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Notes

Seção 1
Introdução
Parabéns pela aquisição de seu novo virador enleirador TRANSFER LINE R da
MIAC e bem-vindo à crescente família de produtores que utilizam equipamentos do
“Sistema MIAC de Colheita de Feijão”.
Esta compra de um virador de feijão TRANSFER LINE R demonstra sua
credibilidade na linha de produtos da MIAC, os quais são garantidos por anos de
experiência na concepção e fabricação de máquinas voltadas à colheita de feijão. É
graças à você, e às suas sugestões, que a MIAC tornou-se líder neste mercado, através
da busca do aperfeiçoamento e modernização constantes de seus equipamentos.
Este Manual de Instruções tem por objetivo orientá-lo quanto aos corretos procedimentos de utilização, manutenção e conservação de seu virador enleirador
TRANSFER LINE R. Leia atentamente este Manual antes de iniciar qualquer
operação. Ele contém valiosas recomendações, que se seguidas corretamente,
possibilitam que você obtenha o máximo de desempenho da máquina, ao mesmo
tempo que lhe garantem maior durabilidade, com redução nos custos e manutenção.
Em caso de qualquer dúvida, colocamos à sua disposição nosso Serviço de Assistência
Técnica MIAC.
Através dos técnicos qualificados da empresa, lhe serão passadas todas as informações
necessárias para a regularização do funcionamento de seu virador de feijão
TRANSFER LINE R.
Agradecemos por ter escolhido um produto com a marca de qualidade da MIAC.
Assistência Técnica MIAC:
Telefone / Fax ...................... (0xx17) 3572-9010
Endereço .............................. Av. Luiz Colombo, 106 - Cx. Postal 10
CEP: 15830-000 - Pindorama - S P - Brasil
E-mail .................................. miac@industriascolombo.com.br
Site ....................................... www.miac.com.br

✍
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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
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Seção 2
Instruções de segurança
Todos sabemos que a segurança ao lidar com equipamentos mecânicos é fundamental, sendo assim, faça uma leitura atenta em todos os tópicos de segurança citados a
seguir.
Além das recomendações aqui constantes, observe também as recomendações do
Manual de seu trator, antes de ler por completo este Manual de Instruções.

Ao ler o Manual de Instruções

✍

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.

Ao operar a máquina
1 - Nunca tente ajustar ou consertar componentes com a máquina em movimento.
2 - Roupas soltas e cabelo comprido podem ser apanhados por mecanismos em movimento. Por isso,
tome cuidado ao se aproximar da máquina.
3 - Nunca deixe que pessoas não habilitadas
operem a máquina nem o trator.
4 - Não deixe que crianças ou curiosos se aproximem
da máquina quando em operação ou durante
manobras.
5 - Não acople o cardan à tomada de potência
com o motor do trator em funcionamento.
6 - Ao acoplar o cardan pela primeira vez, verifique se
o comprimento do mesmo é adequado para o
trabalho. Veja a página 11.
7 - Esteja ciente da correta operação e manutenção da máquina. Antes de usá-la pela
primeira vez, apresente este Manual e instrua as pessoas que irão operar a máquina.
36
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8 - Mantenha seu virador sempre em perfeito estado de
conservação.
9 - Antes de iniciar o deslocamento com a máquina, verifique se não há pessoas, animais,
obstáculos ou objetos no caminho.
10 - Faça o acoplamento do virador em local plano e
nivelado, pois isto facilita o procedimento e torna-o
mais seguro.
11 - Não ligue nem desligue o motor com a tomada de potência (TDP) acionada.
12 - A rotação da tomada de potência do trator deve ser de
540 rpm, portanto nunca opere fora desta rotação.
13 - Principalmente ao trabalhar em terrenos
inclinados, tome todas as precauções no
sentido de manter a firmeza e estabilidade
direcional do trator, tais como:
✔ Usar o lastreamento correto para os eixos dianteiro e traseiro do trator.
✔ Praticar velocidade compatível em cada situação. Nas descidas, use sempre a marcha que
seria usada para subir. Una os pedais dos freios.
✔ Não desloque o trator em direção lateral aos aclives, mas sim na direção perpendicular,
ou seja, desloque o trator no sentido de subir ou descer e não de lado.
14 - Nunca fique na frente ou ponha as mãos sobre a máquina enquanto esta estiver ligada.
15 - Ao acoplar o virador Transfer Line R, nunca deixe de colocar as travas de segurança nos pinos
de engate dos pontos de levante.

✗

Ao fazer a manutenção da máquina
1 - A máquina deve estar desligada para qualquer tipo de manutenção.
2 - Se o virador estiver desacoplado do trator, apóie a
traseira da máquina com o pé de apoio (1), como
mostra a foto ao lado. Para abaixar e levantar o pé
de apoio é só afrouxar a porca (2), colocá-lo na
posição desejada e reapertar a porca. Da mesma
forma, não esqueça de recolher (levantar) o pé de
apoio durante o trabalho.
3 - Mantenha partes do corpo, roupas e cabelos longe de peças em movimento.
4 - Observe os tipos e as quantidades corretas de
lubrificantes recomendados para a lubrificação dos
diversos componentes.

