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PREFÁCIO 

 
A EXACT POWER® fundada em 1984, especificamente para atender o mercado de 
injeção de plástico, é hoje o único fabricante de motores hidráulicos radiais e axiais do 
Brasil. Fruto de um constante desenvolvimento hoje nossos motores são utilizados nas 
mais variadas áreas industriais, como, minerarão, siderurgia, sucro alcooleiras, agrícola, 
papel e celulose alem de aplicações na área  naval.e de dragagens. 
Com um espírito de constante desenvolvimento a nossa linha de produtos hoje não se 
restringe apenas a motores hidráulicos axiais e radiais, mas, também  fornecemos 
tubulações sem solda e sem rosca para alta pressão com tecnologia 100% brasileira, 
alem de opcionais para facilitar a instalação e manutenção de nossos produtos. 
Sempre preocupados com a satisfação de nossos clientes formamos uma competente 
equipe técnica para assistência aos nossos clientes e como durante o período de cinco 
anos em que representamos  a Hägglunds no Brasil, nos capacitamos e mantemos a 
estrutura especificada pela matriz na Suécia, para efetuarmos a assistência aos 
acionamentos  também deste fabricante. 
Nossa empresa esta localizada em Artur Nogueira, estado de São Paulo e nossos 
produtos são distribuídos por todo o país. 
Nossos produtos são de alta qualidade fruto de uma experiência acumulada por mais de 
20 anos, sendo que todas as etapas do processo são controladas e nossos produtos são 
testados em nossas instalações antes de serem enviados aos clientes. 
A nossa linha de motores hidráulicos de pistões radias esta em sua quinta geração, sendo 
que, em cada aprimoramento sempre visamos a maior qualidade dos nossos 
acionamentos e a maior facilidade de manutenção. 
Este manual possui as informações básicas para instalação e manutenção dos motores 
hidráulicos de pistões radiais SÉRIE III  e não substituir as informações especificas de 
cada projeto descritas nos propostas de fornecimentos. Para informações especifica favor 
contatar nosso departamento de engenharia. Informamos ainda que mudanças nos 
motores podem ocorrer sem aviso prévio. Reservamos-nos o direito de intruduzir 
alterações sem avisos ou obrigações adicionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este manual se refere aos motores hidráulicos de pistões radiais 
SÉRIE III  das linha “P” standard e “SP” serviços pesados. 

Para demais produtos favor contatar a engenharia da Exact 
Power®. 
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1. INFORMAÇÕES GERIAIS 
 

1.1. Precauções de Segurança 
É de suma importância que todos os procedimentos de segurança sejam 
seguidos. Caso alguma informação não seja compreendida ou em caso de 
dúvidas, por favor, não hesite contate a EXACT POWER® , para esclarecimentos 
antes de qualquer intervenção. 
 
Sinais de Advertência 
Neste manual você encontrará os seguintes símbolos que indicam riscos 
potenciais, de danos físicos ou materiais. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de Aplicação 
Os Motores Hidráulicos Radiais SÉRIE III, foram desenvolvidos para aplicações, nas mais 
variadas áreas industriais, navais e de dragagem. 
Todas as aplicações novas ou reconstruídas deverão ser sempre aprovadas e 
supervisionadas pelo pessoal da Exact Power®. 
Montagem 
Siga cuidadosamente as instruções e tenha em atenção os elevados pesos e forças 
utilizadas durante a elevação e movimentação. 
 

!
PERIGO 

O símbolo de PERIGO é utilizado para indicar a presença  
de riscos que irão provocar danos pessoais graves e morte 
e  perdas materiais se a advertência for ignorada. 

!
AVISO 

O símbolo de AVISO é utilizado para indicar a presença  de 
riscos que podem provocar danos pessoais graves e morte 
e  perdas materiais se a advertência for ignorada. 

!
CUIDADO 

O símbolo de CUIDADO é utilizado para indicar a presença  
de riscos que irão ou podem provocar danos pessoais 
graves e morte e  perdas materiais se a advertência for 
ignorada. 
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Antes da partida 
Antes da partida de aplicações novas, reconstruídas ou que apenas foram sujeitas a 
algum serviço, todos os acessórios e funções dos dispositivos de segurança deverão ser 
controlados/ensaiados e só colocados em operação após certificar-se que todos estão em 
prefeitas condições 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manutenção periódica 
Análise o quadro dos intervalos de manutenção e mantenha o diário de registro de 
ocorrências e intervenções. 
Desmontagem 
Siga cuidadosamente as instruções e tenha em atenção os elevados pesos e forças 
utilizadas durante a elevação e movimentação. 
 
 
 
 
 

1.2. Dados do Motor 
 
Motores hidráulicos Radiais de simples deslocamento. 
  

Os motores hidráulicos radiais de simples deslocamento da EXACT POWER®, , 
atendem uma ampla gama de aplicações, sendo que, para alguns  tipos fabricamos ainda as 
Séries 1 e 2, que são sem caneca (camisa no Carter),  e temos ainda os motores SP “Série 
Pesada”, que são fabricados para suportar com segurança choques mecânicos e hidráulicos, seus 
mancais e rolamentos possui alta durabilidade e são especialmente indicados para Mineração, 
Siderurgia e ou outras aplicações que exijam trabalho com alta pressão, velocidade e potência. 

 
Veja nas tabelas abaixo principais características dos motores hidráulicos de pistões 

radiais da EXACT POWER®  e para outras características ou intercabialidade com outras 
marcas favor entrar em contato com nossa engenharia.  
 
 
 

!
CUIDADO 

CUIDADO! 
Em caso do duvida contate o departamento de serviços da 

Exact Power , antes da colocação do equipamento em 
operação 
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                Tabela de dados dos motores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Considerações especiais relativamente à pressão de carga, arrefecimento e escolha do sistema hidráulico para as velocidades 
acima indicadas. 

