Manual do
Proprietário

Parabéns por esta aquisição! Temos a certeza que você realizou uma boa
compra escolhendo o arrancador invertedor de amendoim C-200, uma
máquina projetada e construída para atender às mais diversas condições
de trabalho.
Com este manual de instruções você terá orientações quanto a melhor
forma de utilização e manutenção de seu equipamento.
Leia atentamente este manual antes de iniciar a operação, pois ele contém
valiosas recomendações que o auxiliarão a obter o máximo desempenho,
ao mesmo tempo em que lhe garante, ao cumprir as recomendações aqui
contidas, que sua máquina terá uma maior durabilidade, com redução nos
custos operacionais e de manutenção.
E, caso você necessite de maiores esclarecimentos sobre a operação do
C - 200, a MIAC coloca à sua disposição o Serviço de Assistência Técnica.
Consulte nossos técnicos sempre que for necessário.
Agradecemos por escolher uma máquina realmente adequada às suas
necessidades.
Assistência Técnica MIAC :
Telefone / Fax: 55 17 3572-9000
Endereço: Av. Luiz Colombo 106, Parque Industrial - Caixa Postal 10,
Pindorama - SP - CEP 15830-000
E-mail...................... : miac@industriascolombo.com.br
Site......................... : www.miac.com.br
Este manual refere-se somente ao modelo C-200.
Nota: A MIAC tem como objetivo a constante atualização e aprimoramento
de seus produtos, reservando-se o direito de introduzir modificações em
quaisquer de seus produtos, sem aviso prévio.
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1 - Ao ler o Manual do Proprietário
Observe os seguintes símbolos:
Nota:
Significa que será apresentado um detalhe, que poderá ser operacional ou de
segurança.
Atenção:
Significa que sua vida ou partes de seu corpo poderão estar em perigo.
Preste muita atenção a este símbolo.

2 - Instruções de segurança
Todos sabem que a segurança ao lidar com equipamentos mecânicos deve ser uma
das maiores preocupações do operador. Sendo assim, faça uma leitura atenta de
todos os tópicos citados. Além das recomendações aqui contidas, observe todas as
recomendações do manual do seu trator.

2.1 Adesivos de segurança
Observe todos os adesivos de segurança encontrados no C - 200 e siga rigorosamente
as instruções descritas nos mesmos. Veja as figuras abaixo:
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2.2 Recomendações básicas de segurança
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Desligue o motor do trator antes de iniciar qualquer tipo de trabalho no arrancador
(regulagem, manutenção, etc.).
Roupas soltas e cabelos compridos podem ser apanhados por mecanismos em
movimento. Por isso, nunca se aproxime do arrancador nestas condições.
Esteja ciente da correta operação e manutenção do equipamento. Antes de usá-lo
pela primeira vez, apresente este manual e instrua as pessoas que irão operá-lo.
Nunca deixe que pessoas não habilitadas operem o arrancador.
Não deixe que crianças ou curiosos se aproximem do arrancador quando em operação ou durante manobras.
Não trafegue com pessoas em cima do arrancador. Subir em qualquer parte da
máquina só é permitido com a máquina parada e com o motor do trator desligado.
Mantenha seu equipamento sempre em perfeito estado de conservação.
Antes de iniciar o deslocamento com o arrancador, verifique se não há pessoas,
animais, obstáculos ou objetos no caminho.
Faça o engate do arrancador em local plano e nivelado, pois isto facilita o procedimento e torna-o mais seguro.
Principalmente, se trabalhar em terrenos mais inclinados, tome todas as preocupações no sentido de manter a firmeza e estabilidade direcional do conjunto trator
arrancador, aplicando velocidades adequadas em cada caso.
Observe e siga todas as instruções dos adesivos de segurança do arrancador.

