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OBRIGADO POR ESCOLHER UM
PRODUTO DE QUALIDADE LINCOLN
ELECTRIC.

MANTENHA SUA CABEÇA LONGE DA FUMAÇA.
NÃO fique muito perto do arco.
Use lentes corretivas, se
necessário, para ficar a uma
distância razoável do arco.
LEIA e obedeça a Ficha de Dados
de Segurança do Material (MSDS)
POR FAVOR, EXAMINE IMEDIATAMENTE A EMBALe a etiqueta de aviso que aparece
AGEM E EQUIPAMENTOS PARA VERIFICAR SE HÁ
em todos os recipientes de
DANOS
materiais de soldadura.
Quando este equipamento é enviado, a propriedade passa para o
USE VENTILAÇÃO SUFICIENTE
comprador após o recebimento pelo transportador.
ou exaustão no arco, ou ambos,
Consequentemente, reclamações de materiais danificados no
para manter fumaças e gases
transporte devem ser feitas pelo comprador, para a empresa de
longe de sua zona de respiração e da área em geral.
transportes no momento que a remessa for recebida.
EM UMA GRANDE SALA OU NO EXTERIOR, a ventilação natural
pode ser suficiente, se você mantiver a cabeça longe da fumaça
A SEGURANÇA DEPENDE DE VOCÊ
(ver abaixo).
O equipamento de soldagem a arco e corte Lincoln foi construído USE CORRENTES NATURAIS DE AR ou ventiladores para manter
com a segurança em mente. No entanto, sua segurança total pode a fumaça longe do seu rosto.
ser aumentada através da instalação apropriada ... e operação
Se você desenvolver sintomas incomuns, consulte o seu
consciente de sua parte.
supervisor. Talvez a atmosfera de soldadura e o sistema
NÃO INSTALE, OPERE OU REPARE ESTE EQUIPAMENTO SEM LER ventilação devam ser verificados.
ESTE MANUAL E AS MEDIDAS DE SEGURANÇA INDICADAS NELE.
E, o mais importante, pense antes de agir e tenha cuidado.
UTILIZE PROTEÇÃO ADEQUADA PARA
OS OLHOS, OUVIDOS E CORPO
PROTEGER os seus olhos e rosto com capacete de
soldagem devidamente equipado e com bom grau de
AVISO
placa de filtro (Veja ANSI Z49.1).
PROTEGER seu corpo de respingos da soldagem e
Esta declaração aparece onde as informações devem ser
arco elétrico com vestuário de proteção, incluindo
seguidas de maneira exata para evitar ferimentos graves ou
roupas de lã, avental à prova de chamas e luvas,
perda de vidas.
perneiras de couro e botas de cano alto.
PROTEGER os demais contra respingos, arco elétrico,
CUIDADO
e ofuscamento com telas protetoras ou barreiras.
EM ALGUMAS ÁREAS, proteção contra ruídos pode
Esta declaração aparece onde as informações devem ser
ser apropriada.
seguidas para evitar ferimentos leves ou danos a este
CERTIFIQUE-SE de que o equipamento de proteção está em boas
equipamento.
condições.

Além disso, use óculos de segurança na área
de trabalho O TEMPO TODO.
SITUAÇÕES ESPECIAIS
NÃO SOLDAR OU CORTAR recipientes ou materiais que
anteriormente estiveram em contato com substâncias perigosas, a
menos que tenham sido devidamente limpos. Isto é extremamente
perigoso.
NÃO SOLDAR OU CORTAR partes pintadas ou revestidas a menos
que tenham sido tomadas precauções especiais com ventilação. Eles
podem liberar gases ou vapores altamente tóxicos.

Medidas de precaução adicionais
PROTEJA os cilindros de gás comprimido do calor excessivo,
choques mecânicos, e arcos; aperte os cilindros para que não caiam.
LEMBRE que os cilindros nunca são aterrados ou parte de um circuito
elétrico.
REMOVER todos os riscos potenciais de incêndio da área de
soldagem.
SEMPRE TER EQUIPAMENTO DE COMBATE AO INCÊNDIO
PRONTO PARA USO IMEDIATO E
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SEGURANÇA

SEÇÃO A:
AVISOS
AVISOS PROPOSTA 65 DA CALIFÓRNIA
Motores a diesel
A exaustão do motor a diesel e alguns dos seus componentes são
reconhecidos pelo Estado da Califórnia como ocasionadores de
câncer, defeitos de nascença e outros danos reprodutivos.

Motores a gasolina
A exaustão do motor deste produto contém produtos químicos
conhecidos no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos de
nascimento ou outros danos reprodutivos.

A SOLDAGEM POR ARCO PODE SER PERIGOSA.
PROTEJA VOCÊ E TERCEIROS DE FERIMENTOS
GRAVES OU MORTE. MANTENHA CRIANÇAS LONGE.
PORTADORES DE MARCA-PASSO DEVEM CONSULTAR O MÉDICO ANTES DE UTILIZAR.
Leia e entenda os seguintes destaques de segurança. Para
informações adicionais sobre segurança, é altamente
recomendável que você compre uma cópia de Segurança em
Soldagem e Corte - Padrão ANSI Z49.1” da Sociedade Americana
de Soldagem, P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135 ou CSA
Padrão W117.2-1974. Uma cópia grátis do manual “Segurança na
Soldagem com Arco” E205 está disponível na Lincoln Electric
Company, 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117- 1199.
CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E
CONSERTOS SEJAM REALIZADOS APENAS POR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

PARA EQUIPAMENTO COM
MOTOR.
1.a. Desligue o motor antes de realizar trabalhos
de manutenção e resolução de problemas, a
menos que o trabalho de manutenção exija
que esteja ligado.

1.d. Mantenha todos os dispositivos de segurança,
capas e aparelhos dos equipamentos em seu
lugar e em boas condições. Mantenha mãos,
cabelo, roupas e ferramentas afastados de
correias trapezoidais, engrenagens,
ventiladores, e outras partes em movimento ao
ligar, operar ou consertar o equipamento.
1.e. Em alguns casos, pode ser necessário remover os dispositivos de
segurança para realizar trabalhos de manutenção. Remova as
proteções apenas quando necessário e coloque de volta quando a
manutenção exigindo a sua remoção estiver concluída. Utilize
sempre o maior cuidado quando trabalhar perto de partes
móveis.
1.f. Não coloque as mãos perto do ventilador do motor. Não tente
acionar a polia motriz empurrando a haste de Acionamento do
acelerador quando o motor está funcionando.
1.g. Para evitar arranque acidental dos motores a gasolina enquanto
liga o motor ou gerador de soldagem durante o
trabalho de manutenção, desconecte os cabos
de ignição, tampa do distribuidor ou do
magneto conforme adequado.
1.h. Para evitar queimaduras, não remova a tampa
do radiador quando o motor estiver quente.

CAMPOS ELÉTRICOS E
MAGNÉTICOS PODEM
SER PERIGOSOS
2.a. A corrente elétrica fluindo por qualquer condutor causas Campos
Elétricos e Magnéticos (EMF). As correntes de soldagem criam
EMF ao redor dos cabos de solda e máquinas de solda
2.b. Os campos EMF podem interferir com alguns marca-passos, e
soldadores que portam marca-passos devem consultar seu
médico antes de soldar.
2.c. A Exposição aos campos EMF na soldagem pode ter outros
efeitos na saúde que não são conhecidos atualmente.
2.d. Todos os soldadores devem utilizar os seguintes procedimentos,
a fim de minimizar a exposição a campos EMF do circuito de
solda:

1.b. Operar motores em áreas abertas, bem arejadas ou vazar os
gases de escape do motor ao ar livre.
1.c. Não adicione combustível perto da soldagem
a arco com chama aberta ou quando o motor
estiver ligado. Desligue o motor e deixe-o
esfriar antes de reabastecer para evitar que o
combustível derramado vaporize em contato com as partes
quentes do motor e se incendeie. Não derrame combustível ao
encher o tanque. Se o combustível for derramado, limpe e não
ligue o motor até que os vapores sejam eliminados.

2.d.1. Passe os eletrodos e os cabos de trabalho juntos Prenda-os com fita adesiva quando possível.
2.d.2. Nunca enrole o cabo-eletrodo em torno de seu corpo.
2.d.3. Não coloque o seu corpo entre os cabos de eletrodo e de
trabalho. Se o cabo eletrodo estiver do seu lado direito, o
cabo de trabalho também deve estar no seu lado direito.
2.d.4. Conecte o cabo de trabalho na peça de trabalho o mais
próximo possível da área a ser soldada.
2.d.5. Não trabalhe próximo à fonte de energia da soldagem.
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O CHOQUE ELÉTRICO
PODE MATAR.

OS RAIOS DO ARCO
PODEM QUEIMAR.

3.a. Os circuitos de elétrodo e trabalho (ou terra)
ficam eletricamente "quentes" quando a
máquina estiver ligada. Não toque essas partes "quentes" com a
sua pele nua ou roupa molhada. Use luvas secas e sem furos
para isolar as mãos.

4.a.

Use um protetor com as placas de filtro e cobertura adequadas
para proteger os olhos de faíscas e da radiação do arco ao soldar
ou observar soldagem a arco aberto. A máscara e lentes do filtro
devem estar de acordo com os padrões ANSI Z87.I.

4.b.

Use roupas adequadas, feitas de material resistente ao fogo
durável para proteger sua pele e a de seus assistentes da
radiação do arco.

4.c.

Proteger outras pessoas próximas com biombos adequados e não
inflamáveis e/ou avisá-los para não assistir o arco e não se
exporem aos raios de arco ou respingos quentes ou metal.

3.b. Isole-se do trabalho e da terra usando isolamento seco.
Certifique-se de que o isolamento seja grande o suficiente para
cobrir toda a área de contato físico com o trabalho e a terra.
Além das precauções de segurança normais, se a
soldagem deve ser feita sob condições
eletricamente perigosas (em locais úmidos ou
usando roupas úmidas; em estruturas metálicas,
tais como pisos, grades ou andaimes; quando em
posições incômodas, tais como sentado,
ajoelhado ou deitado, se existe um elevado risco
de contato acidental ou inevitável com a peça de
trabalho ou solo) utilizar o seguinte equipamento:

FUMAÇAS E GASES
PODEM SER
PERIGOSOS.
5.a. A soldagem pode produzir fumaças e gases perigosos para a
saúde. Evite inalar estas fumaças e gases. Ao soldar, mantenha
sua cabeça afastada da fumaça. Use ventilação e/ou exaustão
suficientes sobre o arco para manter a fumaça e gases longe da
zona de respiração. Ao soldar revestimento duro (ver
as instruções no contêiner ou SDS) ou aço
banhado a chumbo ou cádmio e outros metais ou
revestimentos que produzem fumaças altamente
tóxicas, mantenha a exposição tão baixa quanto
possível e dentro dos limites aplicáveis OSHA PEL
e ACGIH TVL usando exaustão local ou ventilação
mecânica. Em espaços confinados ou em algumas
circunstâncias, ao ar livre, um respirador pode ser
necessário. Precauções adicionais também são
necessárias ao soldar aço galvanizado.

• Soldador (Arame) Semiautomático DC com Voltagem Constante.
• Soldador DC Manual (Bastão).
• Soldador AC com Controle Reduzido de Voltagem.
3.c. Na solda semiautomática ou automática com arame, o eletrodo, a
bobina do eletrodo, o cabeçote de solda, bocal ou soldagem
semiautomática também estão eletricamente "quentes".
3.d. Sempre se certifique de que o cabo de trabalho tenha um bom
contato elétrico com o metal a ser soldado. A ligação deve ser o
mais próximo possível da área a ser soldada.
3.e. Aterre o trabalho ou metal que será soldado com um bom
aterramento elétrico (solo).
3.f. Manter o suporte do eletrodo, grampo do trabalho, cabo de solda
e a máquina de solda em boas e seguras condições de
funcionamento. Substitua isolamentos danificados.

5. b. O funcionamento do equipamento de controle de fumaça da
soldagem é afetado por vários fatores, incluindo o uso adequado
e posicionamento do equipamento, manutenção do equipamento
e o procedimento de soldagem específico e aplicação envolvida.
O nível de exposição dos trabalhadores deve ser verificado no
momento da instalação e depois periodicamente para ter certeza
que está dentro dos limites OSHA PEL e ACGIH TLV aplicáveis.

3.g. Nunca mergulhe o eletrodo em água para resfriar.
3.h. Nunca toque simultaneamente as partes energizadas "quentes"
dos suporte de eletrodos conectados a dois soldadores porque a
tensão entre os dois pode ser o total da tensão de circuito aberto
de ambas as máquinas.

5.c. Não solde em locais próximos a vapores de hidrocarbonetos
clorados advindos de operações de desengraxe, limpeza ou
operações de pulverização. O calor e os raios do arco podem
reagir com vapores de solventes para formar fosgênio, um gás
altamente tóxico, e outros produtos irritantes.

3.i. Ao trabalhar acima do nível do chão, use um cinto de segurança
para se proteger de uma queda caso você leve um choque.
3.j. Veja também itens 6.c. e 8.

5.d. Gases de blindagem utilizados para a soldagem a arco podem
deslocar o ar e causar ferimentos ou morte. Sempre use
ventilação suficiente, especialmente em áreas fechadas, para
garantir ar respirável é seguro.
5.e. Leia e entenda as instruções do fabricante para este
equipamento e para os consumíveis que serão utilizados,
incluindo a folha de dados de segurança (SDS) e siga as práticas
de segurança do seu empregador. Os formulários SDS estão
disponíveis no seu distribuidor ou fabricante.
5.f. Veja também o item 1b.
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A SOLDAGEM E FAÍSCAS
DE CORTE PODEM
CAUSAR INCÊNDIO OU
EXPLOSÃO.

O CILINDRO PODE EXPLODIR SE
FOR DANIFICADO.
7.a. Use apenas cilindros de gás comprimido que
contenham o gás de proteção correto para o
processo usado, e reguladores operando
adequadamente, projetados para o gás e a
pressão utilizados. Todas as mangueiras,
acessórios, etc. devem ser adequados para a
aplicação e mantidos em boas condições.

6.a. Remova os riscos de incêndio da área de soldagem. E se isso não
for possível, cubra-os para evitar que as faíscas de solda iniciem
um incêndio. Lembre-se que as faíscas e os materiais quentes da
solda podem passar facilmente por pequenas fendas e aberturas
para áreas adjacentes. Evite soldar próximo a linhas hidráulicas.
Tenha um extintor de incêndio disponível.

7.b. Mantenha sempre os cilindros na posição vertical, acorrentados
firmemente a um suporte fixo ou material rodante.

6.b. Sempre que gases comprimidos forem usados no local do
trabalho, precauções especiais devem ser utilizadas para
prevenir situações perigosas. Consulte "Segurança na Soldagem
e Corte" (Padrão ANSI Z49.1) e as informações de operação para
o equipamento a ser utilizado.

7.c. Os cilindros devem ser colocados:

6.c. Quando não estiver soldando, certifique-se de que nenhuma
parte do circuito do eletrodo esteja tocando a terra ou o trabalho.
O contato acidental pode causar superaquecimento e criar um
risco de incêndio.

•

Longe de áreas onde possam sofrer impactos ou danos
físicos.

•

A distância segura de soldagem a arco ou operações de
corte e de qualquer outra fonte de calor, faíscas ou
chamas.

7.d. Nunca deixe o eletrodo, o porta-eletrodo ou qualquer outro
componente eletricamente "quente" tocar um cilindro.

6.d. Não aqueça, corte ou solde tanques, tambores ou recipientes, até
que tenham sido tomadas as medidas adequadas para garantir
que tais procedimentos não criarão vapores inflamáveis ou
tóxicos a partir de substâncias internas. Eles podem causar uma
explosão, apesar de terem sido "limpos". Para obter informações,
você deve adquirir “Práticas Seguras Recomendadas para a
Preparação de Soldagem e Corte de Contêineres e Tubulação Que
Possuíam Substancias Perigosas”, AWS F4.1 da Sociedade
Americana de Soldagem (veja endereço acima).

7.e. Mantenha sua cabeça e seu rosto afastados da saída da válvula
do cilindro ao abrir a válvula do cilindro.
7.f. As tampas de proteção da válvula devem sempre estar em seu
lugar e apertadas manualmente, exceto quando o cilindro está
em uso ou conectado para uso.
7.g. Leia e siga as instruções em cilindros de gás comprimido,
equipamentos associados, e publicação CGA P-l, "Precauções
para manuseio seguro de gases comprimidos em cilindros",
disponível na Associação de Gás Comprimido, 14501 George
Carter Way Chantilly, VA 20151.

6.e. Ventile moldes ocos ou containers antes do aquecimento, corte
ou soldagem. Eles podem explodir.
6.f. Faíscas e respingos são lançados a partir do arco de soldadura.
Usar óleo roupas de proteção sem tais como luvas de couro,
camisa grossa, calças sem bainhas, sapatos e um chapéu sobre
seu cabelo. Use protetores auriculares na soldagem fora de
posição ou em locais confinados. Sempre use óculos de
segurança com protetores laterais quando em uma área de
soldagem.

PARA EQUIPAMENTO
ELÉTRICO.
8.a. Desligue a alimentação usando o interruptor na
caixa de fusíveis antes de trabalhar no
equipamento.

6.g. Conecte o cabo de trabalho ao trabalho o mais próximo possível
da área de soldagem conforme prático. Os cabos de trabalho
conectados à estrutura do edifício ou outros locais afastados da
área de soldagem aumentam a possibilidade de passagem de
corrente de soldadura através de correntes de elevadores, cabos
de guindastes ou outros circuitos alternativos. Isso pode criar
riscos de incêndio ou superaquecimento das correntes ou cabos
até que falhem.

8.b. Instale o equipamento de acordo com o Código Elétrico Nacional
dos EUA, com todos os códigos locais e as recomendações do
fabricante.
8.c. Aterrar o equipamento de acordo com o Código Elétrico Nacional
dos EUA e as recomendações do fabricante.