2

3a Via: Fábrica

10.3 - Comprovante de Entrega Técnica
Proprietário: __________________________________________

Telefone: ______________

Endereço: _____________________________________________________________________
Cidade: ______________________________________________

UF: __________________

E-mail Proprietário: ______________________________________________________________
N0 de série: ____________

Mod. equipamento: ____________________________________
Revenda: ____________________________________________
Cidade: ______________________________________________

UF: __________________

0

N da nota fiscal de venda: ________________________________
Data da emissão da nota fiscal:______/______/______

1-

O equipamento foi entregue com todos os seus componentes e itens acompanhantes gratuitos devidamente
montados e mostrados? ( ) Sim ( ) Não

2-

As regras de segurança foram apresentadas por
completo? ( ) Sim ( ) Não

3-

Foi feita uma pequena apresentação do equipamento? ( ) Sim ( ) Não

4-

Toda a parte de preparação do equipamento foi
apresentada? ( ) Sim ( ) Não

5-

As regulagens para início de operação do equipamento foram explicadas? ( ) Sim ( ) Não

6-

Foi passada uma instrução da operação passo-apasso? ( ) Sim ( ) Não

7-

As instruções de manutenção foram apresentadas?
( ) Sim ( ) Não

8-

O prazo e procedimento de garantia foi devidamente esclarecido? ( ) Sim ( ) Não

9-

O proprietário do equipamento, após o término
da entrega técnica, ainda permaneceu com alguma dúvida não esclarecida? ( ) Sim ( ) Não

10 - O proprietário do equipamento demonstrou-se
satisfeito com a aquisição e qualidade da entrega
técnica? ( ) Sim ( ) Não
11 - Descreva aqui um breve comentário sobre o equipamento ou a entrega técnica.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

____/____/____
Assinatura do responsável pela Entrega Técnica

Assinatura do proprietário/cliente

Data da entrega

1

Ao fazer o içamento da máquina para transporte sobre o caminhão

Indústrias Reunidas Colombo LTDA.
Rua Prudente de Moraes, 273 - Caixa Postal 10

Para içar a máquina, quando necessário, sempre faça-o através do olhal (1).

1

CEP: 15830-000 - Pindorama - SP - Brasil
Fone: (0xx17) 3572-9000

Observe sempre o peso da máquina: 850 kg.

Fax: (0xx17) 3572-9009
E-mail: colombo@zup.com.br
Site: www.industriascolombo.com.br
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Seção 3
Identificação, características e
especificações técnicas
3.1 - Identificação dos componentes

✍

NOTA:
Sempre que os termos “esquerdo” e “direito” forem utilizados, considera-se como ponto
de referência o sentido de deslocamento do trator.
4

Frente em ângulo

3

1

2

5
6
7

Lateral direita

8

9

Lista dos componentes:
1. Pontos de engate da máquina ao trator

6. Rolo recolhedor

2. Cardan de acionamento

7. Dedos recolhedores

3. Caixa de transmissão

8. Esteira transportadora

4. Alavanca seletora de rotação da esteira

9. Pé de apoio

5. Rodas
34
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3.2 - Princípio de funcionamento

2a Via: Revenda

10.3 - Comprovante de Entrega Técnica

O Transfer Line R é um equipamento que deve ser acoplado aos braços do levante
hidráulico do trator, sendo acionado pela tomada de potência do mesmo.
O rolo recolhedor, dotado de inúmeros dedos recolhedores, recolhe a leira de feijão
que está secando e a joga sobre a esteira transportadora.
A esteira transporta o feijão, fazendo com que ele caia do lado direito ou esquerdo da
máquina, formando uma nova leira. Como a esteira não trabalha na horizontal e sim
inclinada para o alto, ao despejar o material no solo acaba por inverter a posição do
feijão. Nesta nova leira, a parte que antes estava voltada contra o solo (ainda úmida)
passa a ficar por cima, sofrendo uma secagem direta.

Proprietário: __________________________________________

Desta forma, as vagens podem secar de maneira completa e uniforme.

Data da emissão da nota fiscal:______/______/______

Endereço: _____________________________________________________________________
Cidade: ______________________________________________

N0 de série: ____________

Mod. equipamento: ____________________________________
Revenda: ____________________________________________
Cidade: ______________________________________________

UF: __________________

0

N da nota fiscal de venda: ________________________________

1-

O equipamento foi entregue com todos os seus componentes e itens acompanhantes gratuitos devidamente
montados e mostrados? ( ) Sim ( ) Não

2-

As regras de segurança foram apresentadas por
completo? ( ) Sim ( ) Não

3-

Foi feita uma pequena apresentação do equipamento? ( ) Sim ( ) Não

4-

Toda a parte de preparação do equipamento foi
apresentada? ( ) Sim ( ) Não

5-

As regulagens para início de operação do equipamento foram explicadas? ( ) Sim ( ) Não

6-

Foi passada uma instrução da operação passo-apasso? ( ) Sim ( ) Não

7-

As instruções de manutenção foram apresentadas?
( ) Sim ( ) Não

Dimensões .............................. Veja as fotos abaixo

Frente

UF: __________________

E-mail Proprietário: ______________________________________________________________

3.3 - Especificações técnicas
Modelo ................................... Transfer Line R
Acoplamento / Acionamento ................. 3 pontos do levante hidráulico / TDP
Potência mínima do trator (kw / hp) ........ 48,5 - 52,2 / 65 - 70
Rotação da TDP (rpm) .......................... 540
Peso aproximado (kg) ............................. 850
Pneu ..................................................... 145 R13
Rolo recolhedor
Rotação (rpm) ....................................... 120
Tipo de dedos ....................................... Flexíveis com base de borracha
Quantidade de dedos ............................. 84

Telefone: ______________

8-

O prazo e procedimento de garantia foi devidamente esclarecido? ( ) Sim ( ) Não

9-

O proprietário do equipamento, após o término
da entrega técnica, ainda permaneceu com alguma dúvida não esclarecida? ( ) Sim ( ) Não

10 - O proprietário do equipamento demonstrou-se
satisfeito com a aquisição e qualidade da entrega
técnica? ( ) Sim ( ) Não
11 - Descreva aqui um breve comentário sobre o equipamento ou a entrega técnica.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Lateral direita

