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1. Introdução
Parabéns por esta aquisição! Temos a certeza que você realizou uma boa
compra, escolhendo o ceifador enleirador de feijão Top Flex. 4.5, uma
máquina projetada e construída para atender as mais diversas condições de
trabalho.
Com este manual de instruções você terá orientações quanto à 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 e manutenção.
E caso você necessite de maiores esclarecimentos sobre a operação do Top
Flex. 4.5, 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 Top Flex. 4.5.

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 é uma das
maiores preocupações. 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 TOP FLEX 4.5. E siga
rigorosamente as instruções descritas nos mesmos. Veja as ﬁguras abaixo:
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2.2 Recomendações básicas de segurança
a) Desligue o motor da colhedora antes de iniciar qualquer tipo de trabalho (regulagem, manutenção, etc.) no ceifador enleirador.
b) Roupas soltas e cabelos compridos podem ser apanhados por mecanismos em
movimento. Por isso, nunca se aproxime do ceifador enleirador nestas condições.
c) 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.
d) Nunca deixe que pessoas não habilitadas operem o ceifador enleirador, nem a
colhedora.
e) Não deixe que crianças ou curiosos se aproximem do ceifador enleirador quando em operação ou durante manobras.
f) Não trafegue com pessoas em cima do ceifador enleirador. Subir em qualquer
parte da máquina só é permitido com a máquina parada e com o motor da colhedora desligado.
g) Mantenha seu equipamento sempre em perfeito estado de conservação.
h) Antes de iniciar o deslocamento com o ceifador enleirador, veriﬁque se não há
pessoas, animais, obstáculos ou objetos no caminho.
i) Faça o engate do ceifador enleirador em local plano e nivelado, pois isto facilita
o procedimento e torna-o mais seguro.
j) Principalmente, se trabalhar em terrenos mais inclinados, tome todas as preocupações no sentido de manter a ﬁrmeza e estabilidade direcional do conjunto
colhedora-ceifador enleirador, aplicando velocidades adequadas em cada caso.
k) Observe e siga todas as instruções dos adesivos de segurança do ceifador enleirador.

2.3 Segurança ao fazer a manutenção
a) Sempre desligue o motor da colhedora antes de fazer qualquer tipo de manutenção ou regulagem no ceifador enleirador. 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.
c) Observe e siga todas as instruções dos adesivos
do ceifador enleirador.
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2.4 Deslocamento da máquina em estradas e vias públicas
Atenção:
O deslocamento da máquina engatada na colhedora 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.
Consulte o órgão de trânsito sobre as regras e leis vigentes na sua região, sobre
a possibilidade ou não de transportar a máquina com colhedora 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 ceifador enleirador 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 12% podem provocar o tombamento da colhedora. Portanto, evite trabalhar nessas condições. Consulte também
o manual do operador de sua colhedora.
Atenção: Cuidado com buracos e elevações no solo. Eles desequilibram a máquina e podem provocar o tombamento.
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3. Conhecendo o enleirador
3.1. Identiﬁcação
1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Abridor de linhas
Rodas guias dianteiras
Barra de corte
Caixa de navalhas
Esteiras transportadoras
Molinete triangular
Braços da barra de corte
Molas dos braços da barra de corte
te
Patins da barra de corte

6

Peças avulsas:
10
11
12
13

–
–
–
–

Reservatório hidráulico
2
Trocador de calor
Bomba hidráulica e suporte da bomba
Chave elétrica

5

3
4

1
2

11

8
10
9

7

12
13
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3.2. Especiﬁcações técnicas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo

Top Flex 4.5
Qualquer altomotriz
Barra de corte
3"
1.000/1.200
caixa de navalha
Schumacher
caixa acionadora 1481 1b
Hidráulico

Equipamento de acoplagem
Sistema de corte
Facas de corte
Golpes por minuto
Sistema de acionamento de corte
Marca da caixa de navalha
Modelo
Acionamento
Molinete

0 a 160 rpm
Elétrico
flexíveis
30 pares

Velocidade
Acionamento do Molinete
Tipo de dedo
Quantidade de dedo por barra
Dimensões e Peso
Altura
Comprimento
Largura do equipamento
Largura útil de trabalho
Peso
Rodagem

1.400 mm
4.900 mm
3.200 mm
4.500 mm
1.300 kg
145x13"