6.h. Veja também 1.c.
6.I. Leia e siga NFPA 51B “Norma para Prevenção de Incêndios
Durante Soldagem, Corte, e Outros Trabalhos a Quente,”
disponível em NFPA, 1 Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy,
Ma 022690-9101.

Consulte
http://www.lincolnelectric.com/safety para
informações de segurança adicionais.

6.j. Não utilize uma fonte de alimentação de solda para
descongelamento de tubos.
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PRÉCUIDADOS DE SÛRETÉ

6. Eloigner les matériaux inflammables ou les recouvrir afin de
prévenir tout risque d’incendie dû aux étincelles.

Pour votre propre protection lire et observer toutes les instructions
et les précuidados de sûreté specifiques qui parraissent dans ce
manuel aussi bien que les précuidados de sûreté générales
suivantes:

7. Quand on ne soude pas, poser la pince à une endroit isolé de
la masse. Un court-circuit accidental peut provoquer un
échauffement et un risque d’incendie.

Sûreté Pour Soudage A L’Arc
1. Protegez-vous contre la secousse électrique:

8. S’assurer que la masse est connectée le plus prés possible
de la zone de travail qu’il est pratique de le faire. Si on place
la masse sur la charpente de la construction ou d’autres
endroits éloignés de la zone de travail, on augmente le risque
de voir passer le courant de soudage par les chaines de
levage, câbles de grue, ou autres circuits. Cela peut
provoquer des risques d’incendie ou d’echauffement des
chaines et des câbles jusqu’à ce qu’ils se rompent.

a. Les circuits à l’électrode et à la piéce sont sous tension
quand la machine à souder est en marche. Eviter toujours
tout contact entre les parties sous tension et la peau nue
ou les vétements mouillés. Porter des gants secs et sans
trous pour isoler les mains.
b. Faire trés attention de bien s’isoler de la masse quand on
soude dans des endroits humides, ou sur un plancher
metallique ou des grilles metalliques, principalement dans
les positions assis ou couché pour lesquelles une grande
partie du corps peut être en contact avec la masse.
c. Maintenir le porte-électrode, la pince de masse, le câble
de soudage et la machine à souder en bon et sûr état
defonctionnement.
d.Ne jamais plonger le porte-électrode dans l’eau pour le
refroidir.
e. Ne jamais toucher simultanément les parties sous tension
des porte-électrodes connectés à deux machines à souder
parce que la tension entre les deux pinces peut être le
total de la tension à vide des deux machines.
f. Si on utilise la machine à souder comme une source de
courant pour soudage semi-automatique, ces precuidados
pour le porte-électrode s’applicuent aussi au pistolet de
soudage.

9. Assurer une ventilation suffisante dans la zone de soudage.
Ceci est particuliérement important pour le soudage de tôles
galvanisées plombées, ou cadmiées ou tout autre métal qui
produit des fumeés toxiques.

10. Ne pas souder en présence de vapeurs de chlore provenant
d’opérations de dégraissage, nettoyage ou pistolage. La
chaleur ou les rayons de l’arc peuvent réagir avec les vapeurs
du solvant pour produire du phosgéne (gas fortement toxique)
ou autres produits irritants.

11. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sûreté,
voir le code “Code for safety in welding and cutting” CSA
Standard W 117.2-1974.

PRÉCUIDADOS DE SÛRETÉ POUR
LES MACHINES À SOUDER À
TRANSFORMATEUR ET À
REDRESSEUR

2. Dans le cas de travail au dessus du niveau du sol, se protéger
contre les chutes dans le cas ou on recoit un choc. Ne jamais
enrouler le câble-électrode autour de n’importe quelle partie
du corps.

3. Un coup d’arc peut être plus sévère qu’un coup de soliel,
donc:

a. Utiliser un bon masque avec un verre filtrant approprié
ainsi qu’un verre blanc afin de se protéger les yeux du
rayonnement de l’arc et des projections quand on soude
ou quand on regarde l’arc.
b. Porter des vêtements convenables afin de protéger la
peau de soudeur et des aides contre le rayonnement de
l‘arc.
c. Protéger l’autre personnel travaillant à proximité au
soudage à l’aide d’écrans appropriés et non-inflammables.

1. Relier à la terre le chassis du poste conformement au code de
l’électricité et aux recommendations du fabricant. Le dispositif
de montage ou la piece à souder doit être branché à une
bonne mise à la terre.

2. Autant que possible, I’installation et l’entretien du poste seront
effectués par un électricien qualifié.
3. Avant de faires des travaux à l’interieur de poste, la
debrancher à l’interrupteur à la boite de fusibles.

4. Des gouttes de laitier en fusion sont émises de l’arc de
soudage. Se protéger avec des vêtements de protection libres
de l’huile, tels que les gants en cuir, chemise épaisse,
pantalons sans revers, et chaussures montantes.

4. Garder tous les couvercles et dispositifs de sûreté à leur
place.

5. Toujours porter des lunettes de sécurité dans la zone de
soudage. Utiliser des lunettes avec écrans lateraux dans les
zones où l’on pique le laitier.
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AESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Ranger® 305D (K1727-3, K1727-4)
ENTRADA - MOTOR A DIESEL
Fabricação/Mo
delo

Kubota** D722

Descrição

Velocidade
(RPM)

3 cilindros
4 tempos
18,8 HP
(14 KW)
Líquido intermitente
3600 RPM
água naturalmente
aspirada resfriada
Motor a diesel

Deslocamento em
pol. cúb. (cm3)

Sistema de
partida

Recursos

43.88(789)

Motor de partida e
bateria de 12 VDC

Combustível: 12
galões
(45 litros)
Óleo: 3,4 qts. (3,2 L)

Marcha lenta em
alta rotação 3650

Pol. diâmetro x curso (mm)

Carga total 3500

2,64 x 2,68
(67 x 68 mm)

Marcha lenta em
baixa rotação
2450

(Grupo 58; 550
Corrente de
arranque a frio)
Carregador de
bateria (3,6 L)

Refrigeração do
radiador: 3,85 qts
(3,6 L)

SAÍDA NOMINAL A 104 °F (40 °C) - SOLDADOR
Processo de soldagem

Corrente constante CC
Corrente de tubulação
CC
Touch-Start™TIG
Tensão constante CC

Saída de soldagem
Ciclo de
corrente/tensão/trabalho
305 A / 29 V / 100%
300 A / 29 V / 100%

20 A 305 AMPÈRES
40 A 300 AMPÈRES

250 A / 30 V / 100%
300 A / 29 V / 100%

20 A 250 AMPÈRES
14 A 29 VOLTS

Faixa de saída

OCV máx. de solda a
RPM de carga nominal

60 Volts

SAÍDA NOMINAL A 104 °F (40 °C) - GERADOR
Alimentação auxiliar 1
10.000 Watts pico, / 9.500 Watts contínuos, 60 Hz 120/240 Volts
Nível de som
Potência sonora: 104,2 dB Lwa, nível sonoro: 80,6 dBA a 23 pés (7 m)

DIMENSÕES FÍSICAS
ALTURA

LARGURA

30,00* pol.

21,50 pol.

762,0 mm

PROFUNDIDADE

PESO

52,25 pol.

546,0 mm

317 kg (698 lbs.)

1327,0 mm

MOTOR
LUBRIFICAÇÃO
Pressão total com
filtro de fluxo total
FILTRO DE AR

EMISSÕES

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Certificação para
conformidade com EPA
Nível 4

POLIA LOUCA DO
MOTOR

Bomba de combustível mecânica, sistema de purga de ar
automático Injetor de combustível indireto do solenoide de desligamento
elétrico

SILENCIADOR

REGULADOR
Regulador mecânico

PROTEÇÃO DO MOTOR

Silenciador de baixo ruído:
a saída superior pode ser girada.
Feito de aço aluminizado de longa duração.

Desligamento em baixa
pressão de óleo e alta
temperatura do do motor
GARANTIA DO MOTOR: 2 anos completos (peças e mão de obra) componentes principais do 3º ano (peças e mão de
obra)
Elemento único

Polia automática

RECEPTÁCULOS E DISJUNTORES
RECEPTÁCULOS

DISJUNTOR AUXILIAR DE ENERGIA

OUTROS DISJUNTORES

(2) GFCI de 120 VCA duplex (520R)
(1) KVA completo de tensão dupla
120/240 VCA (14-50R)

Dois 20 AMP para dois receptáculos duplex
Um 50 AMP para tensão dupla (2 polos)

15 AMP para circuito de carregamento da
bateria
15 AMP para alimentação do alimentador de
arame de 42 V

1. A potência nominal em watts é equivalente a volts-amperes no fator de potência unitário. A tensão de saída está dentro de ± 10% em todas
as cargas até a capacidade nominal. Ao soldar, a energia auxiliar disponível será reduzida.
* A parte superior do gabinete adiciona 152 mm (6 pol.) para o tubo de escapamento.
** A garantia do motor pode variar fora dos EUA. (Consulte Garantia do motor para obter detalhes)
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O RANGER® 305D pesa aproximadamente 352 kg (775 lbs.)
com um tanque cheio de combustível (698 lbs. menos
combustível). Uma cinta de elevação está integrada na
máquina e deve sempre ser usada ao levantar a máquina.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
AVISO
Não tente usar este equipamento antes de ler
cuidadosamente o manual do fabricante do motor
fornecido com o seu soldador. Ele inclui precauções de
segurança importantes, instruções detalhadas de partida
do motor, instruções de operação e manutenção e listas
de peças.

AVISO
• Levante somente com equipamentos
de capacidade de elevação adequada.
• Certifique-se de que a máquina esteja
estável ao levantar.
• Não levante esta máquina usando a
cinta de elevação se ela estiver
equipada com um acessório pesado,
como um reboque ou cilindro de gás.

CHOQUE ELÉTRICO pode matar.

• Não toque em peças energizadas ou
eletrodos energizados com a pele ou as
roupas molhadas.
• Isole-se do trabalho e do solo
• Usar sempre luvas isolantes secas.

A QUEDA DO
EQUIPAMENTO

O ESCAPE DO MOTOR pode matar.

• Use em áreas abertas, bem ventiladas ou
com exaustão de ventilação externa.

pode causar
ferimentos.

PEÇAS MÓVEIS podem ferir.
• Não opere com a porta aberta ou sem a
proteção.
• Desligue o motor antes da manutenção.
• Manter longe de peças móveis.

• Não levante a máquina se a cinta de
elevação estiver danificada.

• Não opere a máquina enquanto ela
estiver suspensa pela cinta de
elevação.

LOCALIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

OPERAÇÃO EM ALTAS ALTITUDES
Em altitudes mais altas, pode ser necessária a redução da
capacidade de saída. Para potência máxima, reduza a
capacidade da máquina de 2,5% para 3,5% para cada 305 m
(1000 pés). Devido à nova EPA e outras regulamentações de
emissões locais, as modificações no motor para grandes
altitudes são restritas nos Estados Unidos e em alguns
países da Europa. O uso acima de 1828 m (6000 pés) pode
ser limitado devido ao mau desempenho do motor ou ao
excesso de fumaça do escapamento. Uma oficina de serviço
de campo autorizada do motor deve ser contatada para
determinar se algum ajuste pode ser feito para operação em
altitudes mais altas no local.

O soldador deve ser localizado para fornecer um fluxo de ar
limpo e fresco sem restrições para as entradas de ar de
resfriamento e para evitar restrições nas saídas de ar de
resfriamento. Além disso, posicione o soldador de modo que
os gases de escape do motor sejam ventilados corretamente
para uma área externa.

OPERAÇÃO EM ALTA TEMPERATURA
Em temperaturas acima de 40 °C (104 °F), é necessária a
redução da capacidade de saída do soldador. Para potência
máxima de saída, reduza a capacidade da saída do soldador
em 2 volts para cada -7,8 °C (18 °F) acima de 40 °C (104
°F).

EMPILHAMENTO

Partida em clima frio:

Consulte
informações
adicionais
de
advertência no início deste manual do
operador.
Apenas pessoal qualificado deve instalar, usar
ou reparar este equipamento.

Os equipamentos
empilhados.

RANGER®

305D

não

podem

ser

ÂNGULO DE OPERAÇÃO
Os motores foram projetados para funcionar na condição de
nível que é onde o desempenho ideal é alcançado. O ângulo
máximo de operação contínua é de 20 graus em todas as
direções, 35 graus intermitente (menos de 10 minutos
contínuos) em todas as direções. Se o motor for operado em
ângulo, devem ser tomadas providências para verificar e
manter o nível de óleo na capacidade normal (TOTAL) no
cárter.
Ao operar o soldador em ângulo, a capacidade efetiva de
combustível será um pouco menor que a quantidade de 45 L
(12 galões).
ELEVAÇÃO

Com uma bateria totalmente carregada e o óleo de peso
adequado, o motor deve dar partida satisfatoriamente
mesmo a -15 °C (5 °F). Se o motor precisar ser ligado com
frequência a -5 °C (23 °F) ou abaixo disso, pode ser
recomendado instalar auxiliares de partida a frio.
Recomenda-se o uso do combustível diesel Nº 1D no lugar
do Nº 2D em temperaturas abaixo de -5 °C (23 °F). Deixe o
motor aquecer antes de aplicar uma carga ou mudar para
marcha lenta alta.
Observação: A partida em clima extremamente frio pode
exigir uma operação mais longa da vela do motor.

AVISO
Sob nenhuma condição deve-se usar éter ou outros
fluidos de partida com este motor!
--------------------------------------------------------------------------------

REBOQUE
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O reboque recomendado para uso com este equipamento
para reboque em estradas, dentro da fábrica e no pátio por
um veículo (1) é o K957-1 da Lincoln. Se o usuário adaptar
um reboque que não seja da Lincoln, ele deve assumir a
responsabilidade de que o método de fixação e uso não
resulte em risco à segurança e nem danifique o equipamento
de soldagem. Alguns dos fatores a serem considerados são
os seguintes:

1. Capacidade do modelo do reboque vs. peso do
equipamento Lincoln e prováveis acessórios adicionais.

2. Suporte adequado e fixação à base do equipamento de
soldagem para que não haja tensão indevida na estrutura.

3. Posicionamento correto do equipamento no reboque para
garantir estabilidade de lado a lado e da frente para trás
ao ser movido e ao ficar sozinho durante a operação ou
manutenção.

4. Condições típicas de uso, ou seja, velocidade de
deslocamento; aspereza da superfície na qual o reboque
será operado; condições ambientais; como manutenção.

5. Conformidade com as leis federais, estaduais e locais.(1)
(1) Consulte as leis federais, estaduais e locais aplicáveis sobre requisitos
específicos para uso em rodovias públicas.

MONTAGEM DO VEÍCULO
AVISO
Cargas concentradas montadas incorretamente podem
causar manuseio instável do veículo e falhas nos pneus
ou outros componentes.

• Transporte este equipamento apenas em veículos que
•
•
•
•

possam realizar manutenção e que sejam classificados
e projetados para tais cargas.
Distribua, equilibre e prenda as cargas para que o
veículo fique estável sob condições de uso.
Não exceda as cargas nominais máximas para
componentes como suspensão, eixos e pneus.
Instale a base do equipamento na base de metal ou
estrutura do veículo.
Siga as instruções do fabricante do veículo.

A-3

MANUTENÇÃO DO MOTOR PRÉOPERAÇÃO
LEIA as instruções de operação e manutenção do motor
fornecidas com esta máquina.

AVISO
• Pare o motor e deixe esfriar antes de abastecer
• Não fume ao abastecer.
• Encha o tanque de combustível a uma taxa moderada
e não encha demais.

• Limpe o combustível derramado e deixe os gases se
dissiparem antes de dar partida no motor.

• Mantenha faíscas e chamas longe do tanque.
--------------------------------------------------------------------------------

ÓLEO
O RANGER® 305D é enviado com o cárter do motor cheio
com óleo SAE 10W-30 de alta qualidade que atende à
classificação CG-4 ou CH-4 de motores a diesel. Verifique o
nível de óleo antes de dar partida no motor. Se não estiver
até a marca completa na vareta, adicione óleo conforme
necessário. Verifique o nível de óleo a cada quatro horas de
funcionamento durante as primeiras 50 horas de operação.
Consulte o Manual do Operador do motor para obter
recomendações específicas sobre óleo e informações sobre
amaciamento. O intervalo de troca de óleo depende da
qualidade do óleo e do ambiente operacional. Consulte o
Manual do Operador do Motor para obter mais detalhes
sobre os intervalos adequados de serviço e manutenção.

COMBUSTÍVEL
APENAS COMBUSTÍVEL DIESEL- Combustível com
baixo teor de enxofre ou combustível com teor
ultrabaixo de enxofre nos EUA e Canadá.

AVISO
• Encha o tanque de combustível com combustível
limpo e novo. A capacidade do tanque é de 45,4 litros
(12 galões). Quando o indicador de combustível indica
vazio, o tanque contém aproximadamente 7,6 litros (2
galões) de combustível reserva.

AVISO

--------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÃO: Uma válvula de fechamento de
combustível
está
localizada
no
préfiltro/sedimento de combustível. Que deve estar
na posição fechada quando o soldador não for
usado por longos períodos.
--------------------------------------------------------------------------------
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SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR

AVISO
O ar para resfriar o motor é aspirado pela lateral e
expelido pelo radiador e pela parte traseira do gabinete.
É importante que a entrada e a exaustão do ar não sejam
restringidas. Deixe um espaço livre mínimo de 0,6 m (2
pés) da parte de trás do gabinete e 406 mm (16 pol.) de
cada lado da base até uma superfície vertical.
--------------------------------------------------------------------------------

CONEXÃO DA BATERIA

CUIDADO
Tenha cuidado, pois o eletrólito é um ácido forte que
pode queimar a pele e danificar os olhos.