____/____/____
Assinatura do responsável pela Entrega Técnica

Assinatura do proprietário/cliente

Data da entrega

A

Indústrias Reunidas Colombo LTDA.
Rua Prudente de Moraes, 273 - Caixa Postal 10
CEP: 15830-000 - Pindorama - SP - Brasil
Fone: (0xx17) 3572-9000

LU

Fax: (0xx17) 3572-9009
C

LT

E-mail: colombo@zup.com.br
Site: www.industriascolombo.com.br

A (altura) ............................................... 1.500 mm
L U (largura útil) .................................... 1.500 mm
LT (largura total) ................................... 2.200 mm
C (comprimento) ................................... 2.000 mm
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Seção 4
Condições de trabalho
O virador de feijão deve ser utilizado para inverter a leira de feijão, com o objetivo de
acelerar e uniformizar a secagem das plantas. O implemento também pode ser usado
para remontar linhas (juntar duas ou mais leiras), quando for necessário. Observe os
itens abaixo para uma boa utilização do seu equipamento.
1 - O Transfer Line R deve trabalhar numa velocidade de 8 até 15 km/h, conforme
as condições da lavoura e topografia do terreno, visando a segurança pessoal e
do equipamento.
Portanto, se a área possui muitos obstáculos e/ou sulcos profundos provocados
pela erosão ou pelas rodas do Pivô, trabalhe numa velocidade menor.

✍

NOTA:
O impacto das rodas guias do virador, quando em alta velocidade, pode danificar o
implemento.
2 - Consulte o manual de instruções do seu trator para verificar a declividade
máxima de trabalho.
3 - Trabalhe no período da manhã para evitar a debulha das vagens mais secas. O
orvalho da noite, que deixa as leiras mais úmidas até de manhã, permite que se
inverta a leira sem prejudicar as vagens de feijão.
4 - Ao cruzar curvas de nível, redobre a atenção e diminua a velocidade sempre que
necessário.
5 - Procure manter o alinhamento correto do virador, evitando movimentos em
“zigue-zague”, facilitando o trabalho das Recolhedoras.

32
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Seção 5

10.3 - Comprovante de Entrega Técnica 1a Via: Cliente
Proprietário: __________________________________________

Telefone: ______________

Endereço: _____________________________________________________________________

Preparação da máquina

Cidade: ______________________________________________

UF: __________________

E-mail Proprietário: ______________________________________________________________
N0 de série: ____________

Mod. equipamento: ____________________________________
Revenda: ____________________________________________

5.1 - Deslocamento lateral da barra de tração

Cidade: ______________________________________________

Sempre que for acoplar o Transfer Line R, desloque a

N da nota fiscal de venda: ________________________________

barra de tração (1) para um dos lados e trave-a com os
respectivos pinos.

Data da emissão da nota fiscal:______/______/______

O objetivo disto é evitar a interferência do cardan ou
outros componentes com a barra de tração.

1-

O equipamento foi entregue com todos os seus componentes e itens acompanhantes gratuitos devidamente
montados e mostrados? ( ) Sim ( ) Não

2-

As regras de segurança foram apresentadas por
completo? ( ) Sim ( ) Não

3-

Foi feita uma pequena apresentação do equipamento? ( ) Sim ( ) Não

4-

Toda a parte de preparação do equipamento foi
apresentada? ( ) Sim ( ) Não

Em caso de dúvida quanto a este procedimento, leia o
1

Manual de Instruções de seu trator.

8-

O prazo e procedimento de garantia foi devidamente esclarecido? ( ) Sim ( ) Não

9-

O proprietário do equipamento, após o término
da entrega técnica, ainda permaneceu com alguma dúvida não esclarecida? ( ) Sim ( ) Não

5.2 - Acoplamento ao trator
Acople os braços inferiores de levante do trator (2) nos
pontos de engate (3) do virador.
Acople também o braço do terceiro ponto (4) no ponto
de engate (5).
Finalize a operação colocando as travas de segurança
nos pinos de engate.
OBS.: Não esqueça de levantar o pé de apoio traseiro,
conforme o procedimento descrito na página 6.

UF: __________________

0

4

2

2

5-

As regulagens para início de operação do equipamento foram explicadas? ( ) Sim ( ) Não

6-

Foi passada uma instrução da operação passo-apasso? ( ) Sim ( ) Não

7-

As instruções de manutenção foram apresentadas?
( ) Sim ( ) Não

10 - O proprietário do equipamento demonstrou-se
satisfeito com a aquisição e qualidade da entrega
técnica? ( ) Sim ( ) Não
11 - Descreva aqui um breve comentário sobre o equipamento ou a entrega técnica.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

____/____/____

5.3 - Nivelamento do virador
6

5

Assinatura do responsável pela Entrega Técnica

Assinatura do proprietário/cliente

Data da entrega

Quando acoplado, observe a traseira do virador para
verificar se ele está nivelado (paralelo) em relação ao
solo.

Indústrias Reunidas Colombo LTDA.

Caso a máquina não esteja nivelada, regule a altura dos
braços inferiores (2) do trator até constatar que a máqui-

Rua Prudente de Moraes, 273 - Caixa Postal 10
CEP: 15830-000 - Pindorama - SP - Brasil

na ficou paralela ao solo.