3.3. Princípio de funcionamento
O ceifador enleirador trabalha engatado na frente de colhedoras de grãos
como se fosse uma plataforma de milho ou de soja. É acionado hidraulicamente através de um sistema de bomba e motores que são instalados independentemente na colhedora.
A barra de corte realiza o corte ou ceifa das plantas de feijão, auxiliado pelo
molinete triangular que tem a função de erguer as plantas e puxá-las para
cima das esteiras transportadoras. As 2 esteiras transportadoras levam todas
as plantas de feijão para a parte central da máquina e soltam esse material
através de uma abertura localizada na parte traseira do ceifador. As plantas
de feijão ﬁcam enleirados no campo para iniciar o processo de secagem.

4 - Condições de trabalho
O aproveitamento do ceifador em sua lavoura depende de um conjunto de
vários fatores, dos quais destacam: Características gerais do terreno, características do feijão e velocidade e deslocamento da colhedora.
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Observe os tópicos abaixo com atenção.

4.1 – Características do terreno
Para que o ceifador trabalhe com eﬁciência, faça a veriﬁcação do seu terreno conforme os itens abaixo:
A Superfície.
O terreno deve apresentar pouca irregularidade.
Terrenos que apresentam valor elevado de
ondulações, entre outros obstáculos, poderão provocar danos no desempenho do
equipamento.
Veriﬁque e corrija se necessário o solo.
O terreno deve estar o mais plano possível
(como mostra a ﬁgura ao lado).

4.2 – Caracteristicas do material a ser colhido
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 feijão é mais verde, sendo que
com o passar dos dias ele vai secando.
As condições de umidade, portanto, também inﬂuenciam na velocidade da colheitadeira.

4.3 – Recomentdações para uma boa colheita
Uma boa colheita mecânica de feijão inicia-se pelo correto preparo do solo.
Abaixo estão relacionados alguns procedimentos muito importantes a serem executados, a ﬁm de aumentar o rendimento
da lavoura:
-Procure nivelar ao máximo a superﬁcie
do solo a cada novo plantio, vizando eliminar as ondulações do terreno.
-Retire continuamente, pedras e qualquer
tipo de obstáculo existente na área.
- No plantio direto, faça um manejo da pa-
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lhada de forma a uniformizar a superfície e evitar o surgimento de soqueiras altas
que diﬁcultem a ação da barra de corte do ceifador. Por exemplo, os colmos de
milho que ﬁcam após a colheita.
- Evite deixar sulcos de plantio ou de cultivo. Certos tipos de feijão acamam demais e algumas vagens se alojam nestes sulcos. Estas vagens correm o risco de
não serem cortadas pelo ceifador.
-Inicie o corte de feijão na hora certa. O ponto ideal para fazer o corte e enleiramento do feijão com o Top Flex. 4.5 é o termino de estagio de maturação das
vagens.
Não há uma data certa para que isto ocorra, pois depende d a variedade do feijão,
tipo de clima e região. No ﬁnal da maturação, as folhas de baixo do feijoeiro já
começam a amarelar e aparentemente as vagens mais novas (aquelas nas partes
ﬁnais dos ramos) estão mais verdes.
-O corte e enleiramento nesse estagio acelera e uniformiza o processo de secagem
do feijão, resultando num produto ﬁnal de qualidade.

4.4 Considerações sobre a capacidade de trabalho
A capacidade de trabalho do Top Flex. 4.5 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 maquina 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 4.5 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: 0,9 a 1,8 ha/h (hectares por hora).

5 - PREPARO DA MÁQUINA PARA TRABALHO
5.1- Colocação do frontal
1- Braço de engate com rótula (2unid).
2- Pino de engate do braço com rótula + porca castelar (2unid).
3- Estrutura do frontal Universal (1unid).
4- Arruela (12unid).
5 - Porca sextavada ¾” (6unid).
6 - Parafuso sextavado 3/4” x 2 ½” com arruela e porca ( 4unid).
7 - Pino de engate do cilindro + porca castelar (2unid).
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8 - Porca castelar sextavada 1 ½”
(2unid).
9 - Eixo de engate trazeiro
(1unid.)
10 - Braço lateral do Frontal Universal (2unid).
11 - Bucha de articulação (2unid).
12 - Parafuso Allen ½” x 1” (2
unid).
13 - Contra pino (2unid).
14 - Pino Trava (4unid).
15 - Parafuso sextavado 5/8” x 1”
(2unid).
16 - Tubo de engate central com
rosca (1unid).
17 - Terminal de engate com bucha (1unid).
18 - Terminal de engate com corrente (1unid).
19 - Graxeira (1unid).
20 - Pino de engate (2unid).
Nota:
Para uma melhor compreensão dos processos de montagem e instalação do frontal universal os componentes serão numerados de acordo com o desenho acima.