 
 

Família 
(Carcaça) 

 
Modelo 

Desloc. 
 

(cm3/rev) 

Pressão 
Max cont      Pico 

(bar) 

Torque 
Especif .       Max cont 
Kgf.m/bar         Kgf.m 

Velocidade 
Max Cont 

RPM 

Potencia 
Max Cont 

(CV) 
P06 65 250 420 0,104 26 800 17 
P18 181 250 420 0,287 72 800 28 
P20 203 250 420 0,321 80 800 31 
P22 226 250 420 0,358 89 750 32 
P25 253 250 420 0,4 99 750 40 
P30 308 250 420 0,482 120 750 40 

 
P20 

(CarcaçaF1) 
Série III 

P35 361 250 420 0,566 141 600 40 
P30 298 250 420 0,471 118 500 45 
P35 361 250 420 0,541 136 500 60 
P40 401 250 420 0,629 158 450 60 

P45 
(CarcaçaF2) 

Série III P45 447 250 420 0,698 174 450 62 
P25 SP 255 250 420 0,412 103 500 25 
P30 SP 306 250 420 0,485 121 500 32 
P35 SP 357 250 420 0,582 145 500 39 
P40 SP 408 250 420 0,655 163 450 45 

 
P45SP 

(Carcaça F3) 
Série I P45 SP 447 250 420 0,728 182 450 50 

P50 500 250 420 0,825 206 600 70 
P60 605 250 420 0,970 242 600 80 
P70 702 250 420 1,159 290 500 80 

P70 
(Carcaça F4) 

Série III P80 800 250 420 1,325 330 400 80 
P50 SP 495 250 420 0,825 206 500 57 
P60 SP 594 250 420 0,97 242 500 70 
P70 SP 697 250 420 1,159 290 400 80 

P70SP 
(Carcaça F5) 

Série III P80 SP 808 250 420 1,325 330 400 80 
P80 808 250 420 1,272 318 350 72 
P90 903 250 420 1,422 355 320 80 

P100 1000 250 420 1,563 391 300 87 
P110 1118 250 420 1,747 437 280 96 
P120 1210 250 420 1,891 473 270 100 

 
P100 

(Carcaça F5) 
Série III 

P130 1309 160 250 2,041 326 220 100 
P70 SP 702 250 420 1,159 290 500 80 
P80 SP 808 250 420 1,272 318 350 80 
P90 SP 903 250 420 1,422 355 320 80 

P100 SP 
(Carcaça F6) 

Série III P100 SP 1000 250 420 1,563 391 300 87 
P125 1257 250 420 2,063 400 270 125 
P150 1508 250 420 2,475 520 230 125 

P150 
(Carcaça F7) 

Série III P180 1750 250 420 2,870 600 230 125 
P200 2000 250 420 3,200 675 230 125 
P250 2513 250 420 3,950 980 200 140 
P300 3100 250 420 4,710 1170 170 155 

P300 
(Carcaça F8) 

Série III P350 3480 250 420 5,470 1230 170 160 
P200 SP 1994 250 420 3,090 675 220 125 
P250 SP 2513 250 420 3,950 980 200 140 
P300 SP 3000 250 420 4,710 1170 170 155 

P300 SP 
(Carcaça F9) 

Série III P350SP 3480 250 420 5,470 1230 170 160 
P400 SP 4041 250 420 5,952 1480 130 170 
P450SP 4540 250 420 6,666 1660 130 180 
P500 SP 5107 250 420 7,619 1900 115 200 
P550 SP 5560 250 420 8,333 2080 115 210 

 
P500 SP  

(Carcaça F10) 
Série III P600 SP 5987 250 420 8,571 2140 100 220 

P650 SP 6544 250 420 9,285 2318 90 238 
P700 SP 7125 250 420 10,000 2497 85 256 

P700 SP 
(Carcaça F11) 

Série II P800 SP 8052 250 420 12,500 3123 80 289 
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1.3. Descrição Funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fig. 1 - Corte do Motor Radial  
Tipo Caneca 

 
 
 
 
1 – Carcaça  6 – Excêntrico  11 – Rolamento traseiro 
2 – Pistão   7 – Distribuidor  12 – Caneca removível 
3 – Biela   8 – Porta Distribuidor 13 – Duto dos Pistões 
4 – Tampa Centr. 9 – Rolamento Frontal 14 – Portas de Alimentação A e B 
5 – Eixo  10 – Anéis Trava Biela 

Fruto de um processo contínuo de pesquisas o motor 
hidráulico de pistões radiais EXACT POWER® com 
canecas de pistões removíveis trata se da ultima geração 
destes tipo de acionamento. Cinco pistões radiais, 
montados em camisas em formato de canecas 
removíveis, acionam o excêntrico preso ao eixo do 
acionamento.. A pressão aplicada ao pistão provoca o 
movimento do excêntrico que de forma sincronizada 
comuta a linha de entrada e saída do fluido gerando um 
movimento linear e constante dependendo o volume do 
fluído e com força proporcional a pressão aplicada. O 
motor de pistões radias tipo caneca da EXACT 
POWER®, permite vários deslocamentos para um 
mesmo tipo de carcaça, uma grande flexibilidade de 
eixos  padronizados e possui três versões que são a 
“P”(motores standard), “SP” (para serviços pesados) e 
“PV” (com deslocamento variável). 