2.3 Segurança ao fazer a manutenção
a)

Sempre desligue o motor do trator antes
de fazer qualquer tipo de manutenção ou
regulagem no arrancador de amendoim.
Observe os tipos e quantidades corretas
de lubrificante recomendados para cada
um dos diversos componentes.

b)

Tome as devidas precauções ao manusear
óleos hidráulicos e graxas, pois estes possuem componentes químicos cancerígenos. Em caso de contato acidental com os
olhos ou ingestão, procure imediatamente
por assistência médica.
Observe e siga todas as instruções dos adesivos do arrancador de amendoim.

c)

2.4 Deslocamento da máquina em estradas e vias públicas
Atenção: O deslocamento da máquina engatada no trator não deve ser realizado
em vias públicas e estradas. Esta prática deve limitar-se para dentro das propriedades e zonas rurais.
Em estradas planas, nunca exceda a velocidade de 30 km/h. Em estradas irregulares, reduza a velocidade de modo que as condições de segurança sejam satisfeitas.
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Consulte o órgão de trânsito sobre as regras e leis vigentes na sua região, sobre a
possibilidade ou não de transportar a máquina com o trator em certos trechos de
estradas, evitando sérios contratempos. Peça orientações, autorizações e procedimentos por escrito.

2.5 Transporte sobre caminhão
Sempre que for necessário transportar a máquina em distâncias maiores, ou seja,
que haja a necessidade de utilização de vias públicas, o transporte deve ser feito
com caminhão ou carreta.
Nota: O transporte com caminhão ou carreta só pode ser realizado e satisfeito se
seguidas todas as regras sobre circulação de máquinas, conforme regulamenta o
órgão de transito local. Informe-se!
Faça o transporte do arrancador de amendoim fixando a estrutura à carroceria
com cordas e/ou cabos de aço. A máquina deve estar completamente no interior
do caminhão ou carreta que a transporta.

2.6 Inclinação lateral
Terrenos que apresentam inclinação maior que
25% pode comprometer seu desempenho. Portanto, evite trabalhar nessas condições. Consulte
também o manual do operador de seu trator.
Atenção: Cuidado com buracos e elevações no
solo. Eles desequilibram a máquina e podem provocar o tombamento.
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3 Conhecendo o arrancador

3.1. Identificação
1 - 1 – Disco de corte lateral
2 – Disco de corte central
3 – Facas de corte
4 – Esteira condutora
5 – Mangueiras hidráulicas
6 – Chassi
7 – Bigode lateral (condução de ramas)
8 – Alavanca de profundidade da esteira
9 – Pneu
10 – Motor hidráulico
11 – Chapas condutoras
12 – Bigodes invertedores
13 – Estrelas de inversão
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3.2 - Especificações técnicas
Modelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
		

C 200

Potência necessária do motor			
90 cv
Acoplamento						
3° ponto (categoria II)
Acionamento						
hidráulico
Quantidade de motores hidráulicos					1
Vazão Necessária						
46 ℓ/ min.
				
Dimensões e Peso
Altura 						
Comprimento						
Largura total do equipamento				
Peso								

3.3

1.650 mm
3.500 mm
2.160 mm
860 kg

Princípio de funcionamento
		
		 O Arrancador invertedor de Amendoim C–200 trabalha engatado em tratores de
90 á 120 cv, engatado por sistema de 3° ponto fixação central, utilizando apenas
um comando hidráulico para acionamento do motor responsável pela esteira.
		

Composto por um sistema de disco de corte utilizado para abrir as linhas de amendoim, facilitando a sua condução.

		

Possui em seu sistema duas facas de corte, projetadas para melhor aproveitamento
no arranquio, utiliza em seu mecanismo roldanas de polietileno para auxiliar na
vibração permitindo uma melhor limpeza das vagens.

		

Ao final possui estrelas e bigodes invertedores de alto desempenho mantendo
sempre leiras perfeitas e uniformes.
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4 - Condições de trabalho
O aproveitamento do arrancador em sua lavoura depende de um conjunto de vários
fatores, dos quais se destacam: Características gerais do terreno, características
do amendoim e velocidade de deslocamento do arrancador de amendoim.
Observe todos os tópicos abaixo com atenção.