Montagem do Frontal
a- Monte os braços laterais (10) na estrutura do frontal (3), usando os parafusos
sextavados (6), arruelas e porcas. Os 3
furos obilongos da estrutura (3) e os sete
furos dos braços laterais (10) servem para
ajustar o comprimento do conjunto, em
função da marca e modelo da colheitadeira.

3

3

10

b- Monte os braços do engate com rótula
(1) nos braços laterais (10), usando os pinos de engate (2) e as porcas castelares.
c- Monte o terceiro
ponto, rosqueando os terminais de
engate com bucha
(17) e com corrente (18), um de
cada lado do tubo
de engate central
com rosca (16).

6

10
18

16

17

2
1
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5.2 Engate do frontal na colhedeira
1 - Retire a plataforma de corte da colheitadeira.
2 - Introduza o eixo de engate trazeiro (9) na estrutura do frontal (3), conforme
mostra a ﬁgura a baixo.
3 - Monte as buchas (11), uma cada extremidade do eixo de engate (9) e faça o
encaixe da estrutura na colheitadeira.
4 - Instale os semi-mancais (21), pino de travamento (22) e contra-pino.
5 - Fixe cada uma das buchas (11) ao eixo (9) usando 2 parafusos Allen (12).
6 - Fixe as hastes dos cilindros hidráulicos da colheitadeira na estrutura do frontal,
usando os pinos de engate.
OBS 1: Posicione a estrutura de tal modo que os cilindros ﬁquem alinhados com
a máquina.
OBS 2: Conforme a marca e modelo da colheitadeira, ambos os cilindros podem
ser ﬁxados pelo lado de dentro ou de fora da estrutura do frontal, ou um pelo lado
de dentro e o outro pelo lado de fora.

3

21

21

9

9
12
11
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5.3 Montagem do Sistema Hidráulico
Esquema Hidráulico Independente do TOP FLEX. 4.5.

Esquema Hidráulico da Colhedeira para os Pistões do Molinete.
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Instalação do reservatório de óleo hidráulico
Para as colhedoras Massey Ferguson (Modelos 3640, 5650 e 1630), New Holland
(Modelos 4040, 5050, 8040, 8055, 1530 e TC 57) e John Deere (Modelos 6000,
7000, 1175, hydro), a instalação do reservatório hidráulico é sobre a lataria da
parte traseira da máquina.
Procedimentos:
a. Posicione o conjunto do reservatório de óleo sobre a lataria da traseira da colheitadeira.
b. Marque e fure os 4 pontos de ﬁxação do reservatório de óleo, usando uma broca
10 mm.
c. Fixe o reservatório com os parafusos.
d. Conecte as mangueiras de sucção e de retorno nos respectivos terminais do
reservatório.

Nota: Em alguns casos, devido a pequena espessura da lataria da colhedora, sugerimos soldar 2 suportes que servirão como base para o reservatório.

Instalação da bomba de óleo
Para colhedoras Massey Fergunson modelos 3640, 5640 e 1630, a bomba de
óleo deve ser instalada no compartimento do motor.
Antes de instalar a bomba, retire os seguintes elementos:
•Correia de acionamento
•Correia de acionamento
•Compressor de ar.
•Correia de acionamento
•Correia de acionamento

da tração.
do compressor do ar
do sistema de trilha.
do sistema de retrilha.