Fone: (0xx17) 3572-9000

Regule também o comprimento do braço do terceiro
3

ponto (4) para manter uma boa inclinação da esteira
transportadora (6), de modo que ocorra uma perfeita

Fax: (0xx17) 3572-9009
E-mail: colombo@zup.com.br
Site: www.industriascolombo.com.br

inversão da leira.
Caso haja alguma dúvida quanto ao procedimento de
regulagem dos braços inferiores de levante, leia o Manual de Instruções de seu trator.
10
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5.4 - Centralização e estabilidade do virador
10.2 - Termo de garantia

Os braços inferiores (1) do sistema de levante hidráulico

O equipamento agrícola descrito neste Manual é garantido pela MIAC por
um período de 06 (seis) meses à partir da data de emissão da nota fiscal de
venda ao primeiro proprietário/consumidor deste produto, confirmado
através do Comprovante de Entrega Técnica.
Todo e qualquer atendimento em garantia deverá ser feito através do
Revendedor Autorizado local, responsável pela venda do produto, assim
como pelo preenchimento da ficha de pedido de garantia, indispensável para

do trator devem ser ajustadas de forma que o virador
fique centralizado em relação ao trator. Além disso, a
movimentação (balanço) lateral destes braços deve ser
limitada a 5 cm.
Para fazer esta centralização do virador, basta regular o

2

comprimento dos braços estabilizadores laterais (2), até
achar o ponto ideal.
Este procedimento de regulagem varia entre os diversos

o andamento deste processo.
A MIAC se reseva, ainda, o direito de não conceder quaisquer tipos de
garantias a peças e/ou componentes que não sejam de sua fabricação, exceto

1

modelos de tratores, por isto consulte o Manual de
Instruções do seu trator sobre este assunto.

se ficar comprovado que o defeito apresentado é decorrência de fabricação

Folga de 5 cm

5.5 - Aferição e ajuste do comprimento do cardan

defeituosa.
Visando agilizar e facilitar o eventual atendimento em garantia, torna-se

Por ocasião do primeiro acoplamento do virador, veri-

imprescindível o preenchimento do Comprovante de Entrega Técnica e

fique se o cardan de acionamento está no comprimento

Controle de Garantia, o qual deve ser encaminhado ao Departamento de

adequado para o trabalho, fazendo o seguinte:

5 à 10 cm

1

Pós-venda da MIAC.
Esta garantia perderá a validade quando:

a)

1º - O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido e/ou em
desacordo com o Manual de Operação;

mento de manutenção descrito na página 21.
b)

2º - Se o equipamento for alterado, violado ou consertado por pessoas não

caixa de transmissão principal do virador.
c)

4º - O não recebimento pela MIAC da via Fabricante do Certificado de

Este adesivo sobre a proteção do cardan
mostra a correta posição de engate.

Use o levante hidráulico para erguer o virador até
altura.

d)

Coloque as partes do cardan lado a lado e verifique

Todo e qualquer conserto em garantia deverá ser efetuado diretamente na

se existe uma folga de 5 à 10 cm em cada

oficina do Revendedor Autorizado Local. Quando ocorrer o deslocamento

extremidade, como mostra a figura ao lado.

de qualquer Técnico ou Mecânico para o atendimento na propriedade, este

Se existir a folga indicada, remonte o cardan e o

será de responsabilidade do Proprietário do equipamento.

protetor de plástico, engate-o (seguindo as instru-

A peça danificada ou de reposição deverá ser devolvida à fábrica.

ções do adesivo) e opere normalmente.

O fabricante se reserva o direito de efetuar modificações em seus produtos

2

que ambas as partes do cardan fiquem na mesma

Entrega, em até 60 dias após a emissão da Nota Fiscal pelo Revendedor,
implicará na perda total das garantias reais oferecidas pela Empresa.

5 à 10 cm

Desmonte o cardan e conecte a parte do tubo (1) ao
eixo da tomada de potência e a parte da barra (2) na

autorizadas pelo fabricante e/ou pelo uso de peças não originais;
3º - Se os defeitos forem causados por agentes da natureza ou acidentes.

Retire a proteção do cardan, seguindo o procedi-

e)

Porém, se a folga for inferior a 5 cm ou se não existir

sem que isto assegure em qualquer obrigação de aplicá-las aos produtos

folga, faça uma marca no tubo (1) e na barra (2), na

anteriormente fabricados.

mesma proporção (extensão) e corte o excesso de
material com uma serra adequada.
f)
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Usando uma lima, remova as rebarbas resultantes
do corte, na ponta do tubo (1) e da barra (2).

1º - Marcando o tubo e a barra
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g)

Lubrifique a barra e o interior do tubo do cardan
com a graxa recomendada na página 19.

Seção 10

h)

Remonte o cardan, com o tubo protetor e engateo. Observe a correta posição de montagem (descrita no adesivo) e ângulo máximo de trabalho,
conforme próximo item.

Assistência técnica

ATENÇÃO:

2º - Cortando o tubo e a barra

Não esqueça de marcar e serrar também
os 2 tubos protetores do cardan, retirando
a mesma medida de material que foi
retirada da barra e do tubo do cardan.

10.1 - Número de série da máquina
O virador é identificado com o Número de Série, o
que permite manter um registro preciso de eventuais
modificações introduzidas nos componentes e nas características construtivas da máquina.
O Número de Série está gravado em uma plaqueta (1),
fixada na parte frontal da máquina.
1

3º - Limando as rebarbas de metal

Anote aqui o Número de Série da sua máquina.

5.6 - Ângulo máximo de trabalho do cardan
O ângulo 0° é a linha de centro do trator. O ângulo máximo permitido para o cardan
em movimento é de 35°. Se por algum motivo o cardan ultrapassar esta inclinação
(irregularidade brusca do terreno, por exemplo), desligue imediatamente a tomada
de potência.
Quando o cardan voltar para uma inclinação aceitável (menor que 35º), ligue
novamente a tomada de potência.

Tomada de potência
do trator

1 - Ao enviar comunicações ou requisitar
auxílio da Assistência Técnica MIAC,
sempre informe o modelo, o número de
série e o ano da máquina, constantes na
plaqueta de identificação (1).

Caixa de transmissão
do virador

2 - Ao substituir peças, utilize sempre itens
Genuínos MIAC. Somente as peças originais são fabricadas de acordo com os
desenhos, materiais e especificações técnicas adequadas, passando por um grande
controle de qualidade.