4.1 Características do solo
Para que o arrancador trabalhe com eficiência, faça a verificação do seu terreno
conforme os itens abaixo:

A - Uniformidade da superfície
O terreno deve apresentar o mínimo de irregularidades possível.
Terrenos que apresentam muitas e fortes
ondulações, entre outros obstáculos, poderão
provocar danos no equipamento e prejudicar o
desempenho.
Se o amendoim estiver plantado em ondulações
fortes como os terraços, redobre a atenção ao
fazer o arranquio nessa área e reduza a velocidade
de trabalho para evitar quebras e/ou perdas do
produto.
A umidade da superfície do terreno também varia
ao longo do tempo e influencia no desempenho do
arrancador, solos mais úmidos facilita a operação e
solos mais secos dificulta podendo provocar quebras ou paradas para manutenção,
procure trabalhar em uma faixa de umidade adequada e em uma velocidade
equivalente as condições.

4.2 Características do material a ser arrancado
No início do dia a umidade da lavoura é maior, sendo que no decorrer do dia as
plantas vão secando. Ao entardecer volta a umidade provocada pelo sereno.
Da mesma forma, no início do período de colheita o amendoim é mais verde, sendo
que com o passar dos dias ele vai secando.
Portanto, as condições de umidade influenciam na velocidade do arrancador. Ajuste
sempre a velocidade conforme se alteram as condições da lavoura.

4.3 Recomendações para um bom arranquio
Um bom arranquio de amendoim inicia-se pelo correto preparo do solo.
Abaixo estão relacionados alguns procedimentos muito importantes a serem
executados, a fim de aumentar a capacidade de trabalho do arrancador:
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•Procure nivelar ao máximo a superfície do
solo a cada novo plantio, visando a eliminar
as ondulações do terreno.
•Retire continuamente as pedras e qualquer
tipo de obstáculo existente na área.
•No plantio direto, faça um manejo da palhada
de forma a uniformizar a superfície e evitar o
surgimento de soqueiras altas que dificultem
a ação da faca de corte do arrancador. Por
exemplo, os colmos de milho que ficam após
a colheita.
•Evite deixar sulcos de plantio ou de cultivo.
Certos tipos de amendoim acamam demais e algumas vagens se alojam nestes
sulcos.
•Inicie o arranquio de amendoim sempre após ter conferido todas as regulagens
e feito todas as manutenções necessárias. O ponto ideal para fazer o corte e
enleiramento do amendoim com o C-200 é o termino de estágio de maturação das
vagens. Não há uma data certa para que isto ocorra, pois depende da variedade
do amendoim, tipo de clima e região.
•O corte e enleiramento nesse estágio acelera e uniformiza o processo de secagem
do amendoim, resultando num produto final de qualidade.

4.4 Considerações sobre a capacidade de trabalho
A capacidade de trabalho do C-200 depende das condições do terreno, características
da lavoura e da experiência do operador com este tipo de equipamento.
O operador deve trabalhar na maior velocidade possível, dentro do intervalo de 2,5
Km/h até 5,0 Km/h, procurando não comprometer o funcionamento da máquina
nem ocasionar perdas no campo.
É preferível trabalhar numa velocidade menor, fazendo uma área menor por
dia, do que aumentar a velocidade e elevar o nível de perdas além do aceitável.
O funcionamento da máquina também pode ser comprometido, ocasionando
manutenções desnecessárias.
Portanto, trabalhando entre 2,5 km e 5,0 km/h, obtendo uma largura de corte de
média de 1.8 metros e considerando uma eficiência de 80% no campo (levando
em conta a perda de tempo com manobras, regulagens, etc.), temos a seguinte
capacidade de trabalho: 0,7 à 0,9 ha/h (hectares por hora).
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5 - Preparo da máquina para trabalho
5.1

Engate ao trator
O acoplamento do C -200 ao trator é feito através do
sistema de 3° ponto. O acoplamento é muito simples
e basta seguir as orientações abaixo:
a)Aproxime o trator de ré até conseguir a coincidência
dos furos dos braços laterais do trator com a furação
mediana do equipamento, após faça o engate do 3°
ponto e por fim acople o par de mangueiras hidráulicas.
b)Erga o equipamento e faça o ajuste de centralização
do mesmo utilizando a regulagem dos braços laterais
do seu trator, após esta operação certifique se que o
equipamento permanecerá nessa posição travando os
braços após regulagem.