Procedimentos:
a. Instale a chapa e solde sobre ela as guias para acomodar o suporte da bomba
de óleo.
b. Desloque a bomba sobre as guias até que a polia da boba ﬁque alinhada com o
3° e 4° canais da polia do motor.
c. Solde o suporte da bomba de óleo nas guias.
d. Instale uma correia nas polias.
OBS: Use o 3° e 4° canais da polia.
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Ajuste da tensão da correia
a. Para isso, afrouxe as porcas de ﬁxação da bomba que ﬁcam por baixo do suporte e gire as porcas no sentido horário, até obter uma folga de 2 cm até 3 cm
na correia.
b. Reaperte as porcas de ﬁxação da bomba.
c. Recoloque somente as correias de acionamento da tração do compressor do ar
condicionado.
d. Conecte a outra extremidade das mangueiras de sucção e de retorno da bomba
nos respectivos terminais da bomba de óleo.
Para as colhedoras New Holland modelos 4040, 5050, 8055, 1530 e TC-57,
a bomba de óleo deve ser instalada na lateral esquerda da colheitadeira, perto do
motor.
Antes de instalar a bomba, retire os seguintes elementos:
•Correia de acionamento do sistema de trilha.
•Correia de acionamento de sistema de retrilha.

Procedimentos:
a. Instale o suporte para o conjunto da bomba de óleo ﬁxando-o com haste e os
parafusos.
b. Fixe a bomba de óleo sobre o suporte, através dos parafusos, de modo que a
polia ﬁque alinhada com a polia do motor.
c. Instale uma correia sobre as 2 polias.
d. Ajuste da tesão da correia através dos reguladores até que a folga da correia
ﬁque entre 2 cm e 3 cm.
e. Conecte az outra extremidade da mangueira de sucção e de retorno da bomba
nos respectivos terminais da bomba de óleo.
Para colhedoras John Deere modelos 6000, 7000, 1175 e 1175 Hydro, a
bomba de óleo deve ser instalada na lateral esquerda da colheitadeira, no local
onde ﬁca montada a polia do saca-palha.
Antes de instalar a bomba retire os seguintes elementos:
•Correia do acionamento do sistema de trilha.
•Correia do acionamento do sistema de retrilha.
•Polia de acionamento do saca-palha.
Procedimentos:
a. Monte o suporte da bomba de óleo, ﬁxando-o pelos furos.
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b. Faça o alinhamento entre as polias da bomba e do motor. Para isso, afrouxe as
porcas e movimente a polia da bomba até achar a posição adequada.
c. Reaperte as porcas .
d. Instale uma correia sobre as 2 polias.
e. Veriﬁque a folga dessa correia. Para isso, afrouxe as 4 porcas e desloque a polia
da bomba até que a correia ﬁque com uma folga de 3cm até 4 cm.
f. Reaperte as porcas .
g. Conecte a outra extremidade das mangueiras de secção e de retorno da bomba
nos respectivos terminais.

5.4 Instalações do Sistema Elétrico
Sistema Elétrico Top. Flex. 4.5.
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5.5 Montagem do abridor de linhas
3

1 Abridor de Linha (Inteiro). 1 Peça.

2
6

2 Cardam Parte Macho. 1 Peça.

1

3 Cardam Parte Fêmea. 1 Peça.

4

4 Pantógrafo. 2 Peças.
5 Abridor de Rama. 1 Peça
6 Parafusos M 12/45mm. 6 Peças.

5

OBS: As quantidades citadas acima são partes de cada abridor.

Instalando o abridor de Linha
a) A peça (1) abridor de linha já vem praticamente montada precisando apenas conectar o abridor de rama (5) ao abridor de Linha (1). Com dois parafusos
M12/45 mm.
b) Conecte os dois pantógrafos (4) na estrutura do equipamento, ﬁxe os quatro
parafusos M12/ 45 mm (6). Aperte-os.
c) Conecte a parte Macho do Cardam (2), na parte Fêmea do Cardam (3).

5.6 Check List de Funcionamento
Antes de iniciar qualquer tipo de regulagem ou uma experiência de colheita, é
preciso ter certeza de que todas as montagens já feitas estão corretas.
Para certiﬁcar-se disto, siga os seguintes passos:
Ligue a colheitadeira em baixa rotação, porém não faça nenhum deslocamento.
Erga e abaixe o ceifador varias vezes.
Acione o interruptor da bomba, com o ceifador erguido e abaixe o molinete e
movimente-o para frente e para traz certiﬁcando-se que todos os comandos estão
ativos.
Observe se existe algum vazamento no circuito hidráulico. Faça os reparos nas
mangueiras se necessário.
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Atenção:
Nunca desconecte uma mangueira hidráulica quando o sistema estiver pressurizado (em operação).
Aumente a rotação do motor até encontrar um ponto que ofereça de 1000 até
1200 rpm para a bomba hidráulica que aciona todos os motores do Top Flex. 4.5.
Nota:
Para descobrir qual é a rotação adequada do motor para obter esta rotação de
acionamento da bomba, é preciso utilizar um tacômetro na polia da bomba de
óleo.
Erga e abaixe o ceifador varias vezes.
Reduza a rotação e desligue o motor com o ceifador apoiado no solo.
Se tudo mais estiver em ordem, comece a fazer as regulagens.