Manual de Instruções
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Linha de centro do trator (0º)

35º

✍

NOTAS:

35º
Linha de centro do virador (0º)

35º
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Seção 9
Diagnóstico de anormalidades
1.

Anormalidade
Possíveis causas
Possíveis soluções
O rolo recolhedor não gira 1a. Alguma pedra ou toco está im- 1a. Desligue a máquina e verifique o
pedindo o livre movimento do
estado do rolo recolhedor.
como deveria.
rolo recolhedor.
1b. Algum dos dedos recolhedores 1b. Desligue a máquina e verifique o
está torto, impedindo o livre
estado dos dedos recolhedores,
movimento do rolo recolhedor.
trocando os que estiverem danificados.

2.

1c. A correia que transmite a rota- 1c. Desligue a máquina e verifique o
çãofornecidapelacaixadetranstensionamento da correia.
missão ao rolo recolhedor está
com a tensão mal ajustada.
Dificuldade para fazer a mu- 2a. O parafuso de regulagem não 2a. Desligue a máquina e verifique a
dança do sentido de rotação da
regulagem deste parafuso.
está com a profundidade bem
esteira transportadora.
ajustada.
2b. O tirante de regulagem não está 2b. Desligue a máquina e verifique a
com a posição bem ajustada.
regulagem do tirante.

3.

4.

A esteira transportadora não 3a. A corrente que transmite a ro- 3a. Desligue a máquina e verifique se
gira como deveria.
a corrente está com a tensão cortação do rolo recolhedor para a
reta.
esteira está com a folga mal
regulada.
3b. A deflexão (folga) da esteira está 3b. Desligue a máquina e verifique se
a folga da esteira está correta.
incorreta.

6.

6.1 - Rotação da tomada de potência
Durante a operação, a rotação da tomada de potência
deve manter-se constante à 540 rpm.
Para descobrir qual a rotação do motor que fornece 540
rpm na tomada de potência, há quatro possibilidades:

O virador trepida demais.

5a. Porcas e/ou parafusos podem 5a. Desligue a máquina e verifique se
estar frouxos.
todas as porcas e parafusos da
máquina estão bem apertados.

O feijão está acumulando so- 6a. O raspador do rolo liso está 6a. Desligue a máquina, verifique o
bre a esteira transportadora.
danificado.
estado do raspador e troque-o se
preciso.

Rotação
para a
TDP

✔ Verifique uma possível indicação no tacômetro
(contagiros) do trator.
Tacômetro
✔ Verifique se há algum decal (adesivo) no do trator,

do trator

relacionando velocidades, marchas e rotações do
motor e da tomada de potência.
✔ Consulte o próprio Manual do trator.
✔ Se persistir a dúvida, utilize um tacômetro diretamente na ponta do eixo da TDP, como é mostrado
na figura de baixo. Acelere o trator até que o
contagiros marque 540 rpm, assim você saberá
qual rotação do motor usar.
Contagiros introduzido na ponta
do eixo da tomada de potência

O feijão das leiras não está sen- 4a. A altura dos dedos recolhedores 4a. Desligue a máquina e verifique a
regulagem de altura dos dedos.
do todo recolhido.
em relação ao solo está incorreta.
4b. A velocidade de deslocamento 4b. Aplique a velocidade correta de
do trator não é compatível com
trabalho, conforme diz a página
o trabalho.
9.

5.

Seção 6
Regulagens para início de operação

6.2 - Como determinar a velocidade do trator
A rotação do motor, verificada no contagiros do trator, deve ser tal que a rotação na
tomada de potência seja de 540 rpm. Após, verifique se no trator existe um decal
contendo uma tabela e/ou escala gráfica (como a ilustrado abaixo) que informe a
velocidade para diversas rotações em cada marcha. Caso não exista, procure esta
informação no Manual do seu trator.
Como exemplo, veja o decal abaixo, cujo trator libera 540 rpm na tomada de
potência com o motor a 1800 rpm.
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8.11 - Cuidados na entressafra

Escolha a marcha que proporcione, ao mesmo tempo, a variação de velocidade citada
acima e a rotação adequada do motor, ou a mais próxima desejada, seguindo as regras:

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

1 - Em leiras volumosas, diminua a velocidade de deslocamento do trator.
2 - Em leiras não volumosas, aumente a velocidade de deslocamento do trator.

✔ Faça uma lavagem rigorosa e completa. Após, deixe o Transfer
Line R secar ao sol.
✔ Refaça a pintura nos pontos em que houver necessidade, evitando a ferrugem.
✔ Pulverize a máquina com óleo ou qualquer outro produto para
esta finalidade.
✔ Conserve o virador em local coberto, protegido da ação tempo.

Decal de velocidade usado em tratores Massey Ferguson

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

6.3 - Regulagem da altura dos dedos recolhedores
A regulagem da altura dos dedos recolhedores (1) em
relação ao solo é feita através da mudança de posição da
viga (2) da roda (3) dentro da estrutura lateral do virador.
A altura padrão (A) recomendada para o trabalho de
viragem das leiras é de aproximadamente 5 cm.

No retorno ao trabalho, tome as seguintes providências:

Para trabalhar com esta altura: Os parafusos com
chapa (4) devem estar montados no furo superior e inferior
da viga (2) da roda (veja foto B - próxima página) e
centralizados nos furos obilongos (5) da estrutura lateral do
virador (veja foto A - próxima página).