Os dutos de óleo dos pistões são 
ligados as portas A e B do bloco de 
alimentação pelo distribuidor. 
O cárter está conectado ao orifício de 
dreno. O motor deve ser ligado ao eixo 
da máquina a ser tracionada e fixado 
firmemente através da flange frontal 
diretamente na máquina ou preso a um 
braço de torque 
1.4.  Qualidade 
Objetivando assegurar a qualidade em 
nossos acionamentos todos os 
componentes são fabricados sob um 
rígido sistema de controle de qualidade 
e todos os acionamentos são testados 
em condições máximas de trabalho 
antes de serem enviados aos nossos 
clientes. 

1 

2 
3 

5 

6 7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

14

4 
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2. DADOS TÉCNICOS 
 
O sistema hidráulico deve ser concebido de modo a garantir que as pressões, viscosidade, 
temperatura e limpeza do circuito hidráulico atendam as especificações 
 

2.1. Pressão de preenchimento (contra pressão) 
Recomenda-se trabalhar sem contra pressão para circuitos abertos, porem, nas aplicações em 
circuito fechado a pressão de preenchimento (contra pressão), não deve ultrapassar 20 bar 
(290 PSI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Pressão de Dreno (Carter) 
Os motores de pistões radiais SÉRIE III EXACT POWER®, possuem vedações que foram 
projetados para trabalhar com pressão contínua no Carter inferior a 1 bar e picos menor de 1s 
de 4 bar. Para necessidade de pressões maiores, favor entrar em contato com a engenharia 
da Exact Power®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.    Temperatura de Trabalho 
 Os motores de pistões radiais SÉRIE III EXACT POWER®, foram projetados para  
trabalharem na faixa de -25 a +60ºC, a operação fora desta faixa de temperatura acarretará na 
perda da garantia do motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
AVISO 

AVISO! 
Pressão maior poderá provocar a ruptura dos anéis trava 

biela. 

!
CUIDADO! 

O aumento da pressão de dreno *carter”, poderá romper 
as vedações e causar acidentes graves. 

CUIDADO 

!
CUIDADO 

CUIDADO! 
O motor jamais deverá trabalhar fora da faixa de 

temperatura especificada neste item, sobe a pena da 
perda da garantia  
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2.4     Ruído total da instalação 
Ruído de fundo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes de ruído da 
Instalação hidráulica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESCOLHA DO FLUÍDO HIDRÁULICO 
Os motores hidráulicos da EXACT POWER são concebidos para funcionar com fluídos 
hidráulicos convencionais à base de petróleo. O óleo hidráulico pode ser escolhido 
consultando o fornecedor local, um fluído que satisfaça os seguintes requisitos: 
 
GERAL 
O fluído deverá satisfazer o estágio de ensaio 11 FZG 90 descrito em IP 334 (DIN 51354). O 
fluído deverá conter aditivos de modo a evitar a oxidação, corrosão e formação de espuma. A 
viscosidade do óleo mineral depende grandemente da temperatura. A escolha final de óleo 
deve considerar a temperatura de trabalho que pode atingir o sistema e não no tanque da 
unidade hidráulica. 

RUÍDO DA BASE  
E DA CONSTRUÇÃO

Observações: 
Ruído de fundo 
O ruído de fundo não pode, normalmente ser 
influenciado, no entanto, é geralmente 
conhecido ou fácil de medir. 
Unidade hidráulica 
A unidade hidráulica é uma fonte sonora 
conhecida. 
Ruído na tubulação 
O ruído na tubulação principal é certamente a 
origem da maioria dos erros nas instalações: 
todas as abraçadeiras dos tubos devem ser 
de isolamento e anti vibração, fixas ao piso, 
parede ou cobertura de concreto. Deve ser 
evitada a fixação a estruturas de metal não 
rígidas ou estruturas que possam entrar em 
ressonância. 
 

Motor hidráulico 
O motor hidráulico é uma fonte sonora 
conhecida.). 
Unidade comandada 
A unidade comandada é uma fonte 
sonora desconhecida (para nós) mas o 
nível de ruído pode provavelmente ser 
obtido, através de certas informações, 
por parte do fornecedor. 
Ao fixar um motor hidráulico ou braço de 
torque à base de uma máquina ou 
redutor, é muito importante estudar 
previamente a sua construção. Isto 
pode muito bem ser o fator mais 
importante a considerar, dado que 
muitas estruturas podem entrar em 
ressonância, com grave geração de 
ruídos como resultado.. 
 

!
AVISO 

AVISO! 
O ruído do acionamento deve se adequar aos níveis 

previstos na legislação vigente e ou deve-se adotar as 
medidas preventivas previstas na legislação 

TUBULAÇÃO 
MOTOR 

HIDRÁULICO
UNIDADE  

COMANDADA
UNIDADE 

HIDRÁULICA 
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Temperaturas elevadas no sistema reduzem sensivelmente  tempo de vida útil do óleo e das 
vedações de borracha, provocando ainda a redução da  viscosidade o que por sua vez 
proporciona a lubrificação ineficaz. O teor de água deverá ser inferior a 0,1% para aplicações 
comuns. Em aplicações industriais com requisitos elevados quanto a vida útil, o teor de água 
deverá ser inferior a 0,05%. 