6 - Regulagens para Início de Trabalho
O ceifador enleirador Top Flex. 4.5 apresenta poucas e fáceis regulagens que variam conforme as condições de solo, do feijão 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 - Ajuste das molas de sustentação
Olhando o ceifador de traz existem
4 molas que tem a função de aliviar
o peso da barra de corte de modo
que ela trabalhe com a maior ﬂexibilidade possível e acompanhe as irregularidades do terreno. Apertando
a porca (A) ocorre uma compressão
da mola que alivia a oscilação da
barra de corte (ela ﬁca mais ﬂexível). È recomendado para áreas com
plantio convencional com solo muito
solto ou áreas com poucas irregularidades. Soltando a porca iremos
A
comprimir mais a mola e diﬁcultar a
oscilação da barra de corte (ela ﬁca
menos ﬂexível). É indicado para áreas de plantio direto ou muito irregular.

Nota: Observe que a mola do 1º braço do lado esquerdo (olhando detrás da máquina) é mais resistente que as demais, pois esse braço sustenta o peso da caixa
de navalhas.
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Ajuste a compressão das molas da seguinte forma:
a. Com o ceifador engatado na colhedora e apoiado no solo solte todas as porcas
de modo que as molas ﬁquem soltas em seu compartimento.
b. Erga o ceifador e observe se a barra de corte está nivelada. Se não estiver aperte a(s) porca(s) que precisa(m) ser apertadas para nivelar a barra de corte. Nessa
condição a barra está na condição menos ﬂexível.
c. Se precisar aumentar a ﬂexibilidade das molas aperte todas com o mesmo número de voltas e conﬁra novamente o alinhamento da barra de corte.

6.2 - Ajuste da altura das rodas guias
A altura das rodas guias determina o ângulo de ataque
da barra de corte e a amplitude de oscilação da barra. Observando o ceifador lateralmente em trabalho no campo
a barra lateral do chassi (B)
deve estar levemente inclinada para frente.

C

B

As rodas guias dianteiras já
vem de fábrica montada no
2º furo de baixo para cima
(C). Não altere essa posição.

D

Com uma chave de 1 1/4 “ regule a altura das rodas guias traseiras através da porca (D), de modo
a conseguir a posição adequada (conforme item anterior).
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6.3 – Regulagens do molinete
Ângulo de ataque.
O ângulo de ataque do molinete permite ao ceifador cortar e enleirar as
plantas de feijão seja qual for a condição da lavoura, principalmente aquelas plantações tombadas pelo vento.
O molinete ajustado com sua base
totalmente inclinada para frente permite trabalhar em condições em que
as plantas de feijão estão tombadas
para frente em relação ao movimento
da máquina. Nas condições de pouco
ou nenhum tombamento das plantas
mantenha a base do molinete na posição horizontal. Ajuste esse ângulo
da seguinte forma :

A

a. Solte a porca (A) de ambos os lados do molinete.
b. Movimente o molinete até a posição desejada.
c. Reaperte as porcas.

Avanço/recuo do molinete
Conforme as condições da lavoura o molinete
pode ser posicionado horizontalmente mais à
frente ou mais recuado. Esse ajuste é feito através do painel elétrico instalado na cabine da colhedora (Foto X). Proceda da seguinte forma :

F

a. Movimente a alavanca (F) para cima para movimentar o molinete para frente, ou
b. Movimente para baixo para movimentar o molinete para traz.

Rotação do molinete
O molinete gira de 0 a 250 rpm (rotação por minuto). A sua velocidade deve ser
compatível com a velocidade de deslocamento da colhedora. Para baixas velocida-
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des de trabalho o molinete deve girar mais lentamente e para altas velocidades de
trabalho deve girar mais rápido.
Faça esse ajuste da velocidade do molinete através da alavanca de ajuste do ﬂuxo
hidráulico da própria colhedora.
Nota: O bloco de comando hidráulico do
ceifador (A), também possui uma válvula reguladora do ﬂuxo hidráulico (B). Essa
válvula é regulada na entrega técnica, pelo
técnico da Miac, conforme o modelo de colhedora e, depois, só deve ser reajustada
quando houver troca de colhedora.