A-4

soldagem TIG, o pedal Amptrol K870 ou o controle manual
Amptrol K936-3, Quando nos modos CC-STICK, DOWNHILL
PIPE ou CV-WIRE e quando um controle remoto for
conectado ao conector de 6 pinos, o circuito de detecção
automática alterna automaticamente o controle de SAÍDA do
controle no soldador para o controle remoto.
Quando estiver no modo TOUCH START TIG e quando um
Amptrol estiver conectado ao conector de 6 pinos, o botão de
SAÍDA é usado para definir a faixa de corrente máxima do
CONTROLE DE CORRENTE do Amptrol.
O conector de 14 pinos é usado para conectar diretamente
um alimentador de arame ou cabo de controle. No modo CVWIRE, quando o cabo de controle é conectado ao conector
de 14 pinos, o circuito de detecção automática torna o
controle de saída inativo e o controle de tensão do
alimentador de arame ativo

AVISO

--------------------------------------------------------------------------------

O RANGER® 305D é enviado com o cabo negativo da
bateria desconectado. Certifique-se de que o interruptor de
PARADA DE OPERAÇÃO esteja na posição PARAR.
Remova os dois parafusos da bandeja traseira da bateria
usando uma chave de fenda ou um soquete de 3/8 pol.
Conecte o cabo negativo da bateria ao terminal negativo da
bateria e aperte usando um soquete de 1/2 pol. ou chave de
boca.

OBSERVAÇÃO: Quando um alimentador de arame com
um controle de tensão de solda integrado estiver
conectado ao conector de 14 pinos, não conecte nada ao
conector de 6 pinos.

OBSERVAÇÃO: Esta máquina é fornecida com uma bateria
com carga úmida; se não for utilizada por vários meses, a
bateria pode precisar de uma carga de reforço. Tenha
cuidado para carregar a bateria com a polaridade correta.

ATERRAMENTO DA MÁQUINA

--------------------------------------------------------------------------------

CONEXÕES ELÉTRICAS
Como este soldador acionado por motor portátil cria sua
própria energia, não é necessário conectar sua estrutura a
um aterramento, a menos que a máquina esteja conectada à
fiação das instalações (casa, oficina, etc.)

TUBO DE SAÍDA DO SILENCIADOR
Usando a braçadeira fornecida, prenda o tubo de saída com
o tubo posicionado de modo que ele direcione a exaustão na
direção desejada. Aperte usando um soquete de 9/16 pol. ou
chave de boca,

Para evitar perigo de choque elétrico, outros equipamentos
para os quais este soldador acionado por motor fornece
energia devem:

SUPRESSOR DE FAÍSCAS
Algumas leis federais, estaduais ou locais podem exigir que
motores a gasolina ou diesel sejam equipados com
supressores de faíscas de escapamento quando operados
em certos locais onde faíscas não obstruídas possam
apresentar risco de incêndio. O silenciador padrão incluído
com este soldador não se qualifica como um supressor de
faíscas. Quando exigido pelos regulamentos locais, um
supressor de faíscas adequado, como o K1898-1, deve ser
instalado e mantido adequadamente.

AVISO
• Ser aterrados à estrutura do soldador usando um
plugue aterrado.

• Ser duplamente isolados.
• Não aterre a máquina em um tubo que transporte
material explosivo ou combustível.
--------------------------------------------------------------------------------

AVISO
Um supressor de faíscas incorreto pode causar danos
ao motor ou afetar negativamente o desempenho.
--------------------------------------------------------------------------------

CONTROLE REMOTO
O RANGER® 305D é equipado com um conector de 6 pinos
e um conector de 14 pinos. O conector de 6 pinos serve para
conectar o controle remoto K857 ou K857-1 ou para

RANGER® 305D
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Quando este soldador é montado em um caminhão ou
reboque, sua estrutura deve ser conectada eletricamente à
estrutura metálica do veículo. Use um fio de cobre nº 8 ou
maior conectado entre o pino de aterramento da máquina e a
estrutura do veículo. Quando este soldador acionado por
motor é conectado à fiação das instalações, como a de uma
casa ou oficina, sua estrutura deve ser conectada ao
aterramento do sistema. Consulte outras instruções de
conexão na seção intitulada “Conexões de energia em
espera”, e também no artigo sobre aterramento no mais
recente Código Elétrico Nacional e no código local.
Em geral, se a máquina for aterrada, ela deve ser conectada
com um fio de cobre nº 8 ou maior a um aterramento sólido,
como um cano metálico de água entrando no solo por pelo
menos dez pés e sem juntas isoladas, ou à estrutura de
metal de um edifício que tenha sido efetivamente aterrado.
O Código Elétrico Nacional lista vários meios alternativos de
aterramento de equipamentos elétricos. Um pino de
aterramento da máquina marcado com o símbolo é
fornecido na frente do soldador.
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1. O motor deve estar DESLIGADO para instalar os cabos
de soldagem.

2. Remova as porcas flangeadas dos terminais de saída.
3. Conecte o suporte do eletrodo e os cabos de trabalho aos
terminais de saída de soldagem. Os terminais são
identificados na frente do gabinete.

4. Aperte bem as porcas flangeadas.
5. Certifique-se de que a peça de metal que você está
soldando (o “trabalho”) esteja conectada corretamente à
braçadeira e ao cabo de trabalho.

6. Verifique e aperte as conexões periodicamente.

CUIDADO
• Conexões soltas farão com que os terminais de saída
superaqueçam. Os terminais podem acabar derretendo.

• Não cruze os cabos de soldagem na conexão do

TERMINAIS DE SOLDAGEM
O RANGER® 305D é equipado com uma chave seletora
para selecionar o terminal de soldagem “quente” quando na
posição “WELD TERMINALS ON” (Terminais de soldagem
ligados) ou terminal de soldagem “frio” quando na posição
“REMOTELY CONTROLLED” (Controlado remotamente).

terminal de saída. Mantenha os cabos isolados e
separados uns dos outros.
--------------------------------------------------------------------------------

CABOS DE SAÍDA DE SOLDAGEM
Com o motor desligado, conecte o eletrodo e os cabos de
trabalho aos pinos de saída. O processo de soldagem indica
a polaridade do cabo do eletrodo. Essas conexões devem
ser verificadas periodicamente e apertadas com uma chave
de 3/4 pol.
A Tabela A.1 lista os tamanhos e comprimentos de cabo
recomendados para corrente nominal e ciclo de trabalho. O
comprimento refere-se à distância do soldador até o trabalho
e de volta ao soldador. Os diâmetros dos cabos são
aumentados para comprimentos de cabos longos para
reduzir as quedas de tensão.
TABELA A.1

COMPRIMENTO TOTAL COMBINADO
DO ELETRODO E CABOS DE TRABALHO
Comprimento do cabo
0 a 100 pés (0 a 30 metros)

Tamanho do cabo
para 305 A
Ciclo de trabalho
100%
1 / 0 AWG

100-150 pés (30 a 46 metros)

2 / 0 AWG

150 a 200 pés (46 a 61 metros)

3 / 0 AWG

INSTALAÇÃO DOS CABOS
Instale os cabos de soldagem no seu RANGER® 305D da
seguinte forma.

RANGER® 305D
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TABELA lll
USO DE APARELHOS ELÉTRICOS COM O RANGER® 305D
Tipo

Aparelhos elétricos comuns

Possíveis preocupações

Resistivo

Aquecedores, torradeiras, lâmpadas
incandescentes, fogão elétrico, frigideira,
cafeteira.

NENHUMA

Capacitivo

Aparelhos de TV, rádios, micro-ondas,
aparelhos com controle elétrico.

Os picos de tensão ou a regulação
de alta tensão podem fazer com
que os elementos capacitivos
falhem. A proteção contra surtos,
proteção contra transientes e carga
adicional é recomendada para
operação 100% à prova de falhas.
NÃO OPERE ESSES
APARELHOS SEM CARGAS
RESISTIVAS ADICIONAIS.

Indutivo

Motores de indução monofásicos,
brocas, bombas de poços, moedores,
pequenos refrigeradores, cortadores de
ervas daninhas e cerca viva

Esses aparelhos exigem uma
grande corrente de energização
para a partida. Alguns motores
síncronos podem ser sensíveis à
frequência para atingir o torque
máximo de saída, mas eles
DEVEM ESTAR PROTEGIDOS
contra qualquer falha induzida por
frequência.

Capacitivo/indutivo

Computadores, aparelhos de TV de alta
resolução, equipamentos elétricos
complicados.

É necessário um condicionador de
linha do tipo indutivo juntamente
com proteção contra transientes e
sobretensão, e ainda existem
responsabilidades. NÃO USE
ESSES APARELHOS COM UM
RANGER® 305D

A Lincoln Electric Company não se responsabiliza por quaisquer danos aos componentes elétricos conectados
incorretamente ao RANGER® 305D.

RANGER 305D
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TOMADAS AUXILIARES DE ENERGIA
Dê partida no motor e coloque o interruptor de controle da
“MARCHA” no modo “High Idle” (Marcha lenta em alta
rotação), A tensão agora está correta nos receptáculos para
alimentação auxiliar. Isso deve ser feito antes que um GFCI
desarmado possa ser redefinido corretamente. Consulte a
seção MANUTENÇÃO para obter informações mais
detalhadas sobre como testar e redefinir o receptáculo do
GFCI.
A potência auxiliar do RANGER® 305D é composta por dois
receptáculos duplex de 20 A e 120 VCA (5-20R) e um
receptáculo de proteção do GFCI de 50 A 120/240 VCA (1450R). O receptáculo de 240 VCA pode ser dividido para
operação monofásica de 120 VCA.
A capacidade de energia auxiliar é de 10.000 watts pico,
9.500 watts contínuos de 60 Hz, alimentação monofásica. A
capacidade de potência auxiliar em watts é equivalente a
voltamperes no fator de potência unitário. A corrente máxima
permitida da saída de 240 VCA é 40 A. A saída de 240 VCA
pode ser dividida para fornecer duas saídas separadas de
120 VCA com uma corrente máxima permitida de 40 A por
saída para dois circuitos ramificados de 120 VCA separados
(esses circuitos não podem ser colocados em paralelo). A
tensão de saída está dentro de ± 10% em todas as cargas
até a capacidade nominal. Toda a energia auxiliar é
protegida por disjuntores.

A-7

• Instale a chave de polo duplo e posição dupla entre o
medidor da companhia de energia e a chave seccionadora
das instalações. A corrente nominal da chave deve ser a
mesma ou maior que a a chave seccionadora das
instalações do cliente e e proteção contra sobrecorrente de
serviço.

• Tome as medidas necessárias para garantir que a carga
seja limitada à capacidade do RANGER® 305D instalando
um disjuntor de polo duplo de 50 A, 240 VCA. A carga
nominal máxima para cada etapa do auxiliar de 240 VCA é
de 40 A. Carregar acima da saída nominal reduzirá a
tensão de saída abaixo do permitido - 10% da tensão
nominal que pode danificar aparelhos ou outros
equipamentos acionados por motor e pode resultar em
superaquecimento do motor RANGER® 305D e/ou
enrolamentos do alternador.

• Instale um plugue de 120/240 VCA de 50 A (tipo NEMA 1450) no disjuntor de circuito de polo duplo usando o cabo
condutor nº 6, 4 do comprimento desejado. (O plugue de
50 A, 120/240 VCA está disponível no kit de plugue K802R
opcional ou como número de peça T12153-9.)

• Conecte este cabo ao receptáculo de 120/240 V de 50 A na
frente do gabinete do RANGER® 305D.

Os receptáculos de energia auxiliar de 120 V só devem ser
usadas com plugues de três fios aterrados ou ferramentas
com isolamento duplo aprovadas com plugues de dois fios. A
corrente nominal de qualquer plugue usado com o sistema
deve ser pelo menos igual à capacidade atual do receptáculo
associado.
OBSERVAÇÃO: o receptáculo de 240 V tem dois circuitos
de 120 V, mas são de polaridades opostas e não podem ser
paralelos.

CONEXÕES DE ALIMENTAÇÃO DE
RESERVA
O RANGER® 305D é adequado para alimentação
temporária, em espera ou de emergência usando o
cronograma de manutenção recomendado pelo fabricante do
motor.
O RANGER® 305D pode ser instalado permanentemente
como uma unidade de alimentação reserva para serviço de
240 VCA, 3 fios, monofásico, 40 A. As conexões devem ser
feitas por um eletricista licenciado que possa determinar
como a alimentação de 120/240 VCA pode ser adaptada à
instalação específica e cumprir todos os códigos elétricos
aplicáveis.

RANGER® 305D
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CONEXÃO DO RANGER® 305D A FIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
240 V
CONDUTOR ATERRADO

MEDIDOR DE
ENERGIA

240 V
60 Hz.
3 fios
Serviço

DA COMPANHIA

120 V
120 V

ELÉTRICA

BARRAMENTO
NEUTRO
CARGA
A POTÊNCIA DO INTERRUPTOR
BIPOLAR DE DUAS DIREÇÕES DEVE
SER IGUAL OU SUPERIOR AO
SERVIÇO DAS INSTALAÇÕES DE
PROTEÇÃO CONTRA
SOBRECORRENTE.

50 AMP
240 V

ATERRADO

DESCONEXÃO DAS
INSTALAÇÕES E
PROTEÇÃO CONTRA
SOBRECORRENTE

DISJUNTOR
DE POLO
DUPLO

TOMADA DE 50 A,
120/240 V TIPO
NEMA 14-50

240 V

PRENSA-CABO

RECEPTÁCULO 50 A,
120/240 V

OBSERVAÇÃO: CABO CONDUTOR DE COBRE Nº 6
VER CÓDIGO ELÉTRICO NACIONAL PARA
RECOMENDAÇÕES ALTERNATIVAS DE TAMANHO DO
FIO.

AVISO
• Somente um eletricista licenciado, certificado e treinado deve instalar a máquina em um sistema elétrico
residencial ou no local. Certifique-se de que:

• A instalação esteja em conformidade com o Código Elétrico Nacional e todos os outros códigos elétricos
aplicáveis.

• O local seja isolado e não possa ocorrer alimentação de retorno no sistema da companhia elétrica. Determinadas
leis estaduais e locais exigem que o local seja isolado antes que o gerador seja vinculado ao mesmo. Verifique
seus requisitos estaduais e locais.

• Uma chave de polo duplo e posição dupla em conjunto com o disjuntor de posição dupla com a calibragem
adequada esteja conectada entre a energia do gerador e o medidor da companhia elétrica.

RANGER® 305D
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FIGURA A.2

CONEXÃO DOS ALIMENTADORES DE ARAME LINCOLN
ELECTRIC

CONEXÃO DOS ALIMENTADORES DE ARAME
EM TODO O ARCO COM O RANGER 305D
Essas instruções de conexão aplicam-se aos modelos LN-25 Pro e Activ8.
Os alimentadores têm um contator interno e o eletrodo não é energizado
até que o gatilho da pistola seja fechado. Quando o gatilho da pistola
estiver fechado, o fio começará a ser alimentado e o processo de
soldagem será iniciado.

Definir modo
para CV Wire
(Arame CV)

Terminais de
soldagem
ligados

Definir como
Local

• Desligue o soldador.
• Para eletrodo positivo, conecte o cabo do eletrodo ao terminal “+” do
soldador e o cabo de trabalho ao terminal “-” do soldador. Para o
eletrodo negativo, conecte o terminal “-” do cabo do eletrodo do
soldador e o cabo de trabalho ao terminal “+” do soldador.

• Prenda o cabo único da frente do alimentador ao trabalho usando o
grampo de mola na extremidade do cabo. Este é um cabo de controle
para fornecer corrente ao motor de alimentação do arame; ele não
carrega a corrente de soldagem (Ver Figura A.3).

• Coloque o interruptor de “MODO” na posição “CV-WIRE” (Ver Figura
A.7).

• Coloque o interruptor “TERMINAIS DE SOLDAGEM” em “TERMINAIS
DE SOLDAGEM LIGADOS”

• Coloque o botão “CONTROLE DE ARCO” em “0” inicialmente e ajuste
para se adequar.

• Ajuste o interruptor “REMOTO/LOCAL” no controle “LOCAL”.

FIGURA A.3

CONECTOR
DE 14 PINOS

SOLDADOR
A MOTOR

CONECTOR
DE 12 PINOS

CABO ADAPTADOR DE
12 PINOS A 6 PINOS
K2909-1
AO
TRABALHO

Conexão da pistola de carretel (K487-25) ao RANGER®
305D

• Desligue o soldador.
• Conecte de acordo com as instruções no diagrama de
conexão apropriado na Seção F.

CONTROLE
REMOTO
OPCIONAL
ALIMENTADOR
DE ARAME

CABO DE ELETRODO

TERMINAL DE
FIXAÇÃO DO
TRABALHO
AO TRABALHO

OPERAÇÃO
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• Verifique o radiador quanto ao nível adequado do líquido

BPRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

de arrefecimento. (Encha se necessário).

• Consulte o Manual do proprietário do motor para

AVISO

recomendações específicas sobre óleo e líquido de
arrefecimento.

Não tente usar este equipamento antes de ler
cuidadosamente o manual do fabricante do motor
fornecido com o seu soldador. Ele inclui precauções de
segurança importantes, instruções detalhadas de partida
do motor, instruções de operação e manutenção e listas
de peças.
-----------------------------------------------------------------------CHOQUE ELÉTRICO pode matar.
・ Não toque em peças energizadas ou
eletrodos energizados com a pele ou as
roupas molhadas.
・ Isole-se do trabalho e do solo
・ Usar sempre luvas isolantes secas.

• Sempre opere o soldador com a porta articulada
fechada e os painéis laterais no lugar.

• Leia cuidadosamente a página Precauções de

segurança antes de operar esta máquina. Siga
sempre
estes
e
quaisquer
outros
procedimentos de segurança incluídos neste
manual e no Manual de instruções do motor.
--------------------------------------------------------------------------------

ADICIONAR COMBUSTÍVEL

AVISO
• Pare o motor ao abastecer.
• Não fume ao abastecer.
• Mantenha faíscas e chamas longe do
tanque.
• Não deixe sem supervisão durante o
abastecimento.
O
• Limpe o combustível derramado e
COMBUSTÍVEL deixe os gases se dissiparem antes de
DIESEL pode
dar partida no motor.
causar incêndio.
• Não encha demais o tanque, a
expansão do combustível pode causar
transbordamento.
APENAS COMBUSTÍVEL DIESEL- Combustível com
baixo teor de enxofre ou combustível com teor
ultrabaixo de enxofre nos EUA e Canadá.
--------------------------------------------------------------------------------

DESCRIÇÃO GERAL

• Remova a tampa do tanque de combustível.