LIMITES DE VISCOSIDADE 
 
Índice de viscosidade 

100 Recomendado 
150 Para aplicações 
com grandes variações 
de temperatura 

 Viscosidade Ideal. 
 Min. permitido  
 Max. Permitido 

40 cSt 
35 cSt 

150 cSt 
 

Limites de temperatura 
A temperatura normal de operação deve ser inferior a +50 ºC 

Vedações Nitrílicas (motor std)  
Vedações de Viton 

 

-35 a + 65 ºC 
-20 a +100 ºC 

 
3.1. Funcionamento com fluídos resistentes a fogo 

Os seguintes fluidos são ensaiados para os motores EXACT POWER : (ISO/DP 6071) 
FLUÍDO APROVADO VEDAÇÃO  PINTURA INTERNA 

HFA:- Óleo (3-5%) em 
emulsão de água 

 
Não 

 
- 

 
- 

HFB:- Emulsão invertida 
de 40-45% de água em 

óleo 

 
Sim 

 
Nitrílica (motor STD)

 
Não pintado * 

HFC:- Glicol-água  Sim Nitrílica (motor STD) Não pintado * 
 

HFD:R - Ésteres de 
fosfato  

 
Sim 

 
Viton 

 
Não pintado * 

HFD:S- 
Hidrocarbonetos clorados

 
Sim 

 
Viton 

 
Não pintado * 

HFD:T- Mistura dos dois 
acima 

 
Sim 

 
Viton 

 
Não pintado * 

HFD:U- Outras 
composições 

 
Sim 

 
Viton 

 
Não pintado * 

*Deve ser especificado na encomenda. 
 
 
 
 
 
 
 
       
Fluídos ecologicamente aceitáveis 

FLUÍDO APROVADO VEDAÇÃO  PINTURA INTERNA 
HTG 

(vegetal)* 
 

Sim 
 

Nitrílica 
 
- 

HE 
(sintéticos) 

 
Sim 

 
Nitrílica 

 
- 

VISCOSIDADE RECOMENDADA À 
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 

40 cSt 

IMPORTANTE! 
Uma classificação descendente do tempo útil e dados de 
pressão deve ser considerada ao utilizar fluido resistente ao 
fogo. A EXACT POWER deve ser sempre contatado para 
aprovação no caso destes tipos de fluidos. 
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* Os fluidos vegetais proporcionam uma boa lubrificação e uma pequena alteração na viscosidade com temperatura 
diferente. Os fluidos vegetais devem ser controlados cada 3 meses e a temperatura deve ser inferior a +45°C de 
modo a proporcionar um bom tempo de vida útil para o fluido. 
 

3.2. Filtragem 
O óleo num sistema hidráulico deve ser sempre filtrado. Mesmo o óleo novo do tambor 
também deve ser filtrado ao abastecer o sistema.  
Para obter o tempo de serviço de projeto é  muito importante seguir as recomendações, 
quanto ao máximo índice de contaminação do fluido.  Ao escolher o filtro é importante 
considerar a quantidade de partículas que o filtro pode absorver. Recomendamos filtros com 
um indicador de contaminação, que alertará quanto a necessidade de substituição do mesmo. 
Requisitos de filtragem 
Antes da partida, verifique se o sistema se encontra perfeitamente limpo. 
1. O índice de contaminação não deverá exceder a NAS 1638 classe 8 ou ISO 4406 17/14 
2. Para encher o cárter do motor  recomendamos  a utilização de filtro ß10=75. 
Ou seja ß10 indica a remoção de partículas maiores ou iguais a 10µm e =75 indica a grade 
de filtragem do tamanho de partículas especificada . 
 
Ex. Grade de filtragem é ß10=75. 
Antes da filtragem o fluído contem um numero N, de partículas > 10µm e uma vez passado 
pelo filtro o fluído passa a ter N/75 partículas >10µm. 
O que quer dizer que o número de partículas filtradas foi de  N-N/75=74-N/75 
(=98,6%). 

3.3. Preenchimento do motor com fluído hidráulico 
O cárter do motor hidráulico deve trabalhar sempre completamente cheio e o seu 
preenchimento deve ser efetuado através da porta de dreno, com a mesma bomba utilizada no 
preenchimento da unidade hidráulica e com o mesmo fluído que foi utilizado no tanque da 
unidade hidráulica. Outro método quando utilizado o motor com unidade hidráulica equipada 
com bomba de flushing auxiliar é a utilização desta bomba após o abastecimento do tanque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume aproximado com o fluído em 
Temperatura ambiente. 

Família 
Série 

Volume de 
Óleo no Carter 

(litros) 
P20 Série 3 1 
P45 Série 3 

P45SP Série 1 
P70 Série 3 

P70SP Série 3 

 
1,5 

P100 Série 3 
P100 SP Série 3 

3 

P150 Série 3 4,8 
P300 Série 3 

P300 SP Série 3 
8 

P600 SP Série 3 12,5 
P700 SP Série 3 18 
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4. INSTALAÇÃO 
4.1 Instruções de montagem 

Para se obter os resultados adequados, o motor deve ser instalado com a máxima 
precisão. Qualquer desvio que não satisfaça os requisitos das instruções que se seguem, 
poderá dar origem a esforços que afetam de modo adverso o tempo de vida do motor. 

O cárter do motor deverá trabalhar sempre completamente cheio de óleo.  
A pressão máxima no cárter é de 1 bar. Durante a operação são permitidos valores 

breves de pico até 4 bar. A linha de retorno deverá ser livre sendo que a máxima 
contrapressão permitida esta descrita na seção 2.1 Pressão de preenchimento. 

