleção de Modo”, selecione o “Modo de Di-
reção” e prima o botão F6.
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3) No ecrã “Modo de Direção”, prima o botão F3 ou F4
para mover o cursor amarelo para “Normal” e depois
prima o botão F6.

2. Para fazer uma viragem em contrarrotação para a esquer-
da, incline o joystick (alavanca de direção, sentido de mar-
cha e mudança de velocidades) para a frente e incline-o
para a esquerda (L); incline-o ainda mais a partir do ponto
onde o esforço de operação do joystick se torna mais am-
plo.
As lagartas do lado direito e do lado esquerdo rodam no
sentido oposto uma da outra para fazer a viragem em con-
trarrotação nesse local.

OBSERVAÇÕES
Para fazer uma viragem em contrarrotação para a direita,
opere o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha
e mudança de velocidades) para a direita do mesmo mo-
do.

MÉTODO PARA FAZER MANOBRAS ENQUANTO DESCE UMA ENCOSTA
MÉTODO PARA VIRAR A MÁQUINA GRADUALMENTE ENQUANTO AVANÇA
Ao virar gradualmente para a esquerda, incline o joystick (ala-
vanca de direção, sentido de marcha e mudança de velocida-
des) para a frente e incline-a até meio para a esquerda (L).
Qualquer raio de viragem pode ser definido até que o esforço
de operação do joystick (alavanca de direção, sentido de mar-
cha e mudança de velocidades) se torne grande.
A direção cruzada não ocorre.

OBSERVAÇÕES
Ao virar gradualmente para a direita, incline o joystick (alavan-
ca de direção, sentido de marcha e mudança de velocidades)
para a frente e incline-a até meio para a direita.
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MODOS DE TRABALHO RECOMENDADOS PARA OS TRABALHOS
CARACTERÍSTICAS DOS MODOS DE TRABALHO
Modo de mudança de velocidades
O modo de mudança de velocidades pode ser alterado com o interruptor seletor de modo de mudanças (1).

Modo de mudança de veloci-
dades Características

Mudança rápida

A velocidade de deslocação é definida para se adequar à carga de trabalho geral e a
mudança de velocidades é fácil. Isto é eficaz para o operador que está habituado ao
padrão de mudanças de 3 velocidades, ou para o trabalho que implica mudanças de
velocidades frequentes.

Mudança variável

A velocidade de deslocação pode ser definida em 20 níveis entre 0,8 e 9,0 km/h.
Em especial, a velocidade de deslocação mínima é definida como baixa e assegura
o trabalho seguro para carregamento do reboque ou condução sobre as irregularida-
des da estrada.

Modo de operação
O modo de operação pode ser alterado com o interruptor seletor do modo de operação (2).

Modo de operação Características

P
(Modo de potência)

É gerada energia total, logo, utilize este modo para operações em subidas de encos-
tas ou ao manusear grandes quantidades de terra.

E
(Modo de economia)

Use este modo quando pretender reduzir o consumo de combustível.

Utilize este modo em solos ou operações nos quais os sapatos tendem a escorregar
e sempre que forem necessárias operações de desaceleração.

Utilize este modo para as operações de acalcamento e de terraplanagem onde é ne-
cessário potência.

Modo de pedal
O modo do pedal pode ser alterado com o interruptor seletor do modo do pedal (3).

Modo de pedal Características

Modo de desaceleração
Carregue no pedal do desacelerador/travão, e a velocidade de deslocação e as rota-
ções do motor baixam.
Use este modo para as operações gerais.

Modo de travagem

Carregue no pedal do desacelerador/travão e a velocidade de deslocação baixa,
mas as rotações do motor não baixam.
Use este modo quando quer baixar a velocidade de deslocação mas manter a veloci-
dade do equipamento de trabalho.

Modo de lâmina
A resposta da lâmina pode ser alterada no ecrã do seletor de modo.

Modo de lâmina Características

FAST (rápido)
O arranque de operação para RAISE (elevar) e LOWER (baixar) a lâmina torna-se
rápido, e o movimento do equipamento de trabalho correspondendo ao curso da ala-
vanca também se torna rápido.

NORMAL A resposta da lâmina a RAISE (elevar) e LOWER (baixar) é otimizada para as opera-
ções gerais.
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Modo de lâmina Características

FINE (preciso)
O arranque de operação para RAISE (elevar) e LOWER (baixar) torna-se suave, e a
área de operação no curso da alavanca correspondendo ao movimento do equipa-
mento de trabalho torna-se mais ampla.

Modo de direção
O modo de direção pode ser alterado no ecrã Seleção de Modo.

Modo de direção Características

NORMAL

Quando a lâmina é inclinada até ao ponto em que o esforço de operação da alavan-
ca se torna pesado, a lagarta interna da viragem da máquina para e a máquina inicia
uma viragem pivô. Quando a alavanca continua a ser inclinada, a lagarta parada co-
meça a rodar no sentido inverso e a máquina inicia uma viragem em contrarrotação.

FINE (preciso)

Mesmo se a lâmina é inclinada até ao ponto em que o esforço de operação da ala-
vanca se torna pesado, a lagarta interna da viragem da máquina continua a rodar.
Quando a alavanca continua a ser até ao final do curso, a lagarta interna para de ro-
dar, e a máquina começa a fazer uma viragem pivô.

AA: Ecrã standard, MM: Ecrã “Seleção de Modo”
(1) Interruptor seletor do modo de mudança de veloci-

dades
(2) Interruptor seletor do modo de operação

(3) Interruptor seletor do modo de pedal

MODOS DE TRABALHO RECOMENDADOS

Tipo de operação Tipo de solo Condições de operação
Modo de opera-

ção

P E

Escavação, transporte

Solo normal Operações de trabalhos pesados, rendimento alto
pretendido ○ -

Areia, solo macio Operações de trabalhos leves, escorrega facil-
mente - ○

Terreno irregular, ro-
cha pouco dura Carga altera com frequência - ○
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Tipo de operação Tipo de solo Condições de operação
Modo de opera-

ção

P E

Empurrar para cima Subida ○ -

Empurrar para baixo Descida - ○

Terraplanagem, nivelamento Operações de trabalho leve - ○

Escarificação Terreno irregular, ro-
cha pouco dura Sapatas escorregam com facilidade - ○

Remoção de cepos, corte lateral - ○ -

PRECAUÇÕES PARA A OPERAÇÃO
OBSERVAR INDICADORES
Se a luz de aviso da temperatura do óleo hidráulico acender durante a operação, reduza a carga e aguarde que
a temperatura baixe.

PROFUNDIDADE DE ÁGUA PERMITIDA
Quando operar em água, mantenha sempre o fundo dos role-
tes superiores (1) acima da superfície da água. Além disso, te-
nha cuidado para que a ventoinha de refrigeração de aciona-
mento hidráulico não entre em contacto para evitar a quebra
da ventoinha.
Depois de utilizar a máquina na água durante um longo perío-
do de tempo, lubrifique o equipamento de trabalho e a barra do
equalizador através de cada acesso de lubrificação.

PRECAUÇÕES PARA OPERAÇÃO DE DESLOCAÇÃO CONTÍNUA DE LONGA
DURAÇÃO
Evite operar a máquina a altas rotações durante um longo pe-
ríodo, caso contrário a temperatura do óleo lubrificante aumen-
ta bastante, o que provocará fuga de óleo dos roletes da lagar-
ta ou da transmissão final e diminuirá a durabilidade.
Se tiver mesmo de operar a máquina a altas rotações durante
um longo período, pare a máquina durante 30 minutos, a cada
hora, e deixe os roletes da lagarta e a transmissão final arrefe-
cerem antes de voltar a pôr a máquina a trabalhar.

PRECAUÇÕES DURANTE A DESCIDA DE ENCOSTAS
USE O TRAVÃO DO MOTOR
Quando conduzir numa descida, desloque o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e mudança de
velocidades) para uma gama de velocidades baixa para colocar o motor a trabalhar a baixa velocidade e des-
cer a encosta usando o travão do motor.
Não mova o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e mudança de velocidades) para a posição N
(ponto-morto).
Quando conduzir numa descida de 15 ° ou mais, use R1 ou F1.
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OBSERVAÇÕES
Quando a máquina se desloca em linha reta numa descida, pode sentir uma pequena oscilação lateralmente.
Isto deve-se ao controlo de correção para deslocações em linha reta e não é um problema.

TRAVAR DURANTE UMA DESCIDA
Quando descer uma encosta com o travão de estacionamento aplicado, use o travão conforme necessário para
evitar rotações excessivas. As rotações excessivas podem causar avarias.

PRECAUÇÕES AO OPERAR NUM DECLIVE
Preste atenção ao nível de combustível
Se o nível de combustível no depósito de combustível ficar baixo durante o trabalho em encostas, o motor pode
sugar ar devido à inclinação ou oscilação da máquina. Isto faz parar o motor, por isso, não deixe o nível de
combustível baixar demasiado no depósito.
Quando trabalhar em encostas com um ângulo superior a 20 °,
se o nível de combustível no indicador de combustível entrar
na zona vermelha, adicione imediatamente combustível.
(A): Zona vermelha
(B): Zona verde

Preste atenção ao nível de óleo
Quando operar a máquina em encostas de 20 ° ou mais de inclinação, encha todos os componentes com óleo
até ao nível H.

Preste atenção ao nível de DEF
Antes de trabalhar numa encosta ou de se deslocar em terreno irregular, verifique o depósito de DEF e adicio-
ne a quantidade suficiente de DEF, conforme necessário. Se o nível de DEF restante se tornar baixo, pode ser
detetada uma queda repentina do seu nível ou uma anomalia no sistema SCR de ureia. Se a luz de advertên-
cia do nível de DEF ou a luz de advertência do sistema de DEF acender a vermelho, desloque imediatamente a
máquina para um lugar seguro e adicione DEF.

Preste atenção à paragem de motores em encostas
Se o motor parar durante o trabalho ou a deslocação numa encosta, carregue imediatamente no pedal do de-
sacelerador/travão para imobilizar completamente a máquina.

NÃO ABRIR A PORTA DURANTE A OPERAÇÃO DA MÁQUINA
Mantenha sempre a porta fechada quando se deslocar ou efetuar operações.
Se a porta ficar aberta, pode ser danificada por obstáculos ou vibração forte.

NÃO MODIFIQUE O VIDRO DA CABINA SE ISSO DIFICULTAR A VISIBILI-
DADE
Nunca instale nada que dificulte a visibilidade e afete a segurança do vidro.
Mantenha o vidro limpo e garanta a segurança para o trabalho.

PRECAUÇÕES PARA OPERAÇÃO FLUTUANTE
Se a lâmina for operada para FLOAT (flutuar) quando o motor está a funcionar a baixas rotações ou quando
está ao ralenti, poderá ocorrer oscilação irregular.
Aumente as rotações do motor quando efetuar a operação de FLOAT (flutuar).
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PRECAUÇÕES COM ÂNGULOS MORTOS CAUSADOS PELA ESTRUTURA
DA CABINA E DA ROPS

kk AVISO
As estruturas da cabinas criam ângulos mortos.
Durante a operação, certifique-se de que não há pessoas
nem obstáculos na área circundante.
 

APLICAÇÕES RECOMENDADAS
Além das aplicações que se seguem, é possível aumentar a gama de aplicações através da utilização de diver-
sos acessórios.

TRABALHO DE REMOÇÃO DE TERRAS
Corte o solo e a areia e faça-os avançar. Ao cortar na superfí-
cie de um declive, é mais eficaz cortar sempre desde o topo
para baixo.

Quando efetuar a remoção de terras apenas para um lado, uti-
lize a lâmina em ângulo.

OBSERVAÇÕES
Se for difícil de elevar a lâmina durante a escavação, o ajuste do ângulo da aresta da lâmina irá melhorar as
condições. Para o método de ajuste, consulte “MÉTODO PARA AJUSTAR O ÂNGULO DA ARESTA DA LÂMI-
NA”.

TRABALHOS DE NIVELAMENTO
NOTA
Evite os trabalhos de nivelamento em solo com rocha ou pedra. Isto pode danificar a lâmina.
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Para acabamento da terraplanagem, depois das operações de
escavação ou nivelamento, coloque uma carga completa de
solo em frente da lâmina e acione-a para cima e para baixo
com pequenos movimentos enquanto avança.
Finalmente, mova a deslocação da lâmina em marcha-atrás a
baixa velocidade enquanto arrasta a lâmina sobre a superfície
da terra.
Nesta fase, incline a alavanca de controlo da lâmina até ao fi-
nal enquanto prime o botão FLOAT (flutuar).
Evite passar por cima de pedras ou rochas para proteger a lâ-
mina.

TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO OU ABERTURA DE VALAS EM SOLO RÍGIDO OU
CONGELADO
Para escavações e aberturas de valas em solo rígido ou con-
gelado, incline a lâmina. Mesmo os solos rígidos podem ser
escavados de forma eficaz com uma lâmina inclinada ou em
ângulo.

TRABALHOS DE ABATER ÁRVORES E REMOVER CEPOS
NOTA
Não faça a remoção de cepos ou outros trabalhos pesados através da inclinação angular da lâmina.
Para árvores com um diâmetro de 10 a 30 cm, eleve a lâmina
e empurre algumas vezes para abater a árvore.
A seguir, desloque-se em marcha-atrás e enterre o canto da lâ-
mina no solo para cortar e extrair as raízes.
Ao fazê-lo, nunca atinja a árvore a alta velocidade nem aplique
impactos para abater a árvore.

OPERAÇÃO DE CORTE LATERAL
Numa operação de corte lateral com uma carga desequilibrada
na lâmina, use a viragem em contrarrotação para mudar a dire-
ção da deslocação. Como resultado, a operação torna-se efici-
ente.
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MÉTODO PARA AJUSTAR O EQUIPAMENTO DE TRABALHO
Para ajustar a folga da esfera central, consulte “MÉTODO PARA AJUSTAR OS CALÇOS NA ESFERA CEN-
TRAL”.

MÉTODO PARA AJUSTAR O ÂNGULO DA ARESTA DA LÂMINA
Haste do passo de tipo mecânico (tipo variável)

kk AVISO
É perigoso se o equipamento de trabalho se mover acidentalmente quando estiver a ajustar o ângulo da
aresta da lâmina.
Coloque o equipamento de trabalho em condições estáveis e depois pare o motor. Coloque a alavanca
do bloqueio do equipamento de trabalho na posição LOCK (bloquear) em segurança.
 

NOTA
• A haste tem 2 linhas de (a) e (b) que mostram a posi-

ção de ajuste de regulação do ângulo. Não a prolon-
gue para mais de 60 ° linhas (a) no ângulo da aresta da
lâmina.
O ângulo da aresta da lâmina pode ser ajustado de
modo a condizer com as condições do solo.

• Quando a operação é realizada no fim de curso quanto
o ângulo de regulação excede a limitação do passo
para a frente (comprimento de haste 510 mm ou mais),
a porca do pistão pode soltar-se devido à carga exter-
na aplicada à mesma.
Quando a ponta do suporte (1) não entra em contacto
com a haste, o ângulo de regulação excede a limitação
do passo para a frente.
Quando a operação exige que o ângulo de regulação
se estenda para lá da limitação do passo para a frente,
não ajuste totalmente o ângulo da lâmina.

1. Baixe a lâmina até ao chão.
2. Desaperte o parafuso (2).
3. Rode a haste (3) para ajustar o ângulo de regulação para

a frente ou para trás.

N.º Regulação

Compri-
mento
entre

hastes
(L)

Lâmina larga/
estreita

Lâmina de
grande capa-

cidade

Ângulo da ares-
ta da lâmina (A)

Ângulo da
aresta da lâ-

mina (A)

(a)

Deslocação
para a fren-

te
(Máximo)

530 mm 60 ° 58 °

(b) Standard 510 mm 57 ° 55 °

(c)
Para trás
(Mínimo)

485 mm 53 ° 51 °
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OBSERVAÇÕES
Quando o ângulo de corte máximo (lâmina inclinada totalmente para a frente) é alterado para o ângulo de
corte mínimo (lâmina inclinada totalmente para trás), verifica-se resistência devido à pressão acumulada
no cilindro de ângulo, logo, o esforço de operação poderá tornar-se gradualmente mais pesado.
Neste caso, rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado) (não é necessário ligar o motor)e,
em seguida, solte a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho e defina a alavanca de controlo da
lâmina para a direção angular de modo a libertar a pressão no cilindro de ângulo.

4. Monte os parafusos (2).
Binário de aperto: 490 a 608 Nm {50 a 62 kgm}

SUGESTÕES PARA MAIOR DURABILIDADE DO MATERIAL ROLANTE
O tempo de vida útil do material rolante varia dependendo do método de operação, inspeção e manutenção.
Para uma operação mais eficaz, tenha os seguintes pontos em atenção.

MÉTODO DE OPERAÇÃO
• Utilize uma sapata da lagarta adequada para as condições do solo.

Para a seleção da sapata, consulte o seu representante da Komatsu.
• Não deixe a sapata derrapar durante a operação.

Se a sapata começar a derrapar, diminua a carga para evitar a derrapagem.
• Evite o arranque rápido, aceleração, paragem ou uma operação a alta velocidade ou curva apertada des-

necessária.
• Conduza a máquina de forma mais reta possível. Não vire apenas numa das direções mas vire em ambas

as direções uniformemente. Mantenha também o raio de viragem tão grande quanto possível.
• Limpe o terreno de deslocação e remova os obstáculos para que a máquina não passe por cima de gran-

des pedras ou obstáculos.
• Em encostas, não trabalhe transversalmente à superfície

da encosta mas para cima e para baixo. Quando parar a
máquina numa encosta, orienta-a para cima ou para bai-
xo.

• Se o solo inclinar para a direita ou para a esquerda en-
quanto a máquina está a escavar, não fique aí mas deslo-
que-se de volta a um local nivelado, depois comece a es-
cavar novamente.

• Se a roda guia ou a roda motriz flutuar devido a um obstá-
culo duro, durante trabalhos de remoção de terras e derru-
be, evite esse obstáculo, dado que é “difícil movê-lo”.

MÉTODO PARA VERIFICAR E AJUSTAR
• Ajuste a tensão da lagarta para um nível adequado.

Verifique a tensão medindo a folga (A) entre a roda de
guia e o rolete do transportador apresentados na figura.
Esta folga deve ser habitualmente de 20 a 30 mm. No en-
tanto, aplique um pouco mais de tensão para terreno ro-
choso, e um pouco menos para terreno argiloso.
Uma tensão da lagarta extremamente baixa pode causar
uma vibração anormal ou um desgaste anormal dos den-
tes da roda motriz.
Para o método de teste e ajuste, consulte “MÉTODO PA-
RA VERIFICAR E AJUSTAR A TENSÃO DAS LAGAR-
TAS”.

• Verifique a roda de guia e os roletes por fugas de óleo e parafusos e porcas soltos.
Repare imediatamente qualquer anomalia.

OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA OPERAÇÃO

3-188



• Verifique a folga (B) entre a chapa da roda de guia diantei-
ra (1) e a estrutura da lagarta (2).
Como a folga (B) se torna maior, pode fazer com que a ro-
da de guia oscile para os lados e faça saltar a sapata da
lagarta dos roletes.
Para o método de teste e ajuste, consulte “MÉTODO PA-
RA AJUSTAR A FOLGA DA RODA DE GUIA”.

MÉTODO PARA VERIFICAR E REPARAR
As inspeções frequentes e as reparações imediatas reduzirão os custos de reparação.
Os seguintes itens de inspeção servirão de guia para serviço de manutenção de cada peça do material rolante.
Efetue a inspeção periódica e contacte o representante da Komatsu da sua zona quando a máquina se aproxi-
mar dos limites reparáveis e dos limites reversíveis.

MÉTODO DE MEDIÇÃO DO LIMITE DE VIRAGEM
1. Coloque um bloco de madeira, etc., entre a sapata da la-

garta e a roda motora para eliminar a dobra da lagarta.

2. Meça o comprimento (L) de 4 elos numa parte esticada a
pelo menos 2 elos de distância do elo principal (A).
1/4 do valor medido é o limite de viragem.
Passo dos elos standard (P): 175,3 mm
Passo dos elos no limite de viragem dos casquilhos: 
178 mm
O elo principal não tem nenhuma janela de elo.

OBSERVAÇÕES
A parte decimal do valor medido do passo dos elos pode
ser diferente do passo dos elos standard (P), dependendo
na precisão da medição e na tolerância da usinagem,
mesmo que a lagarta não esteja gasta. Não julgue se a la-
garta está gasta apenas pelo valor medido agora, mas jul-
gue pela tendência dos últimos valores medidos.

OPERAÇÃO OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA

3-189



MÉTODO DE MEDIÇÃO DA ALTURA DA GARRA
Elimine a dobra da lagarta, e meça no centro da lagarta.
Dimensão padrão (h): 55 mm
Limite reparável: 25 mm

MÉTODO PARA MEDIR O DIÂMETRO DO ROLETE DA LAGARTA
1. Meça o trilho do elo (dimensão C) como mostrado na figu-

ra.
2. Pare a máquina numa posição em que o trilho do elo, em

que a dimensão C foi medida, esteja perfeitamente em
contacto com o trilho do rolete.

3. Meça a dimensão B.
4. Calcule o diâmetro externo do trilho (dimensão A).

A = (B - C) x 2
Dimensão padrão (A): 185 mm
Limite reparável: 160 mm
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MÉTODO PARA ESTACIONAR A MÁQUINA
kk AVISO

• Evite paragens bruscas. Pare a máquina gradualmen-
te.

• Coloque a máquina em terreno firme e nivelado.
Não estacione a máquina numa encosta.
Se for absolutamente necessário estacionar a máqui-
na numa encosta, coloque a alavanca do travão de es-
tacionamento (3) na posição LOCK (bloquear) e colo-
que calços por baixo das sapatas da lagarta para im-
pedir que a máquina se mova. Como medida suple-
mentar de segurança, enterre o equipamento de traba-
lho no solo.

• Se o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha
e mudança de velocidades) (2) ou a alavanca de con-
trolo da lâmina (4) for tocado por engano, o equipa-
mento de trabalho poderá movimentar-se repentina-
mente, causando um acidente grave. Quando sair do
banco do operador, coloque sempre a alavanca do tra-
vão de estacionamento (3) e a alavanca de bloqueio do
equipamento de trabalho (5) seguramente na posição
LOCK (bloquear).

 
1. Carregue no pedal do desacelerador/travão (1).
2. Coloque o joystick (alavanca de direção, sentido de mar-

cha e mudança de velocidades) (2) na posição N (ponto-
-morto).
Posição (A): FORWARD (avançar)
Posição (B): REVERSE (marcha-atrás)
Para manter a máquina parada durante mais tempo, car-
regue no pedal do desacelerador/travão (1) até o esforço
de carregar se tornar grande.

3. Opere a alavanca do travão de estacionamento (3), man-
tendo a parte operacional no topo, e coloque a alavanca
na posição LOCK (L) (bloqueado).
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4. Coloque a alavanca de controlo da lâmina (4) na posição
LOWER (baixar) (C), e baixe a lâmina até ao chão.

5. Devolva a alavanca de controlo da lâmina (4) à posição
HOLD (manter) (B).

6. Certifique-se que opera a alavanca de bloqueio do equipa-
mento de trabalho (5) mantendo a parte operacional no to-
po, depois coloque-a na posição LOCK (L) (bloquear).

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO NO FIM DO TRABALHO
VERIFICAÇÕES ANTES DE PARAR O MOTOR
No monitor da máquina, verifique a temperatura do líquido de
refrigeração do motor, a temperatura do óleo hidráulico, a pres-
são do óleo do motor, o nível do combustível restante e o nível
DEF restante.

VERIFICAÇÕES APÓS A PARAGEM DO MOTOR
1. Efetue uma inspeção geral para a fuga de óleo e de líquido de refrigeração e para anomalias no equipa-

mento de trabalho, peças exteriores e material rolante.
Se for detetada uma fuga de óleo ou de líquido de refrigeração ou qualquer anomalia, repare-a.

2. Verifique a existência de fugas no depósito de DEF, bomba, injetor, mangueira e junta.
Se encontrar alguma anomalia, contacte o seu representante da Komatsu para a reparação.

3. Encha o depósito de combustível.
4. Verifique se existem papéis ou resíduos no compartimento do motor. Limpe quaisquer papéis ou resíduos

para evitar o risco de incêndio.
5. Retire qualquer lama presa no material rolante.

TRANCAR
As secções seguintes podem ser fechadas para evitar vandalismo.
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Locais que podem ser trancados com a chave do interruptor de
arranque
• Trinco da porta da cabina (1) (direita e esquerda)
• Tampa lateral do motor (2) (superior esquerda)
• Tampa lateral do motor (3) (inferior esquerda)
• Tampa de inspeção do depósito hidráulico (4)
• Tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF (5)
• Tampa de inspeção do depósito de combustível (6)
• Tampa de inspeção do bocal de enchimento do radiador

(7)
• Tampão do bocal de enchimento de óleo do depósito hi-

dráulico (8)

Locais fechados com chave especial
• Tampão do bocal de enchimento de combustível (9)

OBSERVAÇÕES
Se o cadeado (A) tiver de ser utilizado, recomenda-se a utiliza-
ção do tipo que tem uma tampa para proteger o orifício da cha-
ve.
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MÉTODO PARA ABRIR E FECHAR O TAMPÃO COM FECHADURA
PROCEDIMENTO PARA ABRIR O TAMPÃO COM FECHADURA
1. Introduza a chave na ranhura.

Certifique-se de que introduziu totalmente a chave (1) an-
tes de a rodar.
Se a chave não estiver totalmente introduzida e tentar ro-
dá-la, poderá partir-se.
Posição (L) : LOCK (BLOQUEAR)
(F): Posição OPEN (aberto)
(A) : Ângulo de trabalho da chave 180 °
(B): 45 °

2. Rode a chave para a esquerda.
3. Alinhe a ranhura do rotor com a marca (2) do tampão.
4. Rode o tampão lentamente.

Se ouvir um “clique”, o tampão é desbloqueado e pode ser
removido.

PROCEDIMENTO PARA FECHAR O TAMPÃO COM FECHADURA
1. Aperte o tampão até ficar apertado e introduza a chave na ranhura.
2. Rode a chave do interruptor de arranque para a posição “LOCK” (fechar), depois retire a chave.

MÉTODO PARA ABRIR E FECHAR O TAMPÃO DO BOCAL DE ENCHIMENTO DE
COMBUSTÍVEL

PROCEDIMENTOS PARA ABRIR O TAMPÃO DO BOCAL DE ENCHIMENTO DE
COMBUSTÍVEL
1. Eleve a alavanca (1) na direção (a).
2. Rode a alavanca (1) na direção (c) (para a esquerda)

aproximadamente 35 °.
A tampa para no batente, e pode abri-la.
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PROCEDIMENTOS PARA FECHAR O TAMPÃO DO BOCAL DE ENCHIMENTO DE
COMBUSTÍVEL
1. Depois de rodar a alavanca (1) na direção (c) (para a es-

querda), mantenha-a nessa posição e fixe o tampão.
2. Rode a alavanca (1) na direção (d) (para a direita) até esta

parar no batente e, em seguida, incline-a na direção (b).

MÉTODO PARA ABRIR E FECHAR A TAMPA COM FECHADURA
MÉTODO PARA ABRIR A TAMPA COM FECHADURA
1. Introduza a chave na ranhura.
2. Rode a chave para a esquerda e abra a tampa puxando pela respetiva pega.

• Fecho da porta da cabina
Posição (A): ABRIR
Posição (B): FECHAR (BLOQUEAR)

• Tape outro que não o fecho da porta da cabina
Posição (A): ABRIR
Posição (B): FECHAR (BLOQUEAR)

MÉTODO PARA FECHAR A TAMPA COM FECHADURA
1. Feche a tampa e introduza a chave na ranhura.
2. Rode a chave do interruptor de arranque para a posição CLOSE (B) (fechar), depois retire a chave.

OPERAÇÃO OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA

3-195



MÉTODO PARA ABRIR E FECHAR A TAMPA DO BUJÃO DE ENCHIMENTO DO
DEPÓSITO DE DEF

kk CUIDADO
• Quando abrir ou fechar a tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF, coloque a máquina

em terreno nivelado, baixe o equipamento de trabalho até ao solo, desligue o motor e depois efetue
a operação.

• Quando abrir a tampa, não solte a tampa até esta abrir horizontalmente.
• Quando fechar a tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF, não solte a tampa dado que

esta pode mover-se para baixo pelo seu próprio peso.
 

MÉTODO PARA ABRIR A TAMPA DO BUJÃO DE ENCHIMENTO DO DEPÓSITO
DE DEF
1. Baixe o equipamento de trabalho até ao chão num local nivelado, e pare depois o motor.
2. Introduza a chave na ranhura (1).

3. Rode a chave para a esquerda e remova-a.
Posição (A): OPEN (abrir))
Posição (B): FECHAR (bloquear)

4. Prima o botão (2).
O botão (3) sobe e o bloqueio é solto.

5. Puxe a pega (4) e abra a tampa do bujão de enchimento
do depósito de DEF.

MÉTODO PARA FECHAR A TAMPA DO BUJÃO DE ENCHIMENTO DO DEPÓSITO
DE DEF
1. Feche a tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF.
2. Baixe o botão (3) para fechar o bujão.
3. Introduza a chave na ranhura (1).
4. Rode a chave do interruptor de arranque para a posição “CLOSE” (B) (fechar), depois retire a chave.

Posição (A): ABRIR
Posição (B): FECHAR (BLOQUEAR)
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MANUSEAR O AR CONDICIONADO
Ventilação durante a refrigeração
• Quando utilizar o ar condicionado por um período prolongado, mova uma vez por hora a alavanca para a

posição FRESH para efetuar a ventilação e refrigeração.
• Se fumar com o ar condicionado ligado, o fumo pode provocar ardor nos olhos. Nesse caso, abra a janela

e rode a alavanca para FRESH durante um momento para ventilação e extrair o fumo.

Controlo da temperatura
• Por razões de saúde, quando usar o ar condicionado, recomenda-se que sinta o ar apenas ligeiramente

mais fresco (5 a 6 °C menos do que a temperatura ambiente) quando entrar na cabina.
Tenha cuidado na seleção da temperatura adequada.

• Quando a temperatura e a humidade do ar exterior forem elevadas, e se a máquina for utilizada durante
um longo período de tempo com a grelha na saída de ar do descongelador da janela da frente aberta, as
gotas de água aderem à superfície exterior do vidro e a visibilidade piora. Neste caso, feche a grelha ou
mude a sua direção.

• Se o ar frio do ar condicionado soprar diretamente para o monitor da máquina, a água pode condensar no
ecrã do monitor da máquina. Neste caso, mude o ângulo da saída.

EXPLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

(1) Interruptor seletor do modo de ar condicionado
(2) Interruptor seletor do soprador

(3) Interruptor de controlo da temperatura

INTERRUPTOR SELETOR DO MODO DE AR CONDICIONADO
O interruptor seletor do modo de ar condicionado é usado para
mudar o modo do ar condicionado.
(A) Refrigeração
Pode fornecer refrigeração. (Não pode fornecer aquecimento.)
(B) Aquecimento
Pode fornecer aquecimento. (Não pode fornecer refrigeração.)
(C) Desumidificação/Descongelação (Ar condicionado)
Pode fornecer refrigeração e aquecimento.
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INTERRUPTOR DE COMUTAÇÃO DO SOPRADOR
O interruptor seletor do soprador é utilizado para controlar o
fluxo de ar na refrigeração e no aquecimento, e também é utili-
zado como interruptor principal.
• Muda o fluxo de ar em 4 níveis de 1 (baixo) → 2 → 3 → 4

(alto).
• Se este interruptor for colocado na posição OFF (desliga-

do), a fonte de alimentação é cortada e a função do ar
condicionado para.

INTERRUPTOR DE CONTROLO DA TEMPERATURA
O interruptor de controlo da temperatura é usado para ajustar
a temperatura de refrigeração e aquecimento.
• Quando rodar o indicador para a esquerda (na direção pa-

ra C), a temperatura de ventilação baixa.
• Quando rodar o indicador para a direita (na direção para

H), a temperatura de ventilação sobe.

MÉTODO DE OPERAÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE POEIRAS NA CA-
BINA
Aumente a pressão no interior da cabina para um valor um pouco superior à pressão ambiente para evitar a
entrada de poeiras.
Use este método em locais de trabalho poeirentos ou quando quiser evitar a entrada de poeiras na cabina.
1. Feche as janelas e as portas.
2. Coloque o interruptor seletor do soprador para qualquer

posição entre 1 e 4.
Coloque o interruptor seletor do modo de ar condicionado
e o interruptor de controlo da temperatura na sua posição
pretendida.