O RANGER® 305D é uma fonte de alimentação de
soldagem CC alimentada por motor a diesel de múltiplos
processos e gerador de energia CA de 120/240 volts. O
motor aciona um gerador que fornece energia trifásica para o
circuito de soldagem CC e energia monofásica para as
tomadas auxiliares CA. O sistema de controle de soldagem
CC usa a Chopper Technology (CT™) de última geração
para um desempenho superior de soldagem.

• Encha o tanque a aproximadamente 100 mm (4 polegadas)
da parte superior do gargalo de enchimento para permitir a
expansão do combustível . NÃO ENCHA O TANQUE ATÉ
O PONTO DE EXCESSO.

• Recoloque a tampa do combustível e aperte firmemente,
• Consulte o Manual do proprietário do motor para

PARA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR:
Dê partida no motor e coloque o interruptor de controle da
MARCHA no modo de operação desejado. A potência total
está disponível independentemente das configurações de
controle de soldagem, desde que nenhuma corrente de
soldagem seja consumida.
A potência auxiliar do RANGER® 305D é composta por dois
receptáculos duplex de 20 A e 120 VCA (5-20R) e um
receptáculo de proteção do GFCI de 50 A 120/240 VCA (1450R). O receptáculo de 240 VCA pode ser dividido para
operação monofásica de 120 VCA. Consulte também a
seção OPERAÇÃO DE ENERGIA AUXILIAR mais adiante
neste capítulo.

recomendações específicas de combustível.
PERÍODO DE AMACIAMENTO
O motor usará uma pequena quantidade de óleo durante seu
período de “amaciamento”. Para o motor a diesel no
RANGER® 305D, o amaciamento é de cerca de 50 horas de
operação.
Verifique o óleo a cada quatro horas durante o amaciamento.
Troque o óleo após as primeiras 50 horas de operação, a
cada 100 horas depois disso. Troque o filtro de óleo na
segunda troca de óleo.

CUIDADO

OPERAÇÃO DO MOTOR
Antes de dar partida no motor:
• Certifique-se de que a máquina esteja em uma superfície
nivelada.
• Abra a porta lateral do motor, remova a vareta de óleo do
motor e limpe-a com um pano limpo. Insira a vareta
novamente e verifique o nível na mesma.
• Adicione óleo (se necessário) para elevar o nível até a
marca de cheio. Não encha demais. Feche a porta do
motor.

Durante o amaciamento, sujeite o RANGER® 305D a
cargas moderadas. Evite longos períodos de
funcionamento em marcha lenta. Antes de parar o motor,
remova todas as cargas e deixe o motor esfriar por
alguns minutos.
--------------------------------------------------------------------------------
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FIGURA B.1

CONTROLES DE SOLDAGEM (Figura B.1)
1. CONTROLE DE SAÍDA- O botão de saída
(OUTPUT) é usado para predefinir a tensão ou corrente
de saída conforme exibido nos medidores digitais para os
quatro modos de soldagem. Quando nos modos CCSTICK, DOWNHILL PIPE ou CV-WIRE e quando um
controle remoto for conectado ao conector de 6 ou 14
pinos, o circuito de detecção automática alterna
automaticamente o CONTROLE DE SAÍDA do controle
no soldador para o controle remoto.
No modo CV-WIRE, quando o cabo de controle do
alimentador de arame é conectado ao Conector de 14
pinos, o circuito de detecção automática torna
automaticamente o CONTROLE DE SAÍDA inativo e o
controle de tensão do alimentador de arame ativo.
Quando estiver no modo TOUCH START TIG e quando
um Amptrol estiver conectado ao conector de 6 pinos, o
botão de SAÍDA é usado para definir a faixa de corrente
máxima do CONTROLE DE CORRENTE do Amptrol.

PIPE e TIG) sejam definidos antes da soldagem usando o
botão de controle SAÍDA. Durante a soldagem, o medidor
exibe a tensão real de saída (VOLTS) e a corrente (A).
Um recurso de memória mantém a exibição de ambos os
medidores por sete segundos após o término da
soldagem. Isso permite que o operador leia a corrente e a
tensão reais imediatamente antes de terminar a
soldagem.
Enquanto o visor for mantido pressionado, o ponto
decimal mais à esquerda em cada visor ficará piscando.
A precisão dos medidores é de +/- 3%.

3. INTERRUPTOR DE SELEÇÃO DO MODO DE
SOLDAGEM(Fornece quatro modos de soldagem selecionáveis)
CV-WIRE (Arame CV)
DOWNHILL PIPE (Tubulação inclinada)
CC-STICK (Eletrodo haste CC)
TOUCH START TIG (TIG ativado por toque)

4. CONTROLE DO ARCO- O botão CONTROLE DO
2. MEDIDORES

DE

SAÍDA

DIGITAIS-Os

medidores digitais permitem que a tensão de saída (modo
CV WIRE) ou corrente (modos CC-STICK, DOWNHILL

ARCO está ativo nos modos CV-WIRE, CC-STICK e
DOWNHILL PIPE e tem diferentes funções nesses
modos. Esse controle não está ativo no modo TIG.

RANGER® 305D
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Modo CC-STICK: Nesse modo, o botão CONTROLE DE
ARCO define a corrente de curto-circuito (força do arco)
durante a soldagem com eletrodo para ajustar para um
arco suave ou nítido. Aumentar o número de -10 (suave)
para +10 (nítido) aumenta a corrente de curto-circuito e
impede e evita que o eletrodo grude na placa durante a
soldagem. Isso também pode aumentar os respingos.
Recomenda-se que o CONTROLE DE ARCO seja
definido para o número mínimo sem a aderência do
eletrodo. Comece com uma definição em 0.
MODO DOWNHILL PIPE: Nesse modo, o botão
CONTROLE DE ARCO define a corrente de curto-circuito
(força do arco) durante a soldagem com eletrodo para
ajustar para um arco de escavação suave ou mais forte
(nítido). Aumentar o número de -10 (suave) para +10
(nítido) aumenta a corrente de curto-circuito, o que resulta
em um arco de escavação mais forte. Normalmente, um
arco de escavação forte é preferido para passes de raiz e
passes quentes. Um arco mais suave é preferido para
passagens de acabamento e preenchimento, em que o
controle da poça de solda e deposição (“empilhamento”
de ferro) são essenciais para velocidades de
deslocamento rápidas. Recomenda-se que o CONTROLE
DE ARCO seja ajustado inicialmente em 0.
Modo CV-WIRE: Neste modo, girar o CONTROLE DE
ARCO no sentido horário de -10 (suave) para +10 (nítido)
altera o arco de macio e lavado para nítido e estreito. Ele
atua como um controle de indutância/aperto. A
configuração correta depende do procedimento e da
preferência do operador. Comece com uma definição em
0.

B-3

CONTROLES DO MOTOR : (Figura B.2)

11. INTERRUPTOR
RUN/STOP
(INICIAR/PARAR) - A posição RUN energiza o
motor antes de iniciar. A posição STOP para o motor. O
interruptor de intertravamento da pressão do óleo evita
o consumo da bateria se o interruptor for deixado na
posição RUN e o motor não estiver funcionando.

12. BOTÃO DE PRESSÃO DA VELA DO
MOTOR • Quando pressionado, ativa as velas do motor. A vela
do motor não deve ser ativada por mais de 20
segundos continuamente.

13. BOTÃO DE PRESSÃO DE PARTIDA Energiza o motor de partida para acionar o
motor.

14. INTERRUPTOR DE MARCHA- Tem duas
posições:

1) Na posição ALTA, o motor opera na velocidade de alta
rotação controlada pelo regulador do motor.

5. TERMINAIS DE SAÍDA DE SOLDA COM
PORCA FLANGE - Fornece um ponto de conexão
para o eletrodo e cabos de trabalho.

6. PINO DE ATERRAMENTO-

Fornece um ponto
de conexão para conectar a caixa da máquina ao
aterramento.

7. CONECTOR DE 14 PINOS- Para conectar os
cabos de controle do alimentador de arame ao
RANGER® 305D. Inclui circuito de fechamento do
contator, circuito de controle remoto de detecção
automática e alimentação de 120 V e 42 V. O circuito de
controle remoto opera da mesma forma que o Amphenol
de 6 pinos.

8. CONECTOR

DE 6 PINOS- Para conectar
equipamentos de controle remoto opcionais. Inclui circuito
de controle remoto de detecção automática.

9. INTERRUPTOR
DE
CONTROLE
DOS
TERMINAIS DE SOLDAGEM- Na posição

2) Na posição AUTO, a marcha lenta opera da seguinte
forma:

• Quando alternado de ALTA para AUTO ou após ligar
o motor, o motor operará em velocidade máxima por
aproximadamente 12 segundos e, em seguida,
passará para a marcha lenta em baixa rotação.
• Quando o eletrodo toca o trabalho ou a energia é
consumida
para
luzes
ou
ferramentas
(aproximadamente 100 Watts no mínimo), o motor
acelera e opera em velocidade máxima.
• Quando a soldagem terminar ou a carga de energia
CA for desligada, um atraso de tempo fixo de
aproximadamente 12 segundos será iniciado. Se a
carga de soldagem ou a carga de alimentação CA não
for reiniciada antes do fim do tempo de atraso, a
marcha diminui a velocidade do motor para marcha
lenta em baixa rotação.
• O motor retornará automaticamente para a marcha
lenta em alta rotação quando houver carga de
soldagem ou carga de energia CA reaplicada.

TERMINAIS DE SOLDAGEM LIGADOS, a saída é
eletricamente quente o tempo todo. Na posição
CONTROLADA REMOTAMENTE, a saída é controlada
por um alimentador de arame ou dispositivo de controle e
é desligada eletricamente até que um interruptor remoto
seja pressionado.

10. INTERRUPTOR DO VOLTÍMETRO
ALIMENTADOR DE ARAME:

DO

Corresponde à polaridade do voltímetro do alimentador
de arame à polaridade do eletrodo.

RANGER® 305D
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frio.

15. MEDIDOR ELÉTRICO DE COMBUSTÍVELO medidor elétrico de combustível fornece uma
indicação precisa e confiável sobre quanto combustível
há no tanque.

B-4

OBSERVAÇÃO: Se a unidade não iniciar, repita os
passos 4 a 7 depois de esperar 30 segundos

CUIDADO

16. HORÍMETRO DO MOTOR - O horímetro exibe o
tempo total em que o motor está funcionando. Este
medidor é útil para programar a manutenção indicada.

17. LUZ DE PROTEÇÃO DO MOTOR- Uma luz
indicadora de advertência para Baixa Pressão do Óleo
e/ou Superaquecimento do Líquido de Arrefecimento. A
luz é apagada quando os sistemas estão funcionando
corretamente. A luz acende quando o interruptor RUNSTOP estiver na posição “ON” (Ligado) antes de ligar o
motor. SE as Luzes de Proteção do Motor ou de
Recarga da Bateria não desligarem logo depois de ligar
o motor, desligue-o imediatamente e verifique a causa.

• Não

deixe o motor de partida funcionar
continuamente por mais de 20 segundos.
• Não pressione o botão START enquanto o motor
estiver funcionando, pois isso pode danificar a coroa
dentada e/ou o motor de partida.
• SE as Luzes de Proteção do Motor ou de Recarga da
Bateria não desligarem logo depois de ligar o motor,
desligue-o imediatamente e verifique a causa.
--------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÃO: Ao iniciar um RANGER® 305D pela
primeira vez, ou após um período prolongado sem operação,
pode demorar mais do que o normal porque a bomba de
combustível tem que encher o sistema de combustível.

PARTIDA DO MOTOR
1. Remova todos os plugues conectados aos receptáculos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PARADA DO MOTOR

de alimentação CA.
Remova todas as cargas de soldagem e energia auxiliar e
Coloque o interruptor de MARCHA em AUTO.
deixe o motor funcionar em velocidade de marcha lenta
Coloque o interruptor de RUN/STOP em RUN.
baixa por alguns minutos para resfriar o motor.
Pressione o botão da vela do motor e segure por 5 a 10
segundos.
PARE o motor colocando a posição RUN-STOP na posição
STOP.
Pressione e segure o botão “Glow Plug” (Vela do motor)
e o botão START (Iniciar) juntos até que o motor dê
partida ou por até 10 segundos.
OBSERVAÇÃO: Uma válvula de fechamento de combustível
Solte o botão START (Iniciar) do motor assim que o
está localizada no pré-filtro de combustível.
motor ligar.
OPERAÇÃO DO SOLDADOR
Solte o botão da vela do motor depois que a luz de
proteção do motor apagar ou depois de um máximo de 5
CICLO DE TRABALHO
segundos.
Ciclo de trabalho é a porcentagem de tempo em que a carga
O motor funcionará em marcha lenta em alta rotação por
está sendo aplicada em um período de 10 minutos. Por
aproximadamente 12 segundos e, em seguida, passará
exemplo, um ciclo de trabalho de 60% representa 6 minutos
para a marcha lenta em baixa rotação. Deixe o motor
de carga e 4 minutos sem carga em um período de 10
aquecer em marcha lenta baixa por vários minutos antes
de aplicar uma carga e/ou mudar para marcha lenta alta.
minutos.
Deixe um tempo de aquecimento mais longo em clima
TABELA B.1

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL TÍPICO DO RANGER® 305D
Kubota D722
Galão/H (Litros/H)
Baixa rotação - Sem
carga 2450 R.P.M
Alta rotação - Sem
carga 3650 R.P.M
Saída de soldagem CC
250 Ampères a 28 Volts
Saída de soldagem CC
300 Ampères a 29 Volts

Tempo de execução para 12
galões - (horas)

0,29 (1,09)

41,77

0,54 (2,06)

22,02

1,03 (3,91)

11,62

1,18 (4,47)

10,16

9.500 Watts

1,16 (4,38)

10,37

7.000 watts

0,96 (3,63)

12,50

0,70 (2,67)

17,03

3.000 watts

RANGER® 305D
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O Ranger® 305D pode ser usado com uma ampla gama de
eletrodos haste CC. O interruptor de MODO oferece duas
configurações de soldagem com eletrodo haste da seguinte
forma:

Soldagem de corrente constante (CC-Stick)
A posição CC-STICK do interruptor de MODO foi criada para
soldagem horizontal e vertical com todos os tipos de
eletrodos, especialmente baixo nível de hidrogênio. O botão
CONTROLE de saída ajusta a faixa de saída completa para
a soldagem com eletrodo.
O botão CONTROLE DE ARCO define a corrente de curtocircuito (força do arco) durante a soldagem com eletrodo
para ajustar para um arco suave ou nítido. Aumentar o
número de -10 (suave) para +10 (nítido) aumenta a corrente
de curto-circuito e impede e evita que o eletrodo grude na
placa durante a soldagem. Isso também pode aumentar os
respingos. Recomenda-se que o CONTROLE DE ARCO
seja definido para o número mínimo sem a aderência do
eletrodo. Comece com o mostrador definido como 0.
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pode aumentar os respingos.
Recomenda-se que o CONTROLE DE ARCO seja definido
para o número mínimo sem a aderência do eletrodo.
Comece com o mostrador definido como 0.

SOLDAGEM TIG
A definição TOUCH START TIG (TIG Ativado por Toque) do
interruptor de MODO é para soldagem TIG CC (Gás inerte
de tungstênio). Para iniciar uma solda, o botão CONTROLE
é primeiro ajustado para a corrente desejada e o tungstênio
deve tocar o trabalho. Durante o tempo em que o tungstênio
está tocando o trabalho, há muito pouca tensão ou corrente
e, em geral, não há contaminação por tungstênio. Em
seguida, o tungstênio é suavemente retirado do trabalho em
um movimento de balanço, que estabelece o arco.
Quando estiver no modo TOUCH START TIG e quando um
Amptrol estiver conectado ao conector de 6 pinos, o botão
de saída é usado para definir a faixa de corrente máxima do
controle de corrente do Amptrol.

Soldagem em tubulação inclinada
O CONTROLE DO ARCO não está ativo no modo TIG. Para
Essa configuração controlada por inclinação destina-se à
PARAR uma solda, basta retirar a tocha TIG do trabalho.
soldagem de tubos “fora da posição” e “inclinados”, em que o
Quando a tensão do arco atingir aproximadamente 30 Volts,
operador quer controlar o nível de corrente alterando o
o arco se apagará e a máquina reinicializará a corrente no
comprimento do arco. O botão CONTROLE de saída ajusta
nível Touch Start (Ativado por toque). Para reiniciar o arco,
a faixa de saída completa para a soldagem de tubos. O
toque novamente o tungstênio no trabalho e erga-o. Como
botão CONTROLE DE ARCO define a corrente de curtoalternativa, a solda pode ser parada soltando o Amptrol ou o
circuito (força do arco) durante a soldagem com eletrodo
interruptor de partida do arco.
para ajustar para um arco de escavação suave ou mais forte
(nítido). Aumentar o número de -10(suave) para +10(nítido)
O RANGER® 305 D pode ser usado em uma ampla
aumenta a corrente de curto-circuito, o que resulta em um
variedade de aplicações de soldagem TIG CC. Em geral, o
arco de escavação mais forte. Normalmente, um arco de
recurso “Touch Start” (Ativado por toque) permite a partida
escavação forte é preferido para passes de raiz e passes
livre de contaminação sem o uso de uma unidade de alta
quentes. Um arco mais suave é preferido para passagens de
frequência. Se desejado, o módulo K930-2 TIG pode ser
acabamento e preenchimento, em que o controle da poça de
usado com o RANGER® 305 D. As configurações são para
solda e deposição (“empilhamento” de ferro) são essenciais
referência.
para velocidades de deslocamento rápidas. Isso também
TABELA B.2

FAIXAS DE CORRENTE TÍPICAS (1) PARA ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO(2)
Diâmetro do eletrodo
de tungstênio pol.
(mm)

DCEN (-)

Tungstênio toriado
1%, 2%
0,010
0,020
0,040

(0,25)
(0,50)
(1,0)

1/16
3/32
1/8
5/32
3/16
1/4

DCEP (+)

Fluxo aproximado de gás argônio
Vazão C.F.H. (L/min.)