O motor deve ser firmemente fixado ao equipamento acionado sendo que a folga 
máxima tolerável na centralização do motor e o mancal de montagem é de 0,15mm 
4.2 Métodos de elevação 
 Abaixo as ilustrações dos métodos seguros para elevação dos motores 
hidráulicos de pistões radiais da EXACT POWER®. 
 Um dos métodos ilustrados, deverá ser utilizado para a elevação, sempre verificando o 
centro de gravidade, o peso da carga a ser elevada (veja tabela abaixo) e lembrando-se 
sempre que não devemos entrar embaixo de cargas elevadas, sob o risco de acidentes que 
poderão levar a morte, bem como a avaria irrecuperável do equipamento. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODOS DE ELEVAÇÃO 

!
PERIGO 

PERIGO! 
Nunca entrar embaixo de cargas suspensas, para 
posicionamento da carga utilize-se de cordas de 

segurança. 
Certifique-se sempre que os equipamentos e 

ferramentas de elevação suportam o peso a ser elevado. 
O não cumprimento destes requisitos, poderá causar a 

avaria total do acionamento, danos pessoaisou até 
mesmo morte. 
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4.2.1 Peso do Motor (Cárter vazio)  
 Na tabela abaixo temos os pesos de cada modelo de motor separados por 
tipo de carcaça, sempre observando que o peso especificado é do motor vazio sem 
fluído no Carter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  Tubulação / Mangueiras 

Outro item de suma importância no circuito hidráulico é a tubulação. A EXACT 
POWER recomenda para distancias inferior a 5 metros a utilização de mangueiras 
hidráulicas, sendo que devera ser verificada a classe de pressão de trabalho do 
sistema. 

Para distâncias superiores, recomendamos tubulações sem solda EXACT POWER, 
porem, onde for optado por tubulações com solda a mesma deve ser executada de 
forma a garantir a boa vedação do sistema (sem vazamentos), suportar as pressões 
de trabalho do sistema, não possua pontos de ancoragem e antes da entrada em 
operação a tubulação deverá passar por processo de decapagem química, passivação 
e flushing turbulento de maneia a garantir a limpeza interna da mesma. . 

A tubulação deverá ainda:- 
- Possibilitar um fluxo preferencialmente laminar, gerando assim baixa perda de 

carga e consequentemente geração de calor. 
- Velocidade do fluído deverá ser inferior a 5,5m/s. 
 
4.4  Acoplamento 
 E de extrema importância a utilização do acoplamento adequado e devidamente 
alinhado entre o eixo do motor hidráulico e o equipamento acionado de forma a não 
produzir “stress”, no eixo do motor e não gerar cargas adicionais. 
 Na pagina seguinte podemos ver os tipos de eixos disponíveis para os motores 
hidráulicos radiais EXACT POWER , e suas respectivas dimensões para o correto 
dimensionamento do acoplamento. 
 Em caso de dúvidas sempre o departamento de engenharia da EXACT POWER , 
deverá ser consultado, tanto em aplicações novas como em retrabalhadas. 
 

Familia (Carcaça) Peso (Kg) Peso (lb) 
P20 (Carcaça F1) Série III 40 88,18 
P45 (Carcaça F2) Série III 50 110,23 
P45SP (Carcaça F3) Série I 85 187,39 
P70 (Carcaça F4) Série III 87 191,8 
P70SP (Carcaça F5) Série III 100 220,46 
P100 (Carcaça F5) Série III 100 220,46 
P100SP (Carcaça F6) Série III 135 297,62 
P150 (Carcaça F7) Série III 170 374,79 
P300 (Carcaça F8) Série III 270 595,25 
P300SP (Carcaça F9) Série III 285 628,31 
P600SP (Carcaça F10) Série III 590 1300,73 
P700SP (Carcaça F11) Série II 605 1333,80 
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Eixos Disponíveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 E1..4       F         P      C 

Família Tipo L5 B C ØD E ØD4 H I NORMA Nº ESTRIA CHAVETA 
E1 67 57 45 42x36x7 10 135 -- M14 DIN  5463 8 --- 
E2 67 57 40 40x36x7 10 135 -- M14 DIN 5463 8 --- 
F 33 23 20 40x36 10 135 -- -- DIN 5480 18 --- 
P 67 57 -- 40 10 135 3 M14 --- -- 45x12x8 

 
P20 

C 67 57 -- 40 10 135 3 M14 --- -- 45x12x8 
E1 97 82 60 54x46x9 15 180 -- M14 DIN 5463 8 --- 
E2 85 70 45 48x42x8 15 180 -- M14 DIN 5463 8 --- 
E3 85 70 45 42x36x7 15 180 -- M14 DIN 5463 8 --- 
E4 130 115 72 56,4x50 15 180 -- M14 BS 3550 17 --- 
P 130 115 -- 55 15 180 4 M14 --- -- 88x14x9 

 
P45 

 
P45 SP 

C 81 66 -- 55 15 180 4 M14 --- -- 56x14x9 
E1 101 83 60 60x52x10 15 180 -- M14 DIN 5463 8 --- 
E2 85 67 45 48x42x8 15 180 -- M14 DIN 5463 8 --- 
E3 97 79 60 54x46x9 15 180 -- M14 DIN 5463 8 --- 
E4 130 112 72 56,4X50 15 180 -- M14 BS 3350 17 --- 
F 43 15 38 55x3x17 15 180 -- -- DIN 5480 17 --- 
P 100 82 -- 60 15 180 4 M14 --- -- 70x18x9 

 
 

P70 
 

P70 SP 

C 100 82 -- -- 15 180 4 M14 --- -- 70x18x9 
E1 101 83 60 60x52x10 15 180 -- M16 DIN 5463 8 --- 
E2 131 116 70 62,5x53,9 15 180 -- M16 BS 3350 14 --- 
E3 117 102 70 72x62x12 15 250 -- M16 DIN 5463 8 --- 
F 38 23 58 65x3x20 15 180 -- -- DIN5480 20 --- 
P 117 102 -- 65 15 180 4 M16 --- -- 70x18x9 

 
P100 

 
P100SP 

C 117 102 -- 65 15 180 4 M16 --- -- 70x18x9 
E1 126 105 69 72x62x12 21 301,5 -- M16 DIN 5463 8 --- 
E2 131 110 69 62,5x53,9 21 301,5 -- M16 BS 3350 14 --- 
F 59 38 58 66x70 21 301,5 -- -- DIN 5480 22 --- 
P 132 111 -- 75 21 301,6 4,5 M16 --- -- 80x20x12 