MÉTODO PARA VERIFICAR FORA DE ÉPOCA
Mesmo fora de época, faça funcionar o ar condicionado durante 3 a 5 minutos uma vez por mês para manter a
película de óleo em todas as peças do compressor.
(Realize-o na condição de que o motor está a trabalhar ao ralenti baixo e o interruptor do controlo de tempera-
tura está na posição central).

OBSERVAÇÕES
Quando a temperatura do ar exterior é baixa, se o compressor funcionar subitamente a alta velocidade, isso
pode levar à avaria do compressor, por isso tenha cuidado. Quando a temperatura do ar exterior é de 4,2 °C e
abaixo, mesmo se o ar condicionado estiver ligado, o compressor não vira.
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MÉTODO PARA SUBSTITUIR O RECETOR
NOTA
Se o recetor for usado com agente de dessecação excedendo o limite de absorção, o circuito do refrige-
rante fixa entupido e pode provocar a avaria do compressor.
Substitua-o a cada 2 anos.

OBSERVAÇÕES
O intervalo de mudança pode ser reduzido dependendo das condições de utilização do recetor.
Peça ao seu representante da Komatsu que proceda à substituição do recetor.
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MANUSEAR O RÁDIO
• Para garantir a segurança, mantenha sempre o volume a um nível que lhe permita ouvir os sons exteriores

durante a operação.
• Uma eventual entrada de água na caixa do coluna ou no rádio pode provocar uma avaria. Tenha cuidado

para não deixar água nestas peças.
• Não limpe o visor nem os botões com solventes, como benzeno ou diluente. Limpe com um pano seco e

macio.
• Quando o interruptor de desconexão da bateria está na posição OFF (desligado) ou quando a alimentação

da máquina é desligada para a substituição da bateria, o relógio poderá ser inicializado. Neste caso, regu-
le-o novamente.

EXPLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RÁDIO

(1) Botão de potência
(2) Botão seletor de banda/AUX
(3) Botão de controlo do volume
(4) Botão de ajuste da sintonização/hora

(5) Botão de predefinição
(6) Botão seletor do visor
(7) Botão de controlo do som
(8) Visor

BOTÃO DE POTÊNCIA
Prima o botão de potência para ligar o rádio e a frequência é indicada no visor. Desde que AUX esteja selecio-
nado, o visor indica AUX. Prima novamente o botão para desligar.

BOTÃO SELETOR DE BANDA/AUX
Prima o botão seletor de banda/AUX para selecionar a banda ou AUX desejado.
Cada vez que se prime o botão, a banda muda de FM → AM → AUX → FM...

BOTÃO DE CONTROLO DO VOLUME
Use o botão de controlo do volume para controlar o volume.
Prima o botão △ e o volume aumenta. Prima o botão ▽ e o volume diminui. O limite do volume é de 0 a 32.
Mantenha premido este botão, e pode alterar o volume continuamente.

BOTÃO DE AJUSTE DA SINTONIZAÇÃO/HORA
Utilize o botão de ajuste da sintonização/hora para selecionar a frequência e passo para o ajuste do som e
ajustar a hora.
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BOTÃO DE PREDEFINIÇÃO
Se registar as estações desejadas no botão de predefinição antecipadamente, pode selecionar cada estação
tocando neste botão uma vez.
É possível predefinir 6 estações tanto em AM como em FM.

BOTÃO SELETOR DO VISOR
Utilize o botão seletor do visor para mudar a frequência e o relógio indicados no visor.
Sempre que premir este botão, a frequência, o relógio e a banda são indicados no visor por esta ordem.
Se passarem 1,5 segundos durante a exibição de uma banda, uma frequência será exibida.
Desde que AUX esteja selecionado, este botão muda alternadamente o visor entre AUX e o relógio.

BOTÃO DE CONTROLO DO SOM
Prima o botão de controlo do som e a regulação do som está pronta.
Sempre que este botão for premido, BAL (equilíbrio), TRE (agudos) e BAS (graves) serão selecionados por es-
ta ordem.
Se este botão for premido enquanto BAS estiver exibido, a regulação do som será cancelada.

VISOR
(A): São exibidos o nome da banda, “AUX”, frequência, hora e

outras informações alfabéticas/numéricas.
(B): Em algumas áreas, as frequências são apresentadas em
passos de 50 kHz.
(C): Acende quando se ouve uma transmissão em estéreo en-

quanto uma estação FM está selecionada.
(D): Acende na altura da regulação do equilíbrio no estado de

regulação do som.
(E): Acende na altura da regulação dos agudos no estado de

regulação do som.
(F): Acende na altura da regulação dos graves no estado de regulação do som.

AUX
NOTA
• Pode ser conectada uma ficha estéreo em miniatura.

Leia o manual de instruções do equipamento para uma conexão cuidadosa.
• Como fonte de alimentação para o equipamento a ligar, utilize a bateria ligada a esse equipamento.

Se utilizar um fornecimento de energia elétrica instalado na máquina, poderá ocorrer ruído
• O ruído poderá ocorrer se puxar a ficha de entrada quando AUX estiver selecionado ou se empurrar

ou puxar as fichas do equipamento a conectar.
Consegue ouvir o som através da coluna da máquina quando conecta à máquina um equipamento áudio portá-
til disponível no mercado.
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1. Abra a tampa (a).
2. Conecte um equipamento áudio portátil utilizando um cabo

áudio disponível no mercado.
3. Prima o botão seletor de banda/AUX e selecione AUX.

MÉTODO PARA CONTROLAR O RÁDIO
MÉTODO PARA REGULAR A FREQUÊNCIA
1. Prima o botão seletor de banda/AUX (1) e selecione FM

ou AM.
2. Prima o botão de regulação da sintonização/hora (2) para

regular a frequência.
• Prima o botão △ e a frequência aumenta; prima o bo-

tão ▽ e a frequência diminui.
• Mantenha premido o botão △ e a frequência aumenta

continuamente; mantenha premido o botão ▽ e a fre-
quência diminui continuamente.

• Mantenha premido o botão △ e liberte-o, e então a
frequência aumenta continuamente. Mantenha premido o botão ▽ e liberte-o, e então a frequência di-
minui continuamente, como pesquisa automática.
Quando for detetada uma frequência adequada, a sintonização para automaticamente.

MÉTODO PARA AJUSTAR A FREQUÊNCIA (PREDEFINIÇÃO AUTOMÁTICA)
1. Prima o botão seletor de banda/AUX (1) e selecione FM

ou AM.
2. Mantenha premido o botão de controlo do som (2).

Quando for detetada uma frequência adequada, é automaticamente registada nas memórias predefinidas 1 a 6.
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MÉTODO PARA SINTONIZAR A PREDEFINIÇÃO
1. Prima o botão seletor de banda/AUX (1) e selecione FM

ou AM.
2. Prima um dos botões de predefinição 1 a 6 (2).

A frequência registada no número predefinido é sintonizada e recebida.
“Exemplo”
Enquanto for apresentada uma frequência, prima o botão 1 do botão predefinido (2) e o número predefinido
“P-1” é exibido no visor.
O número predefinido é apresentado durante 0,5 segundos e depois a frequência é exibida.

MÉTODO PARA REGISTAR PREDEFINIÇÃO
Mantenha premido um dos botões de predefinição 1 a 6 (1) en-
quanto estiver a ouvir rádio.

A frequência atualmente recebida é registada para o número predefinido correspondente ao botão premido.
“Exemplo”
Enquanto for apresentada uma frequência, mantenha o botão 1 do botão predefinido (1) premido e o número
predefinido “P-1” é exibido.
Depois de o número predefinido piscar 3 vezes, a frequência é exibida e depois registada para o número pre-
definido “P-1”.

MÉTODO PARA AJUSTAR O EQUILÍBRIO DO SOM
1. Prima o botão de controlo do som (1) para acender “BAL”

no visor.
Pode regular o som (equilíbrio).

2. Prima o botão de regulação da sintonização/hora (2) para
regular o som (equilíbrio).
• Prima o botão △, e a saída da coluna no lado R au-

menta em 1. (R1 a R7)
• Prima o botão ▽ e a saída da coluna no lado L au-

menta em 1. (L1 a L7)
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MÉTODO PARA AJUSTAR UM ALCANCE DE REGISTO ALTO (AGUDOS)
1. Prima o botão de controlo do som (1) para acender “TRE”

no visor.
Pode ajustar o alcance de registo alto (agudos) do som.

2. Prima o botão de regulação da sintonização/hora (2) para
regular o alcance de registo alto (agudos).
• Prima o botão △, e o nível de alcance de registo alto

(agudos) aumenta em 1. (Máximo + 7)
• Prima o botão ▽, e o nível de alcance de registo alto

(agudos) diminui em 1. (Mínimo - 7)

MÉTODO PARA AJUSTAR UM ALCANCE DE REGISTO BAIXO (GRAVES)
1. Prima o botão de controlo do som (1) para acender “BAS”

no visor.
Pode ajustar o alcance de registo baixo (graves) do som.

2. Prima o botão de regulação da sintonização/hora (2) para
regular o alcance de registo baixo (graves).
• Prima o botão △, e o nível de alcance de registo baixo

(graves) aumenta em 1. (Máximo + 7)
• Prima o botão ▽, e o nível de alcance de registo baixo

(graves) diminui em 1. (Mínimo - 7)

MÉTODO PARA REGULAR O RELÓGIO
1. Prima o botão seletor do visor para visualizar o relógio.
2. Mantenha premido o botão seletor do visor (1) para piscar

a parte de visualização da “HORA” .
Pode regular a hora.

3. Prima o botão de regulação da sintonização/hora (2) para
regular a hora.
• Se premir o botão △, a visualização da “HORA” au-

menta em 1.
• Se premir o botão ▽, a visualização da “HORA” dimi-

nui em 1.
4. Prima o botão seletor da visualização (1) para piscar a parte de visualização dos “MINUTOS” .

Pode regular os minutos.
5. Prima o botão de regulação da sintonização/hora (2) para regular os minutos.

• Se premir o botão △, a visualização dos “MINUTOS” aumenta em 1.
• Se premir o botão ▽, a visualização dos “MINUTOS” diminui em 1.

6. Prima o botão seletor da visualização (1) para cancelar a regulação da hora.
O ecrã regressa ao visor do relógio.

ANTENA
NOTA
Ao transportar a máquina ou ao estacionar numa garagem, oriente a antena para baixo e certifique-se
de que não entra em contacto com nada.
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TRANSPORTE
DESLOCAÇÃO EM ESTRADAS
Quando se deslocar em estradas pavimentadas, use sapatas planas para proteger a superfície destas.
Se não for possível preparar sapatas de lagarta plana, coloque sempre tábuas para proteger a superfície da
estrada mesmo quando percorrer uma distância curta.
Note que a estrada asfaltada se torna mole no verão.

PRECAUÇÕES PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA
Sempre que transportar a máquina, cumpra todas as normas e regulamentos aplicáveis e faça-o com seguran-
ça.

PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE
Quando transportar a máquina, escolha o método de transporte tendo como referência o peso e as dimensões
mostrados da máquina.
Tenha em conta que as “ESPECIFICAÇÕES” da máquina (peso e dimensões) variam dependendo do tipo de
sapatas da lagarta e de lâminas ou de outro equipamento.

REMOVER A CABINA
O banco do operador e as alavancas de controlo são constituídas por uma unidade com a cabina. Se a cabina
for removida, não é possível operar a máquina.
Se tiver algum problema no transporte, consulte o seu representante da Komatsu.

MÉTODO PARA REMOVER O EQUIPAMENTO DE TRABALHO
A largura geral pode ser reduzida inclinando completamente a
pá. Tomando como referência a figura, decida se a lâmina de-
ve ser removida para transporte.

Normal Inclinação para ângulo
máximo

A ( mm ) B ( mm ) C (graus)

D51EX
Estreita 3045 2725

29
Larga 3350 2990

D51PX
Larga

3350
2990

Grande ca-
pacidade 2995

1. Baixe a lâmina até ao chão e coloque-a paralela à superfí-
cie do terreno.

2. Remova o conjunto do equipamento de trabalho.
Quando remover o equipamento de trabalho, contacte o
seu representante da Komatsu para efetuar o trabalho.
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CARREGAR E DESCARREGAR COM UM REBOQUE
kk AVISO

• Visto que carregar e descarregar a máquina do reboque é uma operação perigosa, seja extrema-
mente cuidadoso.

• Sempre que carregar ou descarregar a máquina, diminua as rotações do motor, defina a gama de
velocidades para a 1.ª e desloque-se lentamente.

• Use rampas de grande largura, comprimento e resistência e reforce-as e instale-as com uma incli-
nação máxima de 15º.
Se as rampas se desviarem muito, reforce-as com blocos, etc.

• Carregue a máquina em solo plano e firme.
Assegure uma distância suficiente para as bermas da estrada.

• Limpe a lama, etc. do material rolante da máquina para que esta não deslize para os lados sobre as
rampas.
Além disso, retire das rampas toda a água, neve, gelo, gorduras, óleos, etc.

• Nunca corrija a direção da máquina enquanto estiver nas rampas. Existe o perigo da máquina se
virar.
Se for necessário, recue das rampas ou recue para o reboque e corrija a direção.

• O centro de gravidade da máquina muda de repente na junção entre as rampas e o reboque, e é
perigoso que a máquina perca o equilíbrio. Passe lentamente.

 
Quando carregar ou descarregar a máquina, certifique-se que usa rampas ou uma plataforma, e siga o procedi-
mento indicado abaixo.

PROCEDIMENTOS PARA CARREGAR A MÁQUINA
Carregue em solo firme e nivelado.
1. Estacione um reboque em terreno firme e nivelado.

Mantenha uma distância de segurança da berma da estrada
2. Aplique o travão do reboque em segurança.
3. Coloque escoras (1) nos pneus para fixar o reboque.
4. Instale rampas (2).

Defina uma folga (3) entre rampas (2) de modo a corres-
ponder à distância entre as lagartas direita e esquerda, e
mantenha o ângulo (4) para um máximo de 15 °.
Se as rampas (2) dobrarem muito devido ao peso da má-
quina, coloque blocos de madeira (5) por baixo das ram-
pas para as apoiar.

5. Coloque o motor a trabalhar.
6. Quando transportar a máquina com o equipamento de trabalho instalado na mesma, eleve o equipamento

de trabalho.
1) Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de

trabalho na posição FREE (F) (desbloquear).
2) Acione a alavanca de controlo da lâmina e eleve o

equipamento de trabalho.
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7. Coloque a alavanca do travão de estacionamento na posi-
ção FREE (F) (desbloquear).

8. Defina a gama de velocidades para a 1ª ou menos em mo-
do variável.

9. Regule a direção de deslocação para as rampas e condu-
za lentamente.
O centro de gravidade da máquina muda de repente na
junta entre as rampas e o reboque, e a máquina fica em
desequilíbrio e torna-se instável. Conduza a máquina cui-
dadosamente e lentamente.

10. Coloque a máquina na posição especificada em cima do reboque.

MÉTODO PARA COLOCAR A MÁQUINA EM SEGURANÇA

kk AVISO
Se a extremidade da lâmina ficar fora do reboque, coloque a lâmina em ângulo.
 

NOTA
Certifique-se de que baixa a antena do autorrádio para a posição de arrumação.
Depois de carregar a máquina para um reboque, prenda-a da seguinte forma:
1. Baixe suavemente o equipamento de trabalho.

(Quando transportar com o equipamento de trabalho montado)
2. Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de traba-

lho em segurança na posição de LOCK (L) (bloquear).

3. Coloque a alavanca do travão de estacionamento em se-
gurança na posição LOCK (L) (bloquear).

4. Pare o motor, e remova a chave do interruptor de arran-
que.

5. Bloqueie bem a janela de vidro, a porta da cabina, a tam-
pa lateral do motor, a tampa de inspeção do depósito hi-
dráulico, a tampa do bujão de enchimento do depósito de
DEF, e a tampa de inspeção do depósito de combustível.

6. Prenda uma extremidade de cada corrente ou cabo de
aço com a resistência adequada aos orifícios de fixação,
como indicado na figura, e fixe a máquina.
Fixe a máquina para que esta não se movimente durante o transporte.
Em particular, prenda a máquina com segurança para evitar que ela deslize para os lados.
Mantenha as ferramentas de elevação fora das lagartas.
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Parte dianteira da máquina
Quando não estiver instalado qualquer equipamento de
trabalho frontal.

Quando não estiver instalado qualquer equipamento de
trabalho frontal (especificação PAT)

Parte traseira da máquina
Quando está equipada uma barra de tração.
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Quando está equipado um engate.

Quando está equipado um escarificador.

PROCEDIMENTOS PARA DESCARREGAR A MÁQUINA
Realize o descarregar da máquina em terreno firme e nivelado.
1. Estacione um reboque em terreno firme e nivelado.

Mantenha uma distância de segurança da berma da estrada
2. Aplique o travão do reboque em segurança.
3. Coloque escoras (1) nos pneus para fixar o reboque.
4. Instale rampas (2).

Defina uma folga (3) entre rampas (2) de modo a corres-
ponder à distância entre as lagartas direita e esquerda, e
mantenha o ângulo (4) para um máximo de 15 °.
Se as rampas (2) dobrarem muito devido ao peso da má-
quina, coloque blocos de madeira (5) por baixo das ram-
pas para as apoiar.

5. Retire as correntes ou cabos de aço que seguram a má-
quina.

6. Coloque o motor a trabalhar.
7. Quando transportar a máquina com o equipamento de trabalho instalado na mesma, eleve o equipamento

de trabalho.
1) Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de

trabalho na posição FREE (F) (desbloquear).
2) Acione a alavanca de controlo da lâmina e eleve o

equipamento de trabalho.
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8. Coloque a alavanca do travão de estacionamento na posi-
ção FREE (F) (desbloquear).

9. Defina a gama de velocidades para a 1ª ou menos em mo-
do variável.

10. Regule a direção de deslocação para as rampas e condu-
za lentamente.
O centro de gravidade da máquina muda de repente na
junta entre as rampas e o reboque, e a máquina fica em
desequilíbrio e torna-se instável. Conduza a máquina cui-
dadosamente e lentamente.
Desça as rampas lenta e cuidadosamente até a máquina sair das rampas perfeitamente.

MÉTODO PARA ELEVAR A MÁQUINA
kk AVISO

• A pessoa que usa uma grua para efetuar operações de elevação deve ser qualificada como opera-
dor de gruas.

• Nunca efetue operações de elevação se estiver alguém a ser elevado pela máquina.
• Utilize sempre um cabo de aço bastante resistente para suportar o peso da máquina que está a ser

elevada.
• Enquanto elevar a máquina, mantenha-a na horizontal.
• Quando realizar operações de elevação, coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de traba-

lho na posição LOCK (bloquear) para evitar que a máquina ou o equipamento de trabalho se movi-
mente inesperadamente.

• Nunca entre na área por baixo ou em volta da máquina elevada.
• Há o perigo de a máquina perder o equilíbrio.

Use o procedimento abaixo para colocar a máquina na posição correta e use o equipamento de ele-
vação quando elevar a máquina.

 

NOTA
Este método de elevação aplica-se à máquina de especificação standard.
O método de elevação difere de acordo com os acessórios e opções instalados.
Para obter pormenores sobre o procedimento para máquinas que não sejam a especificação standard,
consulte o seu representante da Komatsu.
Quando elevar a máquina, pare-a num lugar nivelado e eleve-a da seguinte forma.
1. Coloque a alavanca do travão de estacionamento em se-

gurança na posição LOCK (L) (bloquear).
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2. Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de traba-
lho em segurança na posição de LOCK (L) (bloquear).

3. Pare o motor e retire a chave do interruptor de arranque.
4. Bloqueie bem a janela de vidro, a porta da cabina, a tam-

pa lateral do motor, a tampa de inspeção do depósito hi-
dráulico, a tampa do bujão de enchimento do depósito de
DEF, e a tampa de inspeção do depósito de combustível.

5. Selecione a ferramenta de elevação, tal como cabos de
aço e eslingas, que correspondem ao peso da máquina, e
fixe os cabos de aço na posição de lingagem.
(A) Marca assinalando a posição de lingagem

NOTA
• Use protetores, etc., de modo a que os cabos de

aço não rebentem nas bordas afiadas ou em luga-
res estreitos.

• Quando usar uma viga separadora, selecione uma
largura vasta para evitar o contacto com a máqui-
na.

6. Mesmo antes da lingagem da máquina, eleve-a do solo
em 100 a 200 mm enquanto está a ser definida.

7. Verifique se os cabos de aço estão livres de folgas e a
máquina é mantida num estado nivelado.

8. Faça a lingagem da máquina lentamente.
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OPERAÇÃO EM TEMPO FRIO
INFORMAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO EM TEMPO FRIO
Se a temperatura ambiente baixar, torna-se difícil fazer arrancar o motor, e o líquido de refrigeração pode con-
gelar. Siga as instruções descritas como se segue.

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
Mude para combustível e óleo com baixa viscosidade para todos os componentes.
Para a viscosidade especificada, “MÉTODO PARA USAR COMBUSTÍVEL, REFRIGERANTE E LUBRIFICAN-
TES CONFORME A TEMPERATURA AMBIENTE”.

LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO
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• O líquido de refrigeração é tóxico. Tenha cuidado para que o produto não entre em contacto com os

seus olhos ou com a sua pele, lave com grandes quantidades de água limpa e consulte imediata-
mente um médico.

• Quando manusear a água de refrigeração com líquido de refrigeração que tenha sido drenado ao
mudar o líquido de refrigeração ou ao reparar o radiador, contacte o seu representante da Komatsu
ou peça a uma empresa qualificada para efetuar a operação. O líquido de refrigeração é tóxico, por
isso, nunca o deposite em valas de drenagem nem na superfície do solo.

 

NOTA
A Komatsu recomenda a utilização de Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC) para a
refrigeração.
O líquido de refrigeração para motor sem amina (AF-NAC) já está diluído com água destilada, por isso, não é
inflamável.
Para a concentração do Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC), consulte “MÉTODO PARA
UTILIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E DOS LUBRIFICANTES DE ACORDO
COM A TEMPERATURA AMBIENTE”.

DEF
NOTA
• O DEF congela a –11 °C.

Se o DEF no depósito de DEF congelar, pode expandir e os dispositivos no depósito pode ser parti-
do ou as peças podem ser afetadas. Adicione DEF à quantidade especificada para o tempo frio
(abaixo do nível em que o DEF pode congelar).

• Se o DEF ou a máquina equipada com o sistema DEF não puder ser armazenado, dado que a tem-
peratura exterior é inferior a –11 °C, o DEF no depósito pode congelar. Peça ao seu representante
da Komatsu que proceda à eliminação do DEF e mantenha-o em condições em que não congele.
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BATERIA

kk AVISO
• A bateria gera gás inflamável. Nunca aproximar qualquer chama do combustível.
• O eletrólito da bateria é um objeto perigoso. Se lhe atingir os olhos ou a pele, lave com água abun-

dante e consulte um médico.
• O eletrólito da bateria dilui tinta. Se atingir a carroçaria, lave imediatamente com água.
• Se o eletrólito da bateria estiver congelado, não carregue a bateria nem coloque o motor a trabalhar

com uma fonte de alimentação diferente. Existe o perigo da bateria explodir.
• O eletrólito da bateria é tóxico. Por isso, não deve deixá-lo escoar para o esgoto, nem espalhar na

superfície do solo.
 
Quando a temperatura ambiente desce, a capacidade da bateria também desce. Mantenha a relação da carga
da bateria o mais perto possível dos 100%. Isole-a contra temperatura fria para assegurar que a máquina pega
facilmente no dia seguinte.

OBSERVAÇÕES
Meça a gravidade do eletrólito e calcule o nível de carga a partir da seguinte tabela de conversão.

Temperatura do
eletrólito

Valor de carga (%)
20 °C 0 °C -10 °C -20 °C

100 1,28 1,29 1,30 1,31

90 1,26 1,27 1,28 1,29

80 1,24 1,25 1,26 1,27

75 1,23 1,24 1,25 1,26

• Quando a temperatura ambiente é baixa, a capacidade da bateria desce consideravelmente. Cubra-a, ou
remova-a da máquina para colocá-la num local quente. Restaure a mesma novamente antes da operação.

• Se o nível do eletrólito for baixo, adicione água destilada de manhã, antes de começar o trabalho. Não adi-
cione água depois do dia de trabalho, para evitar que o eletrólito diluído na bateria congele durante a noite.

PRECAUÇÕES DEPOIS DA CONCLUSÃO DO TRABALHO DIÁRIO COM
TEMPO FRIO
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Manter as lagartas ao ralenti é perigoso, mantenha-se bem afastado das lagartas.
 
Para evitar que lama, água ou o material rolante congelem e impossibilitem a máquina de funcionar na manhã
seguinte, tome as seguintes precauções.
• Limpe toda a lama e sujidade da carroçaria da máquina. Em especial, limpe as hastes do cilindro hidráulico

para evitar danos na vedação causados pela entrada de lama, sujidade, ou gotas de água na haste.
• Coloque a máquina em solo firme e seco.

Se isso for impossível, estacione a máquina sobre pranchas de madeira.
As pranchas evitam que as lagartas fiquem congeladas e agarradas ao chão e permite que a máquina se
desloque na manhã seguinte.

• Abra a válvula de drenagem e drene a água recolhida do sistema de combustível para evitar que ela con-
gele.

• Encha o depósito do combustível. Isto minimiza a condensação de umidade no depósito quando a tempe-
ratura desce.
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• Em condições de tempo frio, adicione DEF até ao nível estritamente definido. Se adicionar mais que o ní-
vel definido, pode expandir até partir os dispositivos no depósito quando congelar.
Se o nível do depósito de DEF é inferior ao nível definido para o tempo frio, o DEF pode congelar facilmen-
te para danificar as peças no sistema de DEF. Se o tampão de enchimento congelar, descongele e abra.

• Depois de ter estado a trabalhar em água ou lama, retire toda a água da parte inferior da carroçaria, tal
como se descreve adiante, para prolongar a vida útil da máquina.

• Não deixe a máquina a trabalhar ao ralenti por um período prolongado. O interior do KCCV e a tubagem de
libertação pode congelar até ficar sólida e bloquear a tubagem.
Para evitar a congelação, pare o motor ou, se for necessário por o motor a trabalhar ao ralenti, aplique a
carga de tempos a tempos.

• Não continue a operação de baixa carga. Se for realizada uma operação de baixa carga contínua, opere a
máquina com a carga (operação de aquecimento) antes de parar o motor.

DEPOIS DA ESTAÇÃO FRIA
Quando a estação fria chegar ao fim e o tempo começar a aquecer, faça o seguinte.
Substitua o combustível e o óleo de todo o equipamento por um com a viscosidade especificada. (Para os deta-
lhes veja “MÉTODO PARA USAR COMBUSTÍVEL, REFRIGERANTE E LUBRIFICANTES CONFORME A
TEMPERATURA AMBIENTE”:
Se a máquina estiver estacionada por um longo período em condições de tempo frio, a qualidade de DEF pode
ser afetada por congelação repetida, peça ao seu representante da Komatsu que a inspecione.
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PRECAUÇÕES PARA ARMAZENAMENTO PROLONGADO
PREPARAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO PROLONGADO
Quando colocar a máquina em armazenamento prolongado (mais de um mês), armazene-a da seguinte manei-
ra.
• Limpe e lave todas as peças da máquina e depois armazene-a dentro de um edifício. Se a máquina tiver

de ser armazenada ao ar livre, coloque-a numa superfície plana e cubra-a com oleados.
• Encha o depósito do combustível. Tal previne a condensação de orvalho.
• Lubrifique a máquina e mude o óleo antes de armazenar.
• Encha o depósito de DEF (Exceto em condições de tempo frio). Os depósitos de ureia causados pela se-

cagem interna podem ser evitados. Os depósitos de ureia podem causar falhas na operação dos compo-
nentes.
No entanto, quando armazenar a máquina num local onde a temperatura seja inferior a –11 °C, adicione
DEF até à quantidade especificada para tempo frio (abaixo do nível em que o DEF pode congelar).

• Aplique uma camada fina de massa lubrificante nas superfícies metálicas das hastes do pistão hidráulico e
nas hastes de regulação da roda de guia.

• Ao utilizar os cabos da bateria, rode o interruptor de arranque para a posição OFF (desligado) e, depois de
confirmar que a luz de operação do sistema está apagada, coloque o interruptor de desconexão da bateria
na posição OFF (desligado) e puxe-o.

• Coloque todas as alavancas de controlo na posição NEUTRAL (ponto-morto), ponha a alavanca de blo-
queio do equipamento de trabalho e a alavanca do travão de estacionamento na posição LOCK (bloquear),
e ponha o indicador de controlo do combustível na posição de Ralenti baixo (MIN).

• Para evitar ferrugem, encha o circuito de arrefecimento com Líquido de Refrigeração para Motor sem Ami-
na (AF-NAC) para dar uma densidade de, pelo menos, 30 % ao líquido de refrigeração do motor.

MANUTENÇÃO DURANTE ARMAZENAMENTO PROLONGADO
kk AVISO

Se for necessário efetuar um tratamento preventivo antiferrugem na máquina que se encontra no interi-
or, abra as portas e as janelas para melhorar a ventilação e evitar intoxicação pelo gás.
 
• Uma vez por mês, durante o armazenamento, opere a máquina e desloque-a numa curta distância de mo-

do a que as peças móveis se impregnem com uma nova película de óleo. Ao mesmo tempo, carregue tam-
bém a bateria.

• Quando operar o equipamento de trabalho, limpe toda a massa lubrificante das hastes do cilindro hidráuli-
co.

• Se a máquina estiver equipada com um ar condicionado, ponha-o a trabalhar 3 a 5 minutos uma vez por
mês para lubrificar todas as peças do compressor do ar condicionado. Quando fizer isto, ponha sempre o
motor a trabalhar ao ralenti. Além disso, verifique o nível do líquido de refrigeração duas vezes por ano.

ARRANQUE DA MÁQUINA APÓS ARMAZENAMENTO PROLONGADO
NOTA
Se a máquina tiver sido armazenada sem efetuar o tratamento antiferrugem mensal, consulte o seu re-
presentante da Komatsu antes de a utilizar.
Quando utilizar a máquina depois de um armazenamento prolongado, faça os seguintes itens antes de a utili-
zar.
• Limpe a massa lubrificante das hastes do cilindro hidráulico.
• Adicione óleo e massa lubrificante em todos os pontos de lubrificação.
• Quando a máquina é armazenada durante um longo período, a umidade do ar entrará no óleo. Verifique o

óleo antes e depois de ligar o motor. Se houver água no óleo, mude-o.
• Introduza a chave do interruptor de desconexão da bateria e rode-a para a posição ON (ligado).
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• Se a máquina for armazenada durante um longo período de tempo com o interruptor de desconexão da
bateria desligado ou o terminal da bateria desconectado, a informação do relógio e a informação de sinto-
nização do rádio perdem-se. Neste caso, configure novamente a informação. Para obter pormenores, con-
sulte “REGULAÇÃO DO RELÓGIO” e “MANUSEAR O RÁDIO”.

• Ao colocar o motor a trabalhar, efetue completamente a operação de aquecimento do motor.
Se a máquina está armazenada há mais de 2 meses, realize o seguinte procedimento.
• Antes de colocar o motor a trabalhar, substitua o filtro de DEF e encha o depósito de DEF de acordo com o

procedimento em “MÉTODO PARA SUBSTITUIR O FILTRO DE DEF”.
• Coloque o motor a trabalhar e verifique corretamente.

Se o sistema de SCR tem alguma anomalia, é exibido um aviso no ecrã do monitor e toca um alerta sono-
ro. Se o sistema de SCR tem alguma anomalia, pare o motor e depois volte a pô-lo a trabalhar.
Se o sistema de SCR ainda tem anomalias depois do motor voltar a ser posto a trabalhar, contacte o seu
representante da Komatsu.

• Se o DEF for mantido no depósito de DEF durante mais de 1 ano, peça ao seu representante da Komatsu
que proceda à substituição.
Elimine o DEF drenado de acordo com os regulamentos e regras locais.
O DEF envelhecido pode ter um cheio a amoníaco. Substitua o DEF numa área bem ventilada e tenha cui-
dado para não inalar o seu vapor.
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PROBLEMAS E MEDIDAS A TOMAR
PRECAUÇÕES PARA REBOCAR A MÁQUINA

kk AVISO
Use sempre o método e o equipamento de reboque corre-
tos. Erros no método de seleção do cabo de aço ou da
barra de tração, ou no método de rebocar uma máquina
desativada podem levar a ferimentos graves ou à morte.
• Se o motor não arrancar, bloqueie o movimento das la-

gartas, depois solte o travão. Se não colocar calços,
existe o perigo da máquina poder mover-se repentina-
mente.