Tungstênio
toriado 1%, 2%

Alumínio

2-15
5-20
15-80

(3)
(3)
(3)

(1,6)

70-150

(2,4)
(3,2)

150-250
250-400

(4,0)
(4,8)
(6,4)

400-500
500-750
750-1000

TOCHA TIG
Tamanho do bocal (4), (5)

Aço inoxidável

3-8
5-10
5-10

(2-4)
(3-5)
(3-5)

3-8
5-10
5-10

(2-4)
(3-5)
(3-5)

Nº 4, Nº 5, Nº 6

10-20

5-10

(3-5)

9-13

(4-6)

Nº 5, Nº 6

15-30
25-40

13-17 (6-8)
15-23 (7-11)

11-15
11-15

(5-7)
(5-7)

Nº 6, Nº 7, Nº 8

40-55
55-80
80-125

21-25 (10-12)
23-27 (11-13)
28-32 (13-15)

13-17
18-22
23-27

(6-8)
(8-10)
(11-13)

Nº 8, Nº 10

(1) Quando usado com gás argônio. As faixas de corrente mostradas devem ser reduzidas ao usar gases de proteção de argônio/hélio ou hélio puro.
(2) Os eletrodos de tungstênio são classificados da seguinte forma pela Sociedade Americana de Soldagem (American Welding Society, AWS):
Puro
EWP
1% Toriado
EWTh-1
2% Toriado
EWTh-2
Embora ainda não reconhecido pela AWS, o tungstênio com cério agora é amplamente aceito como substituto do Tungstênio Toriado 2% em aplicações de CA e CC.
(3) O DCEP não é muito usado nesses tamanhos.
(4) Os “tamanhos” do bocal da tocha TIG são múltiplos de 1/16 de polegada:
Nº 4 = 1/4 pol.
(6 mm)
Nº 5 = 5/16 pol.
(8 mm)
Nº 6 = 3/8 pol.
(10 mm)
Nº 7 = 7/16 pol.
(11 mm)
Nº 8 = _ pol.
(12,5 mm)
Nº 10 = 5/8 pol.
(16 mm)
(5) Os bocais da tocha TIG são normalmente feitos de cerâmica de alumina. Aplicações especiais podem exigir bocais de lava, que são menos propensos à quebra, mas podem não
suportar altas temperaturas

RANGER® 305D
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As configurações do RANGER® 305 D ao usar o módulo K930-2 TIG
com um Amptrol ou interruptor de partida do arco:
• Coloque o interruptor de MODO na posição TOUCH START TIG (TIG
ativado por toque).
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GOIVAGEM COM ARCO
O RANGER® 305D pode ser usado para goivagem de arco
limitada. Para um desempenho ideal, ajuste o interruptor
MODO para CC-STICK e o CONTROLE DO ARCO para
+10.

• Coloque o interruptor de “MARCHA” na posição “AUTO”.
• Coloque o interruptor “WELD TERMINALS” (Terminais de soldagem)
na posição “REMOTELY CONTROLLED” (Controlado remotamente).
Isso manterá o contator de “Estado sólido” aberto e fornecerá um
eletrodo “frio” até que o Amptrol ou interruptor de partida do arco seja
pressionado.

Ajuste o botão de CONTROLE DE SAÍDA para ajustar a
corrente de saída no nível desejado para o eletrodo de
goivagem sendo usado de acordo com as classificações na
tabela.
Diâmetro do carbono

Ao usar o módulo TIG, o controle de SAÍDA no RANGER® 305 D é usado
para definir a faixa máxima do CONTROLE DE CORRENTE no módulo
TIG ou um Amptrol se conectado ao módulo TIG.

1/8”

Faixa de corrente (CC, eletrodo
positivo)
60-90 A

5/32”

90-150 A

3/16”

200-250 A

SOLDAGEM COM ARAME-CV (CV-WIRE)
Conecte um alimentador de arame ao RANGER® 305 D de acordo com
as instruções na seção INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.
O RANGER® 305 D no modo CV-WIRE permite que ele seja usado com
uma ampla gama de eletrodos de arame tubular (Innershield e
Outershield) e arames sólidos para soldagem MIG (solda a arco de metal
a gás). A soldagem pode ser ajustada com precisão usando o
CONTROLE DO ARCO. Girar o CONTROLE DE ARCO no sentido
horário de -10 (suave) para +10 (nítido) altera o arco de macio e lavado
para nítido e estreito. Ele atua como um controle de indutância/aperto. A
configuração correta depende do procedimento e da preferência do
operador. Comece com o mostrador definido como 0.
Abaixo estão listados alguns arames adequados para uso
nesta máquina:

• Innershield - NR-311, NS-3M, NR-207, NR-203 Ni 1%, NR-212.
• Outershield - 0S-70, 0S-71M, 0S-71 ELITE.
• Fios sólidos para soldagem MIG - 0,035 (0,9 mm) e
0,045 (1,1 mm), Super Arc L-50 e L-56, 0,035 (0,9 mm) e
0,045 (1,1 mm) Azul Máx MIG 308 LS.
Entre em contato com o distribuidor local autorizado da Lincoln Electric ou
com a Lincoln Electric Company para obter os arames específicos usados
em determinadas aplicações com esta máquina.

RANGER® 305D
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ALIMENTAÇÃO AUXILIAR:

Se o receptáculo de um GFCI for desarmado, consulte a
seção MANUTENÇÃO para obter informações detalhadas
sobre como testar e redefinir o receptáculo GFCI.
Dê partida no motor e coloque o interruptor de controle da
MARCHA no modo de operação desejado. A potência total
está disponível independentemente das configurações de
controle de soldagem, desde que nenhuma corrente de
soldagem seja consumida.
A potência auxiliar do RANGER® 305D é composta por dois
receptáculos GFCI duplex de 20 A e 120 VCA (5-20R) e um
receptáculo de 50 A 120/240 VCA (14-50R). O receptáculo
de 240 VCA pode ser dividido para operação monofásica de
120 VCA. A capacidade de potência auxiliar é de 10.000
watts pico, 9.500 Watts contínuos de 60 Hz, potência
monofásica. A capacidade de potência auxiliar em watts é
equivalente a voltamperes no fator de potência unitário. A
corrente máxima permitida da saída de 240 VCA é 44 A. A
saída de 240 VCA pode ser dividida para fornecer duas
saídas separadas de 120 VCA com uma corrente máxima
permitida de 44 A por saída para dois circuitos ramificados
de 120 VCA separados (esses circuitos não podem ser
colocados em paralelo). A tensão de saída está dentro de ±
10% em todas as cargas até a capacidade nominal. Toda a
energia auxiliar é protegida por disjuntores.
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Os receptáculos de energia auxiliar de 120 V só devem ser
usadas com plugues de três fios aterrados ou ferramentas
com isolamento duplo aprovadas com plugues de dois fios.
A corrente nominal de qualquer plugue usado com o sistema
deve ser pelo menos igual à capacidade atual do
receptáculo associado.

OBSERVAÇÃO: O receptáculo de 240 V tem dois circuitos,
cada um medindo 120 V ao neutro, mas são de polaridades
opostas e não podem ser colocados em paralelo.
Soldagem simultânea e cargas de potência auxiliares As
potências auxiliares acima não têm carga de soldagem. As
cargas de soldagem e potência simultâneas são
especificadas na tabela a seguir. As correntes permitidas
mostradas pressupõem que a corrente está sendo extraída
da fonte de 120 VCA ou 240 VCA (não ambas ao mesmo
tempo).

RANGER® 305D Cargas simultâneas de soldagem e energia
Saída de
soldagemAmpères

Potência-Watts permissível
(Fator de potência da
unidade)

Corrente auxiliar
permitida em A

a 240 VCA
0
9500
40
100
7100
30
150
5600
23
200
4200
18
250
2300
10
300
0
0
* Cada receptáculo duplex é limitado a 20 A.
** Não exceder 44 A por circuito de ramificação de 120 VCA ao dividir a saída de 240 VCA.
RANGER® 305D Recomendações de comprimento do cabo de extensão
(Use o cabo de extensão mais curto possível, de acordo com a tabela a seguir.)
Corrente
Voltage Carga
(Ampère
m Volts (Watts)
s)
15
120
1800
20
120
2400
15
240
3600
20
240
4800
44
240
9500

Comprimento máximo permitido do cabo em pés (m) para tamanho do condutor
14 AWG
30

(9)

12 AWG
40
30
75
60

10 AWG

(12)
(9)
(23)
(18)

8 AWG

6 AWG

75
(23)
125
(38)
175
50
(15)
88
(27)
138
60
(18)
150
(46)
225
(69)
350
100
(30)
175
(53)
275
50
(15)
90
(27)
150
O tamanho do condutor é baseado na queda de tensão máxima de 2,0%.

RANGER® 305D

(53)
(42)
(107)
(84)
(46)

4 AWG
300
225
600
450
225

(91)
(69)
(183)
(137)
(69)
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ACESSÓRIOS

COPÇÕES/ACESSÓRIOS INSTALADOS NO
CAMPO
K957-1 PARA SERVIÇO PESADO, REBOQUE DE DUAS
RODAS PARA SOLDADORES PEQUENOS
Para reboque rodoviário, off-road, na fábrica e no pátio. (Para
uso em rodovias, consulte as leis federais, estaduais e locais
aplicáveis sobre os requisitos para freios, luzes, para-lamas,
etc.).Pedido:
Reboque K957-1
Bola Hitch K958-1
Engate olhal Lunette K958-2
Kit de para-lama e luz K959-2
Rack de armazenamento de cabos K965-1
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KIT DE PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO K802-N
Fornece quatro plugues de 120 volts classificados a 20
ampères cada e um plugue de dupla tensão KVA completo
classificado a 120/240 volts, 50 ampères.
KIT DE PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO K802-R
Fornece quatro plugues de 120 volts classificados a 15
ampères cada e um plugue de dupla tensão KVA completo
classificado a 120/240 volts, 50 ampères.
PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO T12153-9 DE 50 A, 120/240 V

GAIOLA DE PROTEÇÃO K1789-1 - Proporciona proteção
adicional contra danos.
SUPRESSOR DE FAÍSCA K1898-1

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS K704 - Inclui 35 pés (10 m) de
cabo de eletrodo e 30 pés (9,1 m) do cabo de trabalho, parabrisa, suporte do eletrodo da braçadeira de trabalho. Os cabos
são classificados em 400 A, ciclo de trabalho de 100%.

CONTROLE REMOTO K857 de 25 pés (7,6 m) ou
K857-1 100 pés (30,4 m)
O controle portátil fornece a mesma faixa de mostrador que o
controle de saída no soldador. Possui um plugue conveniente
de 6 pinos para fácil conexão com o soldador.
KIT DE OPERAÇÕES EM CLIMA FRIO K2174-1- Fornece
ajuda de partida e aprimoramento em climas extremamente
frios. Inclui a tampa da grade do radiador, aquecedor do cárter
de óleo, refrigerante Lester e todos os equipamentos
necessários para a instalação.

KIT ADAPTADOR KVA COMPLETO K1816-1
Conecta-se ao receptáculo NEMA 14-50R 120/240 V na frente
do gabinete (que aceita plugues de 4 pinos) e converte-o em
um receptáculo NEMA 6-50R (que aceita plugues de 3 pinos).
Para conexão de equipamento Lincoln com plugue NEMA 650R.
Soldagem TIG
Tocha TIG K1783-9 PTA-26 V (25 pés)
Controle manual Amptrol K963-3
Pedal Amptrol K870
Kit de peças KP509 Magnum
Pistola de bobina
Pistola de carretel Prince XL K1692-2 (25 pés)
Pistola de bobina Magnum K487-25
Módulo de controle Magnum K488
Cabo de entrada K691-10)

RANGER® 305D
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MOTOR A DIESEL KUBOTA D722

DPRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

FREQUÊNCIA

AVISO
• Peça ao pessoal qualificado para realizar todo o
trabalho de manutenção e solução de problemas.

• •Desligue o motor antes de trabalhar dentro da
máquina ou fazer manutenção no motor.

• Remova as proteções somente quando necessário
para realizar manutenção e substituir quando a
manutenção exigir que sua remoção seja concluída.
Se houver proteções faltando na máquina, obtenha
substituições de um distribuidor Lincoln. (Consulte a
Lista de peças do Manual de operação.)

DIARIAMENTE OU
ANTES DE DAR
PARTIDA NO MOTOR

Leia as Precauções de Segurança no início deste
manual e no Manual do Proprietário do Motor antes de
trabalhar nesta máquina.
Manter todas as proteções, tampas e dispositivos de
segurança do equipamento em posição e em bom
estado de conservação. Manter as mãos, os cabelos, as
roupas e as ferramentas longe de engrenagens,
ventiladores e todas as outras peças móveis ao ligar,
operar ou reparar equipamentos.
--------------------------------------------------------------------------------

Manutenção de rotina
Ao final de cada dia de uso, reabasteça o tanque de
combustível para minimizar a condensação de umidade no
tanque. Ficar sem combustível tende a puxar sujeira para
dentro do sistema de combustível. Verifique também o nível
de óleo do cárter e adicione óleo, se indicado.

A cada 50 horas
A cada 75 horas
A cada 100 horas

A cada 150 horas

MARCA E NÚMERO DA PEÇA

FILTRO DE ÓLEO

KUBOTA 70000-15241

ELEMENTO DO FILTRO
DE AR

DONALDSON P822686

ELEMENTO DO FILTRO
DE COMBUSTÍVEL

KUBOTA 15231-43560

BATERIA

KUBOTA GROUP 58, 550 CCA

CORREIA

KUBOTA 15881-97011

VELAS DO MOTOR

KUBOTA 16851-65512

A cada 200 horas
A cada 400 horas
A cada 500 horas

FILTRO DE
KUBOTA 12581-43012
COMBUSTÍVEL EM LINHA

 VERIFIQUE O ELEMENTO E O
COMPARTIMENTO DO FILTRO
DE AR QUANTO A PEÇAS
SUJAS,
SOLTAS
OU
DANIFICADAS.
 VERIFIQUE A MANGUEIRA DE
ADMISSÃO DE AR QUANTO A
RACHADURAS OU CONEXÕES
SOLTAS.
 VERIFIQUE SE HÁ SUJEIRA
NAS
ÁREAS
DE
ENTRADA/SAÍDA DE AR E NO
RADIADOR.
LIMPE
SE
NECESSÁRIO.
 VERIFIQUE A TENSÃO E O
DESGASTE DA CORREIA DO
ALTERNADOR.

Intervalos de serviço
Observe o seguinte para reparos e manutenção. Os intervalos de
troca de óleo lubrificante listados na tabela abaixo são para óleos
lubrificantes das classes CF, CE e CD de classificação API com
um combustível com baixo teor de enxofre em uso. Se o óleo
lubrificante CF-4 ou CG-4 for usado com um combustível com alto
teor de enxofre, troque o óleo lubrificante em intervalos menores
do que o recomendado na tabela abaixo, dependendo da condição
de operação.
Intervalos
Itens

COMPONENTES DE MANUTENÇÃO DO
MOTOR
MOTOR A DIESEL KUBOTA D722
ITEM

MANUTENÇÃO NECESSÁRIA
 ENCHA O TANQUE DE
COMBUSTÍVEL.
 VERIFIQUE O NÍVEL DE ÓLEO.
 VERIFIQUE O NÍVEL DO
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO.

A cada 1 ou 2
meses
A cada 800 horas
A cada 1.500
horas
A cada 3.000
horas
A cada 2 anos

RANGER® 305D

Verificação dos tubos de
combustível e das presilhas.
Troca de óleo do motor
Inspecione/limpe o elemento do
purificador de ar e a válvula
Vacuator™.
Limpeza do filtro de combustível.
Verificar o nível de eletrólito da
bateria.
Verificar o aperto da correia da
ventoinha.
Verificar o radiador e as braçadeiras
da mangueira.
Substituição do cartucho do filtro de
óleo
Verificar as linhas de ar de
admissão.
Substituição do elemento do filtro de
ar.
Substituição do elemento do filtro de
combustível.
Limpeza da camisa de água (interior
do radiador).
Substituição da correia da ventoinha.
Recarga da bateria.
Verificação da folga da válvula.
Verifique a pressão de injeção do
bocal de injeção de combustível.
Verificação da bomba de injeção.
Verificação do temporizador do
injetor de combustível.
Substituição da bateria
Substituição das mangueiras do
radiador e da presilha.
Substituição de tubos e braçadeiras
de combustível.
Trocar o líquido de arrefecimento do
radiador.( L.L.C.)
Substituição da linha de ar de
admissão.

@
•
*1 @

•

@
*1,*2

@
@

*3 @
*3 @
*3 @
*3 @

*4
@
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IMPORTANTE

• Esses trabalhos devem ser feitos após as primeiras 50 horas de operação.
*1 O filtro de ar deve ser inspecionado/limpo com mais frequência em
condições de poeira do que as condições normais.
*2 Siga as instruções de serviço e dicas de instalação do filtro de ar na
Seção D.
*3 Consulte seu revendedor KUBOTA local para obter este serviço.
*4 Substitua somente se necessário.
@ Todas essas marcações são registradas como partes críticas relacionadas
à emissão pela KUB-OTA no regulamento de emissões não rodoviárias da
EPA dos EUA. Como proprietário do motor, você é responsável pela
execução da manutenção necessária de acordo com as instruções acima.
Consulte o Manual do proprietário do motor para obter mais detalhes sobre a
declaração de garantia.