5.2 Conexão das mangueiras hidráulicas
O C -200 utiliza 1 comando hidráulico do trator. Escolha
o comando para ligar o motor hidráulico de acionamento
da esteira.
Para conectar as mangueiras:
a)Alivie a pressão do sistema hidráulico do trator
acionando as alavancas para frente e para trás várias
vezes.
b)Retire os tampões das mangueiras e conecte o par no comando escolhido.
Nota: As mangueiras hidráulicas do implemento já vem de fábrica sem pressão.
Antes de conectar as mangueiras verifique se as mesmas estão limpas.
Para desconectar as mangueiras:
a)Desligue o motor do trator.
b)Mova as alavancas do controle remoto nos dois sentidos para aliviar a pressão
residual do sistema.
c)Retire as mangueiras e recoloque os tampões de proteção.
d)Fixe as mangueiras na máquina para que não fiquem soltas no transporte.
Atenção: Cuidado no manejo de óleos hidráulicos. Se permanecer pressão nas
mangueiras alivie essa pressão antes de tentar conectá-las. Comprima a válvula
de retenção da extremidade das mangueiras contra o fundo de um recipiente limpo
(balde ou lata), protegendo-se do jato de óleo resultante. Enrole um pedaço de
pano na ponta da mangueira.
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Atenção: Nunca retire as mangueiras do controle remoto do trator com o sistema
pressurizado. Jatos de óleo sob pressão podem penetrar na pele causando sérios
danos à sua saúde. Por isso, é importante aliviar a pressão antes de fazer qualquer
manutenção em sistemas hidráulicos. Se mesmo com todas as precauções houver
penetração de fluído hidráulico em sua pele, procure um médico imediatamente.

Rotação para
tomada de potência

5.3 Rotação da tomada de potência

A

Durante a operação, a rotação da tomada de potência deve
ser constante a 540 rpm. Para descobrir qual a rotação
do motor que gera 540 rpm na tomada de potência, há
quatro possibilidades:
a)Verifique uma possível indicação no tacômetro
(contagiros) do trator (A).
Veja exemplo ao lado.
b)Verifique algum adesivo no trator que possui a
informação.

Tacômetro

B

c)Consulte o manual do trator.				
d)Se persistir a dúvida, utilize um tacômetro diretamente
no eixo da TdP, como na figura ao lado (B).
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6 - Regulagens para início de trabalho
O arrancador de amendoim C-200 apresenta poucas e fáceis regulagens que variam
conforme as condições de solo, do amendoim e habilidade do operador. A seguir
descrevemos todas as regulagens e a forma de preparar a máquina para trabalho.
O ajuste final de regulagem sempre será feito no campo, conforme as condições
de trabalho.

6.1 Regulagens dos discos de corte
O arrancador invertedor de amendoim C–200 possui três discos de corte responsáveis
pela separação de massa entre uma linha e outra, facilitando a separação entre elas.
Para cada disco de corte existe uma mola de ação que serve para aumentar ou
diminuir a pressão que estes vão exercer no solo e em toda massa.
Para solos mais compactados ou com alto teor de argila deve se dar mais pressão
nas molas de ação.
Para solos menos compactados ou com alto teor de areia deve se dar menos pressão
nas molas de ação.
Para realizar esta regulagem basta ver a necessidade exigida em campo e fazer
o simples ajuste soltando os parafusos Allen de fixação da mola e ajustando na
pressão desejada, depois volte a realizar o aperto.
Nota: Para algumas variedades de amendoim de pouca rama, não há necessidade
dos discos de corte, mas em áreas com alto índice de ervas daninhas é fundamental
o seu uso.
Nota: A posição dos discos laterais sempre devem estar a 2cm para fora da ponta
da faca de corte.