B

A

7 – Manutenção Do Equipamento
7.1 Itens de manutenção Periódica
Ao ﬁnal de todo o dia
a) Lubriﬁque todos os bicos graxeiros conforme indicação da página 24.
b) Lubriﬁque todas as correntes com óleo recomendado na página 26.
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
ceifador,molinete, esteira, elimine todo
tipo de impureza nele preso.
f) Conﬁra o alinhamento das polias. Corrija as que estiverem desalinhadas conforme instruções da página 26.

A cada 50hs de trabalho ou semanalmente
a) Veriﬁque e complete, se necessário, o nível de óleo da caixa de óleo responsável pelo sistema hidráulico do equipamento. Ver página 15.
b) Calibre os pneus. Ver página 25.
c) Veriﬁque e ajuste, se necessário, a tensão das correias e correntes. Ver página
26.
d) Engraxe as barras e tubos dos eixos cardans.
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A cada 200hs
a) Veriﬁque o nível de ruído e aquecimento de todos mancais de rolamentos.

A cada 600hs
a) Faça um levantamento completo de imperfeições e ruídos que podem ser percebidos, para uma melhor conservação.

7.2 - Pontos de lubriﬁcação à graxa
Aplique graxa em todos os pontos indicados, na pagina referente usando uma bomba de engraxar (1).
Lubriﬁque logo após um período de trabalho da Recolhedora, enquanto esta ainda quente, pois assim a graxa ﬂuirá
melhor entre as partes móveis.

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 (L)

L

L

L

L
L

L

L
L

L

L

L

L

L

L
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L

L

L

L

L

L
L

L

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 ao lado.

7.4 – Manutenção das Esteiras
2
Veriﬁque a deﬂexição (folga) a cada
50 horas de trabalho, ou semanalmente. Para iso, segura nas chapas transversais (2) e puxe as esteiras (1) para
cima.

1

2

Se existir uma folga maior que o padrão 2 - 3 cm é preciso fazer um estica
mento das esteiras.
Da mesma forma, se elas estiverem
com folga menor que 2 cm, devem ser
reguladas até obter a deﬂexão correta.
Acompanhe passo a passo:

3

a)Afrouxe as porcas (3) de ﬁxação do
mancal (4).

5
4

b)Afrouxe a porca (5).

6

c)Para esticar a esteira gire a porca (6)
no sentido horário, até o ponto ideal,
cuidado para aplicar o mesmo numero
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de voltas em ambas.
d)Aperte um pouco todas as porcas frouxas e faça a máquina funcionar em baixa
rotação. Observe se as esteiras estão trabalhando alinhadas, sem patinar.
e)Se a esteira trabalhar sem patinar, Reaperte todas as porcas.
f)Para afrouxar a esteira todo procedimento é igual, porem se afrouxa primeiro as
porcas (6 ) e depois se gira as porcas (5) no sentido anti-horário.
g)Faça a veriﬁcação do funcionamento das esteiras e reaperte todas às porcas
frouxas.

7.5 Manutenção das correntes
As correntes requerem cuidados, alguns cuidados simples, visando ao prolongamento da sua vida útil, já que estas trabalham em um ambiente de
considerável concentração de poeira, muitas vezes abrasiva.
Uma corrente trabalhando com a tensão inadequada, além de sofrer desgaste prematuro, causam ruído e podem até escapar das rodas dentadas.
Veriﬁque a folga das correntes no período indicado na pagina referente.
Pressionando- as com o polegar no ponto central entre as rodas dentadas. A
tabela abaixo identiﬁca todas as correntes da máquina.

Tencionamento das correntes
A cada 50 horas de trabalho, ou semanalmente, veriﬁque a deﬂexição (folga)
da corrente, que deve ser de 2 a 3 cm, no máximo.
Para veriﬁcar esta folga, pressione a corrente com o dedo.
Se ao faze esta operação constatar que a corrente encontra se em uma folga
maior que a necessário faça o ajuste utilizando os esticadores, responsável
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
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7.6 Manutenção da Caixa de navalha

Caixa de Navalha
A caixa de navalha é responsável pela movimentação da barra de corte responsável
pelo corte das plantas ela é acionada pelo
sistema hidráulico, a onde o comando, liga/
desliga é feito pelo o operador do equipamento, a manutenção necessária e correta
deste componente exige apenas a lubriﬁcação com a graxa recomendada a cada 50 h
ou semanalmente.