✔ Reaperte todas as porcas e parafusos.
OBS.: Não há torque de aperto especificado, ficando a intensidade de aperto a cargo de quem
efetuar o procedimento.
1

Caso o virador não esteja regulado desta forma, ao ser
entregue em sua propriedade, faça a seguinte operação:

14

a)

Erga a máquina com o levante hidráulico do trator
e vire o pé de apoio traseiro para cima, conforme
página 6.

b)

Retire as porcas (6) e arruelas (7).

c)

Retire os parafusos com chapa (4) e posicione a viga
(2) da roda de forma alinhada dentro da estrutura
lateral do virador, como na figura ao lado.

d)

Introduza os parafusos nos furos superior e inferior da
viga (2) da roda (foto B). Assim, o parafuso de cima
ficarárenteaotopodofuroobilongoeodebaixoficará
bem no centro do furo obilongo (foto A).

e)

Recoloque as arruelas (7) e as porcas (6).

A
Altura padrão (A) da extremidade dos dedos
recolhedores em relação ao solo = 5 cm
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✔ Calibre os pneus conforme a página 26.
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A correta calibragem dos pneus é muito importante para
garantir uma longa vida útil ao virador.
Faça a calibragem a cada 50 horas de trabalho da
máquina, ou semanalmente, com os pneus frios.
Siga as informações da tabela abaixo:

NOTAS:
1 - Caso esta altura não seja eficiente no
trabalho em sua lavoura, modifique a
posição da viga da roda usando o mesmo
procedimento descrito anteriormente, até
encontrar uma montagem que proporcione o recolhimento e viragem completa
das leiras.

Furos superiores

Estrutura lateral do virador

✍

8.9 - Calibragem dos pneus

2

2 - Monte as 2 vigas da roda exatamente na
mesma posição, para manter o alinhamento dos dedos recolhedores em relação
ao solo.

3

4

Correta

Baixa

Tipo de pneu

Pressão recomendada

145 R13

30 libras/pol2

Furos inferiores

Excessiva

5

A

B

8.10 - Conservação da máquina
6

Além de fazer a manutenção preventiva do virador, é
importante zelar por sua conservação.

2

7

Este cuidado consiste basicamente em proteger a máquina das intempéries e dos efeitos corrosivos de alguns
produtos.
Ao término de cada dia de trabalho, adote os cuidados
abaixo, visando conservar a funcionalidade de sua máquina e evitar futuras manutenções desnecessárias.
✔ Remova todos os resíduos de plantas e
terra que permaneceram na máquina,
fazendo uma lavagem.

Ajuste da altura correta para manobras
f)

✔ Muito importante: Guarde a máquina sempre
em local seco, protegido do sol e da chuva. Sem este
cuidado, não há conservação.

26
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Use o batente (8) do controle do sistema de levante
hidráulico do trator para limitar o deslocamento da
alavanca, de modo que a descida da máquina não
ultrapasse a distância em que as rodas ficaram do
solo durante a regulagem.
Verifique a firmeza dos pontos de engate, o curso
máximo de levante e descida do virador e se a
distância dos dedos recolhedores ao solo é adequada, erguendo e abaixando a máquina 3 vezes.

8

Exemplo de controle, levante hidráulico dos
tratores Massey Ferguson
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6.4 - Regulagem da alavanca seletora de rotação da esteira
A alavanca seletora (1) têm a função de inverter o sentido

8.7 - Manutenção do raspador do rolo liso
O raspador (1) do rolo liso (2) têm a função de evitar que
ramas e/ou vagens de feijão se enrosquem entre o rolo
liso e esteira transportadora (3).

1

de rotação da esteira transportadora (2) durante a
operação de viragem das leiras, fazendo com que o feijão

Sem este raspador do rolo liso, poderia ocorrer um
acúmulo de feijão sobre a esteira transportadora, prejudicando a perfeita formação das novas leiras.

caia para o lado direito ou esquerdo do virador.
Para que este mecanismo funcione bem, é preciso
2

ajustar 2 pontos importantes:

a)

Afrouxe a contraporca (4) em algumas voltas.

Procedimento:

b)

Levante a alavanca (1) até que o parafuso (3)

a)

Retire todos os parafusos (4) de fixação do raspador.

b)

Retire o raspador.

c)

3

Procure verificar de vez em quando se o raspador está
gasto ou rasgado demais, trocando-o caso necessário.

1º - Parafuso de regulagem (3):

desencaixe do furo de regulagem.

2

1

4

2

3

Regule a profundidade do parafuso (3) dentro da

1

chapa (5) (apertando-o ou afrouxando-o), de modo
que a ponta da rosca fique cerca de 10 mm para fora.
d)

Reaperte a contraporca (4).

e)

Regule a porca (6) para que fique apenas encostada

c)
10

sobre a chapa (5). Esta posição oferece a tensão
(aperto) adequada para a mola (7).
f)

Coloque a peça nova e instale todos os parafusos.

8
5

6

7

4

9

A porca (8) também deve estar somente encostada
na arruela (9), para que a chapa (5) possa ser

8.8 - Manutenção dos dedos recolhedores

movimentada para os lados. A contraporca (10)
deve ser apertada sobre a porca (8).

Os dedos recolhedores (1) não possuem regulagem de
posicionamento. A única coisa que deve ser observada,
caso o rolo recolhedor começe a travar, é se eles não estão
deslocados ou tortos, por causa de possíveis choques
contra pedras ou tocos durante a operação.

2º - Tirante de regulagem (11):
a)

Afrouxe (afaste) todas as contraporcas (12) do tirante (11) de perto da guia (13).

b)

11

Posicione a rosca do tirante dentro da guia (13) de
13

maneira centralizada, fazendo com que as 2 setas
na foto ao lado fiquem alinhadas.
c)

Reaperte todas as porcas (12). Desta forma, o braço
inferior (14) irá regular com precisão a posição da
engrenagem (15) dentro das engrenagens laterais (16).

14
12

Se algum dedo (1) estiver muito danificado, siga as
instruções abaixo para fazer a troca:
a)

Puxe as hastes coletoras (2) para o lado ou coloque
a mão entre elas, para retirar a porca (3) de fixação
do dedo virador (1).

b)

Após, retire o dedo do tubo suporte (4).

c)

Monte o novo dedo recolhedor seguindo o processo contrário ao de retirada.