6.2 Regulagens das facas de corte
As facas de corte são responsáveis por retirar as vagens de amendoim que
encontram-se por debaixo do solo. Existem alguns modelos e formas de facas
diferentes entre si, mas todas desempenham a função de corte.
As facas sempre devem estar na posição correta de corte, sendo muito importante
prestar atenção na sua posição, pois o simples fato de montar do lado incorreto
trará diversos prejuízos, principalmente perda e corte incorreto de vagens.
Também deve-se prestar atenção em sua inclinação e posição: o centro da linha
de amendoim ter quer ser cortado no centro da faca.
Conforme a textura de solo ou época de arranquio, deve ocorrer um desgaste das
facas, tendo a necessidade de troca. O tempo correto de realizar a troca é a hora
em que o fio de corte da faca fique com apenas 20% de poder de corte.
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6.3 Regulagens de profundidade de corte
Depois de realizado o acoplamento e tomadas todas as atenções com os discos e
facas de corte deve-se regular a profundidade em que o arrancador irá trabalhar.
Essa regulagem é muito importante, pois isso influenciará diretamente no arranquio
de amendoim.
Abaixo seguem algumas recomendações que facilitarão esta regulagem:
- As rodas do Arrancador invertedor de amendoim C–200 devem estar fixadas
no segundo furo de cima para baixo, com isso, ficará em uma posição mais ideal;
- Colocar um calço de apoio de exatamente 10cm embaixo das rodas do arrancador
C–200;
- Aliviar o comando do trator fazendo que o equipamento alivie em cima dos calços;
- Depois de realizados estes procedimentos, vá encolhendo o 3° ponto do trator
até livrar dos calços, com isso, chega-se em uma posição de profundidade de
aproximadamente 10 cm, ideal para o arranquio sem comprometimento das vagens;
Nota: Está pré regulagem deve ocorrer em local plano e nivelado, sendo apenas
para facilitar o começo do arranquio, sempre havendo necessidade de mudança de
profundidade conforme diferentes condições.
No campo iniciar o arranquio bem devagar (1ª marcha em 1400 rpm), nos primeiros
metros de trabalho desça do trator e regule o 3° ponto até afrouxar os pinos de
engate. Assim, é certo dizer que o arrancador invertedor de amendoim C–200 está
parcialmente na profundidade de 10cm.

6.4 Regulagens da esteira condutora
Para variedades mais rasteiras com menos volume de massa a esteira deverá estar
mais próxima do solo, para variedade com maior volume de massa a esteira deverá
estar mais distante. Essa regulagem é feita através da alavanca lateral fixada na
estrutura do C–200, podendo sempre determinar sua altura.
- As correntes laterais da esteira sempre têm que trabalhar com uma folga mediana
igual para os dois lados, sempre medir a folga no meio da corrente.
- A corrente também é um item de desgaste e, conforme o passar do tempo, há
necessidade de reposição.
- Caso a esteira seja desmontada para manutenção sempre se preocupe com a
posição dos dedos das taliscas. Dedos que tiverem uma face reta e outra angular,
realizar a montagem com a parte reta para baixo, se isso não ocorrer haverá um
retorno de massa por baixo do equipamento.
- Regule as roldanas centrais para obter mais ou menos vibração na esteira.
Essa vibração tem a função de eliminar o excesso de terra. Se estiver com pouca
vibração haverá muita terra na fase de trilha.

6.5 Regulagens do invertedor de ramas
Essa regulagem muda conforme as condições da lavoura, quantidade de rama do
amendoim, velocidade de arranquio e velocidade da esteira.
- Para variedades com alto índice de rama os invertedores têm que estar mais
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afastados e variedade com menor índice os invertedores deverão ficar mais
próximos, esta regulagem é feita manualmente, mudando sua distância.
- É muito importante que cada modificação de distância seja feita por igual e na
mesma distância do centro do conjunto de bigodes invertedores.
- O primeiro par de invertedores deve estar a 20cm de distância um do outro, com
isso, cada conjunto existente abaixo deve sempre estar a 10cm de distância a mais
do que o de cima.
Sendo assim, ficam os dois primeiros a 20cm, o segundo conjunto a 30cm, o terceiro
conjunto a 40 cm, e assim sucessivamente, até completar todos.