Troca de óleo do motor
Drene o óleo enquanto o motor estiver quente para garantir
uma drenagem rápida e completa. É recomendável que
sempre que o óleo for trocado, o filtro de óleo também seja
trocado.
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as letras indicadas. (Observação: um óleo de grau S não
deve ser usado em um motor a diesel, pois podem ocorrer
danos. É permitido usar um óleo que atenda às
classificações de serviço de grau S e C.)
O SAE 10W30 é recomendado para uso geral em todas as
temperaturas, 5 ºF a 104 ºF (-15 ºC a 40 ºC).
Consulte o Manual do proprietário do motor para obter
informações mais específicas sobre as recomendações de
viscosidade do óleo.
Troca do filtro de óleo
• Drene o óleo.
• Remova o filtro de óleo com uma chave para filtro de óleo
e drene o óleo em um recipiente adequado. Descarte o
filtro usado. Observação: Deve-se tomar cuidado durante
a remoção do filtro para não interromper ou danificar de
forma alguma as linhas de combustível.

• Certifique-se de que a unidade esteja desligada.
Desconecte o cabo negativo da bateria para garantir a
segurança.

• Limpe a base de montagem do filtro e cubra a junta do
novo filtro com óleo de motor limpo.

• Localize a mangueira de drenagem de óleo e a válvula na
parte inferior da base e puxe pelo orifício no painel de
acesso à bateria no soldador.

• Fixe o novo filtro manualmente até que a gaxeta entre em
contato com a base de montagem. Com uma chave de
filtro de óleo, aperte o filtro mais 1/2 a 7/8 de volta.

• Remova a tampa da válvula de drenagem. Empurre a
válvula para dentro e gire no sentido anti-horário. Puxe
para abrir e drenar o óleo em um recipiente adequado
para descarte.

• Reabasteça o cárter com a quantidade especificada do
óleo do motor recomendado. Reinstale a tampa do bocal
de abastecimento de óleo e aperte firmemente.

• Feche a válvula de drenagem empurrando e girando no
sentido horário. Recoloque a tampa.
• Reabasteça com o óleo recomendado até a marca de
limite superior na vareta (consulte o manual de operação
do motor OU o adesivo de itens de manutenção do motor
OU abaixo). Substitua e aperte bem a tampa de
abastecimento de óleo.

• Dê partida no motor e verifique se há vazamentos no filtro
de óleo.
• Pare o motor e verifique o nível de óleo. Se necessário,
adicione óleo até a marca de limite superior da vareta.

AVISO

• Empurre a mangueira de drenagem de óleo e a válvula de
volta para a unidade, reconecte o cabo negativo da
bateria e feche as portas e a tampa superior do motor
antes de reiniciar a unidade. Lave as mãos com água e
sabão após manusear o óleo de motor usado. Descarte o
óleo de motor usado de maneira compatível com o meio
ambiente. Sugerimos que você o leve em um recipiente
lacrado para a estação de serviço local ou centro de
reciclagem para recuperação. NÃO jogue no lixo, nem
despeje no chão ou em um ralo.

• Nunca use gasolina ou solventes com baixo ponto de

Capacidades de reabastecimento de óleo do motor
Sem substituição do filtro de óleo:
• 3,3 qts. (2,7 qts Imp, 3,2 litros)

--------------------------------------------------------------------------------

inflamação para limpar o elemento do filtro de ar. Pode
ocorrer um incêndio ou explosão.

CUIDADO
• Nunca ligue o motor sem o filtro de ar. O desgaste
rápido do motor será resultado de contaminantes,
como poeira e sujeira que são puxadas para dentro do
motor.

FILTRO DE AR
O motor a diesel é equipado com um filtro de ar do tipo
seco. Nunca aplique óleo nele. Faça a manutenção do filtro
de ar da seguinte forma:

Com substituição do filtro de óleo:
• 3,4 qts (3,0 qts Imp, 3,2 litros)
Use óleo de motor desenvolvido para motores a diesel que
atendam aos requisitos de classificação de serviço
CC/CD/CE/CF/CF-4/CG-4 ou CH-4 da API.
ACEA E1/E2/E3. Sempre verifique a etiqueta de serviço da
API no recipiente de óleo para certificar-se de que ela inclui

Substitua o elemento pelo menos a cada 200 horas de
operação ou antes em condições de poeira.
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Instruções de manutenção
Filtros de ar de motor de um e dois estágios

1

Remova o filtro

Gire o filtro
enquanto
puxa para
fora.

Solte ou destrave a tampa
de manutenção. Como o
filtro
se
encaixa
firmemente sobre o tubo
de saída para criar a vedação crítica, haverá alguma
resistência inicial, semelhante a quebrar a vedação
em um frasco. Mova suavemente a extremidade do
filtro para frente e para trás para romper a vedação e
gire enquanto puxa para fora. Evite bater o filtro
contra o compartimento.

Se o seu filtro de ar tiver um filtro de segurança,
substitua-o a cada terceira troca de filtro principal. Remova o filtro de
segurança como faria com o filtro principal. Cubra o tubo de saída do filtro
de ar para evitar que qualquer contaminante não filtrado caia no motor.

2

Limpe as duas superfícies do tubo de saída e
verifique a válvula Vacuator™

Use um pano limpo para limpar a superfície de vedação do filtro e o
interior do tubo de saída. O contaminante na superfície de vedação pode
prejudicar uma vedação eficaz e causar vazamentos. Certifique-se de
que todo o contaminante seja removido antes de inserir o novo filtro. A
sujeira acidentalmente transferida para o interior do tubo de saída
alcançará o motor e causará desgaste. Os fabricantes de motores dizem
que são necessários apenas alguns gramas de sujeira para “empoeirar”
um motor! Tenha cuidado para não danificar a área de vedação no tubo.

Inspecione o novo filtro cuidadosamente,
prestando atenção ao interior da extremidade
aberta, que é a área de vedação. NUNCA instale
um filtro danificado. Um novo filtro de vedação
radial Donaldson pode ter um lubrificante seco na
vedação para ajudar na instalação.

5

Insira o novo filtro de vedação radial corretamente

Se estiver fazendo a manutenção do filtro de segurança, ele deve ser encaixado
na posição antes de instalar o filtro primário.
Insira o novo filtro com cuidado. Encaixe o
filtro manualmente, certificando-se de que ele
esteja
completamente
dentro
do
compartimento do filtro de ar antes de fixar a
tampa no lugar.
A área crítica de vedação esticará um pouco,
se ajustará e distribuirá a pressão de vedação uniformemente. Para completar uma
vedação hermética, aplique pressão manualmente na borda externa do filtro, não
no centro flexível. (Evite empurrar o centro da tampa da extremidade de uretano.)
Não é necessária pressão na tampa para segurar a vedação. NUNCA use a tampa
de manutenção para colocar o filtro no lugar! Usar a tampa para empurrar o filtro
pode causar danos à carcaça e aos prendedores da tampa e anulará a garantia.
Se a tampa de serviço atingir o filtro antes de estar totalmente no lugar, remova a
tampa e empurre o filtro (com a mão) mais para dentro do filtro de ar e tente
novamente. A tampa deve encaixar sem força extra.
Quando o filtro estiver no lugar, prenda a tampa de manutenção.

Limpe os dois lados
do tubo de saída.

Cuidado
Borda externa do tubo de
saída

Borda interna do tubo de
saída

Se o seu filtro de ar estiver equipado com uma válvula
Vacuator
Verifique visualmente e aperte fisicamente para ter certeza de
que a válvula esteja flexível e não invertida, danificada ou
obstruída.

3

Inspecione o filtro
antigo quanto a indicações de
vazamento

NUNCA use a tampa de manutenção
para colocar o filtro no lugar! Usar a
tampa para empurrar o filtro pode
causar danos à carcaça e aos
prendedores da tampa e anulará a
garantia.

6

Verifique se os conectores estão bem ajustados

Certifique-se de que todas as faixas de montagem, braçadeiras, parafusos e
conexões em todo o sistema do filtro de ar estejam apertados. Verifique se há
furos na tubulação e repare se necessário. Qualquer vazamento em sua tubulação
de entrada enviará poeira diretamente para o motor!

Inspecione visualmente o filtro antigo em
busca de sinais de vazamentos. Um sinal
indicador é a entrada de poeira no lado limpo
do filtro. Remova qualquer causa de
vazamentos antes de instalar um novo filtro.

4

Inspecione o novo filtro quanto a danos
RANGER® 305D
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de 20 lbs. (9 Kg) (6 mm).

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
AVISO

COMBUSTÍVEL

O LÍQUIDO DE
ARREFECIMENTO QUENTE
pode queimar a pele.

• Não remova a tampa se o radiador
estiver quente.

Ao final de cada dia de uso, reabasteça o
tanque de combustível para minimizar a condensação de
umidade e contaminação por sujeira na linha de
combustível. Não encha demais; deixe espaço para o
combustível se expandir.
Use apenas combustível DIESEL novo de grau 2. Não use
querosene.

-----------------------------------------------------------------------Verifique o nível do líquido de arrefecimento observando o
nível no radiador e no frasco de recuperação. Adicione
solução anticongelante / água 50/50 se o nível estiver
próximo ou abaixo da marca “LOW” (Baixo). Não encha
acima da marca “FULL” (Cheio). Remova a tampa do
radiador e adicione líquido de arrefecimento ao radiador.
Encha até a parte superior do tubo no gargalo de
enchimento do radiador, que inclui uma mangueira de
conexão proveniente do compartimento do termostato.
Para drenar o líquido de arrefecimento, abra a válvula de
retenção na parte inferior do radiador. Abra a tampa do
radiador para permitir a drenagem completa. (Aperte a
válvula de retenção e reabasteça com uma solução
anticongelante / água 50/50.) Use um anticongelante de
etilenoglicol de grau automotivo (baixo teor de silicato). A
capacidade do sistema de arrefecimento é de 3,85 qts (3,6
L). Aperte as mangueiras superior e inferior do radiador
enquanto enche para eliminar o ar do líquido de
arrefecimento do sistema. Recoloque e aperte a tampa do
radiador.

CUIDADO
Sempre pré-misture o anticongelante e limpe a água da
torneira antes de adicionar ao radiador. É muito
importante que uma solução 50/50 precisa seja usada
com este motor durante todo o ano. Isso proporciona
resfriamento adequado durante clima quente e proteção
contra congelamento a -34 °F (-37 °C).
Uma solução de resfriamento que exceda 50%
etilenoglicol pode resultar em superaquecimento
motor e danos ao mesmo. A solução de líquido
arrefecimento deve ser pré-misturada antes de
adicionada ao radiador.

de
do
de
ser

Consulte o Manual do Operador do Motor para obter
instruções sobre como substituir o filtro de combustível.

PURGA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
Você pode precisar purgar o ar do sistema de combustível
se o filtro ou as linhas de combustível tiverem sido
desconectadas, se o tanque de combustível tiver ficado
vazio ou após períodos de armazenamento prolongados.
Recomenda-se que a válvula de fechamento de combustível
seja fechada durante períodos sem uso.
O motor Kubota D722 fornecido com este soldador é
equipado com um mecanismo de purga automática que
ajuda a purgar o ar do sistema mecânico da bomba de
combustível. Em geral, não é necessário abrir um parafuso
de ventilação ou conexão da linha de combustível para
purgar o sistema de combustível. Opere a alavanca de
escorva na bomba para auxiliar na partida após longos
períodos sem uso ou sem combustível.

AVISO
Para evitar ferimentos pessoais, não faça a purga de um
motor quente. Isso pode fazer com que o combustível
seja derramado em um coletor de escapamento quente,
criando o perigo de incêndio.
--------------------------------------------------------------------------------

Faça a purga do sistema de combustível da seguinte
forma:

1. Encha o tanque de combustível com combustível.
2. Abra a válvula de fechamento de combustível (posição
vertical da alça) no filtro de combustível.

3. Dê partida no motor pressionando o botão de partida por
45 segundos.

--------------------------------------------------------------------------------

4. Verifique se o combustível está fluindo pelos dois filtros

Remova periodicamente a sujeira das aletas do radiador.

5. Siga os procedimentos normais de PARTIDA.

de combustível

Verifique periodicamente a correia da ventoinha e as
mangueiras do radiador. Substitua se forem encontrados
sinais de deterioração.

APERTO DA CORREIA DA VENTOINHA
Se a correia do ventilador estiver solta, o motor pode
superaquecer e a bateria perde sua carga. Verifique o
aperto pressionando a correia a meio caminho entre as
polias. Ela deve desviar cerca de 0,25 pol. sob uma carga
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1. Verifique o filtro de combustível e o pré-filtro de
combustível quanto ao acúmulo de água ou sedimentos.

2. Substitua o filtro de combustível se for encontrado
acúmulo excessivo de água ou sedimentos. Esvazie o
pré-filtro de combustível.

O EXCESSO DE VELOCIDADE É PERIGOSO
A velocidade máxima de marcha lenta alta permitida
para esta máquina é 3650 RPM, sem carga. NÃO mexa
nos componentes ou configurações do regulador, nem
faça quaisquer outros ajustes para aumentar a
velocidade máxima. Podem ocorrer ferimentos graves e
danos à máquina se esta for operada em velocidades
acima do máximo.

AJUSTE DO MOTOR
Os ajustes no motor devem ser feitos apenas por um Centro
de Serviços Lincoln ou uma Oficina de Serviço de Campo
autorizada.

Para acessar a bateria, desconecte os cabos de bateria
Negativo e Positivo. Remova os dois parafusos da porta da
bateria usando uma chave de fenda ou um soquete de 3/8
pol. Remova as 2 porcas do suporte da bateria usando uma
chave ou soquete de 7/16”. Deslize a bateria para fora e
remova-a do soldador

AVISO
OS GASES DA BATERIA podem explodir.
 Mantenha faíscas, chamas e cigarros
longe da bateria.
Para evitar EXPLOSÃO ao:





uma solução de amônia ou uma solução de 1/4 libra (0,1113
kg) de bicarbonato de sódio e 1 quarto (0,9461 L) de água.
Certifique-se de que os bujões de respiro da bateria (se
equipados) estejam apertados para que nenhuma solução
entre nas células.
Após a limpeza, lave a parte externa da bateria, o
compartimento da bateria e as áreas adjacentes com água
limpa. Cubra os terminais da bateria levemente com
vaselina ou uma graxa não condutiva para retardar a
corrosão.
Mantenha a bateria limpa e seca. O acúmulo de umidade na
bateria pode levar a uma descarga mais rápida e falha
precoce da bateria.

VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ELETRÓLITOS
Se as células da bateria estiverem baixas, encha-as até o
gargalo do orifício de enchimento com água destilada e
recarregue. Se uma célula estiver baixa, verifique se há
vazamentos.

RECARGA DA BATERIA

MANUTENÇÃO DA BATERIA
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INSTALAR UMA NOVA BATERIA — desconecte
primeiro o cabo negativo da bateria antiga e conecteo à nova bateria por último.
CONECTAR UM CARREGADOR DE BATERIA —
remova a bateria do soldador desconectando
primeiro o cabo negativo, depois o cabo positivo e a
braçadeira da bateria. Ao reinstalar, conecte o cabo
negativo por último. Mantenha bem ventilado.
USAR UM REFORÇO — conecte o condutor positivo
à bateria primeiro e, em seguida, conecte o condutor
negativo ao condutor negativo da bateria no pé do
motor.
O ÁCIDO DA BATERIA pode queimar os
olhos e a pele.

Use luvas e proteção para os olhos e
tenha cuidado ao trabalhar perto da
bateria.
 Siga as instruções impressas na bateria.
-----------------------------------------------------------------------

LIMPEZA DA BATERIA
Mantenha a bateria limpa passando um pano úmido quando
estiver suja. Se os terminais parecerem corroídos,
desconecte os cabos da bateria e lave os terminais com

Ao carregar, deslocar, substituir ou conectar os cabos à
bateria, verifique se a polaridade está correta. Polaridade
inadequada pode danificar o circuito de carregamento. O
terminal positivo (+) da bateria do RANGER® 305D tem
uma tampa de terminal vermelha.
Se precisar carregar a bateria com um carregador externo,
desconecte primeiro o cabo negativo e, em seguida, o cabo
positivo antes de conectar os cabos do carregador. Depois
que a bateria estiver carregada, reconecte o cabo positivo
da bateria primeiro e o cabo negativo por último. O não
cumprimento dessa recomendação pode resultar em danos
aos componentes do carregador interno.
Siga as instruções do fabricante do carregador de bateria
para obter as configurações adequadas do carregador e o
tempo de recarga.

MANUTENÇÃO OPCIONAL DO SUPRESSOR
DE FAÍSCAS
Limpar a cada 100 horas.

AVISO
 O SILENCIADOR PODE ESTAR QUENTE
 DEIXE O MOTOR ESFRIAR ANTES DE INSTALAR O
SUPRESSOR DE FAÍSCAS!

 NÃO

OPERE O MOTOR ENQUANTO ESTIVER
INSTALANDO O SUPRESSOR DE FAÍSCAS!
------------------------------------------------------------------------

MANUTENÇÃO DO
SOLDADOR/GERADOR
ARMAZENAMENTO
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: Armazene o RANGER® 305D em áreas limpas e secas
protegidas.

PROCEDIMENTO
DE
TESTE
E
REINICIALIZAÇÃO DO RECEPTÁCULO GFCI

LIMPEZA
: Limpe o gerador e os controles periodicamente com ar de
baixa pressão. Faça isso pelo menos uma vez por semana
em áreas especialmente sujas.

O receptáculo do GFCI deve ser testado adequadamente
pelo menos uma vez por mês ou sempre que for acionado.
Para testar e redefinir corretamente o receptáculo do GFCI:

• Se o receptáculo tiver desarmado, primeiro remova
REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ESCOVA

cuidadosamente toda a carga e verifique se há danos.

• Se o equipamento tiver sido desligado, ele deve ser
: É normal que as escovas e os anéis coletores se
desgastem e escureçam um pouco. Inspecione as
escovas quando uma revisão do gerador for
necessária.

reiniciado.