15
16

1

2

2

3
4
16
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8.6 - Manutenção da esteira
transportadora

Seção 7
2

2

Verifique a deflexão (folga) da esteira transportadora (1)
a cada 50 horas de trabalho, ou semanalmente.

A operação passo-a-passo

Para isso, segure as 2 chapas transversais (2) e puxe a
esteira para cima.
A folga máxima permitida fica entre 3 e 4 cm. Caso ela
seja maior que este valor, estique a esteira.

1

Para que não haja dúvidas quanto à operação do virador Transfer Line R, passamos
aqui uma série de procedimentos a serem praticados.

Da mesma forma, se existir uma folga menor do que
3 cm, afrouxe a esteira.

✍

Traseira

OBS.: Faça esta operação somente em um lado da
esteira, o direito por exemplo. Na manutenção seguinte, trabalhe no lado esquerdo, e assim por diante.

NOTAS:
1-

Cabe ao operador da máquina adequar estes procedimentos a sua realidade.

2-

Conheça todas as medidas de segurança antes de operar pela primeira vez a
máquina.

Siga este procedimento:
a)
b)

24

Afrouxe as 2 porcas (3) de fixação da estrutura do
mancal (4).
Gire a porca de regulagem (5) do fuso (6) em
algumas voltas, no sentido horário, para que o
mancal (4) se desloque para a direita (olhando-se a
máquina por trás), esticando a esteira.

c)

Dê um leve aperto nas 2 porcas (3).

d)

Vá para o mancal dianteiro, localizado ao lado da
roda e afrouxe as 2 porcas (7).

e)

Gire a porca de regulagem (8) do fuso (9) no sentido
horário, aplicando o mesmo número de voltas
dadas na porca do mancal traseiro, para que o
mancal dianteiro se desloque para a esquerda
(olhando-se a máquina pela frente), esticando a
esteira.

f)

Dê um leve aperto nas 2 porcas (7).

g)

Antes de reapertar por completo as porcas (3 e 7),
faça a máquina funcionar em baixa rotação, porém
não a tire do lugar. Observe se a esteira está
trabalhando em linha reta, sem patinar.

h)

Se a esteira trabalhar corretamente, reaperte as
porcas (3 e 7).

i)

Para afrouxar a esteira, todo o procedimento é
igual, porém as porcas (5 e 8) devem ser giradas no
sentido anti-horário e os mancais devem ser empurrados (deslizados) para dentro. Após, faça a
verificação do funcionamento da esteira e se tudo
estiver certo, reaperte as porcas frouxas.

1 - Como o virador já está acoplado no trator, é preciso colocar o pé
de apoio (1) na posição de trabalho, ou seja, virado para cima,
como é explicado na página 6.
2 - Antes de ligar a máquina, verifique as condições topográficas e de limpeza do

Mancal traseiro

terreno, a preparação da máquina e regulagens iniciais.
Veja todos estes pontos a partir da página 9.
3

3 - A máquina deve estar ligada e com a rotação adequada - 540 rpm
da TDP - antes de passar sobre a leira.

5

6

Evite espaços não preenchidos nas leiras à serem viradas.

4

✍

Mancal dianteiro

NOTA:
A eficiência do conjunto dos dedos recolhedores depende, em grande parte, da
uniformidade da leira.
4 - Alinhe o trator com a leira.

8

conforme citado na página 9.

7

Virador Enleirador de Feijão Transfer Line R

5 - Faça o trabalho deslocando o trator na velocidade adequada,

9

6 - Ao efetuar manobras: Sempre levante o virador. Confira o ajuste do curso
de levante da máquina na página 15.
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Esquerda

7 - Para inverter o sentido de rotação da esteira transportadora durante o trabalho: Use
a alavanca seletora (2), movendo-a da direita para
a esquerda e vice-versa.

Parafuso (3) no 1º furo
Engrenagem 4 na Engrenagem 5

8.5 - Manutenção das correntes

Direita
2

Parafuso (3) no 2º
furo - Engrenagem
4 na engrenagem 6

O operador pode alcançar a alavanca durante o

ATENÇÃO:

a)

A cada 50 horas de trabalho, ou semanalmente, é
necessário conferir a deflexão (folga) da corrente 1a.
Primeiro é preciso retirar as 2 tampas de proteção
maiores (veja procedimento na pág. 21). Depois disto,
retire os parafusos (2) da tampa de proteção (3) e também
desencaixe-a do virador.

trabalho, sem a necessidade de parar o trator.

Para movimentar a alavanca (2), sempre
desligue antes a tomada de potência do
trator.

Tensionamento das correntes:

Visão do operador ao virar-se para trás.

Durante o trabalho, vire-se para trás, pegue a

2

Para verificar esta folga, basta pressionar e puxar a parte
de baixo da corrente com os dedos, bem no seu centro.
A folga máxima permitida fica entre 1 e 2 cm.

3

Para corrigir a folga, caso necessário, faça a operação
abaixo:

3

alavanca, levante-a para desengatar o parafuso (3)
do furo de regulagem (esquerdo ou direito), movi-

a)

Afrouxe a porca (4) do rolete tensionador (5).

mente-a para o outro lado e encaixe o parafuso no

b)

Movimente (deslize) o rolete (5) para baixo, esticando a corrente ou para cima, afrouxando a corrente,
conforme necessário.

c)

Após encontrar a posição correta do rolete, reaperte a porca (4).

outro furo.

engrenagem motora (4) aciona a engrenagem

5

movida (5), fazendo a esteira rolar para a direita.
4

c)

Quando a alavanca é movida para a direita, a
engrenagem (4) aciona a engrenagem (6), fazendo
a esteira rolar para a esquerda.