• Verifique sempre se o cabo de aço ou a barra de tra-
ção usada para reboque são suficientemente fortes
para o peso da máquina que vai ser rebocada.

• Nunca use cabos de aço com fios cortados (A), diâme-
tro reduzido (B) ou dobras (C). Existe o perigo de o ca-
bo rebentar durante o processo de reboque.

• Use sempre luvas de cabedal quando manusear o ca-
bo de aço.

• Nunca reboque uma máquina numa encosta.
• Durante a operação de reboque, nunca se coloque en-

tre a máquina rebocadora e a máquina rebocada.
• Desloque lentamente a máquina.

Não aplique repentinamente cargas ao cabo de aço.
 

NOTA
A capacidade máxima de reboque para esta máquina é de 83300 N {8490 kg} .
Não reboque qualquer carga maior do que isto.
Para pormenores sobre o método de reboque, consulte o seu representante da Komatsu.
• Se o motor parar ou a pressão do óleo no circuito do travão baixar devido a problemas no sistema hidráuli-

co, o travão atua e a máquina não se pode mover. Para mover a máquina neste caso, é necessário um
dispositivo especial para fazer subir a pressão do óleo no circuito do travão até um nível especificado.
Contacte o seu representante da Komatsu.

• Mover a máquina rebocando-a é apenas utilizado para a mover para um lugar onde é possível realizar a
inspeção e manutenção.
Não a reboque se a distância for longa.

• Se a direção e o travão da máquina rebocada não puderem ser acionados, não deixe ninguém sentar-se
na máquina.

• Mantenha o ângulo da linha de reboque o menor possível. Opere a máquina de modo que o ângulo não
fique superior a 30 ° em relação à direção em linha reta.
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• Se a máquina ficar atolada na lama ou se algo pesado
precisar de ser rebocado, instale um cabo de aço de rebo-
que na cavilha da barra de tração.
Ligue um cabo metálico à peça indicada com a seta na fi-
gura.

PRECAUÇÕES PARA BATERIA DESCARREGADA
kk AVISO

• É perigoso carregar a bateria quando esta está instala-
da na máquina. Certifique-se de que é removida antes
de a carregar.

• Quando inspecionar ou manusear a bateria, pare o
motor e rode a chave no interruptor de arranque e o
interruptor de desconexão da bateria para as posições
OFF (desligado).

• A bateria gera gás hidrogénio, que é perigoso e pode
explodir. Não traga cigarros acesos nem nada que
cause fagulhas para perto da bateria.

• O eletrólito da bateria é ácido sulfúrico diluído e ataca-
rá o seu vestuário e pele. Se lhe atingir a roupa ou a
pele, lave imediatamente com uma quantidade de água
limpa abundante.
Em caso de contacto com os olhos, lave-os imediata-
mente com água limpa, e depois consulte um médico
para tratamento médico.

• Sempre que manusear baterias, use óculos de prote-
ção e luvas de borracha.

• Quando retirar a bateria, desligue primeiro o cabo de
terra (normalmente, o terminal negativo (-)). Quando
instalar, ligue primeiro o cabo ao terminal positivo (+).
Se alguma ferramenta tocar no terminal positivo e no
chassis, é perigoso e pode provocar uma faísca. Te-
nha muito cuidado.

• Se os terminais estiverem soltos, é perigoso que o
contacto defeituoso possa gerar a formação de faís-
cas, e isso pode provocar uma explosão.
Instale os terminais dos cabos de forma segura.

• Ao remover ou instalar os terminais dos cabos, verifi-
que qual é o terminal positivo (+) e qual é o negativo
(-).

 

MÉTODO PARA REMOVER E INSTALAR A BATERIA
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Pare o motor, e rode as chaves do interruptor de arranque e do interruptor de desconexão da bateria
para as posições OFF (desligado) quando manusear a bateria.
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Prepare os blocos de madeira.
1. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico 1).

2. Rode o interruptor de desconexão da bateria para a posi-
ção OFF (O).

3. Remova a tampa (2) do depósito de reserva.

4. Remova os parafusos (3) (3 pontos) e remova o depósito
de reserva (4).

5. Remova os parafusos de orelhas (5) (2 pontos) e remova
a tampa de vinil (6).

6. Remova os parafusos (7) (2 pontos) e remova o suporte
da pistola de lubrificação (8).
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7. Remova os parafusos (9) (2 pontos) e remova o grampo.
8. Desaperte as porcas do terminal (10) (2 pontos) e desli-

gue o cabo da bateria.
Desligue primeiro o cabo de terra (normalmente ligado ao
terminal negativo (-)).
Se alguma ferramenta estabelecer contacto entre o termi-
nal positivo (+) e o chassis, há o perigo de formação de fa-
íscas.

9. Remova as porcas (12) e (13) (2 pontos cada) dos fixado-
res de montagem da bateria (11) e remova as hastes (14)
(2 pontos).

10. Remova os parafusos (15) (2 pontos) e remova o suporte
(16).

11. Puxe a bateria (17) para fora.
Quando retirar a bateria, mova-a para a parte de trás da
máquina.

12. Remova os parafusos (18) (2 pontos) e remova o suporte
(19).

13. Desaperte as porcas do terminal (20) (2 pontos) e desli-
gue o cabo da bateria.
Desligue primeiro o cabo de terra (normalmente ligado ao
terminal negativo (-)).
Se alguma ferramenta estabelecer contacto entre o termi-
nal positivo (+) e o chassis, há o perigo de formação de fa-
íscas.

14. Remova as porcas (22) e (23) (2 pontos cada) dos fixado-
res de montagem da bateria (21) e remova as hastes (24).
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15. Remova os parafusos (25) (3 pontos) e remova o suporte
(26).

16. Pouse os blocos de madeira (27) e retire a bateria (28) en-
quanto a puxa para fora.
Quando retirar a bateria, mova-a para a parte de trás da
máquina.

17. Substitua a bateria.
18. Depois de substituir a bateria, fixe-a de acordo com o se-

guinte procedimento.
1) Devolva a bateria (28) à posição original, e instale o

suporte (26) com parafusos (25) (3 pontos).
2) Aperte manualmente a porca (22) do fixador de montagem da bateria (21) de forma uniforme nos tiran-

tes direito e esquerdo (24).
3) Aperte a porca (22).

Binário de aperto: 1,96 a 2,94 Nm {0,2 a 0,3 kgm}
4) Aperte a porca (23) manualmente até tocar na face da porca (22).
5) Segure a porca (22) com uma chave, e aperte a porca (23).

Binário de aperto: 11,8 a 19,6 Nm {1,2 a 2,0 kgm}
6) Devolva a bateria (17) à posição original, e instale o suporte (16) com parafusos (15) (2 pontos).
7) Aperte manualmente a porca (12) do fixador de montagem da bateria (11) de forma uniforme nos tiran-

tes direito e esquerdo.
8) Aperte a porca (12).

Binário de aperto: 1,96 a 2,94 Nm {0,2 a 0,3 kgm}
9) Aperte a porca (13) manualmente até tocar na face da porca (12).
10) Segure a porca (12) com uma chave, e aperte a porca (13).

Binário de aperto: 11,8 a 19,6 Nm {1,2 a 2,0 kgm}
19. Introduza o orifício do terminal na bateria e aperte a porca.

Quando efetuar a instalação da bateria, ligue em último lugar o cabo de terra.
Binário de aperto: 9,8 a 11,8 Nm {1,0 a 1,2 kgm}

20. Instale as peças que foram removidas nos passos 3 a 7.
21. Rode o interruptor de desconexão da bateria para a posição ON (I).
22. Feche a tampa de inspeção do depósito hidráulico (1).
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PRECAUÇÕES AO CARREGAR A BATERIA

kk AVISO
Quando carregar a bateria, se a mesma não for manusea-
da corretamente, ela pode explodir. Siga sempre as instru-
ções dadas em “PRECAUÇÕES PARA BATERIA DESCAR-
REGADA (3-218)” e no manual de instruções que acompa-
nha o carregador e proceda da seguinte forma.
• Regule a voltagem do carregador em conformidade

com a da bateria a carregar. Se a voltagem não for cor-
retamente selecionada, o carregador pode sobreaque-
cer e provocar uma explosão.

• Ligue a pinça do terminal positivo (+) do carregador
ao terminal positivo (+) da bateria e depois ligue a pin-
ça do terminal negativo (-) ao terminal negativo (-) da
bateria. Certifique-se de que prende as pinças de for-
ma segura.

• Regule a corrente de carga para 1/10 do valor da capa-
cidade nominal da bateria; quando efetuar uma carga
rápida, regule-a para uma capacidade inferior à capa-
cidade nominal da bateria.
Se a corrente do carregador for demasiado alta, o ele-
trólito pode derramar ou as células da bateria podem
secar, o que pode provocar um incêndio e explosão da
bateria.

• Se o eletrólito da bateria estiver congelado, não carre-
gue a bateria nem coloque o motor a trabalhar com
uma fonte de alimentação diferente. Existe o perigo de
isto incendiar o eletrólito da bateria e provocar a ex-
plosão da mesma.

• Não use nem carregue a bateria se o nível do eletrólito
da bateria estiver abaixo da linha de LOWER LEVEL
(nível inferior). Isto pode provocar uma explosão. Veri-
fique o nível do eletrólito da bateria periodicamente e
acrescente água purificada para levar o nível do ele-
trólito para a linha de UPPER LEVEL (nível superior).
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ARRANQUE DO MOTOR COM CABOS AUXILIARES

kk AVISO
• Quando estiver a ligar os cabos, nunca ponha em con-

tacto os terminais positivo (+) e negativo (-).
• Use sempre óculos de proteção e luvas de borracha

quando colocar o motor a trabalhar com os cabos au-
xiliares.

• Tenha o cuidado de impedir o contacto entre a máqui-
na normal e a máquina avariada.
As faíscas geradas perto da bateria podem inflamar o
gás hidrogénio gerado pela bateria, por isso, tenha
cuidado para não permitir que isso aconteça.

• Não se engane nas ligações dos cabos auxiliares.
Quando o último cabo é ligado ao bloco do motor da
máquina avariada, são geradas faíscas. Assim, ligue-o
a um ponto o mais afastado possível da bateria.

• Quando desligar o cabo auxiliar, tenha cuidado para
não pôr as pinças em contacto uma com a outra ou
com a máquina.

 

NOTA
• O sistema de arranque desta máquina usa 24 V. Assim, a máquina normal deve estar equipada com

uma fonte de alimentação de 24 V.
• A espessura do cabo auxiliar e a pinça devem ser adequadas à capacidade da bateria.
• A bateria da máquina normal deve ter a mesma capacidade que a bateria da máquina avariada.
• Verifique se os cabos e as pinças apresentam danos ou corrosão.
• Certifique-se de que os cabos e as pinças estão bem ligados.
• Verifique se as alavancas de bloqueio de segurança e as alavancas do travão de estacionamento de

ambas as máquinas estão na posição LOCK (bloquear).
• Verifique se todas as alavancas estão na posição NEUTRAL (ponto morto).
• Para evitar danos nos dispositivos elétricos da máquina avariada, desligue o interruptor de arran-

que da máquina avariada, certifique-se de que a luz de operação do sistema está desligada e de-
pois rode a chave do interruptor de desconexão da bateria para a posição OFF antes de conectar
os cabos auxiliares.

PROCEDIMENTO PARA LIGAR O CABO AUXILIAR
Rode o interruptor de arranque e o interruptor de desconexão da bateria da máquina avariada, e o interruptor
de arranque da máquina normal na posição OFF (desligado).
1. Ligue a pinça do cabo auxiliar (A) ao terminal positivo (+)

da bateria (C) da máquina avariada.
2. Ligue a pinça da outra extremidade do cabo auxiliar (A) ao

terminal positivo (+) da bateria (D) da máquina normal.
3. Ligue a pinça do cabo auxiliar (B) ao terminal negativo (-)

da bateria (D) da máquina normal.
4. Rode o interruptor de desconexão da bateria (S) da má-

quina avariada para a posição ON (ligado).
5. Ligue a pinça na outra extremidade do cabo auxiliar (B) ao

bloco do cilindro do motor (E) da máquina avariada.
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MÉTODO PARA O ARRANQUE DO MOTOR
1. Certifique-se de que as alavancas de bloqueio de ambas as máquinas, a normal e a avariada, estão na

posição LOCK (bloqueada).
2. Certifique-se de que as alavancas de bloqueio de ambas as máquinas, a normal e a avariada, estão na

posição NEUTRAL (ponto-morto).
3. Verifique se as pinças estão firmemente ligadas aos terminais da bateria.
4. Ponha o motor da máquina normal a trabalhar e mantenha-o a funcionar ao ralenti alto (Rotações máxi-

mas).
5. Rode o interruptor de arranque da máquina avariada para a posição START (arrancar) e coloque o motor a

trabalhar.
Se o motor não arrancar à primeira, tente de novo após 2 minutos ou mais.

PROCEDIMENTO PARA REMOVER O CABO AUXILIAR
Depois do motor ter arrancado, desligue os cabos auxiliares pela ordem inversa à que foram ligados.
1. Retire a pinça do cabo auxiliar (B) do bloco do cilindro do

motor (E) da máquina avariada.
2. Retire a pinça do cabo auxiliar (B) do terminal negativo (-)

da bateria (D) da máquina normal.
3. Retire a pinça do cabo auxiliar (A) do terminal positivo (+)

da bateria (D) da máquina normal.
4. Retire a pinça do cabo auxiliar (A) do terminal positivo (+)

da bateria (C) da máquina avariada.

OUTROS PROBLEMAS
FENÓMENOS E AÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICO
• Contacte o seu representante da Komatsu sobre as soluções indicadas com (*) na coluna das soluções.
• Peça ao seu representante da Komatsu que proceda a reparações de problemas ou apresente causas que

não estejam listadas abaixo.

Problema Causas principais Solução

A luz não brilha intensamente mes-
mo com o motor a trabalhar a altas
rotações.

Cablagem defeituosa Verifique e repare terminais soltos e
circuitos abertos. (*)

Regulação incorreta da tensão da
correia

Ajuste a tensão da correia de tração
do alternador. Consulte MANUTEN-
ÇÃO A CADA 1000 HORAS.

Oscilações de luz enquanto o motor
está a trabalhar.

Cablagem defeituosa Verifique e repare terminais soltos e
circuitos abertos. (*)

Regulação incorreta da tensão da
correia

Ajuste a tensão da correia de tração
do alternador. Consulte MANUTEN-
ÇÃO A CADA 1000 HORAS.

A luz de advertência do nível de car-
ga não se apaga mesmo com o mo-
tor a trabalhar.

Alternador com defeito Substitua. (*)

Cablagem defeituosa Verifique e/ou repare. (*)

O alternador faz um barulho anormal. Alternador com defeito Substitua. (*)
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Problema Causas principais Solução

O motor de arranque não funciona
mesmo quando o interruptor de ar-
ranque é rodado para a posição
START (arrancar).

Cablagem defeituosa Verifique e/ou repare. (*)

Carga insuficiente da bateria Carregue a bateria.

O interruptor de desconexão da bate-
ria está na posição OFF (desligado).

Coloque-o na posição ON (ligado).

O interruptor secundário de paragem
do motor está na posição “ENGINE
STOP” (desligar o motor)

Coloque-o na posição “NORMAL”.

Ajuste incorreto do interruptor de se-
gurança

Ajuste o interruptor de segurança. (*)

O pinhão do motor de arranque en-
gata e desengata repetidamente (ruí-
dos).

Carga insuficiente da bateria Carregue a bateria.

Motor de arranque incapaz de colo-
car o motor a funcionar suavemente.

Carga insuficiente da bateria Carregue a bateria.

Motor de arranque avariado Substitua. (*)

O motor de arranque desengata-se
antes de o motor começar a funcio-
nar.

Cablagem defeituosa Verifique e/ou repare. (*)

Carga insuficiente da bateria Carregue a bateria.

O pré-aquecimento automático não
funciona.

Cablagem defeituosa Verifique e/ou repare. (*)

Relé do aquecedor avariado Substitua. (*)

Controlador do motor avariado Verifique e/ou substitua. (*)

A luz piloto do pré-aquecimento não
acende.
(Quando a temperatura do líquido de
refrigeração do motor é igual ou infe-
rior a -3 °C)

Cablagem defeituosa Verifique e/ou repare. (*)

Relé do aquecedor avariado Substitua. (*)

Monitor avariado Substitua. (*)

A luz de advertência da pressão do
óleo não acende mesmo quando o
motor está parado.
(O interruptor de arranque está na
posição ON (ligado))

Monitor avariado Substitua. (*)

Interruptor da luz de advertência ava-
riado

Substitua. (*)

A luz de advertência do nível de car-
ga não acende quando o motor está
parado.
(O interruptor de arranque está na
posição ON (ligado))

Monitor avariado Substitua. (*)

Cablagem defeituosa Verifique e/ou repare. (*)

O exterior do aquecedor elétrico não
está quente ao toque.

Cablagem defeituosa Verifique e/ou repare. (*)

Fios partidos no aquecedor elétrico
do ar de entrada

Substitua. (*)

Avaria do relé do aquecedor Verifique e/ou repare o relé do aque-
cedor. (*)
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Problema Causas principais Solução

Avaria do ar condicionado. Fusível queimado Verifique e/ou repare. (*)

Carga insuficiente da bateria Carregue a bateria.

Interruptor do ar condicionado avaria-
do

Substitua o interruptor do ar condicio-
nado. (*)

Interruptor do ventilador defeituoso Substitua o interruptor do ventilador.
(*)

Compressor avariado Substitua. (*)

O motor não arranca.
(L04 acende no monitor.)

Dados danificados no controlador Verifique e/ou repare. (*)

Outros problemas do sistema Verifique e/ou repare. (*)

FENÓMENOS E AÇÕES DO CHASSIS
• Contacte o seu representante da Komatsu sobre as soluções indicadas com (*) na coluna das soluções.
• Peça ao seu representante da Komatsu que proceda a reparações de problemas ou apresente causas que

não estejam listadas abaixo.

Problema Causas principais Solução

A máquina não para mesmo se o pe-
dal do desacelerador/travão for carre-
gado.

Regulação incorreta do sensor do
pedal do desacelerador/travão e do
interruptor

Ajuste, verifique, repare. (*)

A sapata da lagarta sai. Tensão da lagarta é demasiado solta. Ajuste a tensão da lagarta. Consulte
QUANDO NECESSÁRIO.

Desgaste anormal da roda motriz Sapata da lagarta demasiado baixa
ou demasiado alta.

Ajuste a tensão da lagarta. Consulte
QUANDO NECESSÁRIO.

A lâmina levanta lentamente ou não
levanta.

Falta de óleo hidráulico Adicione óleo até ao nível especifica-
do. Consulte VERIFICAÇÕES AN-
TES DO ARRANQUE.

A alavanca de bloqueio do equipa-
mento de trabalho está na posição
LOCK (bloquear).

Coloque em FREE (desbloquear).

A bomba de carga está gasta ou de-
formada.

Verifique, substitua. (*)

Válvula EPC do equipamento de tra-
balho avariada

Verifique, substitua. (*)

Quando a máquina é guiada, não vi-
ra.

A alavanca de estacionamento está
na posição LOCK (bloquear).

Coloque em FREE (desbloquear).

Cablagem da alavanca avariada Verifique, repare. (*)

Sai um ruído anormal da roda de
guia.

Falta de óleo na roda de guia. Ajuste a tensão da lagarta. Consulte
QUANDO NECESSÁRIO.
Adicione óleo até ao nível especifica-
do. (*)

Falta de força de tração (Velocidade
de deslocação é lenta.)

Falta de potência do motor Consulte “FENÓMENOS E MEDI-
DAS PARA PEÇAS RELACIONA-
DAS COM O MOTOR”

A aceleração da velocidade de deslo-
cação é baixa.

A temperatura do óleo hidráulico é
baixa.

Aquecimento.
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Problema Causas principais Solução

Mesmo se o joystick (alavanca de di-
reção, sentido de marcha e mudança
de velocidades) é acionado, a máqui-
na não se desloca.

A alavanca de estacionamento está
na posição LOCK (bloquear).

Coloque em FREE (desbloquear).

A bomba de carga está gasta ou de-
formada.

Verifique, substitua. (*)

O solenoide de libertação do travão
não funciona.

Verifique, repare, substitua. (*)

Joystick avariado (alavanca de dire-
ção, sentido de marcha e mudança
de velocidades)

Verifique, substitua. (*)

A ventoinha está colocada no modo
inverso.

Coloque-a no modo de rotação nor-
mal.

Função de proteção do turbo em
operação

Aguarde até a operação terminar.

Apenas um dos lados da sapata da
lagarta se move.

A bomba HST está avariada. Verifique, substitua. (*)

O sistema elétrico está avariado. Verifique, repare, substitua. (*)

A máquina desvia-se sem operar a
direção.

Joystick avariado (alavanca de dire-
ção, sentido de marcha e mudança
de velocidades)

Ajuste, verifique, repare. (*)

Bomba HST e motor avariados Ajuste, verifique, repare, substitua. (*)

Sensor de rotação do motor avariado Ajuste, verifique, repare, substitua. (*)

A temperatura do óleo hidráulico é
baixa.

Aquecimento.

O ar é misturado no circuito hidráuli-
co.

Purgue o ar. (*)

O óleo hidráulico fica sobreaquecido.
(O ponteiro está na zona vermelha.)

A carga de trabalho é demasiado
grande.

Alivie a carga de trabalho para evitar
o alívio da deslocação.

O equipamento de trabalho é alivia-
do.

Evite acionar a lâmina para o fim de
curso do cilindro.

Deslocação contínua a alta velocida-
de

Conduza numa gama de velocidades
inferior.

Aletas do refrigerado do óleo obstruí-
das ou aletas danificadas

Limpe ou repare. Consulte QUANDO
NECESSÁRIO.

FENÓMENOS E MEDIDAS PARA PEÇAS RELACIONADAS COM O MOTOR
• Contacte o seu representante da Komatsu sobre as soluções indicadas com (*) na coluna das soluções.
• Peça ao seu representante da Komatsu que proceda a reparações de problemas ou apresente causas que

não estejam listadas abaixo.
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Problema Causas principais Solução

Depois do aquecimento, quando as
rotações do motor forem aumenta-
das, a luz de advertência da pressão
do óleo ainda acende.

Óleo insuficiente no cárter de óleo do
motor (a sugar ar)

Adicione óleo até ao nível especifica-
do. Consulte VERIFICAÇÕES AN-
TES DO ARRANQUE.

Está a ser utilizado óleo inadequado.
(A viscosidade é inadequada.)

Tendo em conta “COMBUSTÍVEL, LÍ-
QUIDO DE REFRIGERAÇÃO E LU-
BRIFICANTE RECOMENDADOS”,
substitua o óleo por um adequado.

Cartucho do filtro do óleo obstruído Substitua. Consulte MANUTENÇÃO
A CADA 500 HORAS.

Fuga de óleo devido a aperto defei-
tuoso ou rutura do tubo do óleo ou da
junta do tubo.

Inspecione e repare. (*)

Monitor avariado Substitua. (*)

Sai vapor projetado do topo do radia-
dor. (válvula de pressão)

Baixo nível de líquido de refrigera-
ção, fuga de líquido de refrigeração

Verifique, adicione líquido de refrige-
ração, repare consultando VERIFI-
CAÇÕES ANTES DO ARRANQUE.

Sujidade ou oxidação acumulada no
sistema de refrigeração

Mude o líquido de refrigeração, limpe
o interior do sistema de refrigeração,
consultando QUANDO NECESSÁ-
RIO.

Aletas do radiador obstruídas ou ale-
tas danificadas

Limpe ou repare. Consulte QUANDO
NECESSÁRIO.

Termóstato avariado Substitua o termóstato. (*)

Tampa do bocal de enchimento do
radiador solta (operação a elevada
altitude)

Aperte o tampão ou substitua a junta.

Monitor avariado Substitua o monitor. (*)

A Luz de advertência de temperatura
do líquido de refrigeração do motor
acende.

Baixo nível de líquido de refrigera-
ção, fuga de líquido de refrigeração

Verifique, adicione líquido de refrige-
ração, repare consultando VERIFI-
CAÇÕES ANTES DO ARRANQUE.

Sujidade ou oxidação acumulada no
sistema de refrigeração

Mude o líquido de refrigeração, limpe
o interior do sistema de refrigeração,
consultando QUANDO NECESSÁ-
RIO.

Aletas do radiador obstruídas ou ale-
tas danificadas

Limpe ou repare. Consulte QUANDO
NECESSÁRIO.

Termóstato avariado Substitua o termóstato. (*)

Tampa do bocal de enchimento do
radiador solta (operação a elevada
altitude)

Aperte o tampão ou substitua a junta.

Monitor avariado Substitua o monitor. (*)
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Problema Causas principais Solução

O motor de arranque funciona mas o
motor não pega.

Falta de combustível Adicione óleo até ao nível especifica-
do. Consulte VERIFICAÇÕES AN-
TES DO ARRANQUE.

O ar é misturado no sistema de com-
bustível.

Repare a parte onde o ar é sugado.

Bomba de injeção de combustível ou
bocal avariados

Substitua a bomba ou o bocal. (*)

Motor de arranque incapaz de arran-
car o motor suavemente.

Consulte “FENÓMENOS E MEDIDAS
PARA O SISTEMA ELÉTRICO”.

Compressão inadequada
(Folga incorreta na válvula)

Ajuste a folga das válvulas. (*)

A cor do gás de escape é branca ou
azulada.

Óleo excessivo no cárter de óleo Adicione óleo até ao nível especifica-
do. Consulte VERIFICAÇÕES AN-
TES DO ARRANQUE.

Combustível inadequado Substitua por combustível especifica-
do.

Penetração de água no silenciador Inspecione e repare. (*)

Quebra do silenciador Substitua o silenciador. (*)

O gás de escape fica por vezes pre-
to.

Quebra do silenciador Substitua o silenciador. (*)

O som de combustão por vezes flu-
tua

Bocal avariado Substitua o bocal.

Ouve-se um ruído anormal.
(Combustão ou mecânico)

Está a ser usado um combustível de
baixo grau

Substitua por combustível especifica-
do.

Sobreaquecimento Consulte “Luz de advertência da tem-
peratura do líquido de refrigeração do
motor acende” apresentado acima.

Danos no interior do silenciador Substitua o silenciador. (*)

Folga excessiva nas válvulas Ajuste a folga das válvulas. (*)

A luz de advertência do nível de DEF
é exibida no monitor. Redução do nível de DEF Adicione DEF.

O nível de ação ou a luz de advertên-
cia é exibida no monitor. Contacte o seu representante da Komatsu.

O alarme sonoro toca. Contacte o seu representante da Komatsu.

O motor perde repentinamente po-
tência.
(Modo reduzido introduzido).

Contacte o seu representante da Komatsu.
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SE O MONITOR DA MÁQUINA MOSTRAR UM VISOR DE AVISO
Quando o visor do nível das ações (1) ou a luz de advertência
(2) for exibido no visor do monitor da máquina, prima o botão
F5 para visualizar o ecrã “Anomalia Atual” e verificar os deta-
lhes e a solução.
Tome as ações de acordo com a mensagem apresentada no
monitor da máquina e verifique o código de falha e depois pe-
ça ao seu representante da Komatsu que faça a reparação, se
necessário.

Número de telefone do ponto de contacto se ocorrer um erro
Quando um ecrã de erro é exibido no monitor, prima o botão
F5 para visualizar o ecrã “Anomalia Atual” e o número de tele-
fone (3) do ponto de contacto, na coluna de mensagens, na
parte inferior do ecrã.

OBSERVAÇÕES
Se o número de telefone do ponto de contacto não tiver sido
registado, não é exibido nenhum número de telefone.
Peça ao seu representante da Komatsu o número de telefone
de registo, se necessário.
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MANUTENÇÃO

AVISO
Leia e certifique-se de que compreendeu a secção sobre SEGURANÇA antes
de ler esta secção.
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PRECAUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO
Não efetue inspeções nem operações de manutenção que não se encontrem neste manual.

EFETUAR LEITURA DO CONTADOR DE SERVIÇO
Efetue diariamente a leitura do contador de serviço para determinar se está na altura de efetuar algum item de
manutenção necessária.

PEÇAS SOBRESSELENTES DE ORIGEM DA KOMATSU
A Komatsu recomenda a utilização de peças sobresselentes de origem da Komatsu indicadas no Catálogo de
Peças.

LUBRIFICANTES DE ORIGEM DA KOMATSU
Para a lubrificação da máquina, a Komatsu recomenda a utilização de lubrificantes de origem da Komatsu.
Além disso, utilize óleo com a viscosidade especificada de acordo com a temperatura ambiente.

UTILIZAR SEMPRE LÍQUIDOS LIMPA-VIDROS LIMPOS
Utilize líquidos limpa-vidros de automóveis e tenha cuidado para não deixar entrar sujidade para dentro do lí-
quido.

LUBRIFICANTES NOVOS E LIMPOS
Utilize massa lubrificante e óleo limpos. Mantenha também limpos os recipientes de óleo e de massa lubrifican-
te. Não deixe entrar matérias estranhas para o óleo nem para a massa lubrificante.

VERIFIQUE O ÓLEO DRENADO E O FILTRO USADO
Na substituição dos filtros quando o óleo é mudado, verifique se o óleo usado e os filtros contêm partículas
metálicas e matérias estranhas. Se forem encontradas partículas metálicas ou matérias estranhas em grandes
quantidades, participe sempre o fato à pessoa responsável e tome as medidas necessárias.

PRECAUÇÕES AO REABASTECER ÓLEO OU COMBUSTÍVEL
Se a sua máquina estiver equipada com um filtro, não o remova enquanto estiver a abastecer óleo ou combus-
tível.

PRECAUÇÕES PARA ADICIONAR DEF
Não retire o filtro ao adicionar DEF.

INSTRUÇÕES DE SOLDADURA
• Quando efetuar uma soldadura, rode o interruptor de arranque para a posição OFF (desligado) e certifique-

-se de que a luz de operação do sistema não está acesa. Rode o interruptor de desconexão da bateria
para a posição OFF (desligado) e remova a chave.

• Não aplique uma tensão superior a 200 V continuamente.
• Ligue o cabo de terra até 1 m da área a soldar. Se o cabo de terra for ligado perto de instrumentos, conec-

tores, etc. os instrumentos podem funcionar mal.
• Evite que os vedantes, os rolamentos ou os casquilhos entrem no espaço entre a zona de soldadura e o

ponto de ligação à terra.
Os vedantes e outros itens semelhantes podem causar danos nas peças próximas incendiando-se devido
às faíscas.

• Não utilize a área junto às cavilhas do equipamento de trabalho nem aos cilindros hidráulicos como ponto
de ligação à terra.
As faíscas aí geradas podem danificar a parte cromada.

NÃO DEIXE CAIR OBJETOS NO INTERIOR DA MÁQUINA
• Quando abrir as janelas de inspeção ou o bocal de enchimento do depósito do óleo para efetuar a inspe-

ção, tenha cuidado para não deixar cair porcas, parafusos ou ferramentas no interior da máquina.
Se deixar cair objetos no interior da máquina, estes podem causar danos e/ou anomalias na máquina que
poderão provocar avarias. Se cair alguma coisa, assegure-se que a retira.

PRECAUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO
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• Não coloque objetos desnecessários nos bolsos. Leve apenas aquilo que for necessário para a inspeção.

PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS
Não toque nas partes quentes, tais como o motor, o óleo ou o refrigerante durante a inspeção e a manutenção.

LOCAIS DE TRABALHO POEIRENTOS
Sempre que trabalhar em locais poeirentos, proceda da seguinte forma.
• Limpe as aletas do radiador e as outras partes do equipamento permutador de calor com mais frequência

e tenha cuidado para que as aletas não fiquem obstruídas.
• Substitua o filtro de combustível com mais frequência.
• Limpe os componentes elétricos, especialmente o motor de arranque e o alternador, para evitar a acumula-

ção de poeiras.
• Quando verificar e substituir o óleo ou os filtros, desloque a máquina para um local onde não haja poeira e

tenha cuidado para evitar que entre poeira para o sistema.

EVITAR MISTURAR ÓLEOS
Nunca misture óleos de marcas ou graduações diferentes. Se tiver que adicionar um óleo de marca ou gradua-
ção diferente, drene todo o óleo velho e substitua-o pelo óleo da nova marca ou graduação.