• O equipamento precisa estar operando em alta rotação e

•
•

CUIDADO
• Não tente polir os anéis coletores enquanto o motor
estiver funcionando.

•
•

AVISO

•

• A manutenção e o reparo devem ser realizados
somente por pessoal treinado pela Lincoln Electric.
Reparos não autorizados realizados neste
equipamento podem resultar em perigo para o técnico
e operador da máquina, e invalidarão sua garantia de
fábrica. Para sua segurança e para evitar choque
elétrico, observe todas as notas e precauções de
segurança.

------------------------------------------------------------------

quaisquer ajustes necessários feitos no painel de controle
para que o equipamento esteja fornecendo pelo menos 80
volts aos terminais de entrada do receptáculo.
O disjuntor deste receptáculo não deve ser desarmado.
Redefina se necessário.
Pressione o botão “Reset” (Redefinir) localizado no
receptáculo do GFCI. Isso garantirá a operação normal do
GFCI.
Conecte uma luz noturna (com um interruptor “ON/OFF”)
ou outro produto (como uma lâmpada) no receptáculo do
GFCI e ligue o produto.
Pressione o botão “Test” (Teste) localizado no receptáculo
do GFCI. A luz noturna ou outro produto deve ficar “OFF”.
Pressione o botão “Reset” novamente. A luz ou outro
produto deve ficar “ON”.

Se a luz ou outro produto permanecer “ON” quando o botão
“Test” for pressionado, o GFCI não está funcionando
corretamente ou foi instalado incorretamente (com fiação
incorreta). Se o seu GFCI não estiver funcionando
corretamente, entre em contato com um eletricista
qualificado e certificado que possa avaliar a situação,
refazer a fiação do GFCI se necessário ou substituir o
dispositivo.
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ECOMO USAR O GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AVISO
A manutenção e o reparo devem ser realizados somente por pessoal treinado pela Lincoln Electric. Reparos não
autorizados realizados neste equipamento podem resultar em perigo para o técnico e operador da máquina, e
invalidarão sua garantia de fábrica. Para sua segurança e para evitar choque elétrico, observe todas as notas e
precauções de segurança detalhadas neste manual.
Este Guia de solução de problemas é fornecido para ajudálo a localizar e reparar possíveis falhas de funcionamento da
máquina. Basta seguir o procedimento de três etapas listado
abaixo.

Etapa 1. LOCALIZAR PROBLEMA (SINTOMA).
Veja sob a coluna rotulada “PROBLEMA (SINTOMAS)”.
Esta coluna descreve os possíveis sintomas que a máquina
pode apresentar. Encontre a listagem que melhor descreve
o sintoma que a máquina está apresentando.

Etapa 3. CURSO DE AÇÃO RECOMENDADO
Esta coluna fornece um curso de ação para a Possível
Causa, geralmente recomenda entrar em contato com a
Instalação Local de Manutenção de Campo Autorizado da
Lincoln.
Se você não entender ou não puder realizar a ação
recomendada com segurança, entre em contato com sua
Instalação local de Serviço de Campo Autorizado da Lincoln.

Etapa 2. POSSÍVEL CAUSA.
A segunda coluna, denominada “POSSÍVEL CAUSA”, lista
as possibilidades externas óbvias que podem contribuir para
o sintoma da máquina.

CUIDADO
Se, por qualquer motivo, você não entender os procedimentos de teste ou não puder realizar os testes/reparos com segurança, entre em
contato com sua instalação de Serviço Local Autorizado em Campo da Lincoln para obter assistência técnica de solução de problemas
antes de prosseguir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GUIA D E SOLUÇÃ O D E PR OBL EM AS

Observar todas as diretrizes de segurança detalhadas neste manual

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

Danos físicos ou elétricos importantes
são evidentes.

1. Entre em contato com a instalação
local de manutenção de campo
autorizada da Lincoln.

O motor não “dá partida”.

1. A bateria está fraca, carregar bateria.
2. Conexões do cabo da bateria soltas.

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

Inspecione, limpe e aperte os
terminais.
3. Motor de partida do motor com
defeito. Entre em contato com a
oficina
autorizada
local
de
manutenção do motor.
O motor “liga”, mas não dá partida.

1. Válvula

2.

3.
4.

5.

6.

de
fechamento
de
combustível no filtro de combustível
principal na posição OFF. Abra a
posição da válvula (vertical) da
manopla.
Filtros
de
combustível
sujos/obstruídos. Verifique e substitua
o elemento do filtro principal e/ou o
filtro de combustível em linha.
Sem combustível. Encha o tanque e
drene o sistema de combustível.
Alta temperatura do líquido de
arrefecimento ou baixa pressão de
óleo. (luzes indicadoras acesas)
Verifique os níveis de óleo e líquido
de arrefecimento. Reabasteça se
necessário. Verifique se há correia da
ventoinha solta ou quebrada.
Solenoide de desligamento de
combustível com defeito. Verifique se
o solenoide de desligamento está
funcionando corretamente e se não
está emperrando / entre em contato
com a oficina de manutenção do
motor.
Bomba de combustível com defeito.
Verifique o fluxo de combustível
através dos filtros. Entre em contato
com a oficina autorizada local de
manutenção do motor.

Se todas as possíveis áreas de erro(s)
recomendadas forem verificadas e o
problema persistir, entre em contato
com a instalação local de manutenção
de campo autorizado da Lincoln.

CUIDADO
Se, por qualquer motivo, você não entender os procedimentos de teste ou não puder realizar os testes/reparos com
segurança, entre em contato com sua instalação de Serviço Local Autorizado em Campo da Lincoln para obter
assistência técnica de solução de problemas antes de prosseguir.
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GUIA D E SOLUÇÃ O D E PR OBL EM AS

Observar todas as diretrizes de segurança detalhadas neste manual

PROBLEMAS
(SINTOMAS)
O motor desliga logo após a partida.

POSSÍVEL
CAUSA

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

1. Alta

temperatura do líquido de
arrefecimento ou baixa pressão de
óleo. (luz indicadora acesa) Troque o
óleo e os filtros de óleo e encha até o
nível adequado. Verifique e encha o
nível do líquido de arrefecimento.
Verifique se há correia da ventoinha
solta ou quebrada. Dê partida no
motor e procure vazamentos.
2. O interruptor de pressão de óleo ou
outro componente do motor está com
defeito. Entre em contato com a
oficina
autorizada
local
de
manutenção do motor.
3. Relé de proteção do motor com
defeito.
O motor desliga quando está sob carga. 1. Alta temperatura do líquido de
arrefecimento do radiador. Reduza a
carga se ela estiver excedendo a
classificação da máquina. Adicione
líquido de arrefecimento ao sistema
se estiver baixo. Limpe as aletas do
radiador se estiverem sujas. Aperte a
correia da ventoinha se estiver solta.
Remova
objetos
que
estejam
bloqueando ou estejam perto das
aberturas de entrada em ambos os
lados da base e da extremidade do
escapamento (parte traseira do
gabinete).
O motor funciona mal.

Se todas as possíveis áreas de erro(s)

1. Filtros de combustível ou ar sujos. recomendadas forem verificadas e o

Inspecione e limpe/substitua os filtros problema persistir, entre em contato
conforme necessário. Inspecione e com a instalação local de manutenção
limpe/substitua os filtros conforme de campo autorizado da Lincoln.
necessário.
2. Água no combustível. Se encontrar
água no tanque. Esvazie o tanque de
combustível e reabasteça, depois
purgue as linhas de combustível.
A bateria não se mantém carregada. A
luz de problema do alternador do motor
acende enquanto a máquina está
funcionando.

1. Bateria com defeito. Substitua.
2. Conexões soltas na bateria ou no
alternador. Limpe e aperte as
conexões.
3. Alternador do motor ou módulo
carregador com defeito. Consulte a
oficina de manutenção autorizada do
motor.

CUIDADO
Se, por qualquer motivo, você não entender os procedimentos de teste ou não puder realizar os testes/reparos com
segurança, entre em contato com sua instalação de Serviço Local Autorizado em Campo da Lincoln para obter
assistência técnica de solução de problemas antes de prosseguir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RANGER® 305D

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

E-4

E-4

GUIA D E SOLUÇÃ O D E PR OBL EM AS

Observar todas as diretrizes de segurança detalhadas neste manual

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

O motor não diminui para a velocidade
baixa

1. Interruptor de marcha lenta na

O motor não entra em marcha lenta alta
ao tentar soldar.

1. Conexão ruim entre o cabo de

O motor não entra em marcha lenta alta
ao usar alimentação auxiliar.

1. A carga de energia auxiliar é inferior

posição de alta rotação. Coloque o
interruptor na posição Auto.
2. Carga externa no soldador ou
alimentação auxiliar. Remova todas
as cargas externas.
3. Placa de circuito impresso ou
solenoide da marcha lenta com
defeito.

trabalho e o trabalho. Verifique se a
braçadeira
de
trabalho
está
firmemente conectada ao metal base
limpo.
2. O interruptor "Contator" está na
posição
errada.
Coloque
em
“Soldagem ligada” ao soldar sem um
cabo de controle. Consulte o capítulo
Operações para o uso adequado
deste interruptor.
3. Placa de circuito impresso com
defeito. Marcha lenta em baixa
rotação ajustada para baixa.

a 100 watts. A marcha lenta pode
não responder com uma carga
inferior a 100 watts. Coloque a
marcha lenta em “Alta”.
2. Placa de circuito impresso com
defeito.

O motor não entrará em alta rotação sob 1. Solenoide da marcha lenta. Verifique
carga de solda ou auxiliar.
se há articulação dobrada ou mola
quebrada.
O motor não desenvolve potência total.
O motor funciona mal.

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

1. Filtro
2.
3.
4.
5.

de combustível entupido,
substitua.
Filtro de ar entupido, limpe ou
substitua.
Configuração
de
alta
rotação
incorreta, verifique e ajuste se
necessário.
Válvulas fora de ajuste.
Combustível contaminado com água
ou sedimentos. Verifique o pré-filtro
de combustível e esvazie a água,
faça a purga do sistema de
combustível. Substitua o combustível
no tanque, se necessário.

Se todas as possíveis áreas de erro(s)
recomendadas forem verificadas e o
problema persistir, entre em contato
com a instalação local de manutenção
de campo autorizado da Lincoln.

CUIDADO
Se, por qualquer motivo, você não entender os procedimentos de teste ou não puder realizar os testes/reparos com
segurança, entre em contato com sua instalação de Serviço Local Autorizado em Campo da Lincoln para obter
assistência técnica de solução de problemas antes de prosseguir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RANGER® 305D

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

E-5

E-5

GUIA D E SOLUÇÃ O D E PR OBL EM AS

Observar todas as diretrizes de segurança detalhadas neste manual

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

O motor não entra em marcha lenta alta 1. Mola quebrada no solenoide de
ao tentar soldar ou usar alimentação
marcha lenta, ligação do solenoide
auxiliar. A mudança para marcha lenta
emperrada, placa de CI com defeito,
alta manual não funciona.
baixa rotação ajustada muito baixa
no solenoide de marcha lenta.
O motor não desliga.

1. O solenoide de desligamento de
combustível não está funcionando
corretamente/articulação emperrada.
Pare o motor desligando a válvula
localizada no filtro de combustível
principal. Entre em contato com a
oficina
autorizada
local
de
manutenção do motor.

O motor não desenvolve potência total. 1. Filtro de combustível sujo/obstruído.
Baixa saída de solda e auxiliar. O motor
Substitua.
funciona mal.
2. Filtro de ar sujo/obstruído. Substitua
o elemento do filtro de ar.
3. Injetor(es) de combustível sujo(s).
Entre em contato com a oficina
autorizada de manutenção do motor.
4. Combustível contaminado com água.
Verifique o reservatório do filtro
principal e os filtros de combustível
em linha quanto à água. Limpe e
substitua
conforme
necessário.
Troque o combustível no tanque.
5. Mangueira de combustível rachada
ou solta. Substitua a mangueira e
aperte as braçadeiras.
6. Válvulas fora de ajuste. Entre em
contato com a oficina autorizada
local de manutenção do motor.

Sem potência de soldagem.

1. Conexão ruim entre o cabo de
trabalho e o trabalho. Verifique se a
braçadeira
de
trabalho
está
firmemente conectada ao metal base
limpo.
2. Interruptor “Terminais de soldagem”
na posição errada. Coloque o
interruptor na posição “Terminais de
soldagem ligados” ao soldar sem
cabo de controle.
3. Placa de circuito impresso ou
alternador do soldador com defeito.

Se todas as possíveis áreas de erro(s)
recomendadas forem verificadas e o
problema persistir, entre em contato
com a instalação local de manutenção
de campo autorizado da Lincoln.

CUIDADO
Se, por qualquer motivo, você não entender os procedimentos de teste ou não puder realizar os testes/reparos com
segurança, entre em contato com sua instalação de Serviço Local Autorizado em Campo da Lincoln para obter
assistência técnica de solução de problemas antes de prosseguir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RANGER® 305D

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

E-6

E-6

GUIA D E SOLUÇÃ O D E PR OBL EM AS

Observar todas as diretrizes de segurança detalhadas neste manual

PROBLEMAS
(SINTOMAS)
O soldador tem saída, mas nenhum
controle.

POSSÍVEL
CAUSA

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

1. Conexão

ruim
do
cabo
de
controle/remoto ao conector de 6
pinos ou 14 pinos. Verifique as
conexões.
2. Cabo remoto com defeito ou
alimentador de arame ou cabo do
alimentador de arame com defeito.
Substitua se necessário.
3. Placa de circuito impresso ou
potenciômetro de controle com
defeito.

O alimentador de arame não funciona 1. Disjuntor
de
alimentação
do
quando o cabo de controle está
alimentador
de
arame
aberto.
conectado ao conector de 14 pinos.
Verifique os disjuntores de 42 V e 120
V e reinicie se estiverem desarmados.
2. Cabo de controle com defeito. Repare
ou substitua o cabo.
3. Alimentador de arame com defeito.
Substitua o alimentador de arame.
Sem alimentação auxiliar.

1. Disjuntores

abertos. Reinicie os
disjuntores.
Se
os
disjuntores
continuarem desarmando, reduza o
consumo de energia.
2. Conexões
com
defeito
aos
receptáculos auxiliares. Verifique as
conexões.
3. O receptáculo do GFCI pode ter
desarmado. Siga o “Procedimento de
Teste e Redefinição do receptáculo
do GFCI” na seção MANUTENÇÃO
deste manual.
4. Placa de circuito impresso ou
alternador do soldador com defeito.

CUIDADO
Se, por qualquer motivo, você não entender os procedimentos de teste ou não puder realizar os testes/reparos com
segurança, entre em contato com sua instalação de Serviço Local Autorizado em Campo da Lincoln para obter
assistência técnica de solução de problemas antes de prosseguir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RANGER® 305D

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

E-7

E-7

GUIA D E SOLUÇÃ O D E PR OBL EM AS

Observar todas as diretrizes de segurança detalhadas neste manual

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

O arco de soldagem está “frio”. O arco 1. Certifique-se de que o interruptor de
de soldagem não é estável ou não é
MODO esteja na posição correta para
satisfatório.
O
motor
funciona
o processo que está sendo usado.
normalmente. A alimentação auxiliar é
(Por exemplo, CV-WIRE, PIPE, CCnormal.
STICK.)
2. Certifique-se de que o eletrodo
(arame, gás, tensão, corrente, etc.)
esteja correto para o processo que
está sendo usado.
3. Verifique se há conexões soltas ou
com defeito nos terminais de saída de
solda e conexões de cabos de
soldagem.
4. Os cabos de soldagem podem ser
muito longos ou enrolados, causando
uma queda excessiva de tensão.

Se todas as possíveis áreas de erro(s)
recomendadas forem verificadas e o
problema persistir, entre em contato
com a instalação local de manutenção
de campo autorizado da Lincoln.

CUIDADO
Se, por qualquer motivo, você não entender os procedimentos de teste ou não puder realizar os testes/reparos com
segurança, entre em contato com sua instalação de Serviço Local Autorizado em Campo da Lincoln para obter
assistência técnica de solução de problemas antes de prosseguir.
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F

DIAGRAMAS

AO
TRABALHO

6 PINOS
AMPHENOL

• Não toque em peças energizadas.

antes de fazer a manutenção.

• Não opere com os painéis abertos.
• Desconecte o cabo NEGATIVO (-) da bateria

AVISO

CABO DE ELETRODO

LN-25
ALIMENTADOR DE
ARAME

AO
TRABALHO

TERMINAL DE
FIXAÇÃO DO
TRABALHO

CONTROLE
REMOTO OPCIONAL
K857

ou reparar este equipamento.

• Mantenha as proteções no lugar.
• Manter longe de peças móveis.
• Apenas pessoal qualificado deve instalar, usar

DESEJADO.

RANGER® 305D

S24787-1

27-10-2000

APLICAÇÕES IMEDIATAS E FUTURAS. CONSULTE O MANUAL DE OPERAÇÃO.
CONECTE OS CABOS DE SOLDAGEM AOS PINOS DE SAÍDA DA POLARIDADE DESEJADA. POSICIONE O
INTERRUPTOR DO VOLTÍMETRO DO ALIMENTADOR DE ARAME PARA CORRESPONDER À POLARIDADE DO
CABO DO ELETRODO.
N.C. COLOQUE O INTERRUPTOR DE MODO NA POSIÇÃO “CV-WIRE”.
N.D COLOQUE O INTERRUPTOR DOS TERMINAIS DE SOLDAGEM NA POSIÇÃO “TERMINAIS DE SOLDAGEM
LIGADOS”.
N.E. COLOQUE O INTERRUPTOR DE MARCHA LENTA NA POSIÇÃO “AUTO” OU “ALTA” CONFORME

N.A. OS CABOS DE SOLDAGEM DEVEM TER CAPACIDADE CORRETA PARA A CORRENTE E CICLO DE SERVIÇO DE

N.B.