 
 

P150 

C 132 111 -- 75 21 301,6 4,5 M16 --- -- 80x20x12 
E1 130 106 98 87,7x79,4 24 381 -- M20 BS3350 20 --- 
E2 130 106 78,5 92x82x12 24 381 -- M20 DIN 5463 10 --- 
E3 153 129 98 92x82x12 24 381 -- M20 DIN 5463 10 --- 
E4 130 105 78,5 86.2x84,5 24 381 -- M20 BS 3350 16 --- 
P 153 129 -- 90 24 381 5 M20 --- -- 110x24x13

 
P300 

 
P300SP 

C 153 129 -- 90 24 381 5 M20 --- -- 130x24x13
E1 210 185 145 112x102x16 25 450 -- M20 DIN 5463 10 --- 
F 50 25 70 100 Ext. 25 450 -- -- DIN5480 32 --- 

 
P500SP 

P 210 185 145 110 25 450 7 M20 --- --- 180x32x16
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 Com o objetivo de facilitar o correto acoplamento para os motores de eixos 
extriados a EXACT POWER®, disponibiliza para os seus clientes uma linha de luvas 
de acoplamento composta por duas luvas que irão possibilitar o perfeito acoplamento 
motor e equipamento acionado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Conexões 
 Os motores EXACT POWER®, tem suas portas principais com conexões SAE 
J518C classe 62  e as portas de dreno as conexões são fêmeas com rosca BSP 
paralela.  Quando sua instalação necessitar de conexões que não sejam SAE J518C 
para as linhas principais a EXACT POWER®, disponibiliza flanges adaptadoras com 
saídas de roscas ¾”, 1”, 1 ¼” e 1 ½” BSP paralela. 
 
4.6. Dispositivos Auxiliares 
  Vários dispositivos podem ser agregados aos motores hidráulicos EXACT 
POWER®, para atender as necessidade da sua instalação 
4.6.1. Monitoramento de Velocidade 
 Para o monitoramento de velocidade o cliente poderá solicitar a inclusão de um 
“encoder” que pode ser analógico (com saída 4..20mA) ou digital (código 8421ou pulso 
e complemento) e tambem pode solicitar a instalação de um tacômetro analógico 
sendo que sempre deverá especificar o “range” de velocidade de operação do 
acionamento. 
 
4.6.2. Kit de Filtragem de Dreno 
 Recomendado principalmente para motores que trabalham na vertical e com o 
eixo virado para baixo, aumentando a vida útil do motor a EXACT POWER®, possui 
um kit composto pelas conexões, duto de entrada do filtro, filtro com indicador de 
contaminação e válvula de segurança para o carter. 
 Caso sua aplicação se encaixe nesta condições, entrar em contato com a 
engenharia da EXACT POWER®,  antes de colocar o seu acionamento em operção. 
   
4.6.3. Válvulas de Segurança 
 Verifique que a sua instalação possua dispositivos de segurança que impeçam 
que o motor hidráulico seja submetido a cargas excessivas e caso não possua estes 
dispositivos a EXACT POWER®, poderá fornecer válvulas de segurança para este fim. 

L
H

O
D O
E

 

Luva 
Cod 

 
ØD 

 
ØE 

 
H 

 
L 

 
Norma 

 
Estrias 

L1 36X40 80 45 60 DIN 5463 8 
L2 46x54 93 56,5 75 DIN 5463 8 
L3 42x48 93 43 75 DIN 5463 8 
L4 36x42 93 42 100 DIN 5480 8 
L5 50x56,4 93 71 100 BS 3350 17 
L6 62x72 125 72 100 DIN 5463 8 
L7 53,9x62,5 125 54 100 BS 3350 14 
L8 79,8x87,75 135 76 100 BS 3350 20 
L9 74,5x86,23 135 76 100 BS 3350 16 
L10 92x102 200 150 200 DIN 5463 10 
L11 79,48x84,66 200 150 200 BS 3350 20 
L12 73,6x81,28 200 150 200 BS 3350 16 
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4.6.4. Freio Hidráulico 
 Nas aplicações como por exemplo guindastes, que necessitam de frenagem 
para garantir que o equipamento não se movimente na horizontal ou na vertical o freio 
hidráulico se faz necessário. Consulte a engenharia da EXACT POWER®, para 
especificação do freio adequado. 
 
4.6.5. Dispositivos de Monitoramento de Desgaste 
 A EXACT POWER®, desenvolveu para acionamentos que trabalhe em regime 
contínuo e com grande solicitação de confiabilidade, um sistema para monitoramento 
de vazamentos de dreno, que permite a medição da pressão do Carter, temperatura 
do fluído e a vazão da linha de dreno sem a necessidade de parada o equipamento, 
que pode ser solicitado pelo código 17.2880.nnnn  onde nnn é o modelo do seu motor 
hidráulico (Ex. 17.2880.P600SP para um motor P600 SP) 
 Outro dispositivo desenvolvido para facilitar a manutenção  dos acionamentos é 
o Filtro “Y” com plugue magnético e válvula auto vedante, que pode ser usado para 
verificação do início de desgaste através da inspeção diária do plugue magnético com 
o motor em movimento. 
 Consulte o nosso departamento técnico comercial, quanto a viabilidade da 
inclusão destes dispositivos na sua instalação. 
 
5. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
5.1 Armazenamento 
           O motor sai da EXACT POWER®, com um um filme de óleo ineterno para 
proteção durante o transporte. 
           Esta proteção é suficiente para um mês de armazenamento, caso o motor seja 
armazenado por períodos maiores ele deve ter o seu Carter preenchido por intermédio 
da porta de dreno e com o mesmo óleo utilizado na unidade hidráulica sendo que o 
mesmo deve ser preenchido com uma unidade de transferência com filtro de 10micras 
ou inferior. 
           Para períodos de armazenamento maiores do que 6 meses o motor deve ser 
girado de forma a movimentar o fluído no seu interior e garantir a lubrificação de todas 
as partes interior do motor. 
NOTA:- O motor nunca deve ficar armazenado apoiado em seu eixo. 
 
5.2. Antes do Comissionamento 
           Os seguintes pontos devem ser checados antes do comissionamento do motor 
quando este estiver partindo pela primeira vez:- 

• Certifique se que o motor esta conectado para o sentido de giro correto 
(ilustração abaixo). 

 
 
 
 
 
 
 

Sentido horário                                  sentido anti horário 
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Visto do lado do eixo 
• Selecione o fluído adequado conforme recomendado no item 3 deste manual 

(escolha do fluído hidráulico) 
• Garanta que o Carter do motor hidráulico esteja preenchido com o mesmo 

fluído da unidade hidráulica. 
• Verifique se a linha de dreno esta adequadamente dimensionada de forma a 

garantir que o Carter não será submetido a pressão superior a 1 bar conforme 
recomendado no item 2.2.  deste manual. 

• Certifique-se que o motor esteja protegido contra sobrecargas. 
• Certifique-se que a pressão de preenchimento não ultrapasse o valor indicado 

no item 2.1. deste manual. 
• Verifique todas as conexões hidráulicas, se estão adequadamente conectadas 

de forma a garantir que não existam vazamentos. 
• Certifique-se que o motor esteja bem preso ao equipamento acionado e 

convenientemente alinhado. 
 
5.3. Flushing Final 
          Para novas instalações recomenda-se que seja realizado um flushing final antes 
que o motor seja conectado de forma a garantir que o motor não receber fluído 
contaminado com partículas sólidas, 
Este flushing deve ser realizado com a bomba do sistema, com o mesmo fluído que 
será utilizado no sistema e fechando-se as mangueiras das portas “A “e “B”. Um filtro 
que suporte a vazão máxima da bomba deve ser conectado entre a linha de retorno do 
motor e a bomba em circuitos fechados ou  antes do retorna ao tanque em circuitos 
abertos e assim mantidos até atingir o índice de contaminação adequado para a 
aplicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flushing Final 

Circuito Fechado                                                                   Circuito Aberto 

 

Motor Motor 

Bomba 
Bomba 
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           Este procedimento deve ser utilizado sempre que estiver conectando um novo 
motor após uma contaminação do sistema acima do nível aceitável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. COMISSIONAMENTO 

• Durante o período inicial de partida e após a mesma toda a instalação 
hidráulica deve ser cuidadosamente checada em intervalos 
freqüentes. 

• Verificar se a pressão de trabalho e de preenchimento corresponde 
aos valores especificados na aquisição do motor. 

• A pressão da linha de dreno do motor deve ser checada se está 
abaixo de 1 bar. Esta pressão é muito importante para a vida útil do 
motor. 

• Checar a fixação do motor  
• Verifique se ocorreu algum vazamento e elimine o caso tenha 

ocorrido. 
• Verifique o índice de contaminação por partículas sólidas e se não 

ocorreu contaminação com água. 
• Os filtros da unidade hidráulica devem ser substituídos após as 100 

primeiras horas e inspecionados para verificar se esta ocorrendo 
algum desprendimento de partículas metálicas do sistema. 

• Recomenda-se limitar a potencia do motor em 75% do valor de 
projeto durante o período de “SATART UP”. 

• Verifique se o acoplamento esta corretamente alinhado. 
 
6. MANUTENÇÃO 
6.1 Manutenções Periódicas 

Sempre que um sistema hidráulico esteja em operação durante algum tempo, deve 
se efetuar a manutenção periódica e revisões em intervalos que dependem do 
equipamento e das condições de serviço. Esta manutenção periódica deverá incluir as 
seguintes operações: 
- Verifique o sistema hidráulico quanto a vazamentos. Aperte os parafusos, substitua 

as vedações defeituosos e mantenha a unidade limpa. 
- Verifique os filtros de ar, o plugue  magnético quando houver, o nível do fluído no 

tanque e o índice de contaminação por sólidos. 
- Efetuar medições de rotina das pressões de trabalho, contra pressão e carcaça 

(cárter). Medir temperatura de carcaça e temperatura do loop de trabalho. 
- Ajuste as válvulas quando necessário. 

!
AVISO! 

A não realização deste procedimento de limpeza, poderá 
causar avarias irreversíveis no acionamento e acarretara 

na perda da garantia.  

AVISO 



MOTORES HIDRÁULICOS DE PISTÕES RADIAS                                                            SÉRIE III 
EXACT POWER® 

 
 - 19 - 

- Tome precauções para evitar a introdução contaminantes no sistema durante a 
inspeção. Certifique-se de que a parte exterior do motor hidráulico se encontra livre 
de poeiras. Deste modo, qualquer vazamento e avaria poderá ser facilmente 
detectada. 

- Recomendamos que seja adotado um livro de registro de funcionamento onde sejam 
anotadas todas as intervenções efetuadas e irregularidades encontradas durante as 
inspeções e que este livro fique em local acessível a todo o pessoal que atua no 
acionamento (operadores, lubrificadores, técnicos de manutenção elétrica, eletrônica 
e mecânica, etc..) 

- Inspecione alinhamento, do motor com o acionamento e as condições dos dispsitivos 
de  acoplamento. 