PRECAUÇÕES PARA ABRIR E FECHAR A GRELHA DO RADIADOR
• Pare o motor antes de abrir ou fechar a grelha do radiador, e abra-a ou feche-a enquanto a ventoinha esti-

ver parada. Se tocar na ventoinha quando esta estiver em rotação, irá provocar ferimentos graves ou a
morte.

• Proceda com cuidado para não entalar os dedos entre o depósito, etc. quando abrir e fechar a grelha do
radiador.

• Certifique que o bloqueio está colocado em segurança quando abrir a grelha do radiador. Certifique-se
também de que não existem anomalias no bloqueio ou na parte de união.

• Quando abrir a grelha do radiador, proceda com cuidado para não bater com a cabeça na mesma.
• Verifique as mangueiras e a tubagem que se movem juntas com a grelha do radiador por fendas e danos.

PRECAUÇÕES AO ABRIR A TAMPA DE INSPEÇÃO
Não mova a lâmina enquanto a tampa dianteira e a tampa lateral do motor no lado esquerdo da máquina estão
abertas. A lâmina e a tampa podem entrar em contacto uma com a outra, e a tampa pode ser danificada.

BLOQUEAR AS TAMPAS DE INSPEÇÃO
Bloqueie devidamente a tampa de inspeção com a barra de bloqueio, etc. Se a inspeção ou manutenção for
efetuada sem que a tampa de inspeção esteja bloqueada no lugar, existe o perigo de esta se fechar brusca-
mente com o vento e causar ferimentos.

PURGAR O AR DO CIRCUITO HIDRÁULICO
Se o equipamento hidráulico for reparado ou substituído, ou se a tubagem hidráulica for removida, é necessário
purgar o ar do circuito.

PRECAUÇÕES AO INSTALAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS
• Quando retirar peças em locais onde haja anéis ou juntas vedantes, limpe a superfície de montagem e

substitua-as por novas.
Ao fazê-lo, tenha cuidado para não se esquecer de montar os anéis e as juntas.

• Quando instalar as mangueiras, não as torça nem as dobre vincando-as.
Se estiverem instaladas desta forma, a sua vida útil será extremamente encurtada e podem ser danifica-
das.

VERIFICAÇÕES APÓS A INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
Se se esquecer de efetuar a inspeção e manutenção, poderão ocorrer problemas inesperados, dando origem a
ferimentos graves. Tenha sempre em atenção o seguinte.
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Verificações após a operação (com o motor desligado)
• Foi esquecido algum ponto de inspeção ou manutenção?
• Foram efetuados corretamente todos os pontos de inspeção e de manutenção?
• Caíram ferramentas ou peças no interior da máquina? Se caírem peças no interior da máquina e forem

apanhadas pelo mecanismo de engate das alavancas, poderão ocorrer acidentes especialmente perigo-
sos.

• Há alguma fuga de líquido de refrigeração ou óleo? As porcas e parafusos foram todos apertados?

Verificações enquanto o motor está a trabalhar
Para efetuar inspeção com o motor a trabalhar, um trabalhador deve sentar-se sempre no lugar do operador e
estar pronto para parar o motor a qualquer momento. Todos os trabalhadores devem manter contacto com os
outros trabalhadores.
• Aumente a rotação do motor para verificar a fuga de combustível ou óleo.
• Verifique se o ponto onde foi feita a inspeção e prestada assistência funciona normalmente.

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DE ACORDO COM A TEMPERATURA
AMBIENTE
É necessário selecionar combustível ou lubrificante de acordo com a temperatura.

PRECAUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO
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DESCRIÇÃO GERAL DA MANUTENÇÃO
• A Komatsu recomenda a utilização de peças sobresselentes, lubrificantes ou óleo de origem da Komatsu.
• Quando mudar ou adicionar óleo, não misture vários tipos de óleo. Quando mudar de tipo de óleo, drene

todo o óleo velho e encha completamente com óleo novo. Substitua sempre simultaneamente o filtro. (Não
há problema se a pequena quantidade de óleo restante na tubagem se misturar com o óleo novo.)

• Salvo especificação em contrário, quando a máquina sai de fábrica, está atestada com o óleo e o líquido
de refrigeração listados na tabela abaixo.

Item Tipo

Cárter de óleo do motor Óleo de motor EO15W40-LA (de origem da Komatsu)

Caixa da transmissão final Óleo da linha de transmissão TO30 (de origem da Komatsu)

Elemento do respirador Óleo do motor EO10W30-DH (de origem da Komatsu)

Radiador Líquido de Refrigeração para Motor Sem Amina (AF-NAC) (de origem da
Komatsu) (densidade: 30% ou superior)

MANUSEAMENTO DO ÓLEO, COMBUSTÍVEL, LÍQUIDO DE REFRIGERA-
ÇÃO E REALIZAÇÃO DO TESTE CLÍNICO DO ÓLEO
ÓLEO
• O óleo é utilizado no motor e no equipamento hidráulico em condições extremamente severas (temperatu-

ra elevada, alta pressão) e deteriora-se com o uso.
Utilize sempre óleo que combine a graduação e a temperatura ambiente máxima e mínima, como reco-
mendado no Manual de Operação e Manutenção.
Mesmo que o óleo não esteja sujo, mude-o sempre de acordo com os intervalos especificados.

• O óleo corresponde ao sangue no corpo humano, tenha sempre o máximo cuidado ao manuseá-lo para
impedir a sua contaminação por qualquer tipo de impurezas (água, partículas metálicas, sujidade, etc.).
A maior parte das avarias com a máquina são causadas pela entrada de tais impurezas.
Ao armazenar ou ao adicionar óleo, tenha imenso cuidado para evitar a sua contaminação por qualquer
tipo de impurezas.

• Nunca misture óleos de diferentes graduações ou marcas.
• Adicione sempre a quantidade de óleo indicada.

Ter óleo a mais ou a menos é sempre causa de avarias.
• Se o óleo no equipamento de trabalho não estiver limpo, terá provavelmente entrado água ou ar no circui-

to. Em tais casos, consulte o seu concessionário da Komatsu.
• Sempre que mudar o óleo, substitua sempre os respetivos filtros ao mesmo tempo.
• Aconselhamo-lo a efetuar uma análise periódica do óleo para verificar o estado da máquina. Se quiser utili-

zar este serviço, por favor, contacte o seu concessionário da Komatsu.
• Quando sai da fábrica é utilizado óleo do motor EO10W30-DH.

COMBUSTÍVEL
• Para impedir que a humidade do ar se condense e se forme água dentro do depósito de combustível, en-

cha sempre o depósito de combustível no fim do dia de trabalho.
• Sendo um equipamento de precisão, a bomba de combustível não poderá trabalhar corretamente se o

combustível utilizado contiver água ou sujidade.
• Ao armazenar ou ao adicionar óleo, proceda com muito cuidado para evitar a sua contaminação por qual-

quer tipo de impurezas.
• Utilize sempre o combustível especificado para a temperatura no Manual de Operação e Manutenção.

• Se o combustível for usado a temperaturas mais baixas do que a temperatura especificada (especial-
mente em temperaturas abaixo de -15 °C), o combustível solidificará.
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• Se o combustível for usado a temperaturas mais elevadas do que a temperatura especificada, a visco-
sidade baixará, e isto pode resultar em problemas, tais como uma diminuição do rendimento.

• Antes do arranque do motor, ou 10 minutos depois de ter reabastecido de combustível, drene os sedimen-
tos e a água do depósito de combustível.

• Se deixar acabar o combustível, ou se tiver substituído os filtros, é necessário purgar o ar do circuito.
• Se existir qualquer matéria estranha no depósito de combustível, lave o depósito e o sistema de combustí-

vel.

NOTA
Use sempre óleo diesel com teor de enxofre ultra-baixo. (≤10 ppm)
O combustível diesel ASTM recomendado pela Komatsu pode conter 5 % ou menos de biocombustível.
O combustível diesel EN pode conter 7 % ou menos do mesmo. Não utilize nenhum agente aditivo que
contenha constituintes metálicos.

LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E ÁGUA PARA DILUIÇÃO
• O líquido de refrigeração tem a importante função de prevenir a corrosão no sistema de refrigeração, bem

como a congelação.
Mesmo nas áreas onde o congelamento não esteja em questão, é essencial a utilização de líquido de refri-
geração.
As máquinas Komatsu são fornecidas com Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC). O
líquido de refrigeração para motor sem amina (AF-NAC) tem excelentes qualidades anticorrosão, anticon-
gelamento e de refrigeração e pode ser utilizado continuamente durante 2 anos ou 4.000 horas.
A Komatsu recomenda a utilização de Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC). Se utili-
zar outro líquido de refrigeração, este pode causar problemas sérios, tais como corrosão do motor e das
peças de alumínio do sistema de refrigeração.

• Quando utilizar o anticongelante, tome sempre as medidas de precaução indicadas no Manual de Manu-
tenção e Operação.

• O líquido de refrigeração para motor sem amina (AF-NAC) já está diluído com água destilada, por isso,
não é inflamável.

• A densidade do líquido de refrigeração tem que ser mudada de acordo com a temperatura ambiente.
Mesmo em zonas onde se considera que não é necessário evitar a congelação, use sempre líquido de re-
frigeração para motor sem amina (AF-NAC) com uma concentração de densidade de 30 % ou superior pa-
ra evitar a corrosão do sistema de refrigeração.
O Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC) está diluído com água destilada que não con-
tém iões ou substâncias que endurecem a água. Nunca diluir com água.

• Se o motor sobreaquecer, espere que este arrefeça antes de adicionar líquido de refrigeração.
• Se o nível do líquido de refrigeração for baixo provocará o sobreaquecimento e ocorrerão ainda outros pro-

blemas com corrosão devido ao ar que entra para o líquido de refrigeração.

DEF
• Se o DEF entrar em contacto com a sua pele, pode causar inflamação. Retire imediatamente as roupas ou

os sapatos contaminados e lave-os com água. Além disso, use um sabonete para o remover bem. Se a
sua pele ficar irritada ou começar a doer, consulte imediatamente um médico para receber tratamento.

• No caso de ingerir, não provoque o vómito. Se for ingerido, enxague bem a boca com água e consulte um
médico para obter tratamento.

• Evite o contacto com os olhos. Se existir contacto, lave com água limpa durante vários minutos e consulte
um médico para obter tratamento.

• Use óculos de proteção quando estiver exposto a DEF para se proteger contra salpicos de solução para os
seus olhos. Use luvas de borracha quando realizar trabalhos a manusear DEF para evitar o contacto com
a pele.

• Quando abrir o tampão do depósito de DEF da máquina, o vapor de amoníaco pode escapar. Mantenha o
rosto afastado do bocal de enchimento.
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• Não coloque um líquido que não DEF no depósito de DEF. Se for adicionado combustível ou gasolina ao
depósito, pode provocar um incêndio. Alguns líquidos ou agentes adicionados podem criar e emitir gases
tóxicos.

• O DEF é não-inflamável; no entanto, em caso de incêndio pode gerar um gás de amoníaco.
• Se for derramado DEF, lave e limpe imediatamente a área com água. Se o DEF derramado for deixado

sem vigilância e a área não for lavada e limpa, pode provocar a corrosão da área contaminada e emitir
gases tóxicos.

• Quando eliminar DEF, trate-o como resíduos industriais. O recipiente de DEF também é um resíduo indus-
trial. Deve ser tratado da mesma forma.

• Nunca use um recipiente de ferro ou alumínio quando eliminar DEF porque pode desenvolver-se um gás
tóxico e uma reação química pode corroer o recipiente. Use um recipiente feito de resina (PP, PE) ou aço
inoxidável quando manusear os resíduos líquidos de DEF.

NOTA
Se adicionar quaisquer agentes aditivos adicionais ou água ao DEF, os dispositivos do sistema SCR da
ureia podem avariar e a conformidade com os regulamentos de gás de escape será perdida.

MASSA LUBRIFICANTE
• A massa lubrificante serve para evitar o ruído das articulações e também para evitar que estas fiquem pre-

sas.
• Este equipamento de construção é utilizado em condições de trabalho pesadas. A Komatsu recomenda

que utilize a massa lubrificante recomendada e que siga os intervalos de substituição e as recomendações
de temperatura ambiente indicados neste Manual de Operação e Manutenção.

• Os acessórios de lubrificação não incluídos na secção de manutenção periódica são os acessos de lubrifi-
cação para inspeção, por isso, não necessitam de massa lubrificante.
Se, após utilização prolongada, alguma peça ficar perra, adicione-lhe massa lubrificante.

• Limpe sempre a massa lubrificante antiga que é expelida para fora quando lubrifica.
Seja particularmente cuidadoso ao limpar toda a massa lubrificante antiga em lugares onde areia e sujida-
de na massa possam desgastar as peças rotativas.

EFETUAR A KOWA (Análise ao Desgaste do Óleo da Komatsu)
A KOWA é um serviço de manutenção que torna possível prevenir avarias e imobilizações da máquina. Com a
KOWA, o óleo é sujeito a amostragens e análises periódicas. Este processo permite a deteção precoce do des-
gaste das peças da engrenagem da máquina bem como outros problemas.
Graças a uma vasta experiência e à grande quantidade de dados recolhidos, é possível avaliar o estado da sua
máquina com precisão e proporcionar a melhor recomendação.
Recomendamos fortemente a utilização deste serviço. A análise do óleo é realizada com custos reais, logo, o
custo é baixo e os resultados da análise e as recomendações são imediatamente comunicados.

Itens de análise KOWA
Medição da concentração de pó metálico
Um analisador ICP (plasma de acoplamento induzido) é utiliza-
do para medir a concentração de ferro, cobre e outros tipos de
pó metálico no óleo.
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Medição da quantidade de partículas de ferro
Um instrumento de medição PQI (Índice Quantificador de Par-
tículas) é utilizado para medir a quantidade de partículas de
ferro com 5 μm ou mais, permitindo uma deteção precoce de
avarias.

Outros
São feitas as medições de itens, tais como a proporção de água, líquido de refrigeração, e combustível no óleo,
e a viscosidade dinâmica, se necessário, para permitir um diagnóstico de elevada precisão do estado da má-
quina e dos componentes.

Intervalo de amostragem de óleo
500 horas

Precauções com a amostragem
• Antes da amostragem, certifique-se de que o óleo está bem misturado.
• Efetue amostragens regulares a intervalos fixos.
• Não efetue amostragens em dias chuvosos ou ventosos porque existe a possibilidade de entrar água ou

poeira para o óleo.
Para mais pormenores sobre a KOWA, contacte o seu representante da Komatsu.

ARMAZENAR ÓLEO E COMBUSTÍVEL
• Mantenha o óleo e o combustível abrigados para impedir a sua contaminação por água, sujidade ou outras

impurezas.
• Ao guardar latas de combustível ou óleo durante um longo período de tempo, deite as latas de modo a que

as entradas de enchimento fiquem localizadas na parte inferior lateral para evitar a entrada de humidade.
Se as latas tiverem de ser guardas no exterior, tape-as com uma película à prova de água ou tome outras
medidas para as proteger.

• Para evitar qualquer alteração na qualidade durante um armazenamento prolongado, tenha por norma a
ordem “primeiro a entrar - primeiro a sair” (use primeiro o óleo ou combustível mais antigo).

ARMAZENAR DEF
• Sele completamente o seu recipiente para armazenamento. Abra os recipientes abertos numa área bem

ventilada.
• Quando armazenar DEF, evite a exposição direta ao sol. Utilize sempre o recipiente original. Certifique-se

que o equipamento de transferência e o depósito devem cumprir com a especificação de materiais compa-
tíveis com DEF. Se for armazenado DEF num recipiente de ferro ou alumínio, pode desenvolver-se um gás
tóxico e uma reação química pode corroer o recipiente.

• A relação entre o limite superior da temperatura de armazenamento e o período de armazenamento do
DEF é exibida na tabela.

Temperatura da área de arma-
zenamento Período de armazenamento

Máx.10 °C Até 36 meses

Máx.25 °C Até 18 meses

Máx.30 °C Até 12 meses

Máx.35 °C Até 6 meses

*: Não guarde DEF à temperatura de 35 °C ou superior.
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Para o armazenamento com o tempo frio, consulte a secção sobre DEF em “OPERAÇÃO EM TEMPO
FRIO (3-212)”.

FILTRO
• Os filtros são peças de segurança extremamente importantes. Os filtros evitam que impurezas existentes

no óleo, combustível e nos circuitos de ar entrem em equipamento importante e causem problemas. Sub-
stitua periodicamente todos os filtros. Para pormenores, consulte o Manual de Operação e Manutenção.
Contudo, quando trabalhar em condições rigorosas, substitua os filtros em intervalos mais curtos de acor-
do com o óleo e o combustível (teor de enxofre) a utilizar.

• Nunca tente limpar nem reutilizar os filtros (tipo cartucho). Substitua sempre os filtros por novos.
• Quando substituir os filtros de óleo, verifique se não há partículas metálicas coladas aos filtros velhos.

Se encontrar partículas metálicas, consulte o seu representante da Komatsu.
• As embalagens dos filtros sobresselentes só devem ser abertas no momento da sua utilização.
• A Komatsu recomenda a utilização de filtros de origem Komatsu.

MANUSEAR COMPONENTES ELÉTRICOS
kk AVISO

• Quando a chave do interruptor de desconexão da bateria é rodada para a posição OFF (desligado)
para o trabalho de manutenção, retire a chave e guarde-a consigo. Se a chave ficar no interruptor,
alguém poderá ligar a máquina por engano, o que poderá ser perigoso. É perigoso e pode causar
um choque elétrico.

• É extremamente perigoso se o equipamento elétrico ficar molhado ou se a tampa da cablagem se
danificar. Isto provocará fugas elétricas e poderá levar ao mau funcionamento da máquina. Não la-
ve o interior da cabina do operador com água. Quando lavar a máquina, não deixe entrar água nos
componentes elétricos.

 
• Ao remover os conectores de componentes elétricos após a lavagem da máquina ou quando estiver à chu-

va, limpe a água em redor dos conectores antes de os remover e mantenha a água afastada do interior
dos mesmos.

• Os itens de verificação e manutenção irão efetuar verificação da tensão da correia da ventoinha, verifica-
ção de danos e do desgaste da correia da ventoinha e verificação do nível de fluido da bateria.

• A Komatsu recomenda a instalação de componentes elétricos especificados pela Komatsu.
• A interferência eletromagnética externa pode levar ao mau funcionamento do controlador do sistema de

controlo. Antes de instalar um recetor de rádio ou outros equipamentos sem fios, consulte o seu represen-
tante da Komatsu.

• Quando trabalhar à beira-mar, mantenha o componente elétrico limpo para evitar a corrosão.
• Quando instalar equipamento elétrico, ligue-o ao conector de energia elétrica especial.

Não ligue a fonte de alimentação opcional ao fusível, ao interruptor de arranque, ou relé da bateria.

MANUSEAR COMPONENTES HIDRÁULICOS
• Durante e após a operação, o sistema hidráulico está sob uma temperatura elevada. Além disso, é aplica-

da alta pressão ao sistema hidráulico, por isso preste atenção às seguintes questões quando realizar a sua
inspeção e manutenção.
• Baixe o equipamento de trabalho até ao solo num local nivelado e trabalhe de forma a que não seja

aplicada qualquer pressão nos circuitos do cilindro.
• Certifique-se que para o motor.
• Dado que o óleo hidráulico e o óleo lubrificante estão muito quentes e sob elevada pressão, aguarde

até que a temperatura do óleo em todos os componentes diminua e depois inicie a manutenção.
A pressão interna pode ser elevada mesmo depois de a temperatura diminuir.
Ao desapertar bujões, parafusos ou mangueiras, evite ficar diretamente à sua frente e desaperte-os
gradualmente para aliviar a pressão interna e depois remova-os.
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• Quando realizar a inspeção e manutenção do circuito hidráulico, certifique-se que liberta o ar do depó-
sito hidráulico para aliviar a pressão interna.

• A inspeção e manutenção incluem a verificação do nível do óleo hidráulico, a substituição de filtros e a mu-
dança do óleo hidráulico.

• Quando as mangueiras de alta pressão, etc. forem desconectadas, verifique se os anéis estão danificados.
Se estiverem danificados, substitua-os.

• Quando o elemento do filtro do óleo hidráulico ou o filtro forem substituídos ou limpos, ou quando um com-
ponente hidráulico for reparado, substituído ou a sua tubagem for removida, o ar no circuito precisa de ser
purgado.

• O acumulador está cheio com azoto gasoso a alta pressão e é extremamente perigoso manuseá-lo incor-
retamente.

DESCRIÇÃO GERAL DA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO
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BINÁRIO DE APERTO PADRÃO PARA PARAFUSOS E
PORCAS
Lista de binários de aperto

kk CUIDADO
Se as porcas, os parafusos ou outras peças não forem apertados de acordo com o binário especificado,
isso fará com que se soltem ou que as peças apertadas sejam danificadas, provocando a avaria da má-
quina ou problemas na operação. Esteja sempre muito atento ao apertar as peças.
 
Salvo indicação em contrário, aplique às porcas e aos parafu-
sos métricos os binários de aperto indicados na tabela abaixo.
Se for necessário substituir alguma porca ou parafuso, a Ko-
matsu recomenda a utilização de uma peça de origem Komat-
su do mesmo tamanho que a peça removida.

Diâmetro
da rosca
do para-
fuso (a)
(mm)

Largura
entre os
planos

(b)
(mm)

Binário de aperto

Valor alvo Limite permitido

 Nm  kgm  Nm  kgm

6
8

10
12
14

10
13
17
19
22

13,2
31
66
113
172

1,35
3,2
6,7
11,5
17,5

11,8 - 14,7
27 - 34
59 - 74
98 - 123
153 - 190

1,2 - 1,5
2,8 - 3,5
6,0 - 7,5

10,0 - 12,5
15,5 - 19,5

16
18
20
22
24

24
27
30
32
36

260
360
510
688
883

26,5
37,0
52,3
70,3
90,0

235 - 285
320 - 400
455 - 565
610 - 765
785 - 980

23,5 - 29,5
33,0 - 41,0
46,5 - 58,0
62,5 - 78,0
80,0 - 100,0

27
30
33
36
39

41
46
50
55
60

1.295
1.720
2.210
2.750
3.280

132,5
175,0
225,0
280,0
335,0

1.150 - 1.440
1.520 - 1.910
1.960 - 2.450
2.450 - 3.040
2.890 - 3.630

118,0 - 147,0
155,0 - 195,0
200,0 - 250,0
250,0 - 310,0
295,0 - 370,0
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Aplique a seguinte tabela para a mangueira hidráulica.

Nominal - N.º de
roscas “a”

Largura
entre os

planos “b"
(mm)

Binário de aperto

Valor alvo Limite permitido

 Nm  kgm  Nm  kgm

9/16-18UNF 19 44 4,5 35 a 54 3,5 a 5,5

11/16-16UN 22 74 7,5 54 a 93 5,5 a 9,5

13/16-16UN 27 103 10,5 84 a 132 8,5 a 13,5

1-14UNS 32 157 16,0 128 a 186 13,0 a 19,0

1 3/16-12UN 36 216 22,0 177 a 245 18,0 a 25,0

BINÁRIO DE APERTO PADRÃO PARA PARAFUSOS E PORCAS MANUTENÇÃO
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
• Ao utilizar o óleo do motor para locais frios, os intervalos de manutenção do óleo do motor e do cartucho

do filtro mudam a cada 250 horas.
• Se o gasóleo atualmente utilizado, que não inclui o biocombustível, for mudado para o misturado com bio-

combustível, o intervalo de substituição do filtro de combustível também é alterado. Ver “INTERVALO DE
MANUTENÇÃO QUANDO É UTILIZADO GASÓLEO MISTURADO COM BIOCOMBUSTÍVEL”.

• Peça ao seu concessionário Komatsu para alterar o intervalo de manutenção do monitor da máquina.
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SEMPRE QUE NECESSÁRIO....................................................................................................................... 4-16
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INTERVALO DE MANUTENÇÃO QUANDO É UTILIZADO GASÓLEO MISTU-
RADO COM BIOCOMBUSTÍVEL
Caso o gasóleo sem biocombustível for alterado para o gasóleo misturado com biocombustível, defina o inter-
valo de manutenção conforme indicado.
Substitua o cartucho do pré-filtro de combustível
Quando a máquina for operada durante as primeiras 250 horas após o gasóleo ter sido mudado para gasóleo
misturado com biocombustível e quando a máquina for operada após as seguintes 250 horas.
Após esse intervalo substitua-o dentro de um prazo de 500 horas como uma substituição periódica conforme a
leitura no contador de serviço.
Substitua o cartucho do filtro principal do combustível
Quando a máquina for operada durante as primeiras 250 horas após o gasóleo ter sido mudado para gasóleo
misturado com biocombustível e quando a máquina for operada após as seguintes 250 horas.
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Após esse intervalo substitua-o dentro de um prazo de 1000 horas como uma substituição periódica conforme
a leitura no contador de serviço.

Intervalo de manutenção após o gasóleo ter sido substituído pelo gasóleo com biocombustível

Horas de operação da máquina Contador de serviço

Quando sub-
stituído

250 horas
após a sub-

stituição

500 horas
após a sub-

stituição

A cada 500 horas A cada 1000 horas

Dentro de
um prazo de
500 horas de

operação
após a sub-

stituição

500 horas de
operação

após a sub-
stituição

Dentro de
um prazo de
500 horas de

operação
após a sub-

stituição

500 horas de
operação

após a sub-
stituição

Cartucho de
pré-filtro de
combustível

Substitua. Substitua. Substitua. - Substitua. - Substitua.

Cartucho do
filtro princi-
pal do com-
bustível

Substitua. Substitua. Substitua. - - - Substitua.

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
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PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO
SEMPRE QUE NECESSÁRIO
MÉTODO DE VERIFICAÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO AR

kk AVISO
• Se for efetuada a inspeção, limpeza ou manutenção enquanto o motor está a trabalhar, poeiras en-

tram no motor e danificam-no. Não se esqueça de parar o motor antes de iniciar o trabalho.
• Quando utilizar ar comprimido, existe o perigo de ser espalhada sujidade e causar ferimentos. Utili-

ze sempre equipamento de proteção, tal como óculos de segurança e máscara antipoeiras.
• Quando trabalhar em lugares altos ou onde o apoio dos pés for mau, tenha cuidado para não cair

devido ao impulso quando puxar pelo elemento.
 

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO
NOTA
Não limpe o elemento antes da luz de advertência de obstrução do filtro de ar acender ou do pistão
amarelo do indicador de poeiras se sobrepor à zona vermelha periférica.
Se o elemento for limpo antes do indicado acima, o filtro de ar não poderá exibir o seu desempenho
normal e o efeito de limpeza diminui.
Além disso, durante a operação de limpeza, haverá mais sujidade a colar-se ao filtro no elemento interi-
or.
Nos seguintes caos, limpe ou substitua o elemento do filtro de ar.
• Quando a luz de advertência de obstrução do filtro de ar

acender
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• Quando o pistão amarelo interior do indicador de poeiras
(1) se sobrepõe à zona vermelha periférica (A)

MÉTODO PARA LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO EXTERIOR
1. Abra a tampa lateral do motor do lado esquerdo da máquina.
2. Remova os grampos (2) (3 pontos) e retire a tampa (3).

NOTA
• Quando limpar a tampa, não remova a válvula de eva-

cuação (6).
• Antes e depois da limpeza do elemento, não o deixe

nem o mantenha diretamente exposto ao sol.
• Nunca retire o elemento interior (5). Se for retirado, a

sujidade penetra, o que pode causar problemas no
motor.

• Não use chaves de fendas nem outras ferramentas.
3. Segure o elemento exterior (4), agite-o ligeiramente para

cima e para baixo e para a direita e para a esquerda e puxe-o para fora quando o rodar para a direita ou
para a esquerda.

4. Cubra o conector de ar no fundo do corpo do filtro de ar, com um pano limpo ou fitas para impedir a entra-
da de sujidade.

5. Limpe o interior do corpo do filtro de ar, a tampa (3) e a válvula do evacuador (6) com um pano limpo, es-
cova ou outros.
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6. Faça incidir ar comprimido seco (0,2 MPa {2,1 kg/cm2}  ou
menos) a partir do interior do elemento exterior ao longo
das pregas.

7. Faça incidir ar comprimido seco a partir do exterior do ele-
mento exterior ao longo das pregas.

8. Faça incidir ar comprimido seco novamente a partir do in-
terior do elemento exterior.

NOTA
Se forem encontrados pequenos buracos ou partes mais
delgadas no elemento, quando for verificado com uma
lâmpada elétrica depois da limpeza e secagem, substitua o
elemento.
Ao limpar o elemento, não bata nele, nem bata com ele
contra algo.
Não utilize o elemento com pregas danificadas ou com
uma junta ou vedante danificado.
9. Remova o pano ou fitas instalados no passo 4.
10. Verifique a vedação do elemento limpo ou novo quanto à adesão de pós e óleo.

Limpe todo o óleo agarrado, etc. caso exista.

NOTA
• Não limpe nem reutilize o elemento interior. Quando substituir o elemento exterior, substitua,

ao mesmo tempo, o elemento interior por um novo.
• Se o elemento exterior e a tampa estiverem instalados enquanto o elemento interior não estiver

devidamente instalado, o elemento exterior pode-se danificar.
• A parte de vedação na peça incorreta tem falta de precisão e permite a entrada de poeiras, o

que conduz à danificação do motor. Não use tais peças incorretas.
11. Verifique se o elemento interior não está solto.

Se o elemento interior não estiver devidamente encaixado, empurre-o devidamente para dentro.
12. Instale o elemento exterior limpo.

NOTA
• Quando instalar a tampa (3), verifique se o anel (7)

possui riscos, etc. Se tiver algum risco, etc., sub-
stitua-o.

• Quando instalar a tampa (3), prima-a devidamente
contra a caixa, e verifique se as pinças (2) estão
corretamente presas em 3 pontos.

13. Coloque a marca da seta na tampa (3) no sentido do topo,
instale-a no corpo do filtro de ar, depois fixe-o com pinças
(2).
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14. Carregue no botão do indicador de poeiras (1).
O pistão amarelo regressa.

OBSERVAÇÕES
• Imediatamente após um novo elemento ter sido insta-

lado, o pistão amarelo do indicador de poeiras pode ir
para a posição no intervalo entre 3,7 a 5,0 kPa {0,04 a
0,05 kg/cm2}, no entanto, isto não indica nenhuma
anomalia.

• Para as máquinas instaladas com um pré-filtro de ele-
vada resistência de entrada ou um tampão para chu-
va, imediatamente após um novo elemento ter sido
instalado, o pistão amarelo do indicador de poeiras
pode ir para a posição no intervalo entre 5,0 a 6,2 kPa
{0,05 a 0,06 kg/cm2}, no entanto, isto não indica ne-
nhuma anomalia.

15. Retire um selo da folha de registo na tampa (3).
16. Feche a tampa lateral do motor no lado esquerdo da má-

quina.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR UM ELEMENTO
1. Abra a tampa lateral do motor do lado esquerdo da máquina.
2. Remova os grampos (2) (3 pontos) e retire a tampa (3).

NOTA
• Quando limpar a tampa, não remova a válvula de eva-

cuação (6).
• Antes e depois da limpeza do elemento, não o deixe

nem o mantenha diretamente exposto ao sol.
• Nunca retire o elemento interior (5). Se for retirado, a

sujidade penetra, o que pode causar problemas no
motor.

• Não use chaves de fendas nem outras ferramentas.
3. Segure o elemento exterior (4), agite-o ligeiramente para

cima e para baixo e para a direita e para a esquerda e puxe-o para fora quando o rodar para a direita ou
para a esquerda.

4. Limpe o interior do corpo do filtro de ar, a tampa (3) e a válvula do evacuador (6) com um pano limpo, es-
cova ou outros.
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NOTA
• Se o elemento exterior e a tampa estiverem instalados enquanto o elemento interior não estiver

devidamente instalado, o elemento exterior pode-se danificar.
• Não limpe nem reutilize o elemento interior. Quando substituir o elemento exterior, substitua,

ao mesmo tempo, o elemento interior por um novo.
• A parte de vedação na peça incorreta tem falta de precisão e permite a entrada de poeiras, o

que conduz à danificação do motor. Não use tais peças incorretas.
5. Retire o elemento interior (5) e instale de imediato o novo elemento interior.

Instale devidamente o elemento interior de modo a que este não se mova.
6. Instale o novo elemento exterior (4).

NOTA
• Quando instalar a tampa (3), verifique se o anel (7)

possui riscos, etc. Se tiver algum risco, etc., sub-
stitua-o.