6.6 Regulagens das chapas traseiras
Iniciar o trabalho com uma regulagem inicial de 65cm de distância entre uma
extremidade e outra. Conforme a necessidade, altere essa medida para mais ou
para menos.

16
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7 - Manutenção do equipamento
7.1 Itens de manutenção periódica
A cada 8 horas trabalho ou ao final de cada dia de trabalho
a)

Lubrifique todos os bicos graxeiros conforme indicação da página 18.

b)

Lubrifique todas as correntes com óleo recomendado na página 18.

c)

Reaperte as porcas das rodas.

d) Inspecione e, se necessário, providencie o reparo das conexões
hidráulicas. Verifique se estão apertadas ou com vazamentos ou se
apresentam bolhas e rachaduras.
e) Verifique e limpe todo o arrancador invertedor, elimine todo tipo
de impureza nele preso.

Cada 50 horas de trabalho ou semanalmente:
a)Calibre os pneus. Ver página 19.
b)Verifique e ajuste, se necessário, a tensão das correias e correntes. Ver página 20.
c)Engraxe as barras e tubos dos eixos cardans.

Cada 200 horas de trabalho:
a)Verifique o nível de ruído e aquecimento de todos mancais de rolamentos.

Cada 600 horas de trabalho:
a)Faça um levantamento completo de imperfeições e ruídos que podem ser percebidos, para uma
melhor conservação.
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7.2 Pontos de lubrificação à graxa
Aplique graxa em todos os pontos indicados, na página referente
usando uma bomba de engraxar (1).
Lubrifique logo após um período de trabalho do arrancador, ainda
quente, pois a graxa fluirá melhor entre as partes móveis.

1

Graxa Recomendada
Graxa a base de complexo de lítio, com propriedade de extrema
pressão: Grau NGL> ponto de gota: Maior que 260°C.

Verifique os pontos graxeiros existentes na máquina, identificados com a letra (I).

I
I
I

I
I
I

I

I
I
I
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7.3 Calibragem dos pneus
A calibragem dos pneus determina, em grande parte, a duração da sua vida útil.
Verifique a pressão no período estipulado e, se necessário, calibre com os pneus
frios conforme tabela abaixo.

Correto

Tipos de pneu
145/70

Baixa

Excessiva

Pressão recomendada
22 psi

7.4 Manutenção da Esteira
Verifique a deflexição (folga) a cada 50 horas de trabalho, ou semanalmente. Para
isso, segure nas chapas transversais e puxe as esteiras para cima.
Se existir uma folga maior que o padrão de 10cm é preciso fazer um esticamento
das esteiras. Da mesma forma, se elas estiverem com folga menor que 10cm,
devem ser reguladas até obter a deflexão correta.

7.5 Manutenção das correntes
As correntes normalmente trabalham em ambiente de muita poeira e, as vezes, com
substâncias abrasivas. Por isso, requerem cuidados que resultam no prolongamento
de sua vida útil. Uma corrente que trabalhe com tensão (folga) inadequada poderá
apresentar desgaste prematuro, excesso de ruído e podem escapar das engrenagens,
podendo ocasionar outros danos no equipamento.
A tabela abaixo identifica todas as zcorrentes da máquina:
Código
029.727-5
001.588-0

Quantidade
2
2

Aciona

Tipo

Corrente elo para controlar altura esteira
Esteira

Manual de instruções
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Medida
21 elos
3300 mm

Folga
2-3 cm
2-3 cm
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Tencionamento das correntes.
A cada 50 horas de trabalho, ou semanalmente, verifique a deflexição (folga) da
corrente, que deve ser de 10 cm, no máximo.
Para verificar esta folga, pressione a corrente com o dedo.
Se ao fazer esta operação constatar que a corrente encontra-se em uma folga maior
que o necessário, faça o ajuste utilizando os esticadores, responsáveis pela tensão.
Montagem Correta dos elos de emenda de uma corrente
O grampo dos elos de emenda deve ficar com a
abertura voltada para o lado contrário ao sentido
de rotação das correntes, conforme mostra a figura
ao lado.
Sentido de rotação da corrente