Como os acionamentos hidráulicos EXACT POWER®, possuem um vida útil  
prolongada e normalmente não necessitam de intervenções, sugerimos tornar rotina a 
verificação das pressões do sistema a verificação das temperaturas e ruídos a fim de 
se familiarizar com as condições normais de operação, o que facilitará o  diagnóstico 
quando qualquer parâmetro se alterar.  
 

A tabela que se segue indica as ações de manutenções obrigatórias com sua 
máxima periodicidade. 

 
Intervalos máximos para manutenção programada 

 Filtros de 
óleo 

Fluído 
hidráulico

Filtro de 
Ar 

Acoplamentos e 
Coenxões 

100 h após a 
partida 

S / I    

500 h ou 3 
meses após 

a partida 

S / I    

A cada seis 
meses 

S / I I  I 

A cada doze 
meses 

  S  

I = Inspecionar  
S = Substituir 

S / I = Substituir e Inspecionar o Filtro Substituído para avaliação de desgaste 
6.2.   Óleo  
Análise 

Recomenda-se a análise do óleo de 6 em 6 meses. A análise deverá incluir 
viscosidade, oxidação, teor de água, aditivos e contaminação por partículas sólidas. 

A maior parte dos fornecedores de óleo estão preparados para analisar o 
estado do óleo e para recomendar medidas apropriadas a  tomar. O óleo deve ser 
imediatamente substituído sempre que a análise revelar que se encontra degradado. 

Quando de desconfia de desgaste do acionamento a contagem de partículas 
pode ser efetuada  sem a parada do equipamento e nós da EXACT POWER®, nos 
colocamos a disposição para a elaboração deste serviço com dispositivo de contagem 
eletrônica “on-line”.  
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Teor de água 
A água é um contaminante que reduz drasticamente a vida útil dos 

acionamentos hidráulicos sendo que nos motores EXACT POWER®,  o índice maior 
permitido é de 0,05% de contaminação para uma redução de vida útil de 10%, uma 
contaminação de 0,1% irá reduzir a vida útil do acionamento em 30%.  

A contaminação do óleo por água pode ser detectada mediante verificação de 
amostras recolhidas no fundo do tanque. A maior parte dos fluídos  hidráulicos não se 
misturam com  a água, a qual por ser mais pesada acaba por se concentrar no fundo 
do depósito. 

Certos tipos de óleos para transmissão e óleos para motor emulsionam a água; 
isto pode ser detectado por revestimentos nos elementos filtrantes ou uma alteração 
na cor do óleo. Neste tipo de casos, aconselhe se junto ao seu fornecedor de óleo. 
 
Grau de contaminação 

Uma contaminação abundante do óleo aumenta o desgaste dos componentes 
do sistema hidráulico. A causa da contaminação deverá ser imediatamente investigada 
e solucionada, sendo que, para os motores hidráulicos radias de simples 
deslocamento EXACT POWER®, o Maior índice de contaminação permitido é o NAS 
1638, classe 8. 
Viscosidade 

Muitos dos óleo hidráulicos tornam-se mais finos com a utilização, o que 
significa uma lubrificação menos eficaz. A viscosidade do óleo em serviço não deverá 
jamais atingir um nível inferior ao da viscosidade mínima recomendada. 
Oxidação 

O óleo oxida com o tempo de utilização e temperatura. Isto é indicado através 
de alterações na cor e no odor, aumento de acidez ou pela formação de resíduos de 
óleo espesso e sujo no depósito. O grau de oxidação aumenta rapidamente a 
temperaturas de superfície superiores a 60°C (140°F), devendo o óleo ser verificado 
mais vezes. 

O processo de oxidação aumenta a acidez do fluido; a acidez é determinada de 
acordo com o ‘’número de neutralização’’. O processo de oxidação é inicialmente 
lento, aumentando rapidamente com a continuação em serviço. Um aumento 
acentuado (por um fator de 2 ou 3) no número de neutralização entre inspeções é um 
sinal de que o óleo oxidou demasiado e deve ser substituído imediatamente. 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 
 Todo motor EXACT POWER®,  saí de fábrica com uma laudo de teste atestando a 
sua conformidade. 
 
Abaixo um exemplo da declaração de conformidade dos motores EXACT POWER®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 

 Pelo presente documento, nos da EXACT POWER®, com sede  
na Rua Duque de Caxias, 406, na cidade de Artur Nogueira-SP, 
declaramos que efetuamos o teste no motor abaixo:- 

Motor Hidráulico de Pistões Radiais 
Motor Tipo:- P300 HD Se III 
Motor Nº:- 00780907 
Cliente:-  
 E o Mesmo apresentou os seguintes resultados 
Velocidade (Máxima):- 170 RPM 
Pressão de Trabalho (Máxima):- 250 bar 
Pressão de Preenchimento (Máxima):- 20bar 
Temperatura do Fluído Hidráulico (Máxima):- 50ºC 
Vazão do Loop (Máxima):- 528,8 l/min 
Vazão do Dreno (Máxima):- 1,8 l/min 
Pressão do Carter (Máxima):- 1bar  
Nº do Registro de Teste:- 061027_P300HDIII_780907 
 
 Com base nos dados acima atestamos que o motor encontra-se 
conforme as especificações. 
 
Assinado 

 
____________________                       ________________________ 

Técnico de Inspeção                                    Diretor de Engenharia 
 
 
 

   Artur Nogueira, 27 de Outrubro de 2006 
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EXACT POWER INDÚSTRIA HIDRÁULICA LTDA 
Rua Duque de Caxias, 406 – Jd. Rezek II 

13.160-000    Artur Nogueira – SP 
Fone:-+55 19 3877 1826           Fax: +55 19 3877 1158 

Mail exactpower@exactpower.com.br 
http// www.exactpower.com.br 

Distribuidor 

NOSSA EXPERIÊNCIA 
NOSSA MAIOR CREDENCIAL