• Quando instalar a tampa (3), prima-a devidamente
contra a caixa, e verifique se as pinças (2) estão
corretamente presas em 3 pontos.

7. Substitua o anel (7) da tampa (3) por um novo.
8. Coloque a marca da seta na tampa (3) no topo, instale-a

no corpo do filtro de ar, depois fixe-o com pinça (2).
9. Carregue no botão do indicador de poeiras (1).

O pistão amarelo regressa.

OBSERVAÇÕES
• Imediatamente após um novo elemento ter sido insta-

lado, o pistão amarelo do indicador de poeiras pode ir
para a posição no intervalo entre 3,7 a 5,0 kPa {0,04 a
0,05 kg/cm2}, no entanto, isto não indica nenhuma
anomalia.

• Para as máquinas instaladas com um pré-filtro de ele-
vada resistência de entrada ou um tampão para chu-
va, imediatamente após um novo elemento ter sido
instalado, o pistão amarelo do indicador de poeiras
pode ir para a posição no intervalo entre 5,0 a 6,2 kPa
{0,05 a 0,06 kg/cm2}, no entanto, isto não indica ne-
nhuma anomalia.

10. Substitua a vedação fixa na tampa (3) por uma nova.
11. Feche a tampa lateral do motor no lado esquerdo da má-

quina.
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MÉTODO PARA LIMPAR O INTERIOR DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

kk AVISO
• Imediatamente após o motor ser parado, o líquido de refrigeração ainda está quente e existe pres-

são acumulada no radiador. Se o tampão for retirado nestas condições e o líquido for drenado, po-
de provocar uma queimadura. Espere que a temperatura baixe, e depois rode lentamente o tampão
para aliviar a pressão.

• Coloque o motor a trabalhar e limpe-o. Quando se levantar do banco do operador, coloque a alavan-
ca do bloqueio de segurança na posição LOCK (Bloquear).

• É muito perigoso ir para baixo da máquina para limpeza enquanto o motor está a trabalhar, dado
que a máquina pode mover-se inesperadamente. Nunca se coloque sob a máquina quando o motor
estiver a trabalhar.

 
Sempre que efetuar a limpeza ou mudar o líquido de refrigeração, pare a máquina em terreno nivelado.
Para limpar o interior do sistema de refrigeração e mudar o líquido de refrigeração, consulte a seguinte tabela.

Líquido de refrigeração Limpeza do interior do sistema de refrigeração e substituição
do líquido de refrigeração

Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina
(AF-NAC) A cada 2 anos ou 4000 horas, o que ocorrer primeiro

O líquido de refrigeração tem a importante função de prevenir a corrosão no sistema de refrigeração, bem co-
mo a congelação.
Mesmo nas áreas onde o congelamento não esteja em questão, é essencial a utilização de líquido de refrigera-
ção.
As máquinas Komatsu são fornecidas com Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC). O líquido
de refrigeração para motor sem amina (AF-NAC) tem excelentes qualidades anticorrosão, anticongelamento e
de refrigeração e pode ser utilizado continuamente durante 2 anos ou 4.000 horas.
A Komatsu recomenda a utilização de Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC). Se utilizar
outro líquido de refrigeração, este pode causar problemas sérios, tais como corrosão do motor e das peças de
alumínio do sistema de refrigeração.
Para manter as propriedades anticorrosão do líquido de refrigeração para motor sem amina (AF-NAC), mante-
nha sempre a densidade do líquido de refrigeração para motor sem amina entre 30 % e 64 %.
O líquido de refrigeração para motor sem amina (AF-NAC) já está diluído com água destilada. Ao utilizar o líqui-
do de refrigeração, verifique as temperaturas mais baixas no passado e escolha a densidade do líquido de refri-
geração a partir da tabela de densidade do líquido de refrigeração seguinte.
Ao escolher a densidade para o líquido de refrigeração, defina-o para uma temperatura 10 °C abaixo da tempe-
ratura mais baixa do local de trabalho.
A densidade do líquido de refrigeração varia de acordo com a temperatura ambiente, mas tem que ser sempre
de 30 % ou mais.

Tabela de densidade do líquido de refrigeração

Temperatura atmosféri-
ca mín.  °C -10 ou

mais -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

Densidade (%) 30 36 41 46 50 54 58 61 64
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kk AVISO
• O líquido de refrigeração é tóxico. Quando abrir a válvula de drenagem, tenha cuidado para não ser

atingido pelo líquido de refrigeração. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de imediato com
uma grande quantidade de água limpa e consulte imediatamente um médico.

• Quando manusear a água de refrigeração com líquido de refrigeração que tenha sido drenado ao
mudar o líquido de refrigeração ou ao reparar o radiador, contacte o seu representante da Komatsu
ou peça a uma empresa qualificada para efetuar a operação. O líquido de refrigeração é tóxico, por
isso, nunca o deposite em valas de drenagem nem na superfície do solo.

 
O líquido de refrigeração para motor sem amina (AF-NAC) já está diluído com água destilada, por isso, não é
inflamável.
Verifique a densidade com um dispositivo de análise do líquido de refrigeração.
Prepare uma mangueira para encher com líquido de refrigeração e água.
Prepare um recipiente cuja capacidade é superior ao volume do líquido de refrigeração especificado para reco-
lher o líquido de refrigeração drenado.
Para fechar a válvula do aquecedor, coloque a definição de temperatura do ar condicionado para o máximo ar-
refecimento.
1. Coloque a máquina num lugar nivelado.
2. Pare o motor.
3. Rode lentamente a tampa do radiador do componente hí-

brido (1) até tocar no batente e liberta a pressão.
4. Enquanto carrega no tampão do radiador (1), rode-o até

este atingir o batente, depois remova-o.

5. Remova a tampa lateral do motor (2) no lado direito da
máquina.
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6. Retire a tampa (3).

7. Puxe a mangueira de drenagem (4) para fora.

8. Remova a tampa (5) por baixo da tampa frontal.
9. Coloque um recipiente para recolher o líquido de refrigera-

ção por baixo da mangueira de drenagem (4).
10. Abra a válvula de drenagem (P) para drenar o líquido de

refrigeração.

OBSERVAÇÕES
Mantenha a válvula de purga do ar (6) aberta enquanto
adiciona o líquido de refrigeração ou água ao sistema de
refrigeração. O ar que é recolhido durante a adição do lí-
quido de refrigeração ou água será purgado. Depois de
adicionar o líquido de refrigeração ou água, feche a válvu-
la de purga do ar (6).

11. Depois de drenar o líquido de refrigeração, feche a válvula
de drenagem (P) e adicione água da torneira.

12. Depois de encher o radiador com água, ligue o motor.
13. Coloque o motor a trabalhar em ralenti baixo durante apro-

ximadamente 10 minutos.
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14. Pare o motor.
15. Abra a válvula de drenagem (P) para drenar o líquido de refrigeração.
16. Feche a válvula de drenagem (P).
17. Adicione o Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC) através do bocal de enchimento do

líquido de refrigeração até à entrada do bocal.
Para obter pormenores sobre a concentração do Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-
-NAC), consulte a “tabela de densidade do Líquido de Refrigeração”.

18. Coloque o motor a trabalhar.
19. Coloque o motor durante 5 minutos ao ralenti baixo, e depois à rotação máxima durante mais 5 minutos.

(Nesta fase, deixe o tampão do radiador removido.)
O ar é purgado do líquido de refrigeração.

20. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico no lado
esquerdo da máquina e drene o líquido de refrigeração do
depósito de reserva (7).

21. Limpe o interior do depósito de reserva (7).

22. Adicione Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina
(AF-NAC) até ao meio entre as marcas FULL (cheio) e
LOW (baixo).

23. Pare o motor.
24. Aperte o tampão do radiador (1).
25. Verifique o nível do líquido de refrigeração no depósito de

reserva (7).
Se necessário, adicione Líquido de Refrigeração para Mo-
tor sem Amina (AF-NAC).

26. Depois da limpeza concluída, instale todas as tampas re-
movidas e feche todas as tampas abertas.

MÉTODO PARA LIMPAR O INTERIOR DA MÁQUINA

kk AVISO
Se o ar comprimido, a água a alta pressão ou o vapor lhe atingirem diretamente o corpo, ou se a sujida-
de for espalhada pelo seu uso, existe o perigo de ferimentos pessoais. Utilize o equipamento de prote-
ção, como óculos de segurança e máscara antipoeiras.
 
Limpe o interior da máquina quando houver areia e poeiras acumuladas.
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1. Remova os parafusos de montagem (1) (12 pontos) no
fundo da máquina, e remova as tampas (2), (3) e (4).

2. Remova as areias e poeiras do interior da máquina.
3. Depois da limpeza, instale as tampas (2), (3) e (4) no fun-

do da máquina com os parafusos de montagem (1) (12
pontos).

MÉTODO PARA VERIFICAR E LIMPAR A FRENTE DO RADIADOR

kk AVISO
Se o ar comprimido, a água a alta pressão ou o vapor lhe atingirem diretamente o corpo, ou se a sujida-
de for espalhada pelo ar comprimido, pela água a alta pressão ou pelo vapor, existe o perigo de feri-
mentos pessoais. Utilize sempre equipamento de proteção, como óculos de segurança e máscara anti-
poeiras.
 
1. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico (1).

2. Verifique se existem obstruções na frente do radiador.
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Se estiver bastante obstruída, remova a tampa (2) nas
costas do banco do operador, e limpe-a com ar comprimi-
do, etc.

MÉTODO PARA VERIFICAR E AJUSTAR A TENSÃO DAS LAGARTAS
O desgaste das cavilhas e casquilhos do material rolante depende das condições de trabalho e das condições
do solo. Verifique ocasionalmente a tensão das lagartas e mantenha-as ao nível standard.
Efetue a verificação e o ajuste em piso firme e nivelado.

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO
1. Conduza a máquina para a frente num local plano, e pare

o motor sem acionar o travão.
2. Coloque uma barra reta entre a guia de roda e o rolete su-

perior, tal como indicado na figura.
Quando a folga (a) entre a barra e a garra for de 20 a
30 mm no centro, a tensão está no intervalo padrão.
Se a tensão das lagartas não estiver dentro do intervalo
padrão, ajuste-a.

MÉTODO DE AJUSTE

kk AVISO
Nunca desaperte o bujão (1) mais de 1 volta.
Se o bujão (1) for desapertado em mais do que uma volta,
há o perigo de a ficha (1) ser projetada sob a elevada pres-
são interna da massa lubrificante.
Nunca desaperte qualquer outra peça além do bujão (1).
Nunca coloque o seu rosto em frente da direção de monta-
gem do bujão (1).
Se a tensão da lagarta não puder ser aliviada pelo procedi-
mento acima, peça ao seu representante da Komatsu que
proceda à reparação.
 

MÉTODO PARA AUMENTAR A TENSÃO DA LAGARTA
NOTA
• O indicador de segurança está afixado na parte de trás da tampa (3). Tome cuidado para não danifi-

car o indicador de segurança.
• Quando remover a tampa (3), tenha o cuidado de não deixar entrar sujidade ou terra.

Prepare uma bomba de lubrificação.
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1. Remova a tampa (3).
2. Injete massa lubrificante através dos acessos de lubrifica-

ção (2) usando uma bomba de lubrificação.

A massa lubrificante pode ser bombeada até a dimensão
(S) se tornar zero (0). Se a tensão da lagarta continuar ali-
viada, as cavilhas e casquilhos estão excessivamente gas-
tos. As cavilhas e casquilhos precisam de ser rodados 180
graus ou substituídos. Peça ao seu representante da Ko-
matsu que faça a reparação.
3. Desloque a máquina para trás e para a frente.
4. Verifique novamente a tensão da correia.

Verifique se a tensão da lagarta é a apropriada.
Se a tensão da lagarta não é a apropriada, ajuste-a nova-
mente.

MÉTODO PARA DIMINUIR A TENSÃO DA LAGARTA

kk AVISO
É extremamente perigoso retirar a massa lubrificante através de qualquer método que não o procedi-
mento seguinte.
Se a tensão da lagarta não for aliviada por este procedimento, contacte o seu representante da Komat-
su para as reparações.
 

NOTA
• O indicador de segurança está afixado na parte de trás da tampa (3). Tome cuidado para não danifi-

car o indicador de segurança.
• Quando remover a tampa (3), tenha o cuidado de não deixar entrar sujidade ou terra.

1. Remova a tampa (3).
2. Desaperte gradualmente o bujão (1) para libertar a massa

lubrificante.
Quando desapertar o bujão (1), rode-o no máximo 1 volta.
Se o lubrificante não sair lentamente, desloque a máquina
para trás e para a frente numa curta distância.

3. Aperte o bujão (1).
4. Desloque a máquina para trás e para a frente.
5. Verifique novamente a tensão da correia.

Verifique se a tensão da lagarta é a apropriada.
Se a tensão da lagarta não é a apropriada, ajuste-a novamente.
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MÉTODO PARA VERIFICAR A FOLGA E APERTAR OS PARAFUSOS DAS SAPA-
TAS DAS LAGARTAS
NOTA
Se a máquina for utilizada com os parafusos das sapatas das lagartas mal apertados, eles acabarão por
partir. Aperte qualquer parafuso solto imediatamente.
1. Verifique a folga dos parafusos das sapatas das lagartas

(1).
2. Se houver algum parafuso solto, volte a apertá-lo.

MÉTODO PARA APERTAR PARAFUSOS DAS SAPATAS DAS LAGARTAS
1. Aperte os parafusos das sapatas das lagartas pela ordem

indicada na figura.
Binário de aperto de parafuso da sapata: 196 ± 20 Nm {20
± 2 kgm}

2. Verifique se a porca e a sapata da lagarta estão em con-
tacto direto com a superfície de contacto de união.

3. Após a verificação, volte a apertar sobre 120 ± 10 °.

MÉTODO PARA REAPERTAR O PARAFUSO PRINCIPAL DE UNIÃO
1. Aperte os parafusos principais de união pela ordem indica-

da na figura.
Binário de aperto para parafuso principal de união: 196 ±
20 Nm {20 ± 2 kgm}

2. Verifique se as superfícies de contacto de união estão
ajustadas.

3. Após a verificação, aperte sobre 180 ± 10 °.

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO DA RODA DE GUIA

kk AVISO
Quando o nível do óleo estiver baixo e for necessário adicionar óleo novo, a carroçaria da máquina tem
de ser inclinada, uma operação que pode ser perigosa.
Peça ao seu representante da Komatsu que proceda ao abastecimento de óleo.
 
O nível de óleo baixo na roda de guia pode causar ruído e gripagem. Pare a máquina num local plano e verifi-
que o nível do óleo de acordo com o procedimento seguinte.
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1. Desaperte o bujão (1) gradualmente e verifique se escorre
óleo para fora através da parte roscada.
• Quando escorre óleo para fora através da parte ros-

cada
Não é necessário adicionar óleo.

• Quando nenhum óleo escorre para fora através da
parte roscada
O óleo é insuficiente. Peça ao seu representante da
Komatsu que proceda ao abastecimento de óleo.

2. Depois de verificar, aperte o bujão (1).

AJUSTAR A FOLGA DA RODA DE GUIA
Uma vez que as rodas de guia são forçadas a avançar e a recuar através de uma força externa, as chapas das
guias sofrem desgaste.
O desgaste das chapas guias provocará a vibração das rodas de guia de um lado para outro ou a sua inclina-
ção, assim como a saída dos elos das lagartas das rodas de guia ou, ainda, poderá ocorrer o desgaste desi-
gual da roda de guia e dos elos.
Ajuste da seguinte forma:

MÉTODO PARA AJUSTAR A FOLGA DA RODA DE GUIA HORIZONTALMENTE

1. Conduza a máquina por 1 a 2 m num local plano.
2. Meça a folga (A) entre a estrutura da lagarta (1) e a chapa

de guia (2) (4 pontos à direita e à esquerda, e dentro e fo-
ra).
• Quando a folga (A) é menor que 4 mm.

A folga da roda de guia não precisa de ser ajustada.
• Quando a folga (A) é de 4 mm ou mais

Ajuste a folga da roda de guia.

1) Desaperte os parafusos (3) (4 pontos).
Binário de aperto: 245 a 309 Nm {25 a 31,5 kgm}

2) Remova alguns calços e ajuste a folga de cada lado
para 0,5 mm a 1 mm.
A espessura de 1 calço é 1 mm.
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MÉTODO PARA AJUSTAR A FOLGA DA RODA DE GUIA VERTICALMENTE
1. Meça a folga (B) para conhecer a quantidade de ajuste, subtraia 2 mm ao valor, e registe-o.

(Exemplo) Quando a folga (B) é 5 mm, o método de ajuste torna-se (5 - 2 =) 3 mm.
2. Desaperte os parafusos (1) (4 pontos) 3 voltas cada um.

Não rode o parafuso por mais de 3 voltas.

OBSERVAÇÕES
Utilize o parafuso com o comprimento especificado. Não
altere o comprimento.

3. Remova os parafusos (2) (2 pontos) e remova a tampa
(3).

4. Retire os calços para que a quantidade de ajuste especifi-
cada no passo 1 seja obtida.

5. Coloque os calços removidos (4) no calço (5).
Neste momento, verifique que o total de peças de calço
(4) e o calço (5) é o mesmo que antes do ajuste.
A espessura de 1 calço é de apenas 1 mm tipo.

6. Devolva a tampa (3) à posição original, e aperte os parafu-
sos (2) (2 pontos).

7. Aperte os parafusos (1) (4 pontos).
Binário de aperto: 245 a 309 Nm {25 a 31,5 kgm}

8. Verifique a folga (B).
Quando a folga (B) é 2 mm, o ajuste está concluído.

MÉTODO PARA INVERTER E SUBSTITUIR AS ARESTAS DE CORTE E A EXTRE-
MIDADE

kk AVISO
É perigoso se o equipamento de trabalho se movimentar acidentalmente, quando as arestas de corte e
a extremidades são rodadas 180 graus ou substituídas.
Ponha o equipamento de trabalho em posição estável, coloque a alavanca do bloqueio do equipamento
de trabalho na posição de LOCK (bloquear), depois pare o motor.
 
Rode as arestas de corte e as extremidades 180 graus ou substitua-os antes de serem desgastados até à ex-
tremidade da lâmina.
1. Eleve a lâmina até à altura adequada, e coloque calços por baixo da mesma para impedir que desça.
2. Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de trabalho na posição LOCK (bloquear).
3. Pare o motor.
4. Julgue o desgaste da extremidade e da aresta de corte pelas seguintes normas de desgaste.

Normas de desgaste

Item Critério ( mm)

N.º Ponto de medição Dimensão
standard

Limite de re-
paração

1 Altura da extremidade 102 85

2 Altura da aresta de corte 102 85
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OBSERVAÇÕES
• Se ambos os lados da aresta de corte estiverem desgastados, substitua-as por novas.
• Se o desgaste se estender até à superfície de montagem, repare a mesma antes de instalar.

5. Desaperte a porca (3) e remova o parafuso (4).
6. Remova a aresta de corte e a extremidade.
7. Limpe a superfície de montagem.
8. Rode a aresta de corte e a extremidade 180 graus ou sub-

stitua-os por novos.
9. Instale a aresta de corte e a extremidade, a aperte-os li-

geiramente.
Se a porca (3) e o parafuso (4) estão danificados, substi-
tua-os também.

10. Prima a lâmina contra o solo para eliminar a folga do para-
fuso (4).

11. Aperte o parafuso para o binário de aperto.
Binário de aperto: 255±34 Nm {26±3,5 kgm}

12. Depois de operar a máquina durante várias horas, volte a apertar as porcas de montagem.

LIMPAR E VERIFICAR AS ALETAS DO RADIADOR E AS ALETAS DO REFRIGE-
RADOR DO ÓLEO
Se houver qualquer lama ou sujidade agarrada ao radiador ou ao refrigerador do óleo, limpe-a.
Verifique as mangueiras de borracha. Se estiverem com fendas ou frágeis, substitua-as. Além disso, verifique o
aperto da braçadeira da mangueira.

MÉTODO PARA LIMPAR A ALETA FAZENDO RODAR A VENTOINHA DE ACIO-
NAMENTO HIDRÁULICO EM SENTIDO INVERSO
NOTA
Quando a ventoinha de acionamento hidráulico roda no sentido inverso, tenha muito cuidado para não
espalhar as poeiras.
Quando parar o motor durante o Modo de Rotação da Ventoinha no Sentido Inverso, coloque primeiro o
motor a trabalhar ao ralenti baixo, depois pare-o.
A poeira e a sujidade agarradas ao radiador e ao refrigerador podem ser sopradas ao fazer rodar a ventoinha
de acionamento hidráulico no sentido inverso.
1. Rode a chave do interruptor de arranque (1) para a posi-

ção OFF (desligado) e pare o motor.
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2. Coloque a alavanca do travão de estacionamento (2) e a
alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho (3) nas
posições LOCK (L) (bloquear).

3. Remova os parafusos de montagem (8 pontos) e remova
as tampas (4) e (5).

4. Abra a tampa lateral do motor (6).
5. Remova a tampa frontal (7) e as tampas laterais do motor

(8) e (9).
6. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico 10).
7. Abra a tampa de inspeção do depósito de combustível

(11).
8. Rode o interruptor de arranque (1) para a posição ON (li-

gado).

9. Com o menu do utilizador no monitor da máquina, defina
“Machine Setting” (Configuração da Máquina) para o Mo-
do de Inversão da Ventoinha).
Para a configuração do Modo de Inversão da Ventoinha,
consulte “REVERSE HYDRAULIC FAN” (Inversão de Ven-
toinha Hidráulica).
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OBSERVAÇÕES
Mesmo se o Modo de Rotação da Ventoinha no Sentido In-
verso for definido enquanto o motor estiver a trabalhar, o
sentido de rotação da ventoinha não é invertido.
O ecrã na figura é exibido para informar o operador de que
o sentido de rotação da ventoinha não foi alterado.
Pare o motor uma vez e realize os passos 3 e 8.
10. Rode o interruptor de arranque (1) para a posição START

(arranque) e ponha o motor a trabalhar.
A ventoinha hidráulica roda no sentido inverso.

11. Rode o indicador do controlo de combustível na posição High idle (Ralenti elevado) (MAX), e coloque o
motor a trabalhar ao ralenti elevado.
Altere o tempo para manter o motor a trabalhar ao ralenti elevado correspondendo à gravidade da obstru-
ção.
Obstrução normal: 1 a 2 minutos
Obstrução excessiva: 2 a 3 minutos

12. Depois da limpeza, rode o indicador de controlo do combustível na posição Low idle (Ralenti baixo) (MIN).
Coloque o motor a trabalhar em ralenti baixo durante aproximadamente 10 segundos.

13. Rode a chave do interruptor de arranque (1) para a posição OFF (desligado) e pare o motor.

OBSERVAÇÕES
• Se houver sujidade presa nas aletas do radiador, sopre-as com ar comprimido para as limpar.
• Verifique se existe sujidade agarrada aos dispositivos após tratamento, e na zona em torno do turbo-

compressor.
• Em circunstâncias de frio, realize a limpeza pelo modo de inversão de ventoinha hidráulico em menos

de 5 minutos.
Se a rotação da ventoinha no sentido inverso for realizada por um período prolongado, a mangueira
de DEF pode congelar.

14. Feche a tampa lateral do motor (6), a tampa de inspeção do depósito hidráulico (10) e a tampa de inspe-
ção do depósito de combustível (11).

15. Instale a tampa frontal (7) e as tampas laterais do motor (8) e (9) com parafusos de montagem.
16. Instale as tampas (4) e (5) com parafusos de montagem.

MÉTODO PARA LIMPAR A ALETA DO RADIADOR

kk AVISO
• Se o ar comprimido, a água a alta pressão ou o vapor lhe atingirem diretamente o corpo, ou se a

sujidade for espalhada pelo seu uso, existe o perigo de ferimentos pessoais. Utilize o equipamento
de proteção, como óculos de segurança e máscara antipoeiras.

• Quando realizar a limpeza, pare sempre o motor e verifique se a ventoinha não roda. Se tocar na
ventoinha quando esta estiver em rotação, irá provocar ferimentos graves ou a morte.
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1. Remova os parafusos (1) (2 pontos) na parte inferior da
grelha do radiador.

2. Puxe a grelha do radiador para trás e eleve-a para cima.
Abra a grelha do radiador para a posição completamente
aberta, verifique se está bloqueada, e depois solte a sua
mão.

3. Remova a lama, sujidade, folhas, etc. nas aletas do radia-
dor.
Utilize ar comprimido para remover a forte obstrução.
Pode ser usado vapor ou água em vez de ar comprimido.

4. Verifique as mangueiras de borracha. Se alguma man-
gueira estiver rachada ou tornar-se quebradiça, substitua-
-a por uma nova. Além disso, verifique o aperto de todas as braçadeiras da mangueira.

5. Feche a grelha do radiador de acordo com o seguinte pro-
cedimento.
1) Levante a grelha do radiador, e empurre a barra de li-

bertação do bloqueio (2) na direção da seta.
O bloqueio é solto.

2) Feche a grelha do radiador.
6. Aperte os parafusos (1) (2 pontos) na parte inferior da gre-

lha do radiador.

OBSERVAÇÕES
• Para mais pormenores sobre a abertura e fecho da grelha do radiador, consulte “METHOD FOR OPENING

AND CLOSING RADIATOR GRILLE” (Método para abrir e fechar a grelha do radiador).
• Para mais pormenores sobre a abertura e fecho da grelha da máquina equipada com arrancador, consulte

ATTACHMENTS AND OPTIONS, “METHOD FOR OPENING AND CLOSING RADIATOR GRILLE” (Aces-
sórios e opções, método para abrir e fechar a grelha do radiador).

MÉTODO PARA LIMPAR O RESPIRADOR DO DEPÓSITO HIDRÁULICO
Se o respirador estiver sujo na verificação e manutenção, limpe-o.
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1. Retire a porca (2) do conjunto do respirador (1) no topo do
depósito hidráulico.
Utiliza uma ferramenta quando as porcas estão tão aper-
tadas para remover.

2. Remova a tampa (3).
3. Remova a sujidade agarrada ao elemento do respirador

(4).
4. Limpe com gasóleo diesel limpo ou óleo de limpeza.
5. Monte a tampa (3) e a porca (2).

Para não danificar a parte roscada da porca, aperte a por-
ca (2) manualmente até ter assentado. Depois, aperte-a
em 15 a 30 ° usando uma ferramenta.

MÉTODO PARA LIMPAR O RESPIRADOR DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL
Se o respirador estiver sujo na verificação e manutenção, limpe-o.
1. Retire a porca (2) do conjunto do respirador (1) no topo do

depósito de combustível.
Utiliza uma ferramenta quando as porcas estão tão aper-
tadas para remover.

2. Remova a tampa (3).
3. Remova a sujidade agarrada ao elemento do respirador

(4).
4. Limpe com gasóleo diesel limpo ou óleo de limpeza.
5. Monte a tampa (3) e a porca (2).

Para não danificar a parte roscada da porca, aperte a por-
ca (2) manualmente até ter assentado. Depois, aperte-a
em 15 a 30 ° usando uma ferramenta.
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MÉTODO PARA SUBSTITUIR O AMORTECEDOR DA PORTA
Meça a profundidade da ranhura (A) da borracha do amortece-
dor da porta (1).
Quando a profundidade da ranhura (A) diminui para 2 mm ou
menos, substitua o amortecedor.
O amortecedor está instalado no topo e no fundo, com 2 peças
em cada uma das portas do lado direito e esquerdo.

MÉTODO PARA LUBRIFICAR A DOBRADIÇA DA PORTA
Efetue isto quando a porta chia ao abrir ou fechar.
1. Espalhe lubrificante através da abertura do casquilho da

dobradiça.
2. Se o casquilho estiver gasto, substitua a dobradiça.

MÉTODO PARA VERIFICAR O TRINCO DA PORTA
1. Mantenha a porta aberta.
2. Verifique se a massa lubrificante no trinco secou.

Se tiver pouca ou nenhuma massa lubrificante, aplique
massa lubrificante no interior do trinco a partir da parte (1).

OBSERVAÇÕES
Se não houver massa lubrificante no interior do trinco, o movimento da porta fica afetado devido à poeira no
seu interior, podendo tornar a pega demasiado pesada ao abrir a porta.

MÉTODO PARA VERIFICAR O PERCUTOR DA FECHADURA DA PORTA
Meça o desgaste (A) do percutor da fechadura da porta.
Se o desgaste (A) é 0,5 mm ou mais, substitua o percutor da
fechadura da porta.
Se utilizá-lo nesse estado, a sua folga aumentará, podendo
causar a quebra da dobradiça e da fechadura da porta.
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MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO LÍQUIDO LIMPA-VIDROS, ADICIONAR
LÍQUIDO
Efetue esta verificação quando não sair líquido limpa-vidros.
1. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico.
2. Verifique o nível do líquido no depósito do líquido limpa-vi-

dros (1).
Se o nível do líquido estiver baixo, remova o tampão (2) e
adicione líquido limpa-vidros para automóvel através do
bocal de enchimento.
Quando adicionar líquido, não deixe entrar sujidade nem
poeiras.

(Proporção de mistura de líquido limpa-vidros puro e água)
A proporção correta de mistura varia com a temperatura ambiente. Adicione líquido limpa-vidros diluído com
água na seguinte proporção.

Região, estação Proporção de mistura Temperatura de congelação

Normal Líquido limpa-vidros 1/3: água 2/3 -10 °C

Inverno em locais frios Líquido limpa-vidros 1/2: água 1/2 -20 °C

Inverno em locais extremamente frios Líquido limpa-vidros puro -30 °C

Existem 2 tipos consoante a temperatura de congelação: -10 °C (uso geral) e -30 °C (uso em locais frios), sele-
cione-o de acordo com a região e a estação.

MÉTODO PARA VERIFICAR A ESCOVA DO LIMPA-PARA-BRISAS

(1) Limpa-para-brisas dianteiro
(2) Limpa-para-brisas traseiro
(3) Limpa-para-brisas da porta

(4) Braço do limpa-para-brisas
(5) Escova do limpa-para-brisas

Verifique cada limpa-para-brisas visualmente, e substitua a escova do limpa-para-brisas nos seguintes casos.
• Quando limpar o vidro é desigual
• Quando a escova do limpa-para-brisas tiver fendas ou danos
• Quando os vidros limpos sofrem de abrasão da borracha da escova do limpa-para-brisas.

NOTA
Tenha cuidado para não soltar o braço por engano enquanto a lâmina está a ser removida do braço.
Caso contrário, pode bater no vidro e o vidro pode partir.
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Se o vidro sofrer de abrasão da borracha da escova do limpa-para-brisas, remove-a com um raspador de plás-
tico ou usando um pano, etc. com um detergente neutro.
Não use qualquer solvente para removê-los, porque tem uma má influência para a borracha da escova do lim-
pa-para-brisas.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR A ESCOVA DO LIMPA-PARA-BRISAS
Se a escova estiver danificada, não limpará o para-brisas, por
isso, deverá substituí-la.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O LIMPA-PARA-BRISAS DIANTEIRO
1. Desaperte o parafuso (1), e remova a escova.
2. Instale a escova nova, e aperte o parafuso (1).

Binário de aperto: 2,5 a 3 Nm {0,26 a 0,31 kgm}

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O LIMPA-PARA-BRISAS TRASEIRO
O limpa-para-brisas traseiro está enganchado na parte (A).
1. Mova a lâmina na direção da seta.

A lâmina sai.
2. Instale a escova nova e enganche-a bem.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O LIMPA-PARA-BRISAS
O limpa-para-brisas dianteiro está enganchado na parte (A).
1. Mova a lâmina na direção da seta.

A lâmina sai.
2. Instale a escova nova e enganche-a bem.
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MÉTODO DE VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
MÉTODO PARA VERIFICAR A TENSÃO DA CORREIA DO COMPRESSOR DO
CONDICIONADOR DO AR CONDICIONADO
1. Abra a tampa lateral do motor (1) do lado esquerdo da

máquina.

2. Remova os parafusos (2) (6 pontos) e remova a tampa
(3).

3. Remova os parafusos (4) (2 pontos).

4. Remova os parafusos (5) (2 pontos) e remova a tampa
(6).
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5. Carregue no ponto médio entre a polia de tração (7) e a
polia da roda de guia (8) com um dedo (aproximadamente
98 Nm {10 kgm}).
Se a deflexão (A) for de 11,5 a 14,5 mm, a tensão da cor-
reia está normal.
Se a deflexão estiver fora do intervalo standard, ajuste-a
para o intervalo standard.