7.7 Manutenção da Barra de Corte
Conforme a característica do solo a barra de
corte pode apresentar um desgaste ao passar do tempo.
Com isto ao decorrer dos dias repare na
qualidade do corte que o equipamento esta
executando caso acha a necessidade faça a
retirada dos calços existentes na barra de
corte para aumentar o poder de corte da
barra.

7.8 Manutenção do Molinete
A cada 50 h ou semanalmente faça uma inspeção
nos dedos do molinete,
analisado se há dedos quebrados, soltos ou mal posicionados. Se houver dedos
quebrados faça a reposição, para evitar um esforço
maior dos dedos que estão
ao seu lado, se houver dedos soltos ou mal posicionados faça o reaperto, procurando sempre uma boa prevenção contra quebras.
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OBS: Quando o feijoeiro estiver com pouca rama a conﬁguração dos dedos do molinete já esta correta, mas se o feijoeiro estiver com muita rama pode ser retirados
alguns dedos ( um dedo sim outro não ), das barras do molinete que possuem
maior número de dedos.

7.9 Motores Hidráulico/Elétricos
Os motores hidráulicos são responsáveis pelo funcionamento das esteiras de condução de massa, abridores de linhas e molinete. Abaixo segue uma tabela com os
modelos e os locais de funcionamento.

110.843-9 é responsável pelo acionamento da
barra de corte.
109.382-6 são responsáveis pelo acionamento
das esteiras condutoras de massa.
106.780-1 é responsável pelo acionamento do
Molinete.

Motores elétricos
Os motores elétricos são responsáveis pela movimentação do molinete podendo
assim ter varias opções de ajustes e regulagens abaixo segue tabela com modelo
e quantidade.

118.963-4 são responsáveis pela movimentação do molinete podendo avançar ou recuar a sua regulagem conforme a necessidade em campo.
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8 – Diagnóstico de anormalidades
Anormalidade

Possíveis causas

Possíveis soluções

1. O molinete não gira
como deveria

1. Observar se há alguma
conexão elétrica desativada ou
danificada.

1. Desligue o equipamento e
verifique toda a parte elétrica.

2. A barra de corte não está
cortando todas as plantas

2.a A altura, posição longitudinal,
ângulo de trabalho ou amplitude
da barra de corte está mal regulada.

2.a Desligue o equipamento e
verifique se todas as regulagens
estão corretas.

2.b caixa de navalha está
trabalhando com interferência de
rama de feijão.

2.b Desligue o equipamento e
arranque as ramas de feijão
da caixa acionadora.

3.a A altura, posição longitudinal,
ângulo de trabalho ou amplitude
da barra de corte está mal regulada.

3.a Desligue o equipamento e
verifique se todas as regulagens
estão corretas.

3.b A velocidade do molinete em
relação ao deslocamento está
elevada.

3.b Desligue o equipamento e
verifique o ajuste da válvula
reguladora de velocidade do
molinete.

3. A barra de corte está
cortando feijão na altura
das vagens, ao invés
do caule

9 – Conservação entre Safras
Quando a máquina permanecer inativa por um longo período, é necessário adotar
os cuidados abaixo, visando obter uma maior vida útil.
Faça uma lavagem rigorosa e completa.
Após, deixe-a secar ao sol.
Refaça a pintura nos pontos em que houver necessidade, evitando a ferrugem.
Pulverize a máquina com óleo ou qualquer outro produto com esta ﬁnalidade.
Conserve o ceifador em local coberto, protegido da ação do tempo.
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:
Reaperte todas as porcas e parafusos.
Revise as regulagens a serem feitas da operação, pois as condições do
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solo e da lavoura podem ter mudado.
Revise também as regulagens a serem feitas durante a operação, em função de possível mudança do solo e da lavoura.

10 – Assistência Técnica
Número de série da máquina
O ceifador 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
ceifador.
Anote aqui o N° de série de sua máquina.

Notas: 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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