7.6 Manutenção das Correias
Correias
Verifique semanalmente a tensão (folga) das correias pressionando-as com o
polegar no ponto médio entre as polias. O valor dessa folga não pode ser maior
que o indicado na tabela para cada tipo de correia. Se a folga for maior ajuste a
tensão conforme exemplo abaixo:
Código

Quantidade

034.383-1
005.718-4

2
2

Aciona

Tipo

Estrelas Inversoras
Esteiras de amendoim

Canal “V” C-144
Canal “V” C-60

Folga
2-3 cm
2-3 cm

NOTA: Troque as correias se elas apresentarem desgaste excessivo, ressecamento
ou fibras soltas. Se elas apresentarem problemas durante o trabalho, o prejuízo
será maior.
NOTA: Onde haja correias trabalhando em conjunto (polias com mais de 1 canal)
sempre troque todas as correias, mesmo que apenas uma apresente problemas.
NOTA: Mantenha as correias sempre limpas, livres de graxas, óleos ou qualquer
produto que provoquem deterioração prematura.
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Alinhamento das polias
O desalinhamento entre polias também causa desgaste prematuro das correias.
Para verificar o alinhamento encoste uma régua nas faces da polia conforme Figura
ao lado. Se não estiverem alinhadas faça a correção da seguinte maneira:
a)Solte o parafuso que prende a polia no eixo.
b)Aplique óleo entre a polia e o eixo.
c)Saque a polia com um saca polia.
d)Recoloque a polia no eixo na posição que a mantém
alinhada. Mantenha a chaveta na posição original.
e)Reaperte o parafuso de fixação da polia.
Troca das correias
Para remover as correias é preciso eliminar a tensão afrouxando os tensionadores.
Use sempre correias novas e de qualidade. Após instalação das correias novas
verifique a tensão e alinhamento.
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8-

Diagnóstico de anormalidades
Anormalidade			

Possíveis Causas		

Possíveis Soluções

O amendoim não está subindo
pela esteira.

Esteira muito alta.

Abaixar a esteira.

As linhas de amendoim não
estão subindo pelas laterais do
arrancador.

Desatenção do operador no
alinhamento do cunjunto trator
arrancador.

Alinhar o cunjunto trator arrancador
exatamente para que se arranque
pelo centro.

O amendoim não esta invertendo.

Os bigodes invertedores estão
com uma longa distância.

Realizar manualmente a regulagem
de distância.

9-

Conservação entre safras
Quando a máquina permanecer inativa por um longo período é necessário adotar
os cuidados abaixo, visando a obter uma maior vida útil:
		

1. Faça uma lavagem completa do equipamento e deixe secar ao sol.

		

2. Refaça a pintura nos pontos em que houver necessidade, evitando a ferrugem.

		

3. Pulverize a máquina com óleo ou qualquer outro produto com esta finalidade.

		

4. Conserve o arrancador em local coberto, protegido da ação do tempo.

		

5. Lembre se que o período de entre safra é o melhor momento para fazer uma
manutenção preventiva geral, deixando a máquina em ordem para a próxima colheita.

No retorno ao trabalho tome as seguintes providências:

22

		

1. Reaperte todas as porcas e parafusos.

		

2. Revise as regulagens de operação a serem feitas, pois as condições do solo e da
lavoura podem ter mudado.

		

3. Lubrifique toda a máquina.
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10 - Assistência Técnica
10.1 - Número de série da máquina
O arrancador é identificado com um número de série, o que permite manter os
registros precisos de eventuais modificações introduzidas nos componentes e nas
características construtivas.
O número de série está gravado uma plaqueta (1) fixada na lateral direita do
arrancador.
Anote aqui o número de série de sua máquina: ______________________________

1

Nota: Ao enviar comunicações ou requisitar auxílio da Assistência Técnica MIAC,
sempre informe o N° de série e o modelo constantes na plaqueta de identificação.
Ao substituir peças, utilize sempre itens genuínos MIAC.
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