MÉTODO PARA AJUSTAR A TENSÃO DA CORREIA DO COMPRESSOR DO
CONDICIONADOR DO AR CONDICIONADO
Prepare uma barra.
1. Remova os parafusos (1) (6 pontos) e remova a tampa

(2).

2. Desaperte os parafusos (3) (4 pontos).
3. Desaperte a porca de aperto (4), aperte o parafuso de

ajuste (5) e ajuste a tensão da correia.
4. Depois do ajuste, aperte a porca de aperto (4) e aperte o

parafuso (3).
5. Verifique cada polia para ver se há rotura e desgaste da

ranhura em V e verifique se há desgaste nas correias em
V.
Em particular, verifique bem se a correia em V não toca no
fundo da ranhura em V.

6. Substitua a correia por uma nova se a correia está esticada e não existe espaço para ajustes, ou se é pos-
sível ouvir-se sons de escorregamento ou rangidos devido a cortes ou rachaduras na correia.
Peça ao seu representante da Komatsu que proceda à substituição da correia.
Quando esta tiver sido substituída por uma nova, haverá um alongamento inicial. 2 a 3 dias depois da ope-
ração, volte a ajustá-la.

7. Monte a tampa (2).

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO REFRIGERANTE (GÁS)

kk AVISO
• Certifique-se de que manuseia o refrigerante (gás) de acordo com os regulamentos locais.
• Se o refrigerante utilizado no aparelho de ar condicionado lhe atingir ou salpicar os olhos ou as

mãos, pode causar a perda de visão ou queimadura por frio. Nunca toque no refrigerante. Não de-
saperte nenhuma parte do circuito do refrigerante.

• Não aproxime chamas de qualquer ponto onde haja fugas de gás refrigerante.
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O vidro de nível (janela de inspeção) está situado no pilar na
traseira, à esquerda da máquina.
Verifique o estado do gás refrigerante (Hidrofluorocarbonetos
HFC -134a) com o vidro de nível (janela de inspeção) do rece-
tor, enquanto o ar condicionado está a funcionar.

(A) Azul: O ar condicionado é operado normalmente.
(B) Rosa: O secador do recetor precisa de ser substituído.
Se o vidro de nível (janela de inspeção) estiver rosa, contacte
o seu representante da Komatsu para efetuar a reparação.

OBSERVAÇÕES
Podem ser geradas bolhas ou condensação no vidro de nível (janela de inspeção), no entanto, isto não indica
que o nível do refrigerante esteja baixo. Isso é normal quando são usados Hidrofluorocarbonetos HFC -134a.
Não adicione o gás refrigerante.

MÉTODO PARA VERIFICAR FORA DE ÉPOCA
Mesmo fora de época, faça funcionar o ar condicionado durante 3 a 5 minutos uma vez por mês para manter a
película de óleo em todas as peças do compressor.

MÉTODO PARA PURGAR O AR DO CIRCUITO HIDRÁULICO
Purgue o ar do circuito depois do elemento do filtro ou filtro, etc. ter sido substituído ou limpo.
Visto que o motor tem de ser posto a trabalhar e a lâmina utilizada, consulte OPERAÇÃO.
1. Purgue o ar da bomba de acordo com o seguinte procedimento.

NOTA
Será gerado calor anormal se a bomba for operada sem encher a caixa da bomba com óleo hidráuli-
co. Pode causar danos prematuros à bomba. Não se esqueça de purgar o ar.
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1) Remova a tampa do bocal de enchimento de óleo (F)
no topo do depósito hidráulico.

2) Retire o tapete (1) e a chapa de cobertura do chão
(2).

3) Desaperte os bujões de purga do ar (3) e (4) instala-
dos na porta de drenagem e verifique se sai óleo dos
mesmos.

4) Depois de purgar o ar, aperte o bujão de purga do ar
(3).
Binário de aperto: 11,8 a 14,7 Nm {1,2 a 1,5 kgm}

5) Feche o tampão do bocal de enchimento de óleo (F)
no topo do depósito hidráulico.

2. Purgue o ar do cilindro de acordo com o seguinte procedi-
mento.

NOTA
Se o motor trabalhar a altas rotações imediatamente
após o arranque ou se um cilindro for empurrado até
ao final do seu curso, o ar misturado no cilindro pode
provocar danos ao invólucro do êmbolo, etc.
1) Coloque o motor a trabalhar.
2) Coloque o motor a trabalhar em ralenti.

Mantenha o motor a trabalhar em ralenti baixo duran-
te 10 minutos após o arranque, e depois inicie os se-
guintes trabalhos.

3) Opere cada cilindro do equipamento de trabalho para
aproximadamente 100 mm antes do fim de curso 4 a
5 vezes.
Nesse momento, tenha cuidado para não operar o ci-
lindro até ao fim do curso.

4) Ponha o motor a trabalhar ao ralenti elevado (rota-
ções máximas).

5) Opere cada cilindro do equipamento de trabalho para
aproximadamente 100 mm antes do fim de curso 4 a
5 vezes.
Nesse momento, tenha cuidado para não operar o ci-
lindro até ao fim do curso.

6) Coloque o motor a trabalhar ao ralenti baixo e opere
cada cilindro 4 a 5 vezes até ao final do seu curso pa-
ra purgar o ar completamente.

3. Depois de completar a purga do ar, pare o motor, deixe a máquina como está durante pelo menos 5 minu-
tos, e depois inicie a operação.
As bolhas de ar no interior do depósito são descarregadas.

4. Verifique se existem fugas de óleo e limpe o óleo derramado.
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MÉTODO PARA ALÍVIO DA PRESSÃO NO CIRCUITO HIDRÁULICO

kk AVISO
• O sistema hidráulico está sempre sob pressão interna. Antes de verificar ou substituir os tubos e

mangueiras, alivie a pressão do circuito. Se a pressão interna não tiver sido aliviada, o óleo a alta
pressão pode esguichar e isto pode provocar ferimentos graves ou a morte.

• Imediatamente após o motor ser parado, as suas peças e o óleo estão ainda muito quentes e po-
dem causar queimaduras. Espere que a temperatura desça e depois inicie o trabalho.

• Se o tampão do bocal de enchimento do óleo for retirado sem libertar a pressão interna, o óleo po-
de esguichar, por isso, desaperte lentamente o tampão do bocal de enchimento do óleo para liber-
tar a pressão interna, depois, retire-o com cuidado.

 

NOTA
Termine os passos de operação da alavanca de controlo da lâmina completamente para a frente e para
trás, e para a direita e para a esquerda, dentro de 15 segundos depois do motor ter parado.
1. Pare a máquina.

Coloque a máquina em terreno firme e nivelado.
2. Desça o equipamento de trabalho até ao solo e pare o motor.
3. Rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado).
4. Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de trabalho na posição FREE (desbloquear).
5. Acione a alavanca de controlo da lâmina completamente para a frente, para trás, para a direita e para a

esquerda para aliviar a pressão no circuito hidráulico.
6. Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de trabalho na posição LOCK (bloquear).
7. Desaperte lentamente o tampão do bocal de enchimento

do óleo (F) no topo do depósito hidráulico para libertar a
pressão interna no circuito hidráulico.

MÉTODO PARA VERIFICAR O AQUECEDOR ELÉTRICO DE ENTRADA DE AR
Verifique antes do início do tempo frio (uma vez por ano).
Peça ao seu representante da Komatsu a verificação do aquecedor elétrico de entrada de ar.

MÉTODO PARA AJUSTAR CALÇOS NA ESFERA CENTRAL

kk AVISO
Coloque a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho na posição LOCK (bloquear) exceto quan-
do operar a lâmina para ajustes.
 
É necessário o ajuste do calço da parte da esfera central nos seguintes casos.
• Quando é detetada uma folga na parte da esfera central
• Quando a lâmina é montada novamente depois de ter sido removida para transporte.

Se não for ajustada, a resposta da lâmina à operação piora, e o solo e a areia entram e provocam um desgaste
prematuro ou danos da esfera.
Ajuste da seguinte forma:
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• Valor correto para folga na junta esférica: 0,2 a 0,7 mm
• Espessura da cunha standard: 6 a 8 mm

1. Remova o parafuso (1) e desaperte os parafusos (2)(5
pontos).

2. Remova todos os calços (3) e aperte os parafusos (1) e
(2) suavemente, de modo a que a dimensão da folga (A)
se torne uniforme em toda a circunferência.

3. Meça a folga (A) e defina a espessura de calço para que
fique entre (A + 0,2) e (A + 1,2) mm.
A espessura do calço pode ser definida removendo alguns
calços do número de calços a utilizar.
Espessura de calço (número de calços a usar: 0,5 mm (2
pontos), 1,0 mm (8 pontos)

4. Devolva os calços da espessura que está definida no pas-
so 3 à posição original, e aperte os parafusos (1) e (2) li-
geiramente.

5. Coloque a lâmina em ângulo e incline-a para verificar a
folga na parte da esfera central.
• Quando não for ouvido qualquer som de estalar e a

lâmina se mover suavemente, o ajuste está concluído.
• Se for ouvido um som de estalar ou a lâmina não se

mover suavemente, adicione calços.
• Se a folga na parte da esfera ainda for grande, remova mais calços.

6. Depois de ajustar, aperte os parafusos (1) e (2).
Binário de aperto: 455 a 565 Nm {46,5 a 58 kgm}

MÉTODO PARA AJUSTAR CALÇOS NA ESFERA DE PASSO

kk AVISO
Coloque a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho na posição LOCK (bloquear) exceto quan-
do operar a lâmina para ajustes.
 
É necessário o ajuste do calço da parte da esfera de passo nos seguintes casos.
• Quando é detetada uma folga na parte da esfera de passo
• Quando a lâmina é montada novamente depois de ter sido removida para transporte.

Se não for ajustada, a resposta da lâmina à operação piora, e o solo e a areia entram e provocam um desgaste
prematuro ou danos da esfera.
Ajuste da seguinte forma:
• Valor correto para folga na junta esférica: 0,2 a 0,7 mm
• Espessura do calço standard: 3 a 5 mm
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1. Remova o parafuso (1) e desaperte o parafuso (2).
2. Remova todos os calços (3) e aperte os parafusos (1) e

(2) suavemente, de modo a que a dimensão da folga (A)
se torne uniforme em toda a circunferência.

3. Meça a folga (A) e defina a espessura de calço para que
fique entre (A + 0,2) e (A + 1,2) mm.
A espessura do calço pode ser definida removendo alguns
calços do número de calços a utilizar.
Espessura de calço (número de calços a usar: 0,5 mm (2
pontos), 1,0 mm (4 pontos)

4. Devolva os calços da espessura que está definida no pas-
so 3 à posição original, e aperte os parafusos (1) e (2) li-
geiramente.

5. Coloque a lâmina em ângulo e incline-a para verificar a
folga na parte da esfera de passo.
• Quando não for ouvido qualquer som de estalar e a

lâmina se mover suavemente, o ajuste está concluído.
• Se for ouvido um som de estalar ou a lâmina não se

mover suavemente, adicione calços.
• Se a folga na parte da esfera ainda for grande, remova mais calços.

6. Depois de ajustar, aperte os parafusos (1) e (2).
Binário de aperto: 823 a 1029 Nm {84 a 105 kgm}

VERIFICAÇÕES ANTES DO ARRANQUE
Para obter pormenores sobre os seguintes itens, consulte OPERAÇÃO, “MÉTODO PARA EFETUAR VERIFI-
CAÇÕES ANTES DO ARRANQUE”.
• Método para drenar água e sedimentos do depósito de combustível
• Método para verificar o separador de água, drenar água e sedimentos
• Método para verificar o nível do óleo no depósito hidráulico, adicionar óleo
• Método para verificar o nível do líquido de refrigeração, adicionar líquido de refrigeração
• Método para verificar o nível do óleo no cárter de óleo do motor, adicionar óleo
• Método para verificar o indicador de poeiras
• Método para verificar os fios elétricos
• Método para verificar o nível de combustível, adicionar combustível
• Método para verificar o nível de DEF, adicionar DEF
• Método para verificar o funcionamento das luzes
• Método para verificar o monitor da máquina
• Método para remover o depósito no compartimento do motor
• Método para verificar o funcionamento da buzina
• Método para verificar o estado do funcionamento do alarme de marcha-atrás
• Método para testar o pedal de desaceleração/travão

MANUTENÇÃO A CADA 50 HORAS
MÉTODO PARA LUBRIFICAR
NOTA
Execute a lubrificação a cada 10 horas quando a máquina é operada em solo macio, etc., e o solo e a
areia acumulam-se na máquina.
1. Baixe a lâmina até ao chão e pare o motor.
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Quando lubrificar a cavilha do fundo do cilindro de elevação (1) e a cavilha de montagem da estrutura em
U (3), baixe a lâmina para elevar a roldana 1 a 2 cm do chão, depois, pare o motor.

2. Com uma bomba de lubrificação, injete massa lubrificante através do acesso de lubrificação.
3. Após a lubrificação, limpe a massa lubrificante usada que possa ter sido empurrada para fora.

(1) Cavilha inferior do cilindro de elevação (1 ponto cada à
direita e à esquerda)

(2) Cavilha superior do cilindro de elevação (1 ponto cada
à direita e à esquerda)

(3) Cavilha de montagem da estrutura em U (1 ponto cada
à direita e à esquerda)

(4) Cavilha inferior do cilindro em ângulo (1 ponto cada à
direita e à esquerda)

(5) Cavilha da esfera central (1 ponto)
(6) Cavilha da haste do passo (1 ponto)
(7) Esfera da haste do passo (1 ponto)

MÉTODO PARA LUBRIFICAR A CAVILHA CENTRAL DA BARRA DO EQUALIZA-
DOR
(1 ponto)
1. Limpe o acesso de lubrificação indicado pela seta.
2. Com uma bomba de lubrificação, injete massa lubrificante

através dos acessos de lubrificação.

OBSERVAÇÕES
Baixe a lâmina até que a roda de guia seja elevada 1 a
2 cm do solo e efetue a lubrificação. A massa lubrificante
encherá toda a circunferência da cavilha.

MANUTENÇÃO A CADA 250 HORAS
A manutenção a efetuar em cada 50 horas de serviço deve ser executada ao mesmo tempo.

MÉTODO PARA LUBRIFICAR
NOTA
Execute a lubrificação a cada 10 horas quando a máquina é operada em solo macio, etc., e o solo e a
areia acumulam-se na máquina.
1. Baixe a lâmina até ao chão e pare o motor.
2. Com uma bomba de lubrificação, injete massa lubrificante através dos acessos de lubrificação.
3. Após a lubrificação, limpe a massa lubrificante usada que possa ter sido empurrada para fora.
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(1) Cavilha superior do cilindro em ângulo (1 ponto cada à
direita e à esquerda)

(2) Cavilha do fundo do cilindro de inclinação (1 ponto)

(3) Cavilha da cabeça do cilindro de inclinação (1 ponto)

MÉTODO PARA LUBRIFICAR A CAVILHA LATERAL DA BARRA DO EQUALIZA-
DOR
(1 ponto cada à direita e à esquerda)
1. Remova toda a terra e areia de cima da estrutura e do to-

po da tampa.
2. Limpe o acesso de lubrificação indicado pela seta.
3. Aplique massa lubrificante usando uma bomba de lubrifi-

cação.

OBSERVAÇÕES
• Injete 3 bombadas de massa lubrificante (Acione 3 ve-

zes a alavanca da bomba de lubrificação) em cada
acesso de lubrificação e verifique se foi recentemente
descarregado lubrificante através da borda vedante.

• Se não foi recentemente descarregada massa lubrifi-
cante pela parte da borda, continue a aplicar massa
lubrificante até que esta seja descarregada.

• Se a lâmina for baixada para elevar a roda de guia 1 a
2 cm do chão de modo a realizar a lubrificação, a
massa lubrificante encherá toda a circunferência da
cavilha.

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DE ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO FI-
NAL, ADICIONAR ÓLEO

kk AVISO
• Imediatamente após o motor ser parado, as suas peças e o óleo estão ainda muito quentes e po-

dem causar queimaduras. Espere que a temperatura desça e depois inicie o trabalho.
• Se ainda existir pressão residual na caixa, o óleo ou o bujão podem saltar. Alivie o bujão lentamen-

te para libertar a pressão.
 
Prepare uma pega para o trabalho.
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1. Pare a máquina para que a marca TOP chegue ao topo
enquanto uma linha entre a marca TOP e o bujão (P) fi-
cam perpendiculares à superfície do chão.

2. Remova o bujão (F) usando uma pega, e verifique o nível
do óleo.
• Quando o nível do óleo está perto da extremidade in-

ferior do orifício do bujão (F).
O nível de óleo está correto.

• Quando o nível do óleo está bem abaixo da extremi-
dade inferior do orifício do bujão (F).
O óleo é insuficiente. Adicione óleo.

1) Adicione óleo até este sair pelo orifício do bujão (F).
3. Instale o bujão (F).

Binário de aperto: 58,8 a 78,4 Nm {6 a 8 kgm}

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DE ELETRÓLITO DA BATERIA

kk AVISO
• Não utilize a bateria se o nível do eletrólito da bateria estiver abaixo da linha LOWER LEVEL (Nível

inferior). Se o fizer, irá reduzir o tempo de vida útil da bateria. Além disso, pode também provocar
uma explosão.

• Visto que a bateria produz gás combustível, pode explodir. Nunca aproxime de chamas.
• O eletrólito da bateria é um objeto perigoso. Tenha também cuidado para que este não lhe atinja os

olhos ou a pele. Se o eletrólito da bateria ficar na sua pele, lave-o com grandes quantidades de
água, e consulte um médico.

• Não adicione eletrólito a bateria se o nível exceder a linha UPPER LEVEL (Nível Superior). Pode ha-
ver fuga e danificar a pintura ou corroer outras peças.

• Não use um pano seco para limpar a bateria. Um pano molhado irá impedir um incêndio ou explo-
são devido a eletricidade estática.

 

NOTA
Se tiver receio de que a água da bateria possa congelar depois de encher com água purificada (por ex.,
água para baterias disponível no mercado), encha antes do trabalho diário do dia seguinte.
Efetue este procedimento antes de utilizar a máquina.
Inspecione o nível do eletrólito da bateria pelo menos uma vez por mês.

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO ELETRÓLITO DA BATERIA DO LADO
DA BATERIA
Se for possível verificar o nível do eletrólito a partir do lado da bateria, verifique da seguinte forma.
1. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico no lado esquerdo da máquina.
2. Limpe em volta da linha do nível do eletrólito com um pano humedecido com água.
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3. Verifique o nível do eletrólito.
• Quando o nível do eletrólito está entre a linha UPPER

LEVEL (U.L.) (nível superior) e a linha LOWER LE-
VEL (L.L.) (nível inferior).
O nível do eletrólito da bateria está correto.

• Quando o nível do eletrólito está abaixo da linha cen-
tral entre a linha UPPER LEVEL (U.L.) (nível superior)
e a linha LOWER LEVEL (L.L.) (nível inferior).
O nível do eletrólito da bateria é baixo. Adicione água
purificada de acordo com o seguinte procedimento.

1) Remova a folha de plástico (1) instalada acima da ba-
teria.

2) Remova o tampão (2) imediatamente e adicione água
purificada (exemplo: líquido de bateria disponível no
mercado) até à linha UPPER LEVEL (U.L.) (nível su-
perior).

3) Depois de adicionar água purificada, aperte bem o
tampão (2).

OBSERVAÇÕES
Se for adicionada água purificada até um nível acima da linha U.L, use uma seringa para fazer baixar o nível
até à linha U.L. Neutralize o fluído retirado com bicarbonato de sódio e lave depois com grandes quantidades
de água. Se necessário, consulte o seu representante da Komatsu ou o fabricante da bateria.

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO ELETRÓLITO QUANDO É IMPOSSÍVEL
VERIFICAR DO LADO DA BATERIA
Se for impossível verificar o nível do eletrólito a partir do lado da bateria ou não houver indicador da linha UP-
PER LEVEL (nível superior) na lateral da bateria, verifique da seguinte forma.
1. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico no lado esquerdo da máquina.
2. Remova a folha de plástico (1) instalada acima da bateria.
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3. Remova os tampões (2) no topo da bateria.
4. Olhe através do bocal de enchimento de líquido (3) e veri-

fique o nível do eletrólito.
(A) Nível correto: O nível do eletrólito está até ao fundo da

manga, deste modo a tensão da superfície faz com que
a superfície do eletrólito fique abaulada e as placas dos
polos apareçam curvas.

(B) Baixo: O nível do eletrólito não está até ao fundo da
manga, deste modo, as extremidades parecem direitas
e não curvas.

Se o eletrólito não chegar à manga (4), adicione sempre
água purificada (por ex., água para baterias disponível no
mercado) para que o nível alcance o fundo da manga (4)
(UPPER LEVEL) (nível superior).

5. Depois de verificar e adicionar água purificada, aperte
bem o tampão (2).

OBSERVAÇÕES
Se for adicionada a água purificada até acima do fundo da manga (4), use uma seringa para remover o eletróli-
to até ao fundo da manga (4). Neutralize o fluído retirado com bicarbonato de sódio e lave depois com grandes
quantidades de água. Se necessário, consulte o seu representante da Komatsu ou o fabricante da bateria.

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO ELETRÓLITO NO INDICADOR, ETC.
Se for possível, utilize um indicador para verificar o nível do eletrólito, e siga as instruções dadas.

MÉTODO PARA VERIFICAR O DESEMPENHO DO TRAVÃO

kk AVISO
Se a máquina se deslocar durante a seguinte operação, peça imediatamente ao seu representante da
Komatsu que proceda à reparação.
 
Antes de pôr o motor a trabalhar, verifique a segurança em torno da máquina, e depois efetue a seguinte ope-
ração.
1. Rode a chave do interruptor de arranque para a posição

START (arrancar) (C).
O motor arranca.
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2. Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de traba-
lho (1) na posição FREE (F) (desbloquear).

3. Acione a alavanca de controlo da lâmina (2) para flutuar a
lâmina.
Deixe a alavanca do bloqueio do equipamento de trabalho
(1) na posição FREE (F) (desbloquear).

4. Coloque a alavanca do travão de estacionamento (3) na
posição FREE (F) (desbloquear).

5. Carregue no pedal do desacelerador/travão (4) e coloque
o joystick (alavanca de direção, sentido de marcha e mu-
dança de velocidades) (5) para a frente.

6. Rode o indicador do controlo de combustível (6) para au-
mentar gradualmente as rotações do motor até ao máxi-
mo.

7. Verifique que a máquina se pode mover ou que o ecrã de
aviso é exibido no monitor da máquina.
• Quando a máquina não se pode mover e o ecrã de

aviso não é exibido no monitor da máquina.
O travão está normal.

• Quando a máquina se pode mover e o ecrã de aviso é exibido no monitor da máquina.
Peça imediatamente ao seu representante da Komatsu que proceda à reparação.

MANUTENÇÃO A CADA 500 HORAS
A manutenção para cada 50 e 250 horas deve ser efetuada ao mesmo tempo.

MÉTODO PARA MUDAR O ÓLEO DO CÁRTER DE ÓLEO DO MOTOR, SUBSTI-
TUIR O CARTUCHO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR

kk AVISO
Imediatamente após o motor ser parado, as suas peças e o óleo estão ainda muito quentes e podem
causar queimaduras. Espere que a temperatura desça e depois inicie o trabalho.
 
Capacidade de reabastecimento: 15,5 ℓ
Prepare uma chave de caixa e uma chave de filtros.
Prepare um contentor para apanhar o óleo drenado.
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1. Retire a tampa (1).

2. Puxe a mangueira (2) para fora.
3. Coloque o recipiente para óleo para receber o óleo por

baixo da mangueira.
4. Desaperte o bujão de drenagem (P) para drenar o óleo.

Faça isto lentamente para que não se salpique com o óleo
drenado.

5. Aperte o bujão de drenagem (P).
6. Verifique o óleo drenado.

Se houver partículas metálicas ou material estranho em
excesso, contacte o seu representante da Komatsu.

7. Instale a tampa (1).
8. Remova os parafusos de montagem (6 pontos) da tampa

lateral do motor (3) no lado direito da máquina, e remova a
tampa lateral do motor (3).

9. Rode o cartucho do filtro de óleo do motor (4) para a es-
querda para removê-lo usando a chave de filtros.

10. Limpe a cabeça do filtro.
11. Encha o novo cartucho do filtro com óleo limpo, cubra a

superfície de empanque e a rosca com óleo (ou cubra-o li-
geiramente com massa lubrificante), depois instale o car-
tucho do filtro.

12. Depois de a superfície de vedação atingir a cabeça do fil-
tro, aperte o novo cartucho do filtro 3/4 a 1 volta.
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13. Após substituir o cartucho do filtro, abra as tampas laterais
do motor (5) e (6) no lado esquerdo da máquina.

14. Adicione óleo através do bocal de enchimento de óleo (F)
até que o nível do óleo se encontre entre as marcas H e L
na vareta de nível (G).

15. Coloque o motor a trabalhar em ralenti baixo durante pou-
co tempo e depois pare-o.

16. Verifique se o nível do óleo está entre as marcas H e L na
vareta de nível.
• Quando o nível do óleo estiver abaixo da marca L

O óleo é insuficiente. Adicione óleo pelo bocal de en-
chimento de óleo (F).

17. Depois da substituição estar concluída, instale a tampa la-
teral do motor (3) e feche as tampas laterais do motor (5)
e (6).

OBSERVAÇÕES
Quando a temperatura ambiente é baixa, água ou matéria emulsionada poderá aderir à vareta, ao tampão do
bocal de enchimento de óleo, etc., ou o óleo drenado poderá apresentar uma cor esbranquiçada devido ao va-
por da água presente no gás libertado. Contudo, se o nível do líquido de refrigeração for normal, não se trata
de um problema.
Não se verifica qualquer problema mesmo que a matéria emulsionada não possa ser completamente removida
após a mudança do óleo.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O CARTUCHO DO PRÉ-FILTRO DE COMBUSTÍVEL

kk AVISO
• Logo depois de o motor parar, todas as peças estão ainda muito quentes, por isso, não substitua o

filtro imediatamente. Espere que todas as peças arrefeçam antes de iniciar o trabalho.
• Quando o motor está a trabalhar, gera-se alta pressão na tubagem de combustível do motor.

Quando substituir o filtro, espere pelo menos 30 segundos depois de parar o motor para deixar que
a pressão interna diminua antes de substituir o filtro.

• Nunca aproxime de chamas.
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NOTA
• Os cartuchos do filtro de combustível de origem da Komatsu utilizam um filtro especial com uma

capacidade de filtragem de elevada eficácia. Quando substituir as peças, a Komatsu recomenda a
utilização de peças de origem da Komatsu.

• O sistema de injeção de combustível common rail utilizado nesta máquina é constituído por peças
mais precisas que as utilizadas em bombas e bocais de injeção convencionais. Se utilizar um cartu-
cho do filtro que não seja de origem da Komatsu, podem entrar poeiras e sujidade, o que poderá
causar problemas no sistema de injeção. Nunca utilize um substituto.

• Durante a realização de inspeções ou manutenções do sistema de combustível, tenha mais atenção
do que o normal em relação à entrada de sujidade. Se a sujidade ficar agarrada a alguma peça, utili-
ze combustível para a limpar totalmente.

Prepare uma chave de filtros e um recipiente para recolher o combustível.
1. Abra a tampa de inspeção do depósito de combustível no

lado direito da máquina.
2. Rode a válvula de fornecimento de combustível (1) para a

posição CLOSE (C) (fechar).

3. Passe a mangueira de drenagem (2) pelo orifício na chapa
de fundo do depósito.

4. Coloque um contentor para apanhar o combustível por
baixo da mangueira de drenagem (2).

5. Desaperte a válvula de drenagem (3) e drene a água e os
sedimentos do copo transparente (4) e drene também to-
do o combustível acumulado no cartucho do filtro (5).

6. Rode o copo transparente (4) para a esquerda para remo-
vê-lo usando a chave de filtros.
Este tampão é novamente utilizado. Se o tampão estiver
danificado, substitua-o por um novo.

7. Rode o cartucho do filtro (5) para a esquerda utilizando
uma chave de filtros e retire-o.

8. Instale o copo transparente removido (4) no fundo do novo
cartucho do filtro.
Nessa altura, certifique-se de que substitui o anel por um novo.
Ao substituir o anel, cubra a superfície com combustível limpo antes de o instalar.

9. Depois de a superfície de vedação tocar na superfície vedante do cartucho do filtro, aperte o copo transpa-
rente (4) 1/4 a 1/2 de volta.

OBSERVAÇÕES
Se o copo transparente estiver demasiado apertado, o anel será danificado e isto provocará fugas de com-
bustível. Se estiver muito solto, o combustível escapar-se-á igualmente pelas folgas do anel. Certifique-se
de que respeita o ângulo de aperto.
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10. Limpe a cabeça do filtro.
11. Encha o novo cartucho do filtro com combustível limpo, aplique uma camada fina de óleo na superfície da

vedação, depois instale-o na cabeça do filtro.

NOTA
• Quando encher o cartucho do filtro com combustí-

vel, não remova o tampão (B) no centro. Adicione
sempre combustível a partir dos furos pequenos
(A) (8 locais) no lado sujo.

• Depois de adicionar combustível, remova o tam-
pão (B) no centro e instale o filtro de combustível.

• Encha sempre com combustível limpo. Tenha cui-
dado para não deixar entrar qualquer sujidade pa-
ra o combustível. Especialmente a parte central
que é a do lado limpo, por isso, não remova o tam-
pão (B) quando adicionar combustível. Não deixe
entrar sujidade ou poeira para a parte central do
lado limpo.

12. Depois de a superfície de vedação atingir a superfície de vedação da cabeça do filtro, aperte o cartucho do
filtro 3/4 de volta.

OBSERVAÇÕES
• Se o cartucho do filtro estiver demasiado apertado, a vedação será danificada e isto provocará fugas

de combustível. Se o cartucho do filtro estiver muito solto, também haverá fugas de combustível atra-
vés da vedação. Certifique-se de que respeita o ângulo de aperto.

• Quando apertar usando uma chave de filtros, tenha muito cuidado para não amolgar ou danificar o fil-
tro.

13. Confirme se a válvula de drenagem (3) no fundo do copo transparente (4) está bem apertada.
14. Rode a válvula de fornecimento de combustível (1) para a

posição OPEN (aberto) (O).
15. Purgue o ar.

1) Encha o depósito de combustível (até ao nível em que
a boia se encontre na posição mais alta).

2) Desaperte o botão da bomba de alimentação (6), pu-
xe-o para fora, depois bombeie-o para dentro e para
fora até que o movimento se torne pesado.

OBSERVAÇÕES
• Não é necessário retirar os bujões da parte supe-

rior do pré-filtro de combustível e da parte superi-
or do filtro principal de combustível.

• Quando o motor ficar sem combustível, use o
mesmo procedimento para operar a bomba de
alimentação (6) e purgue o ar.

3) Depois de terminar a purga do ar, carregue o botão da bomba de alimentação (6) para dentro e aper-
te-o.
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16. Rode a chave no interruptor de arranque para a posição
START (arranque) (C) e ponha o motor a trabalhar.

17. Verifique se há fugas de combustível na superfície de ve-
dação do filtro e no suporte de montagem do recipiente
transparente.
Se houver alguma fuga de combustível, verifique o estado
do aperto do cartucho do filtro.
Se continuar a haver fuga de combustível, remova o cartu-
cho do filtro novamente, e verifique a superfície da veda-
ção para ver se tem danos ou materiais estranhos.
Se a superfície da vedação está danificada ou se existir qualquer material estranho na mesma, substitua o
cartucho do filtro por um novo, instale o cartucho do filtro de acordo com o procedimento anterior, e depois
purgue o ar do circuito de combustível.

18. Coloque o motor a trabalhar em ralenti baixo durante aproximadamente 10 minutos.
19. Depois da substituição estar concluída, feche a tampa de inspeção do depósito de combustível.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR OS FILTROS DE AR FRESCO/RECIRCULAÇÃO DO
AR CONDICIONADO
Uma vez que a capacidade de filtragem dos filtros diminui à medida que envelhecem, substitua-os a cada 500
horas de operação ou todos os anos.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O FILTRO DO AR DE RECIRCULAÇÃO
1. Rode o botão (1) nas costas do banco do operador, e reti-

re o filtro do ar de recirculação (2).
2. Instale o novo filtro do ar de recirculação (2) e aperte o bo-

tão (1).
Quando fixá-lo com o botão, verifique a posição do filtro
tocando-o com as mãos ou olhando para ele, e depois
aperte-o.
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MÉTODO PARA SUBSTITUIR O FILTRO DE AR FRESCO
1. Rode o botão (1) para abrir a tampa de inspeção na trasei-

ra da máquina e retire o filtro de ar fresco.
2. Instale o novo filtro de ar fresco e aperte o botão (1).