F-1

DIAGRAMA DE CONEXÃO DE SOLDADORES A MOTOR/LN-25 EM TODO O
ARCO COM CONTROLE REMOTO K857 OPCIONAL

AMPHENOL
DE 14
PINOS

F-1

F-2

AO
TRABALHO

AMPHENOL DE
6 PINOS

• Não toque em peças energizadas.

antes de fazer a manutenção.

• Não opere com os painéis abertos.
• Desconecte o cabo NEGATIVO (-) da bateria

AVISO

CABO DE ELETRODO

LN-25
ALIMENTADOR
DE ARAME

CONTROLE REMOTO
OPCIONAL K444-1

ou reparar este equipamento.

AO
TRABALHO

TERMINAL DE
FIXAÇÃO DO
TRABALHO

• Mantenha as proteções no lugar.
• Manter longe de peças móveis.
• Apenas pessoal qualificado deve instalar, usar

S24787-2

27-10-2000

RANGER® 305D

DIAGRAMA DE CONEXÃO DE SOLDADORES A MOTOR AO ADAPTADOR DE CABO DE

DESEJADO.

APLICAÇÕES IMEDIATAS E FUTURAS. CONSULTE O MANUAL DE OPERAÇÃO.
CONECTE OS CABOS DE SOLDAGEM AOS PINOS DE SAÍDA DA POLARIDADE DESEJADA. POSICIONE O
INTERRUPTOR DO VOLTÍMETRO DO ALIMENTADOR DE ARAME PARA CORRESPONDER À POLARIDADE DO
CABO DO ELETRODO.
N.C. COLOQUE O INTERRUPTOR DE MODO NA POSIÇÃO “CV-WIRE”.
N.D COLOQUE O INTERRUPTOR DOS TERMINAIS DE SOLDAGEM NA POSIÇÃO “TERMINAIS DE SOLDAGEM
LIGADOS”.
N.E. COLOQUE O INTERRUPTOR DE MARCHA LENTA NA POSIÇÃO “AUTO” OU “ALTA” CONFORME

N.A. OS CABOS DE SOLDAGEM DEVEM TER CAPACIDADE CORRETA PARA A CORRENTE E CICLO DE SERVIÇO DE

AMPHENOL
DE 14 PINOS

N.B.

F-2

DIAGRAMA DE CONEXÃO DE SOLDADORES A MOTOR/LN-25 EM TODO O
ARCO COM CONTROLE REMOTO K444-1 OPCIONAL

DIAGRAMAS

CABO DE ELETRODO PARA A UNIDADE
DE ALIMENTAÇÃO DE FIO

AO TRABALHO

PLUGUE DO
ADAPTADOR
UNIVERSAL K867

• Não toque em peças energizadas.

antes de fazer a manutenção.

• Não opere com os painéis abertos.
• Desconecte o cabo NEGATIVO (-) da bateria

AVISO

PREN
SACABO

REPOSI
ÇÃO

N.F.

N.E.

N.D.

MIN.

10K

CONTROLE DE SAÍDA REMOTA

CONEXÃO DA ESTRUTURA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
CONEXAO DO VOLTÍMETRO DO ALIMENTADOR DE ARAME
CONECTA AO (TERMINAL DE TRABALHO) DA FONTE DE
ALIMENTAÇÃO

115 VCA

42 VCA

CONECTADOS JUNTOS PARA A
SAÍDA DE SOLDAGEM

NÃO USADO EM FONTES DE SOLDADORES A
MOTOR

ou reparar este equipamento.

• Mantenha as proteções no lugar.
• Manter longe de peças móveis.
• Apenas pessoal qualificado deve instalar, usar

CONTROLE K867

DIAGRAMAS
F-3

RANGER® 305D

N.E.

S24787-7

27-10-2000

OS CABOS DE SOLDAGEM DEVEM SER DIMENSIONADOS PARA O CICLO DE TRABALHO E CORRENTE DA APLICAÇÃO.
CONECTE OS CABOS DE SOLDAGEM AOS PINOS DE SAÍDA DA POLARIDADE DESEJADA. POSICIONE O INTERRUPTOR DO VOLTÍMETRO DO
ALIMENTADOR DE ARAME PARA CORRESPONDER À POLARIDADE DO CABO DO ELETRODO.
N.C. COLOQUE O INTERRUPTOR DE MODO NA POSIÇÃO “CV-WIRE”.
N.D. ISOLE INDIVIDUALMENTE CADA CONDUTOR NÃO UTILIZADO.
N.E. OU SEJA, PARA ALIMENTADORES DE ARAME QUE RETORNAM UM SINAL PARA A SAÍDA DE
AO
SOLDAGEM, USE O RELÉ DE ISOLAMENTO PARA FECHAR OS CONDUTORES 2 E 4 (VER
ALIMENTAD
AO
DETALHES).
OR
K867
N.F. CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA OBTER O CONSUMO
DE ARAME
MÁXIMO DE CORRENTE AUXILIAR.

N.A.
N.B.

QUALQUER AUMENTO DA ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA ALTERANDO A CONFIGURAÇÃO DO REGULADOR OU SUBSTITUINDO A
ARTICULAÇÃO DO ACELERADOR CAUSARÁ UM AUMENTO NA TENSÃO DO ALIMENTADOR DO ARAME CA, O QUE PODE DANIFICAR O CIRCUITO DE
CONTROLE. A CONFIGURAÇÃO DO REGULADOR DO MOTOR É PRÉ-AJUSTADA DE FÁBRICA - NÃO AJUSTE ACIMA DAS ESPECIFICAÇÕES DE RPM LISTADAS
NO MANUAL DE OPERAÇÃO DO SOLDADOR DO MOTOR.

CUIDADO:

AMPHENOL
DE 14 PINOS

F-3

F-4

AO TRABALHO

RECEPTÁCULO
REMOTO DE 6 PINOS

RECEPTÁCULO DO
ALIMENTADOR DE
ARAME DE 14 PINOS

CABO DE ELETRODO AO MÓDULO DE CONTROLE

RANGER

RECEPTÁCULO de
115 V

• Não toque em peças energizadas.

antes de fazer a manutenção.

• Não opere com os painéis abertos.
• Desconecte o cabo NEGATIVO (-) da bateria

AVISO

CABO DE
ENTRADA
K691-10

K488 SG
MÓDULO DE
CONTROLE

ou reparar este equipamento.

• Mantenha as proteções no lugar.
• Manter longe de peças móveis.
• Apenas pessoal qualificado deve instalar, usar

PISTOLA DE
BOBINA
K487-25

DIAGRAMA DE CONEXÃO DE SOLDADORES A MOTOR À PISTOLA DE BOBINA / K691-10 /
K488 / K487

DIAGRAMAS

N.D.

N.A.
N.B.
N.C.

RANGER® 305D

S24787-8

27-10-2000

OS CABOS DE SOLDAGEM DEVEM SER DIMENSIONADOS PARA O CICLO DE TRABALHO E CORRENTE DA APLICAÇÃO.
CONECTE OS CABOS DE SOLDAGEM AOS PINOS DE SAÍDA DA POLARIDADE DESEJADA.
COLOQUE O INTERRUPTOR DE MODO NA POSIÇÃO “CV-WIRE”. COLOQUE O INTERRUPTOR DOS TERMINAIS DE SOLDAGEM NA POSIÇÃO “CONTROLADO
REMOTAMENTE”.
COLOQUE O INTERRUPTOR DE MARCHA LENTA NA POSIÇÃO “ALTA”.

QUALQUER AUMENTO DA ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA ALTERANDO A CONFIGURAÇÃO DO REGULADOR OU SUBSTITUINDO A
ARTICULAÇÃO DO ACELERADOR CAUSARÁ UM AUMENTO NA TENSÃO DO ALIMENTADOR DO ARAME CA, O QUE PODE DANIFICAR O CIRCUITO DE CONTROLE.
A CONFIGURAÇÃO DO REGULADOR DO MOTOR É PRÉ-AJUSTADA DE FÁBRICA - NÃO AJUSTE ACIMA DAS ESPECIFICAÇÕES DE RPM LISTADAS NO MANUAL DE
OPERAÇÃO DO SOLDADOR DO MOTOR.

CUIDADO: CERTIFIQUE-SE DE QUE O INTERRUPTOR DE MODO DO MÓDULO DE CONTROLE ESTEJA NA POSIÇÃO “LINCOLN” (FECHAMENTO POR CONTATO)
ANTES DE TENTAR OPERAR O MÓDULO DE CONTROLE. A POSIÇÃO INCORRETA DO INTERRUPTOR PODE RESULTAR EM DANOS AO MÓDULO DE CONTROLE
E/OU À FONTE DE ALIMENTAÇÃO.

F-4

CILINDRO DE
GÁS DE
ARGÔNIO

MEDIDOR DE
VAZÃO DO
REGULADOR

ELETRODO

K936-1
CABO DE CONTROLE

À
ENTRADA
DE GÁS
CONEXÃO

AMPHENOL
DE 14 PINOS

• Não toque em peças energizadas.

antes de fazer a manutenção.

• Não opere com os painéis abertos.
• Desconecte o cabo NEGATIVO (-) da bateria

K930
MÓDULO TIG

AVISO

AO
TRABALHO

ou reparar este equipamento.

9/03
S24787-9

N.A. OS CABOS DE SOLDAGEM DEVEM TER CAPACIDADE CORRETA PARA A CORRENTE E CICLO DE SERVIÇO DE APLICAÇÕES IMEDIATAS E FUTURAS.
CONSULTE O MANUAL DE OPERAÇÃO.
N.B. CONECTE OS CABOS DE SOLDAGEM AOS PINOS DE SAÍDA DA POLARIDADE DESEJADA.
N.C. COLOQUE O INTERRUPTOR DE MODO NA POSIÇÃO “TIG”.
N.D. COLOQUE O INTERRUPTOR DE CONTROLE DE SAÍDA NA POSIÇÃO “CONTROLE REMOTO”.
N.E. COLOQUE O INTERRUPTOR DE MARCHA LENTA NA POSIÇÃO “AUTO” OU “ALTA” CONFORME DESEJADO.

RANGER® 305D

F-5

PEDAL AMPTROL K870
-OuCONTROLE MANUAL AMPTROL
K963-3
-OuINTERRUPTOR DE INÍCIO DO
ARCO K814

• Mantenha as proteções no lugar.
• Manter longe de peças móveis.
• Apenas pessoal qualificado deve instalar, usar

DIAGRAMA DE CONEXÃO DE SOLDADORES A MOTOR AO MÓDULO TIG K930

DIAGRAMAS

CUIDADO:
QUALQUER AUMENTO DA ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA ALTERANDO A CONFIGURAÇÃO DO REGULADOR OU SUBSTITUINDO A
ARTICULAÇÃO DO ACELERADOR CAUSARÁ UM AUMENTO NA TENSÃO DO ALIMENTADOR DO ARAME CA, O QUE PODE DANIFICAR O CIRCUITO DE
CONTROLE. A CONFIGURAÇÃO DO REGULADOR DO MOTOR É PRÉ-AJUSTADA DE FÁBRICA - NÃO AJUSTE ACIMA DAS ESPECIFICAÇÕES DE RPM
LISTADAS NO MANUAL DE OPERAÇÃO DO SOLDADOR DO MOTOR.

F-5

RANGER 305D- KUBOTA - CÓDIGO 11457 DO DIAGRAMA DE FIAÇÃO

DIAGRAMAS

G4571-2

F-6

RANGER® 305D

OBSERVAÇÃO: Este diagrama é apenas para referência. Ele pode não ser exato para todas as máquinas incluídas neste manual. O diagrama específico de um determinado código
encontra-se colado dentro da máquina em um dos painéis do compartimento. Se o diagrama estiver ilegível, entre em contato com o departamento de manutenção para substituição.
Forneça o número do código do equipamento.

F-6

RANGER 305D (AUS) - KUBOTA - CÓDIGO 13168 DO DIAGRAMA DE FIAÇÃO

DIAGRAMAS
F-7

RANGER® 305D

OBSERVAÇÃO: Este diagrama é apenas para referência. Ele pode não ser exato para todas as máquinas incluídas neste manual. O diagrama específico de um determinado código
encontra-se colado dentro da máquina em um dos painéis do compartimento. Se o diagrama estiver ilegível, entre em contato com o departamento de manutenção para substituição.

F-7

CENTRO DE
GRAVIDADE

Forneça o número do código do equipamento.

F-8

DISJUNTORE
S

F-8

RANGER® 305D

M20334

B

OBSERVAÇÃO: OS GRÁFICOS NA FRENTE DO GABINETE PODEM NÃO CORRESPONDER A TODOS OS CÓDIGOS.

DIAGRAMAS

WARNING
Spanish

AVISO DE
PRECAUCION

French

ATTENTION

l Do not touch electrically live parts or

l No toque las partes o los electrodos

bajo carga con la piel o ropa mojada.
l Aislese del trabajo y de la tierra.
l Ne laissez ni la peau ni des vête-

ments mouillés entrer en contact
avec des pièces sous tension.
l Isolez-vous du travail et de la terre.
l Berühren Sie keine stromführenden

German

WARNUNG
Portuguese

ATENÇÃO

l Keep flammable materials away.

l Wear eye, ear and body protection.

l Mantenga el material combustible

l Protéjase los ojos, los oídos y el

electrode with skin or wet clothing.
l Insulate yourself from work and
ground.
fuera del área de trabajo.

l Gardez à l’écart de tout matériel

inflammable.

l Entfernen Sie brennbarres Material!

Teile oder Elektroden mit Ihrem
Körper oder feuchter Kleidung!
l Isolieren Sie sich von den
Elektroden und dem Erdboden!
l Não toque partes elétricas e elec-

trodos com a pele ou roupa molhada.
l Isole-se da peça e terra.

cuerpo.

l Protégez vos yeux, vos oreilles et

votre corps.

l Tragen Sie Augen-, Ohren- und Kör-

perschutz!

l Mantenha inflamáveis bem guarda-

dos.

l Use proteção para a vista, ouvido e

corpo.

Japanese

Chinese

Korean

Arabic

READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER’S INSTRUCTION FOR THIS EQUIPMENT AND THE CONSUMABLES TO BE
USED AND FOLLOW YOUR EMPLOYER’S SAFETY PRACTICES.
SE RECOMIENDA LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO Y LOS
CONSUMIBLES QUE VA A UTILIZAR, SIGA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU SUPERVISOR.
LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT EN CE QUI REGARDE CET EQUIPMENT ET LES PRODUITS A
ETRE EMPLOYES ET SUIVEZ LES PROCEDURES DE SECURITE DE VOTRE EMPLOYEUR.
LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DER ANLAGE UND DEN ELEKTRODENEINSATZ DES HERSTELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND EBENFALLS ZU BEACHTEN.

l Keep your head out of fumes.
l Use ventilation or exhaust to

l Turn power off before servicing.

l Do not operate with panel open or

WARNING

guards off.

remove fumes from breathing zone.
l Los humos fuera de la zona de res-

piración.
l Mantenga la cabeza fuera de los
humos. Utilice ventilación o
aspiración para gases.
l Gardez la tête à l’écart des fumées.
l Utilisez un ventilateur ou un aspira-

l Desconectar el cable de ali-

mentación de poder de la máquina
antes de iniciar cualquier servicio.
l Débranchez le courant avant l’entre-

tien.

teur pour ôter les fumées des zones
de travail.
l Vermeiden Sie das Einatmen von

Schweibrauch!
l Sorgen Sie für gute Be- und
Entlüftung des Arbeitsplatzes!
l Mantenha seu rosto da fumaça.
l Use ventilação e exhaustão para

remover fumo da zona respiratória.

l Strom vor Wartungsarbeiten

l No operar con panel abierto o

guardas quitadas.

l N’opérez pas avec les panneaux

l Anlage nie ohne Schutzgehäuse

oder Innenschutzverkleidung in
Betrieb setzen!

l Não opere com as tampas removidas.
l Desligue a corrente antes de fazer

l Mantenha-se afastado das partes

serviço.

AVISO DE
PRECAUCION

French

ATTENTION

ouverts ou avec les dispositifs de
protection enlevés.

abschalten! (Netzstrom völlig öffnen; Maschine anhalten!)

l Não toque as partes elétricas nuas.

Spanish

German

WARNUNG
Portuguese

ATENÇÃO

moventes.
l Não opere com os paineis abertos
ou guardas removidas.
Japanese

Chinese

Korean

Arabic

LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ESTE EQUIPAMENTO E AS PARTES DE USO, E SIGA AS
PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO EMPREGADOR.

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
Os negócios da Lincoln Electric Company são a fabricação e venda
de equipamentos de soldagem de alta qualidade, consumíveis e
equipamento de corte. O nosso desafio é atender às necessidades
de nossos clientes e superar suas expectativas. Em algumas
ocasiões, os compradores podem pedir para Lincoln Electric
aconselhamento ou informações sobre o uso de nossos produtos.
Nós respondemos nossos clientes com base na melhor
informação em nossa posse naquele momento. A Lincoln Electric
não está em condições de garantir ou assegurar tal conselho, e
não assume qualquer responsabilidade, com respeito a tais
informações ou conselhos. Nós renunciamos expressamente
qualquer garantia de qualquer tipo, incluindo qualquer garantia de
adequação para uma determinada finalidade de qualquer cliente,
com respeito a tais informações ou conselhos. Por uma questão
de consideração prática, nós também não podemos assumir
qualquer responsabilidade por atualizar ou corrigir tais
informações ou conselhos, uma vez dada, nem o fornecimento de
informações ou conselhos cria, amplia ou altera qualquer garantia
com relação à venda de nossa produtos.
A Lincoln Electric é um fabricante compreensivo, mas a seleção e
uso de produtos específicos vendidos pela Lincoln Electric está
dentro do controle, e continua sendo somente a exclusiva
responsabilidade do cliente. Muitas variáveis fora do controle da
Lincoln Electric afetam os resultados obtidos na aplicação desses
tipos de métodos de fabricação e requisitos de serviço.
Sujeito a alterações - Esta informação é precisa de acordo com
nosso melhor conhecimento no momento da impressão. Por favor,
consulte www.lincolnelectric.com para qualquer informação
atualizada.
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