OBSERVAÇÕES
Quando o interior da caixa do filtro estiver sujo, limpe-o
antes de instalar o filtro.

MÉTODO PARA VERIFICAR A CABLAGEM ELÉTRICA EM REDOR DO MOTOR
DE ARRANQUE E O ALTERNADOR

kk CUIDADO
Se existem vestígios de curto-circuito na cablagem elétrica, contacte imediatamente o seu representan-
te da Komatsu para descobrir a causa e realizar a reparação.
 
1. Remova a tampa lateral do motor (1) no lado direito da

máquina.

2. Remova a tampa (2) por baixo da tampa lateral do motor
no lado esquerdo da máquina.

3. Efetue a seguinte verificação.
• Verifique que não há uma desconexão nem vestígios

de curto-circuito na cablagem elétrica, nem danos nos
revestimentos.

• Verifique que não existem terminais soltos, e reaperte
todas as peças soltas encontradas.

4. Instale a tampa (2) por baixo da tampa lateral do motor no
lado esquerdo da máquina.

5. Instale a tampa lateral do motor (1) no lado direito da máquina.

MANUTENÇÃO A CADA 1000 HORAS
A manutenção para cada 50, 250 e 500 horas deve ser efetuada ao mesmo tempo.

MÉTODO PARA MUDAR O ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO FINAL

kk AVISO
• Imediatamente após o motor ser parado, as suas peças e o óleo estão ainda muito quentes e po-

dem causar queimaduras. Espere que a temperatura desça e depois inicie o trabalho.
• Se ainda existir pressão residual na caixa, o óleo ou o bujão podem saltar. Alivie o bujão lentamen-

te para libertar a pressão.
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Capacidade de reabastecimento: cada da direita e esquerda 5,5 ℓ
Prepare uma alavanca, e um recipiente para apanhar o óleo drenado.
1. Pare a máquina para que a marca TOP chegue ao topo

enquanto uma linha entre a marca TOP e o bujão (P) fi-
cam perpendiculares à superfície do chão.

2. Coloque o recipiente para óleo para apanhar o óleo por
baixo do bujão (P).

3. Remova os bujões (P) e (F) utilizando a alavanca, e drene
o óleo.

4. Verifique os anéis ligados aos bujões (P) e (F) quanto a
danos. Se necessário, substitua-os por novos.

5. Depois de drenar o óleo, aperte o bujão (P).
6. Adicione óleo até este sair pelo orifício do bujão (F).
7. Instale o bujão (F).

Binário de aperto dos bujões (P) e (F): 58,8 a 78,4 Nm {6 a
8 kgm}

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O CARTUCHO DO FILTRO PRINCIPAL DE COM-
BUSTÍVEL

kk AVISO
• Logo depois de o motor parar, todas as peças estão ainda muito quentes, por isso, não substitua o

filtro imediatamente. Espere que todas as peças arrefeçam antes de iniciar o trabalho.
• Quando o motor está a funcionar, gera-se pressão elevada no interior do sistema de tubagem do

combustível do motor.
Quando substituir o filtro, espere pelo menos 30 segundos depois de parar o motor para deixar que
a pressão interna diminua antes de substituir o filtro.

• Nunca aproxime de chamas.
 

NOTA
• Os cartuchos do filtro de combustível de origem da Komatsu utilizam um filtro especial com uma

capacidade de filtragem de elevada eficácia. Quando substituir as peças, a Komatsu recomenda a
utilização de peças de origem da Komatsu.

• O sistema de injeção de combustível common rail utilizado nesta máquina é constituído por peças
mais precisas que as utilizadas em bombas e bocais de injeção convencionais. Se utilizar um cartu-
cho do filtro que não seja de origem da Komatsu, podem entrar poeiras e sujidade, o que poderá
causar problemas no sistema de injeção. Nunca utilize um substituto.

• Durante a realização de inspeções ou manutenções do sistema de combustível, tenha mais atenção
do que o normal em relação à entrada de sujidade. Se a sujidade ficar agarrada a alguma peça, utili-
ze combustível para a limpar totalmente.

Prepare uma chave de filtros e um recipiente para recolher o combustível.
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1. Abra a tampa de inspeção do depósito de combustível no
lado direito da máquina.

2. Rode a válvula de fornecimento de combustível (1) para a
posição CLOSE (C) (fechar).

3. Abra a tampa lateral do motor (2) do lado esquerdo da
máquina.

4. Coloque um recipiente por baixo do cartucho do filtro (3)
para apanhar o combustível.

5. Rode o cartucho do filtro (3) para a esquerda utilizando
uma chave de filtros e retire-o.

NOTA
• Não encha o novo cartucho do filtro com combustível.
• Remova o tampão (B) no centro e instale o cartucho

do filtro.

6. Limpe a cabeça do filtro.
7. Aplique uma camada fina de óleo na superfície da vedação do novo cartucho do filtro, e depois instale o

cartucho do filtro na cabeça do filtro.
8. Depois de a superfície de vedação atingir a superfície de vedação da cabeça do filtro, aperte o cartucho do

filtro 3/4 de volta.

OBSERVAÇÕES
Se o cartucho do filtro estiver demasiado apertado, a vedação será danificada e isto provocará fugas de
combustível. Se o cartucho do filtro estiver muito solto, também haverá fugas de combustível através da
vedação. Certifique-se de que respeita o ângulo de aperto.
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9. Rode a válvula de fornecimento de combustível (1) para a
posição OPEN (aberto) (O).

10. Purgue o ar.
1) Encha o depósito de combustível (até ao nível em que

a boia se encontre na posição mais alta).

2) Desaperte o botão da bomba de alimentação (4), pu-
xe-o para fora, depois bombeie-o para dentro e para
fora até que o movimento se torne pesado.

OBSERVAÇÕES
• Não é necessário retirar os bujões da parte supe-

rior do pré-filtro de combustível e da parte superi-
or do filtro principal de combustível.

• Quando o motor ficar sem combustível, use o
mesmo procedimento para operar a bomba de
alimentação (4) e purgue o ar.

3) Depois de terminar a purga do ar, carregue o botão da bomba de alimentação (4) para dentro e aper-
te-o.

11. Rode a chave no interruptor de arranque para a posição
START (arranque) (C) e ponha o motor a trabalhar.

12. Verifique se há fugas de combustível na superfície de ve-
dação do filtro e no suporte de montagem do recipiente
transparente.
Se houver alguma fuga de combustível, verifique o estado
do aperto do cartucho do filtro.
Se continuar a haver fuga de combustível, remova o cartu-
cho do filtro novamente, e verifique a superfície da veda-
ção para ver se tem danos ou materiais estranhos.
Se a superfície da vedação está danificada ou se existir qualquer material estranho na mesma, substitua o
cartucho do filtro por um novo, instale o cartucho do filtro de acordo com o procedimento anterior, e depois
purgue o ar do circuito de combustível.

13. Coloque o motor a trabalhar em ralenti baixo durante aproximadamente 10 minutos.
14. Depois da substituição estar concluída, feche a tampa lateral do motor (2) e a tampa de inspeção do depó-

sito de combustível.
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MÉTODO PARA SUBSTITUIR O ELEMENTO DO RESPIRADOR DO DEPÓSITO DE
COMBUSTÍVEL
1. Retire a porca (2) do conjunto do respirador (1) no topo do

depósito de combustível.
Utiliza uma ferramenta quando as porcas estão tão aper-
tadas para remover.

2. Remova a tampa (3).
3. Substitua o elemento respirador (4) por um elemento no-

vo.
4. Monte a tampa (3) e a porca (2).

Para não danificar a parte roscada da porca, aperte a por-
ca (2) manualmente até ter assentado. Depois, aperte-a
em 15 a 30 ° usando uma ferramenta.

MÉTODO PARA VERIFICAR TODOS OS PONTOS DE APERTO DAS BRAÇADEI-
RAS DO TUBO DE ESCAPE DO MOTOR
Peça ao seu representante da Komatsu para verificar o aperto das braçadeiras entre o filtro do ar - turbocom-
pressor - refrigerador posterior - motor.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O ELEMENTO DO RESPIRADOR DO DEPÓSITO HI-
DRÁULICO
1. Retire a porca (2) do conjunto do respirador (1) no topo do

depósito hidráulico.
Utiliza uma ferramenta quando as porcas estão tão aper-
tadas para remover.

2. Remova a tampa (3).
3. Substitua o elemento respirador (4) por um elemento no-

vo.
4. Monte a tampa (3) e a porca (2).

Para não danificar a parte roscada da porca, aperte a por-
ca (2) manualmente até ter assentado. Depois, aperte-a
em 15 a 30 ° usando uma ferramenta.
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MÉTODO PARA SUBSTITUIR O ELEMENTO DO RESPIRADOR DO DEPÓSITO DE
DEF

kk AVISO
Imediatamente após o motor ser parado, as peças estão ainda muito quentes. Não substitua o elemento
imediatamente. Espere que todas as peças arrefeçam antes de iniciar o trabalho.
 

NOTA
• A Komatsu recomenda a utilização de peças sobresselentes de origem Komatsu.
• Se a máquina for operada sem o elemento do respirador do depósito de DEF ligado, ou com o ele-

mento que não seja de peças originais da Komatsu, materiais estranhos podem entrar na bomba de
DEF e no injetor de DEF, o que provocará a avaria da máquina. Nunca opere a máquina sem o ele-
mento do respirador do depósito de DEF ligado, nem use o elemento que não seja de peças origi-
nais da Komatsu.

• O elemento do respirador do depósito de DEF não pode ser lavado. A lavagem ou a regeneração do
mesmo irá degradar o desempenho do elemento, e causar a rotura do depósito de DEF. Nunca reuti-
lize o elemento de DEF.

• Antes de substituir, desligue sempre o motor e limpe a área em volta do depósito de DEF.
• Após o motor ter parado, os dispositivos do sistema de DEF purgam automaticamente o DEF no

injetor de DEF e na bomba de DEF e devolvem-no ao depósito de DEF para evitar a avaria dos dis-
positivos causada pelo congelamento do DEF ou pela deposição de ureia.
Após o motor ter parado, os dispositivos são operados durante alguns minutos. Substitua o ele-
mento depois dos dispositivos do sistema de DEF pararem.

• A montagem indevida do elemento do respirador do depósito de DEF pode causar a fuga de DEF.
Substitua o elemento através do procedimento correto.

1. Abra a tampa do bujão de enchimento do depósito de DEF.
Para mais pormenores sobre o método de abertura e fecho da tampa, consulte “METHOD FOR OPENING
AND CLOSING DEF TANK FILLER PORT COVER” (Método de abertura e fecho da tampa do bujão de
enchimento do depósito de DEF).

2. Remova a porca (2) do conjunto do respirador (1) no topo
do bocal de enchimento de DEF.
Utiliza uma ferramenta quando as porcas estão tão aper-
tadas para remover.

3. Remova a tampa (3).
4. Substitua o elemento respirador (4) por um elemento no-

vo.
5. Monte a tampa (3) e a porca (2).

Para não danificar a parte roscada da porca, aperte a por-
ca (2) manualmente até ter assentado. Depois, aperte-a
em 15 a 30 ° usando uma ferramenta.

6. Feche a tampa do bujão de enchimento do depósito de
DEF.
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VERIFICAR E SUBSTITUIR A TENSÃO DA CORREIA DE TRAÇÃO DO ALTERNA-
DOR E SUBSTITUIR A CORREIA DO ALTERNADOR
• São necessárias ferramentas especiais para verificar a tensão da correia de tração do alternador e substi-

tuir a mesma. Contacte o seu representante da Komatsu para realizar este trabalho.
• Devido ao facto do tensor automático estar instalado, não é necessário realizar o ajuste da tensão.

Verifique a correia de tração do alternador.
Se a correia de tração do alternador se encontrar numa das
seguintes condições, esta tem de ser substituída. Peça ao seu
representante da Komatsu que proceda à sua substituição.
• Quando se detetar uma greta vertical (2) que se cruza

com uma horizontal (1).
• Quando parte da correia apresenta rasgos (3).

OBSERVAÇÕES
Quando a correia apresenta apenas gretas horizontais (4), não
é necessário efetuar a sua substituição.

MÉTODO PARA VERIFICAR SE HÁ PARAFUSOS DE MONTAGEM SOLTOS NA
ROPS (ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO)
Verifique se os parafusos estão soltos ou danificados.
Parafusos (1) (4 pontos cada à direita e à esquerda): 1 ponto
está localizado por baixo da cobertura do chão.
• Quando houver algum parafuso solto

Aperte o parafuso.
Binário de aperto: 785 a 981 Nm {80 a 100 kgm}

• Quando houver algum parafuso danificado
Substitua o parafuso por uma peça de origem da Komat-
su.

MÉTODO PARA VERIFICAR E LIMPAR A VENTOINHA

kk AVISO
• Quando realizar a limpeza, existe o perigo de ser espalhada sujidade e causar ferimentos. Utilize o

equipamento de proteção, como óculos de segurança e máscara antipoeiras.
• Quando realizar a limpeza, pare sempre o motor e verifique se a ventoinha não roda. Se tocar na

ventoinha quando esta estiver em rotação, irá provocar ferimentos graves ou a morte.
 
Quando não for possível utilizar ar comprimido, realize a limpeza de acordo com o seguinte procedimento.
1. Remova os parafusos (1) (2 pontos) na parte inferior da

grelha do radiador.
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2. Puxe a grelha do radiador para trás e eleve-a para cima.
Abra a grelha do radiador para a posição completamente
aberta, verifique se está bloqueada, e depois solte a sua
mão.

3. Remova os parafusos (2) (4 pontos) e remova a rede (3).
4. Limpe todo o solo e areia, neve, gelo e outros que estejam

presos na ventoinha (4).

5. Feche a grelha do radiador de acordo com o seguinte pro-
cedimento.
1) Levante a grelha do radiador, e empurre a barra de li-

bertação do bloqueio (5) na direção da seta.
O bloqueio é solto.

2) Feche a grelha do radiador.
6. Aperte os parafusos (1) (2 pontos) na parte inferior da gre-

lha do radiador.

OBSERVAÇÕES
• Para mais pormenores sobre a abertura e fecho da grelha do radiador, consulte “METHOD FOR OPENING

AND CLOSING RADIATOR GRILLE” (Método para abrir e fechar a grelha do radiador).
• Para mais pormenores sobre a abertura e fecho da grelha da máquina equipada com arrancador, consulte

ATTACHMENTS AND OPTIONS, “METHOD FOR OPENING AND CLOSING RADIATOR GRILLE” (Aces-
sórios e opções, método para abrir e fechar a grelha do radiador).

MANUTENÇÃO A CADA 2000 HORAS
A manutenção para cada 50, 250 e 500 e 1000 horas de serviço deve ser efetuada ao mesmo tempo.
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MÉTODO PARA MUDAR O ÓLEO NO DEPÓSITO HIDRÁULICO, SUBSTITUIR O
CARTUCHO DO FILTRO DO ÓLEO HIDRÁULICO, SUBSTITUIR O CARTUCHO DO
FILTRO DO ÓLEO HST E LIMPAR O FILTRO DO DEPÓSITO HIDRÁULICO

kk AVISO
• Imediatamente após o motor ser parado, as suas peças e o óleo estão ainda muito quentes e po-

dem causar queimaduras. Espere que a temperatura desça e depois inicie o trabalho.
• Quando o bujão de enchimento do óleo é removido, o óleo pode salpicar. Rode o bujão lentamente

para aliviar a pressão interna, depois remova-o cuidadosamente.
• Pare o motor, e rode as chaves do interruptor de arranque e do interruptor de desconexão da bate-

ria para as posições OFF (desligado) quando manusear a bateria.
 
Capacidade de reabastecimento: 63 ℓ
Prepare um recipiente de óleo para receber o óleo, uma chave de filtro e uma mangueira.
Utilize uma mangueira que consiga alcançar o recipiente para receber o óleo.
1. Desça o equipamento de trabalho até ao solo e pare o motor.
2. Desaperte o tampão do bocal de enchimento do óleo (F)

lentamente no topo do depósito hidráulico para aliviar a
pressão interna no depósito hidráulico.

3. Remove o tampão.
4. Abra a tampa de inspeção do depósito hidráulico no lado

esquerdo da máquina.

5. Retire a arruela (1) na parte inferior do depósito hidráulico.

6. Remova a mangueira de drenagem (2).
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7. Instale a mangueira de drenagem (2) que foi removida, na
porta de drenagem (3) e passe-a através do orifício da
chapa inferior.

8. Coloque um recipiente de óleo para recolher o óleo por
baixo da mangueira de drenagem (2).

9. Desaperte a válvula de drenagem (4) e drene o óleo.
Quando desapertar a válvula de drenagem (4), tenha cui-
dado para que o óleo não vá para cima de si.

10. Aperte a válvula de drenagem (4).

11. Remova a tampa (5) do depósito de reserva.

12. Remova os parafusos (6) (3 pontos) e remova o depósito
de reserva (7).

13. Remova os parafusos (8) (4 pontos) da flange de sucção.
14. Levante a mangueira (9).
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15. Remova os parafusos (10) (2 pontos) da flange de sucção.

16. Puxe o filtro (11) para fora.
17. Remova a sujidade, etc. do filtro (11), depois lave-o com o

gasóleo limpo ou óleo de lavagem.
18. Instale o filtro (11) e aperte-o com parafusos (10) (2 pon-

tos).
Nesse momento, certifique-se de que substitui o anel (12)
(lado do filtro) por um novo e instale-o.

19. Instale a flange de sucção com parafusos (8) (4 peças).
Nesse momento, certifique-se de que substitui o anel (13)
(lado do filtro) por um novo e instale-o.

20. Devolva o depósito de reserva (7) à posição original e instale-o com os parafusos (6).
21. Instale a tampa (5) do depósito de reserva.
22. Coloque um recipiente de óleo por baixo do filtro do óleo

hidráulico.
23. Rode o cartucho do filtro de óleo hidráulico (14) para a es-

querda utilizando uma chave de filtros e retire-o.
24. Coloque um recipiente para recolher o óleo drenado por

baixo da mangueira (2).
25. Limpe a cabeça do filtro.
26. Encha o novo cartucho do filtro com óleo limpo, lubrifique

a vedação e a parte de rosca do novo cartucho do filtro
com óleo (ou aplique uma camada fina de massa lubrifi-
cante), depois instale-o na cabeça do filtro.

27. Depois de a superfície de vedação tocar na superfície de vedação da cabeça do filtro, aperte o cartucho do
filtro aproximadamente 2/3 de volta.
A Komatsu recomenda a utilização de cartuchos de origem da Komatsu.

28. Abra a tampa de inspeção do depósito de combustível no lado direito da máquina.
29. Rode o cartucho do filtro de óleo HST (15) para a esquer-

da para removê-lo usando a chave de filtros.
30. Limpe a cabeça do filtro.
31. Encha o novo cartucho do filtro com óleo limpo, lubrifique

a vedação e a parte de rosca do novo cartucho do filtro
com óleo (ou aplique uma camada fina de massa lubrifi-
cante), depois instale-o na cabeça do filtro.

32. Depois de a superfície de vedação tocar na superfície de
vedação da cabeça do filtro, aperte o cartucho do filtro
aproximadamente 2/3 de volta.
A Komatsu recomenda a utilização de cartuchos de origem da Komatsu.

33. Adicione a quantidade de óleo especificada pelo bocal de enchimento de óleo (F).
34. Instale a tampa do bocal de enchimento de óleo (F).

MANUTENÇÃO PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO

4-67



35. Verifique se o nível de óleo está correto.
36. Purgue o ar do circuito hidráulico.

Para mais pormenores sobre a purga de ar, consulte “METHOD FOR BLEEDING AIR FROM HYDRAULIC
CIRCUIT” (Método para purgar o ar do circuito hidráulica).

MÉTODO PARA VERIFICAR E ALIVIAR A PRESSÃO DE CARGA DO GÁS AZOTO
NO ACUMULADOR (PARA O CIRCUITO DE CONTROLO)

kk AVISO
O acumulador está carregado com gás azoto a alta pressão, pelo que uma operação incorreta pode cau-
sar uma explosão, que resultará em ferimentos graves ou a morte. Para manusear, siga sempre o se-
guinte.
• A pressão no circuito hidráulico não pode ser completamente eliminada. Quando remover o equipa-

mento hidráulico, não se coloque na direção para onde o óleo salpica quando realizar a operação.
Além disso, solte os parafusos lentamente quando realizar o trabalho.

• Não o desmonte.
• Não o aproxime de chamas nem o deite no lume.
• Não realize a perfuração, soldadura ou corte de chama.
• Não lhe dê pancadas, não o faça rolar nem o sujeite a qualquer tipo de impacto.
• Quando o deitar fora, o gás tem de ser libertado. Para efetuar este trabalho, contacte o seu repre-

sentante da Komatsu.
 

NOTA
Se a pressão da carga de gás azoto no interior do acumulador for baixa e as operações continuarem,
torna-se impossível libertar a pressão restante no interior do circuito hidráulico se ocorrer uma falha na
máquina.

FUNCIONAMENTO DO ACUMULADOR
O acumulador (1) acumula a pressão no circuito de controlo.
Mesmo depois do motor ter parado, o circuito de controlo pode
ser operado, deste modo são possíveis as seguintes ações.
• Se a alavanca de controlo for acionada para baixar o equi-

pamento de trabalho, é possível que este se desloque pa-
ra baixo por ação do seu próprio peso.

• A pressão no circuito hidráulico pode ser libertada.

MÉTODO PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO ACUMULADOR

kk CUIDADO
Quando operar a alavanca de controlo da lâmina para baixar a lâmina, verifique a segurança ao redor da
máquina.
 

NOTA
Se a pressão da carga de gás azoto no interior do acumulador for baixa e as operações continuarem,
torna-se impossível libertar a pressão restante no interior do circuito hidráulico se ocorrer uma falha na
máquina.
Substitua o acumulador a cada 2 anos ou a cada 4000 horas, o que ocorrer primeiro.
Verifique a pressão de carga do gás azoto da seguinte forma.
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1. Coloque a máquina em terreno firme e nivelado.
2. Coloque a alavanca do travão de estacionamento na posi-

ção LOCK (L) (bloquear).

3. Eleve o equipamento de trabalho (lâmina) para o limite su-
perior.

NOTA
Realize o seguinte procedimento (para baixar a lâmina até ao chão) dentro de 15 segundos após a para-
gem do motor.
Quando o motor é parado, a pressão no interior do acumulador baixa gradualmente, por isso, esta ins-
peção só pode ser realizada imediatamente após a paragem do motor.
4. Com o equipamento de trabalho no limite superior, rode o

interruptor de arranque para a posição OFF (A) (desliga-
do) e pare o motor.

5. Rode o interruptor de arranque para a posição ON (ligado)
(B).
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6. Coloque a alavanca do bloqueio do equipamento de traba-
lho na posição FREE (F) (desbloquear).

7. Acione a alavanca de controlo da lâmina completamente
na direção de baixar a lâmina.

8. Verifique se o equipamento de trabalho baixa até ao chão
sob ação do seu próprio peso.

Nos seguintes casos, a pressão de carga do gás do acumulador baixou. Contacte o seu representante da Ko-
matsu.
• O equipamento de trabalho não baixa
• Para enquanto baixa

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO DO ALTERNADOR
Peça ao seu representante da Komatsu para verificar o alternador.
Se o motor for posto a trabalhar com frequência, realize esta inspeção a cada 1000 horas.

MÉTODO PARA VERIFICAR E AJUSTAR A FOLGA DA VÁLVULA DO MOTOR
Para a inspeção e manutenção são necessárias ferramentas especiais. Contacte o seu representante da Ko-
matsu para realizar este trabalho.

MÉTODO PARA VERIFICAR O AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO
Peça ao seu representante da Komatsu que faça a inspeção do amortecedor de vibração.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O ELEMENTO DO FILTRO DE KCCV

kk AVISO
Imediatamente após o motor ser parado, as peças estão ainda muito quentes. Não substitua o elemento
imediatamente. Espere que todas as peças arrefeçam antes de iniciar o trabalho.
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NOTA
• A Komatsu recomenda a utilização de peças sobresselentes de origem Komatsu.
• Se o motor for operado sem o elemento do filtro, o turbocompressor e o refrigerador posterior fi-

cam sujos e o seu desempenho baixa, podendo causar problemas no motor, como rotações exces-
sivas causadas pela sucção de óleo. Logo, não coloque o motor a trabalhar sem o elemento do fil-
tro.

• O elemento do filtro não pode ser limpo. A lavagem ou a regeneração do elemento do filtro irá de-
gradar o desempenho do filtro. Como resultado, o turbocompressor e o refrigerador posterior ficam
sujos e o desempenho baixa ou a pressão do cárter aumenta. Nunca reutilize o elemento do filtro,
pois o mesmo pode causar avarias no motor.

• Após a substituição do elemento do filtro, se o KCCV não for devidamente montado, poderão verifi-
car-se fugas de óleo ou gás liberto. Substitua o elemento do filtro através do procedimento correto.

• Antes de substituir o elemento, desligue sempre o motor e limpe a área em volta do KCCV.
Prepare a chave especial para o KCCV e um recipiente para receber o óleo.
1. Remova a tampa lateral do motor (1) no lado direito da

máquina.

O ventilador KCCV está localizado na posição indicada na
figura.

Para obter pormenores sobre como utilizar a chave espe-
cial, consulte a figura.
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2. Desaperte o anel (4) do ventilador KCCV (2) utilizando a
chave especial.

3. Depois de retirar o anel (4), remova a caixa (5) do corpo
(3) e remova o elemento (6).
Pode existir óleo acumulado ou preso na caixa e no ele-
mento. Tenha cuidado para não derramar o óleo quando
substituir o elemento.

OBSERVAÇÕES
Quando a temperatura ambiente é baixa, água ou matéria
emulsionada poderão aderir ao interior do KCCV devido à
condensação do vapor da água no gás libertado. Contudo,
se o nível do líquido de refrigeração for normal, não se tra-
ta de um problema.

4. Remova o anel (7) utilizado preso à caixa (5) e instale um
anel novo incluído no kit de manutenção.
Aplique óleo do motor no novo anel.

5. Fazendo coincidir as marcas ◇ (8) do novo elemento com
a marca ◇ (9) da caixa, insira o elemento com firmeza até
à extremidade do corpo.
Ao inserir, proceda com cuidado para que a saliência (10)
na caixa seja unida ao lábio de borracha (11) do elemento.
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6. Alinhe a posição da marca ◇ (9) na caixa com a da marca
◇ (12) da etiqueta do corpo do filtro, depois, instale a cai-
xa no corpo do filtro.
O elemento apenas pode ser instalado quando a sua gar-
ra (13) e a garra (14) da caixa estiverem devidamente in-
seridas na ranhura (15) do corpo. As bases (16) e (17) são
ovais. Proceda com extremo cuidado de modo que as ba-
ses correspondam entre si.

7. Encaixe o anel (4) na parte roscada do corpo e aperte-o
com a mão firmemente até parar.

8. Aperte o anel mais 1/15 a 2/15 de volta (1 a 2 saliências
do anel) utilizando a chave especial.
Se o motor for operado com o anel insuficientemente
apertado, poderão verificar-se fugas de óleo e gás liberto.

9. Verifique a mangueira do KCCV quanto a fugas, fendas e
braçadeiras soltas.
Substitua como necessário.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O FILTRO DE DEF

kk AVISO
Imediatamente após o motor ser parado, as peças estão ainda muito quentes. Não substitua o filtro ime-
diatamente. Espere que todas as peças arrefeçam antes de iniciar o trabalho.
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NOTA
• A Komatsu recomenda a utilização de peças sobresselentes de origem Komatsu.
• Se a máquina for operada sem o filtro de DEF ligado, ou com um filtro que não seja de peças origi-

nais da Komatsu, materiais estranhos podem entrar na bomba de DEF e no injetor de DEF, o que
provocará a avaria da máquina. Nunca opere a máquina sem o filtro de DEF ligado, nem use o filtro
que não seja de peças originais da Komatsu.

• O filtro de DEF não pode ser lavado. A lavagem ou a regeneração do mesmo irá degradar o desem-
penho do filtro, e causar a rotura do depósito de DEF. Nunca reutilize o filtro.

• A montagem indevida do filtro de DEF pode causar a fuga de DEF. Substitua o filtro de DEF através
do procedimento correto.

• O DEF congela a –11 °C. Se estiver congelado, a substituição do filtro torna-se difícil. Substitua o
filtro quando a temperatura em torno da bomba de DEF for superior a -11 °C, e na condição de que
o DEF não esteja congelado.

Após o motor ter parado, os dispositivos do sistema de DEF purgam automaticamente o DEF no injetor de DEF
e na bomba de DEF e devolvem-no ao depósito de DEF para evitar a avaria dos dispositivos causada pelo con-
gelamento do DEF ou pela deposição de ureia.
Após o motor ter parado, os dispositivos ainda são operados durante alguns minutos. Antes de substituir o fil-
tro, limpe primeiro em volta da bomba de DEF depois dos dispositivos do sistema de DEF pararem.
Itens a serem preparados
• Ferramenta de remoção do filtro de DEF

O filtro de DEF está localizado na posição indicada na figura.
Antes de substituir o filtro de DEF, remova os parafusos de
montagem dos seguintes locais, e remova a tampa (A).
• Dentro da tampa do bujão de enchimento do depósito de

DEF, os parafusos de montagem (B) (2 pontos)
• No lado esquerdo, dentro da tampa de inspeção do depó-

sito hidráulico no lado esquerdo da máquina, os parafusos
de montagem (C) (3 pontos)

1. Remova o tampão do filtro (1) no fundo da bomba de DEF,
e remova o elemento equalizador (2).
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2. Rode o tampão (4) da ferramenta de remoção do filtro (3)
e remova-o.

3. Verifique a instalação do espaçador (5).

4. Introduza a ferramenta de remoção do filtro (3) no fundo
da bomba de DEF e empurre-a manualmente.

5. Verifique se a ferramenta de remoção do filtro (3) está
completamente introduzida até ao fim.
Introduza a ferramenta de remoção do filtro até ao fim
quando já não a conseguir empurrar mais.

6. Rode a ferramenta de remoção do filtro (3) no sentido in-
verso e remova o filtro (6).
O filtro (6) é removido e pode retirá-lo em conjunto com a
ferramenta de remoção do filtro (3).
Se o filtro (6) não puder ser removido da bomba de DEF,
agarre a ferramenta de remoção do filtro (3), puxe-a para
baixo, e então será removido.

7. Deslize o filtro (6) para baixo e remova o espaçador (5) da
ferramenta de remoção do filtro (3).
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8. Puxe o filtro (6) para cima enquanto empurra a ponta da
ferramenta de remoção do filtro (3) e remova-o.

9. Volte a colocar o espaçador removido (5) na ferramenta
de remoção do filtro (3) e mantenha-os.

10. Introduza um novo filtro e um novo elemento equalizador
no fundo da bomba de DEF, e aperte-os ligeiramente ma-
nualmente.

11. Aperte o tampão do filtro (1).
Binário de aperto: 20 a 25 Nm {2,0 a 2,5 kgm}

MANUTENÇÃO A CADA 4000 HORAS
A manutenção para cada 50, 250, 500, 1000, e 2000 horas de serviço deve ser efetuada ao mesmo tempo.

SUBSTITUIR PEÇAS DE VIDA DEFINIDA
A qualidade dos materiais destas peças altera-se à medida que o tempo passa, sendo provável que estas se
desgastem ou se deteriorem.
Substitua-as a cada 2 anos ou a cada 4000 horas, o que ocorrer primeiro.
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LISTA DE PEÇAS DE VIDA DEFINIDA
N.º Peças de substituição periódica

1 Sistema de combustí-
vel Mangueira de combustível

Peça ao seu representante da Ko-
matsu que proceda à substituição.

2 Sistema de lubrifica-
ção do motor Mangueira do filtro de óleo do motor

3 Sistema de direção Mangueira do circuito de alta pressão

4 Sistema de travagem Mangueira de pressão do óleo dos travões

5 Conversor do binário,
sistema de transmis-
são (incluindo HST)

Mangueira do circuito de transmissão (incluindo
HST)

6 Sistema hidráulico do
equipamento de tra-
balho

Mangueira de saída da bomba do equipamento
de trabalho

Mangueira LS da bomba do equipamento de tra-
balho
Mangueira para ventoinha de acionamento hi-
dráulico

Mangueira externa do equipamento de trabalho
• Mangueira de elevação da lâmina
• Mangueira de inclinação da lâmina
• Mangueira de ângulo da lâmina
• Mangueira de elevação do escarificador

7 Outros Acumulador PPC

MÉTODO PARA VERIFICAR A BOMBA DE ÁGUA
Verifique se há fugas de água em volta da bomba de água.
Se for detetada alguma anomalia, peça ao seu representante da Komatsu que proceda à reparação ou substi-
tuição das peças.

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE
Peça ao seu representante da Komatsu para verificar o motor de arranque.
Se o motor for posto a trabalhar com frequência, realize esta inspeção a cada 1000 horas.
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MÉTODO PARA SUBSTITUIR O ACUMULADOR (PARA O CIRCUITO DE CON-
TROLO)

kk AVISO
O acumulador está carregado com gás azoto a alta pressão, pelo que um manuseamento indevido pode
causar uma explosão, que resultará em ferimentos graves ou a morte, ou danos. Para manusear, siga
sempre o seguinte.
• A pressão no circuito hidráulico não pode ser completamente eliminada. Quando remover o equipa-

mento hidráulico, não se coloque na direção para onde o óleo salpica quando realizar a operação.
Além disso, desaperte os parafusos lentamente quando realizar o trabalho.

• Não desmonte.
• Não o aproxime de chamas nem o deite no lume.
• Não realize perfurações, soldaduras nem cortes por chama.
• Não lhe dê pancadas, não o faça rolar nem o sujeite a qualquer tipo de impacto.
• Quando o deitar fora, o gás tem de ser libertado. Para efetuar este trabalho, contacte o seu repre-

sentante da Komatsu.
 

NOTA
Se a pressão da carga de gás azoto no interior do acumulador for baixa e as operações continuarem,
torna-se impossível libertar a pressão restante no interior do circuito hidráulico se ocorrer uma falha na
máquina.
Peça ao seu representante da Komatsu que proceda à sua substituição.
Substitua o acumulador (1) cada 2 anos ou cada 4000 horas, o
que ocorrer primeiro.

MÉTODO PARA VERIFICAR SE A BRAÇADEIRA DA TUBAGEM DE ALTA PRES-
SÃO DO MOTOR ESTÁ DESAPERTADA E SE A BORRACHA ENDURECEU
NOTA
Se a operação do motor é continuada enquanto algum parafuso é desapertado ou qualquer borracha é
endurecida ou removida, as partes em contacto da tubagem de alta pressão podem estar gastas e po-
dem ser partidas pela vibração. Verifique sempre se as braçadeiras da tubagem de alta pressão adequa-
das estão corretamente instaladas.
Verifique visualmente ou com um dedo para verificar se a parte de borracha não endureceu e se não há parafu-
sos soltos das braçadeiras de montagem (2 pontos) para a tubagem de alta pressão entre a bomba de abaste-
cimento e o corrimão comum.
• Em caso de parafusos soltos ou de parte da borracha endurecida, peça ao seu representante da Komatsu

que efetue a sua substituição.
• A substituição da tubagem de alta pressão tem de ser feita como um todo.
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MÉTODO PARA VERIFICAR SE O TAMPÃO DE PREVENÇÃO DE PULVERIZA-
ÇÃO DE COMBUSTÍVEL SE PERDEU E SE A BORRACHA ENDURECEU
Os tampões de prevenção de pulverização de combustível (10 pontos) na tubagem de injeção de combustível e
em ambas as extremidades da tubagem de alta pressão atuam para evitar que o combustível entre em contac-
to com as peças a elevadas temperaturas do motor e para evitar provocar um incêndio se houver fuga de com-
bustível ou se este for pulverizado.
Verifique os tampões de prevenção de pulverização de combustível visualmente ou com um dedo para ver se
algum deles deslizou, ou se parte de borracha endureceu.
Em caso de parafusos soltos ou de borracha endurecida, peça ao seu representante da Komatsu que efetue a
sua substituição.

MANUTENÇÃO A CADA 4500 HORAS
A manutenção para cada 50, 250 e 500 horas deve ser efetuada ao mesmo tempo.
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MÉTODO PARA LIMPAR O DEPÓSITO DE DEF
Peça ao seu representante da Komatsu que faça a limpeza do depósito de DEF.

MÉTODO PARA LIMPAR A PARTE DE MONTAGEM DO DEPÓSITO DE DEF
Peça ao seu representante da Komatsu que faça a limpeza da parte de montagem do depósito de DEF.

MANUTENÇÃO A CADA 8000 HORAS
A manutenção para cada 50, 250, 500, 1000 e 2000 e 4000 horas de serviço deve ser efetuada ao mesmo
tempo.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR O TAMPÃO DE PREVENÇÃO DE PULVERIZAÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
Peça ao seu representante da Komatsu que substitua os tampões de prevenção da pulverização de combustí-
vel.

MANUTENÇÃO A CADA 9000 HORAS
A manutenção para cada 50, 250, 500, 1000, e 4500 horas de serviço deve ser efetuada ao mesmo tempo.

MÉTODO PARA SUBSTITUIR A MANGUEIRA DEF
Peça ao seu representante da Komatsu que faça a substituição da mangueira DEF.

FIM DA VIDA ÚTIL
• Para uma desmontagem segura da máquina no fim da sua vida útil, por favor, contacte o seu representan-

te da Komatsu local.
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ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES: D51EX-24
Com ângulo de potência, lâmina niveladora inclinável, cabina ROPS

Item Unidade D51EX-24

Peso da máquina  kg
13620
[13680]

Modelo do motor - Motor a diesel Komatsu
SAA6D107E-3

Potência nominal

SAE J1995 (bruto)
 kW /
 min-1

99,2 / 2200

ISO 14396 99,2 / 2200

ISO 9249/SAE J1349 (líqui-
do) 97,6 / 2200

A Comprimento total  mm 4800

B Altura total (incluindo antena KOMTRAX)  mm 3015

C Largura total  mm 3045

Velocidade de deslocação
(Modo de mudança rápida)

Avanço (1.ª/2.ª/3.ª)  km/h 3,4/5,6/9,0

Marcha-atrás (1.ª/2.ª/
3.ª)  km/h 4,1/6,5/9,0

Velocidade de deslocação
(Modo de mudança variável)

Deslocação para a fren-
te  km/h 0,8 a 9,0

Marcha-atrás  km/h 0,8 a 9,0

Amplitude da temperatura ambiente de trabalho para
a operação e o armazenamento  °C -20 a 40

[ ]: Quando a lâmina larga estiver instalada.

ESPECIFICAÇÕES: D51PX-24
Com ângulo de potência, lâmina niveladora inclinável, cabina ROPS
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Item Unidade D51PX-24

Peso da máquina  kg
14040
[14100]

Modelo do motor - Motor a gasóleo Komatsu
SAA4D107E-3

Potência nominal

SAE J1995 (bruto)
 kW /
 min-1

99,2 / 2200

ISO 14396 99,2 / 2200

ISO 9249/SAE J1349 (líqui-
do) 97,6 / 2200

A Comprimento total  mm
4800

[4850}

B Altura total (incluindo antena KOMTRAX)  mm 3015

C Largura total  mm 3350

Velocidade de deslocação
(Modo de mudança rápida)

Avanço (1.ª/2.ª/3.ª)  km/h 3,4/5,6/9,0

Marcha-atrás (1.ª/2.ª/
3.ª)  km/h 4,1/6,5/9,0

Velocidade de deslocação
(Modo de mudança variável)

Deslocação para a fren-
te  km/h 0,8 a 9,0

Marcha-atrás  km/h 0,8 a 9,0

Amplitude da temperatura ambiente de trabalho para
a operação e o armazenamento  °C -20 a 40

[ ]: Quando a lâmina de grande capacidade estiver instalada.
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ACESSÓRIOS E OPÇÕES

AVISO
Leia e certifique-se de que compreendeu a secção sobre SEGURANÇA antes
de ler esta secção.
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PRECAUÇÕES GERAIS
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
A instalação de acessórios ou de equipamentos opcionais não autorizados pela Komatsu afetará não só a vida
útil da máquina, mas também originará problemas com a segurança.
Antes de instalar acessórios não listados neste Manual de Operação e Manutenção, contacte primeiro o seu
representante da Komatsu. Se não contactar a Komatsu, não poderemos aceitar qualquer responsabilidade por
acidentes ou avarias.

kk AVISO
Precauções gerais
• Leia com muita atenção o manual de instruções dos acessórios, e precisa de compreender comple-

tamente o método de operação antes de utilizar a máquina.
Se perder o manual de instruções, encomende um novo exemplar ao seu representante da Komat-
su.

• Para evitar ferimentos graves ou a morte provocados pela má utilização, não coloque o pé no pedal
a menos que esteja a operar o pedal.

Precauções para operações de remoção e instalação
Quando instalar ou desinstalar um acessório, siga os seguintes itens e trabalhe com segurança.
• Escolha uma superfície firme e nivelada quando instalar ou desinstalar um acessório.
• Quando trabalhar juntamente com um ou mais trabalhadores, combine os sinais e siga-os quando

realizar a operação.
• Quando transportar com objetos pesados (mais de 25 kg), use uma grua.
• Quando remover uma peça pesada, coloque sempre um apoio por baixo da peça antes de a remo-

ver.
Ao elevar uma carga com uma grua, tenha um cuidado especial com o centro de gravidade.

• É perigoso realizar trabalhos quando a carga foi suspensa por uma grua. Baixe sempre a carga
num suporte e certifique-se de que está segura.

• Quando desinstalar ou instalar um acessório, coloque-o em posição estável para evitar que caia.
• Nunca se ponha debaixo da carga suspensa por uma grua.

Coloque-se sempre num local que seja seguro no caso da carga cair.
 

NOTA
É necessário estar habilitado para trabalhar com uma grua. Nunca permita que a grua seja manobrada
por uma pessoa não habilitada para o efeito.
Para pormenores sobre as operações de remoção e instalação, contacte o seu revendedor da Komatsu.
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MANUSEAR O ESCARIFICADOR HIDRÁULICO
Este escarificador é aplicável ao D51EX.

VISTA GERAL

(1) Cilindro do arrancador
(2) Ligação
(3) Lança

(4) Haste
(5) Ponta
(6) Suporte

EXPLICAÇÃO DOS COMPONENTES
ALAVANCA DE CONTROLO DO ARRANCADOR

kk AVISO
Quando realizar a inspeção ou a manutenção na máquina, ou quando estacionar a máquina, baixe o es-
carificador até ao solo e coloque a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho na posição LOCK
(bloquear).
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A alavanca de controlo do arrancador é utilizada para operar o
arrancador.
(a) ELEVAR: O escarificador sobe.
(b) MANTER: O arrancador é parado e mantido nesta posição.
(c) BAIXAR: O escarificador desce.

OBSERVAÇÕES
Opere a alavanca de bloqueio do equipamento de trabalho for
colocada na posição LOCK (L) (bloqueado), a operação do es-
carificador é bloqueada.

GRELHA DO RADIADOR
Abra e feche a grelha do radiador conforme necessário na verificação e manutenção.

MÉTODO PARA ABRIR E FECHAR A GRELHA DO RADIADOR
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• Pare o motor antes de abrir ou fechar a grelha do radiador, e abra-a ou feche-a enquanto a ventoi-

nha estiver parada.
Se tocar na ventoinha em rotação, irá provocar ferimentos graves ou a morte.

• Proceda com cuidado para não entalar os dedos na folga entre a grelha do radiador e o depósito
quando abrir e fechar a grelha do radiador.

• Certifique que o bloqueio está colocado em segurança quando abrir a grelha do radiador. Verifique
o bloqueio e também a peça de ligação por anomalias.

• Proceda com cuidado para não bater com a cabeça, etc. contra a grelha do radiador quando a abrir.
• Verifique as mangueiras e a tubagem que se movem juntas com a grelha do radiador por fendas e

danos.
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MÉTODO PARA ABRIR A GRELHA DO RADIADOR
1. Remova os parafusos (1) (4 pontos) na parte inferior da

grelha do radiador e remova a tampa (2).

2. Puxe a grelha do radiador para trás e eleve-a para cima.
3. Abra a grelha do radiador para a posição completamente

aberta, verifique se está bloqueada, e depois solte a sua
mão.

MÉTODO PARA FECHAR A GRELHA DO RADIADOR
NOTA
A grelha do radiador não pode ser fechada se não estiver desbloqueada. Se tentar fechar a grelha do
radiador sem desbloqueá-la, esta pode partir.
1. Levante a grelha do radiador, e empurre a barra de liberta-

ção do bloqueio (3) na direção da seta.
O bloqueio é solto.

2. Instale a tampa (2) e aperte os parafusos (1) (4 pontos) na
parte inferior da grelha do radiador.

OPERAÇÕES E CONTROLOS DA MÁQUINA
VERIFICAÇÕES E AJUSTES ANTES DE PÔR O MOTOR A FUNCIONAR
MÉTODO PARA VERIFICAR EM REDOR
Verifique o desgaste da ponta da haste, verifique a montagem e se os rebites estão danificados.

ACESSÓRIOS E OPÇÕES MANUSEAR O ESCARIFICADOR HIDRÁULICO

6-5



Se encontrar algum problema, substitua ou mande reparar.

PRECAUÇÕES PARA A OPERAÇÃO
• Baixe o escarificador gradualmente quando começar a deslocar a máquina. Conduza a máquina a baixa

velocidade. Quando a profundidade de escavação ótima for alcançada, desloque a alavanca de controlo
do escarificador para a posição HOLD (manter).
Não escave com a haste em profundidade quando começar as operações de escavação.

• Durante o funcionamento do escarificador, nunca vire a máquina repentinamente nem ande em marcha-
-atrás. Quando virar a máquina repentinamente ou andar em marcha-atrás, eleve a haste da superfície do
chão.

• Quando realizar operações de escavação apenas com uma haste, utilize sempre a haste central. Retire as
hastes laterais.

• A extremidade do ponto toca no solo no início de uma subida e no final de uma descida. Se o solo estiver
duro nesse momento, o escarificador pode ser danificado. Para evitar isto, eleve a haste para a posição
mais alta.

AJUSTAR O EQUIPAMENTO DE TRABALHO
MÉTODO PARA AJUSTAR A PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO
Existem orifícios da cavilha de montagem na haste. Selecione um deles, dependendo da profundidade de esca-
vação.

Posição do orifício da
cavilha Utilização

Profundidade máxima de
escavação

( mm)

(A)

Quando há
a necessida-
de especial
de fazer
uma escava-
ção profun-
da

508

(B) Situação
normal 428

Quando alterar a profundidade da escavação, faça o seguinte:
1. Retire a contracavilha (1).
2. Retire a cavilha (2).
3. Altere a posição do orifício da haste, e introduza a cavilha

(2).
4. Introduza a contracavilha (1).
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MÉTODO PARA SUBSTITUIR A PONTA DO ESCARIFICADOR
É instalada uma ponta para proteger a haste. Se a ponta estiver gasta, substitua-a de acordo com o seguinte
procedimento.
1. Coloque um retrator de cavilha na cavilha indicada pela

seta e bata no mesmo com um martelo para fazer sair a
cavilha.
A cavilha sai.

2. Substitua a ponta.
3. Insira a cavilha até meio.
4. Desloque a cavilha para dentro com o martelo.

PROBLEMAS E MEDIDAS A TOMAR
OUTROS PROBLEMAS
• Contacte o seu representante da Komatsu sobre as soluções indicadas com (*) na coluna das soluções.
• No caso de problemas ou causas que não estejam listados abaixo, peça ao seu representante da Komatsu

que proceda às reparações.

Problema Causas principais Solução

Falta de força de elevação e im-
pulso do escarificador.
Deslocação lenta

Óleo hidráulico inadequado Adicione óleo até ao nível
especificado, consultando
MANUTENÇÃO A CADA 250
HORAS.

Bomba defeituosa Verifique, repare. (*)

Ajuste incorreto da válvula de escape Verifique, ajuste. (*)

Válvula de controlo e válvula de segurança defei-
tuosas

Verifique, repare. (*)

Bobina da válvula defeituosa Verifique, repare. (*)

Anel do pistão, vedação ou válvula defeituosos Verifique, repare. (*)

Interior da tubagem obstruído Verifique, repare. (*)

O cilindro perde a energia que ti-
nha.

Fuga da tubagem do óleo ou da mangueira Aperte, verifique, substitua o
anel ou a mangueira.

Anel do pistão ou vedação defeituosos Substitua. (*)

Válvula do pistão defeituosa Verifique, repare. (*)

Bobina da válvula defeituosa Verifique, repare. (*)

Válvula de segurança defeituosa, válvula de suc-
ção defeituosa

Verifique, repare. (*)

A pressão do óleo não sobe. Interior da tubagem obstruído Repare. (*)

Ajuste incorreto da válvula de escape Verifique, ajuste. (*)

VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO A CADA 250 HORAS
MÉTODO PARA LUBRIFICAR
1. Baixe o escarificador até ao solo e pare o motor.
2. Com uma bomba de lubrificação, injete massa lubrificante através do acesso de lubrificação.

ACESSÓRIOS E OPÇÕES MANUSEAR O ESCARIFICADOR HIDRÁULICO

6-7



3. Após a lubrificação, limpe a massa lubrificante usada que possa ter sido empurrada para fora.

(1) Cavilha da base do cilindro do escarificador
(1 ponto)

(2) Cavilha da extremidade da haste do cilindro
do escarificador (1 ponto)

(3) Cavilha da união (8 pontos)

MÉTODO PARA VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO NO DEPÓSITO HIDRÁULI-
CO, ADICIONAR ÓLEO
1. Coloque a máquina num terreno nivelado e baixe o equipamento de trabalho até ao solo.

Se a máquina estiver inclinada, posicione-a nivelada.
2. Coloque a lâmina na perpendicular e baixe-a até ao solo.
3. Faça a ponta do escarificador tocar no solo.
4. Pare o motor.
5. Verifique o nível do óleo no depósito hidráulico.

Para pormenores, consulte OPERATION, “METHOD FOR CHECKING OIL LEVEL IN HYDRAULIC TANK,
ADDING OIL” (Operação, Método para verificar o nível do óleo no depósito hidráulico, adicionar óleo).

ESPECIFICAÇÕES: D51EX-24
Ângulo de potência, lâmina niveladora inclinável (Máquina com escarificador)

Item Unidade D51EX-24

Peso da máquina
(excluindo o peso do operador)

 kg 14570

Peso da unidade do escarifica-
dor  kg 872

A Comprimento total  mm 5850

Número de hastes - 3

MANUSEAR O ESCARIFICADOR HIDRÁULICO ACESSÓRIOS E OPÇÕES
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SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DE PEÇAS DE VIDA DEFINI-
DA
Para uma utilização segura da máquina durante um período prolongado, deve substituir periodicamente as pe-
ças essenciais à segurança e as peças relacionadas com a prevenção de incêndios listadas na tabela de peças
de vida definida.
A qualidade dos materiais destas peças altera-se à medida que o tempo passa, sendo provável que estas se
desgastem ou se deteriorem. No entanto, é difícil determinar o nível de desgaste ou de deterioração na altura
da manutenção periódica. Por isso, é necessário substituí-las por novas, independentemente do seu estado,
depois de um determinado período de utilização. É importante assegurar que estas peças mantêm sempre o
seu rendimento total.
Além disso, se notar alguma anomalia em qualquer uma destas peças, substitua-a por uma nova mesmo que a
altura da substituição periódica para esta peça ainda não tenha chegado.
Se qualquer uma das abraçadeiras das mangueiras apresentar qualquer tipo de deterioração como, por exem-
plo, deformações ou fissuras, substitua as abraçadeiras ao mesmo tempo que as mangueiras.
Efetue também as seguintes verificações nas mangueiras hidráulicas que não necessitam de ser substituídas
periodicamente. Aperte todas as mangueiras soltas e substitua as mangueiras defeituosas, conforme necessá-
rio.
Quando substituir as mangueiras, substitua sempre ao mesmo tempo os anéis, as juntas e outras peças do
género.
Peça ao seu representante da Komatsu que substitua as peças de vida definida.

LISTA DE PEÇAS DE VIDA DEFINIDA
N.º Peças de substituição periódica Intervalo de substituição

1 Sistema de combustí-
vel Mangueira de combustível

A cada 2 anos ou 4000 horas, o que
ocorrer primeiro

2 Sistema de lubrifica-
ção do motor Mangueira do filtro de óleo do motor

3 Sistema de direção Mangueira do circuito de alta pressão

4 Sistema de travagem Mangueira de pressão do óleo dos travões

5 Conversor do binário,
sistema de transmis-
são (incluindo HST)

Mangueira do circuito de transmissão (incluindo
HST)

6 Sistema hidráulico do
equipamento de tra-
balho

Mangueira de saída da bomba do equipamento
de trabalho

Mangueira LS da bomba do equipamento de tra-
balho
Mangueira para ventoinha de acionamento hi-
dráulico

Mangueira externa do equipamento de trabalho
• Mangueira de elevação da lâmina
• Mangueira de inclinação da lâmina
• Mangueira de ângulo da lâmina
• Mangueira de elevação do escarificador

7 Outros Acumulador PPC

Cinto de segurança

A cada 3 anos após o início da utili-
zação ou 5 anos após o fabrico do
cinto de segurança, o que ocorrer
primeiro.

SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DE PEÇAS DE VIDA DEFINIDA PEÇAS SOBRESSELENTES
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COMPONENTES CONSUMÍVEIS
Substitua os componentes consumíveis, como o elemento do filtro ou o elemento do filtro de ar, na altura da
manutenção periódica ou antes de alcançarem o seu limite de desgaste. Os componentes consumíveis devem
ser substituídas corretamente de modo a assegurarem uma utilização mais económica da máquina. Quando
substituir peças, a Komatsu recomenda a utilização de peças de origem da Komatsu.
Como resultado do nosso esforço contínuo para melhorar a qualidade do produto, o número da peça pode alte-
rar. Informe o seu representante da Komatsu do número de série da máquina e verifique o número de peça
mais recente quando encomendar peças.

LISTA DE COMPONENTES CONSUMÍVEIS
As peças entre parênteses devem ser substituídas ao mesmo tempo.

Item N.º da peça Nome da peça
Peso
( kg)

Qtd Intervalo de
substituição

Filtro do óleo do motor 6736-51-5142 Cartucho - 1

De 500 em 500
horas

Pré-filtro do combustível 600-319-3610 Cartucho - 1

Ar condi-
cionado

Filtro de ar
fresco 12Y-979-1174 Filtro - 1

Filtro do ar de
recirculação 12Y-979-6180 Filtro - 1

Filtro principal do combustí-
vel 600-319-3750

Cartucho
(com tampa)

- 1

De 1000 em
1000 horas

Respirador do depósito hi-
dráulico 421-60-35170 Elemento - 1

Respirador do depósito de
DEF 421-60-35170 Elemento - 1

Respirador do depósito de
combustível 421-60-35170 Elemento - 1

Filtro do óleo hidráulico 11Y-60-51310 Cartucho - 1

De 2000 em
2000 horas

Filtro de KCCV 600-331-2900 Elemento - 1

Filtro do óleo HST 12Y-60-38710 Cartucho - 1

Filtro de DEF 6540-71-2320 Kit do filtro - 1

Filtro de ar 600-185-3100 Conjunto do elemento - 1 -

Lâmina

Lâmina de
grande capaci-
dade / Lâmina
larga

12Y-72-11220 Aresta de corte (central) 20,8 1

-

12Y-72-11230 Aresta de corte (ambas
as extremidades) 24,9 2

12Y-72-11210 Extremidade 10,2 2

(02090-11270) (Parafuso) - (25)

(02290-11219) (Porca) - (25)

Lâmina estrei-
ta

12Y-72-11220 Aresta de corte 20,8 3

12Y-72-11210 Extremidade 10,2 2

(02090-11270) (Parafuso) - (23)

(02290-11219) (Porca) - (23)

PEÇAS SOBRESSELENTES COMPONENTES CONSUMÍVEIS
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NOTA
Ao manusear peças com um peso superior a 25 kg, tenha em conta que são objetos pesados e, tome as
medidas de precaução necessárias.
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COMBUSTÍVEL, LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E LUBRIFI-
CANTE RECOMENDADOS
• Os óleos de origem da Komatsu estão condicionados para manterem a fiabilidade e durabilidade do equi-

pamento de construção e dos componentes da Komatsu.
• Os aditivos de lubrificantes disponíveis no mercado poderão ser bons ou maus para a máquina. A Komat-

su não recomenda nenhum destes aditivos para lubrificantes disponíveis no mercado.
• A Komatsu recomenda a utilização do óleo de motor genuíno Komatsu. Se utilizar um óleo de motor dife-

rente do óleo genuíno Komatsu, tal pode reduzir a função do lubrificante. Tal diminui a vida útil do motor,
causa um menor desempenho do motor e um maior consumo de combustível.

• Utilize o combustível, óleo e lubrificantes em conformidade com a temperatura ambiente, como recomen-
dado na tabela abaixo.

• Se a máquina for operada a uma temperatura de –20 °C ou menor, consulte o seu distribuidor Komatsu.

Combustível
NOTA
Use sempre óleo diesel com teor de enxofre ultra-baixo.
(≤10 ppm)
O combustível diesel ASTM recomendado pela Komatsu
pode conter 5 % ou menos de biocombustível. O combustí-
vel diesel EN pode conter 7 % ou menos do mesmo. Use o
combustível presente dentro do tanque de armazenamento
de combustível ou do tanque da máquina o mais rapida-
mente possível.
Não utilize nenhum agente aditivo que contenha consti-
tuintes metálicos.
Os constituintes metálicos no agente aditivo podem des-
gastar excessivamente ou danificar os dispositivos de
pós-tratamento.

Sobre o Fluido para Escape de Veículos a Diesel (DEF)
O DEF é uma solução de ureia aquosa transparente e incolor constituída por 32,5 % de ureia (AUS32) e
67,5 % de água desionisada.
DEF comercial, habitualmente referido como AdBlue® na União Europeia, que as normas de qualidade são
mantidas em conformidade com as normas DIN70070 e ISO 22241-1, para serem usadas.
Na Europa, utilize AdBlue®.

TABELA DE LUBRIFICAÇÃO
• A tabela de lubrificação utiliza símbolos para marcar os pontos de lubrificação e os tipos de lubrificante pa-

ra cada intervalo de lubrificação.
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• Mesmo que seja utilizado o mesmo símbolo na tabela de lubrificação, o óleo de origem recomendado pode
diferir de acordo com os pontos de localização e a temperatura ambiente.

Os símbolos utilizados na tabela de lubrificação encontram-se explicados da tabela seguinte.

COMBUSTÍVEL, LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E LUBRIFICANTE RE-
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Símbolo Significado do símbolo Símbolo Significado do símbolo

Leia o Manual de Operação e Manutenção Aplique massa lubrificante

Mude o óleo do motor Verifique o nível de óleo no cárter de
óleo do motor

Mude o óleo hidráulico Verifique o nível do óleo hidráulico

Mude o óleo da caixa de transmissão final Substitua a caixa de transmissão final

Substitua o filtro do óleo do motor Substitua o filtro do óleo hidráulico e lim-
pe o filtro do depósito hidráulico

Substitua o elemento do respirador do de-
pósito hidráulico Substitua o filtro principal do combustível

Substitua o filtro de KCCV Substitua o elemento do respirador do
depósito de combustível

Verifique o nível do óleo no eixo pivô e
adicione óleo Substitua o pré-filtro do combustível

Substitua o filtro do óleo HST Substitua o elemento do respirador do
depósito de DEF

Substitua o filtro de DEF

MÉTODO PARA UTILIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, DO LÍQUIDO DE REFRI-
GERAÇÃO E DOS LUBRIFICANTES DE ACORDO COM A TEMPERATURA
AMBIENTE

Depósito Tipo de fluido Fluidos recomendados
pela Komatsu

Temperatura ambiente; gra-
us Celsius( °C)

Mín. Máx.

Cárter de óleo do motor

Óleo do motor para o KDPF uti-
lizado em locais frios
(Intervalo de mudança do óleo
às 250 horas)
(Nota.1)

EOS5W30-LA (KES) -40 35

EOS5W40-LA (KES) -40 40

Óleo do motor para o KDPF
(Intervalo de mudança do óleo
às 500 horas)

EO10W30-LA (KES) -20 40

EO15W40-LA (KES) -15 50

Caixa da transmissão fi-
nal (cada) Óleo da linha de transmissão

TO30 (KES) -30 50

TOS0W30 (KES) -40 40

Sistema Hidráulico

Óleo da linha de transmissão TOS0W30 (KES) -40 40

Óleo do motor
EO10W30-DH (KES) -20 50

EO15W40-DH (KES) 0 50

PEÇAS SOBRESSELENTES
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Depósito Tipo de fluido Fluidos recomendados
pela Komatsu

Temperatura ambiente; gra-
us Celsius( °C)

Mín. Máx.

Acessório de lubrificação

Massa lubrificante Hyper (Nota.
2) G2-TE (KES) -20 50

Massa lubrificante de lítio GLT2-LI (KES) -40 30

Massa lubrificante Lithium EP G2-LI (KES) -20 50

Sistema de refrigeração
Líquido de refrigeração para
motor sem amina
AF-NAC (Nota.3)

AF-NAC (KES) -40 50

Depósito do combustível Gasóleo
EN 590 Classe 2 -30 20

EN 590 Grau D -10 50

Depósito de DEF DEF (Nota.4) DEF -40 50

KES: Norma de Engenharia da Komatsu

Depósito
Capacidade especifi-

cada
(Litros)

Capacidade de rea-
bastecimento

(Litros)

Cárter de óleo do motor 17,5 15,5

Roda de guia (cada) 0,21 0,21

Caixa da transmissão final (cada) 6,0 5,5

Sistema Hidráulico 125 63

Sistema de refrigeração 45 25

Depósito do combustível 273 —

Depósito de DEF 24,8 —

OBSERVAÇÕES
A capacidade especificada significa a quantidade total de óleo incluindo o óleo no depósito e na tubagem. A
capacidade de reabastecimento significa a quantidade de óleo necessária para encher o sistema durante a ins-
peção e manutenção.
Nota 1: O óleo do motor do KDPF para locais frios deteriora-se com mais facilidade do que o óleo para locais
normais (substitua-o a cada 500 horas), logo, substitua o óleo e o cartucho do filtro a cada 250 horas. Para
alterar o intervalo de manutenção no monitor da máquina, peça ao seu representante da Komatsu para realizar
o trabalho.
Nota 2: A massa lubrificante Hyper (G2-TE) tem um rendimento elevado. Quando for necessário melhorar a
capacidade de lubrificação do lubrificante para evitar que as cavilhas e os casquilhos guinchem, recomenda-se
a utilização de G2-TE.
Nota 3: Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC)
1. O líquido de refrigeração tem a importante função de prevenir a corrosão no sistema de refrigeração, bem

como a congelação.
Mesmo nas áreas onde o congelamento não esteja em questão, é essencial a utilização de líquido de refri-
geração.
A Komatsu recomenda a utilização de Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC). Se utili-
zar outro líquido de refrigeração, este pode causar problemas sérios no sistema de refrigeração, incluindo
o motor.
As máquinas Komatsu são fornecidas com Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC). O
líquido de refrigeração para motor sem amina (AF-NAC) tem excelentes qualidades anticorrosão, anticon-
gelamento e de refrigeração e pode ser utilizado continuamente durante 2 anos ou 4.000 horas.

COMBUSTÍVEL, LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO E LUBRIFICANTE RE-
COMENDADOS PEÇAS SOBRESSELENTES

7-8



O Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC) é fortemente recomendado, sempre que este-
ja disponível.

2. Para pormenores sobre a densidade do Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC), consul-
te a “tabela de densidade do Líquido de Refrigeração”.
O Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-NAC) está disponível já diluído. Neste caso, encha
o depósito com líquido pré-diluído. (Nunca dilua o Líquido de Refrigeração para Motor sem Amina (AF-
-NAC) com água normal.)

Tabela de densidade do líquido de refrigeração

Temperatura atmosférica mín.
( °C)

-10 ou
mais -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

Densidade( %) 30 36 41 46 50 54 58 61 64

Nota 4: O DEF congela a –11 °C. Se for necessária a descongelação, o sistema de DEF é aquecido automati-
camente para descongelar o DEF após o arranque do motor.

MARCAS E QUALIDADES RECOMENDADAS QUE NÃO SEJAM ÓLEOS DE
ORIGEM DA KOMATSU
Quando utilizar óleos disponíveis no mercado que não sejam óleos de origem da Komatsu, consulte seu repre-
sentante da Komatsu.
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