✍

Defina o lado da máquina para o qual irá
descarregar a leira, conforme as condições de
topografia, limpeza e espaço físico que o terreno ofereçe.
2º furo - lado
direito

6
4
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1b
5
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Quando for conferir a tensão da corrente 1a, aproveite
para verificar o estado de limpeza das 2 correntes. Caso
haja um acúmulo excessivo de sujeira, limpe-as usando
um pincel com querosene ou óleo diesel. Em seguida,
seque-as com ar comprimido ou deixe secar por escorrimento natural.

Encaixe no

de intempéries, após cada dia de trabalho.

A corrente 1b não possui um mecanismo
regulador de tensão, pois seu comprimento é
pequeno.

Limpeza e lubrificação das correntes:

NOTA:

8 - Sempre guarde o virador em local seco e protegido

✍

NOTA:

Manual de Instruções
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Para fazer a lubrificação, aplique uma leve camada de
lubrificante para correntes MAXLUB ND-03.
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Afrouxar

Quando a alavanca é movida para a esquerda, a

Esticar

b)

Encaixeno1º
furo - lado esquerdo

1a

1a
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Seção 8
Instruções de manutenção

Para verificar o tensionamento, pressione as correias
com o polegar, bem no centro, conforme a foto ao lado.

Regulagem de tensão das correias
a)

1

Afrouxe o parafuso (5).

8.1 - Pontos de lubrificação à graxa
b)

Desloque o tensionador (6) até encontrar o ponto

Utilize graxa recomendada em todos os pontos graxeiros que serão indicados pelas
setas, abaixo e na página seguinte.

Deflexão = 1 a 2 cm

que ofere a deflexão de trabalho adequada.

ATENÇÃO:

7

c)

Lubrifique os pontos graxeiros A, B, D, E, F, G e H a cada 8
horas de trabalho, ou diariamente.

Reaperte o parafuso (5).

Graxa recomendada: Litholine M.P.
Óleo lubrificante para correntes recomendado: MAXLUB ND-03 ou Óleo de
transmissão (SAE 90 ou 140).

7
6

Óleo de transmissão recomendado: SAE 90 ou 140.

Frente em ângulo

Regulagem da posição transversal do rolo (7) do tensionador (6)
a)
b)

Afrouxe as porcas (8) em algumas voltas.

5

C

6

r
ica
t
r
Es
xa
u
ro
Af

Empurre (deslize) o suporte (9) para frente ou para
trás, de modo que o rolo tensionador (7) trabalhe
alinhado com as 2 correias. Faça com que o centro

7

1

D
B

3

2
E

do rolo coincida com o espaço existente entre as 2

F

correias.
Após achar a posição correta, reaperte as porcas (8).
9

Para dentro

8

7

A
A

C

B

D

Para fora

c)

4

Retire a tampa protetora 1
para ter acesso à graxeira.

F

E

Retire as tampas protetoras 2 e 3 para ter acesso às graxeiras E e F.
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8.3-Manutençãodoeixocardan

Lateral direita

Além de fazer a correta lubrificação dos pontos graxeiros, também é importante lubrificar a barra do cardan
(parte acoplada no virador) e o tubo do cardan (parte
acoplada no trator) com a graxa Litholine M.P., a cada
20 horas de trabalho.

2

Siga este procedimento:
a)

Desengate o cardan do trator e do virador. Ponha
o cardan em pé, pressione simultaneamente as 3
travas (1) para dentro (usando uma chave de fenda)
e puxe a “saia” (2) para baixo. Vire o cardan e repita
o procedimento.

b)

Remova a trava circular (3) de ambas as pontas do
cardan, para liberar uma das partes do tubo de
proteção (4).

c)

Saque fora o tubo de proteção (4).

d)

Aplique a graxa sobre a barra e na parte interna do
tubo.

e)

Remonte o cardan e o protetor de plástico, seguindo a ordem inversa da desmontagem. Acople
novamente o cardan.

G
H

G

H

8.2 - Manutenção da caixa de transmissão mecânica
Verificação do nível de óleo
Verifique o nível na caixa de transmissão C a cada 200 horas de trabalho, ou
mensalmente.
Com o virador nivelado, basta remover o bujão de dreno (4) e verificar se o óleo está
atingindo a borda do orifício. Complete o nível caso necessário, usando o óleo de
transmissão especificado na página anterior.

✍

NOTAS:

Faça a primeira drenagem do óleo após as primeiras 50 horas de trabalho (após a
primeira semana).
Com o virador nivelado e a caixa de transmissão em temperatura de funcionamento,
remova o bujão de dreno (4) e drene o óleo com uma mangueira de sucção. Após,
encha novamente a caixa até atingir a borda do orifício. Recoloque o bujão.
OBS.: Depois da primeira drenagem, todas as outras devem ser feitas a cada
1000 horas de trabalho, ou anualmente.
ATENÇÃO:
1 - Lubrifique também os pinos trava dos garfos externos do cardan, a cada 20 horas de trabalho,
usando a graxa já especificada.
2 - Use o bom censo com relação à quantidade de graxa que irá bombear para dentro dos pontos
graxeiros.
20
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3

1 - Monte as “saias” (2) de modo que a
graxeira nelas existente fique alinhada
com o bico da trava circular (3).
2 - Certifique-se do completo travamento das
3 travas (1).

8.4 - Manutenção das correias
Drenagem e reposição de óleo

4

1

4

Para ter acesso às correias (1) que movimentam o rolo
recolhedor é preciso remover as 2 tampas de proteção (2
e 3), retirando todos os parafusos (4) de fixação apontados
na foto ao lado.

2

3

OBS.: As porcas destes parafusos estão montadas
pelo lado interno destas tampas de proteção.
Verifique a deflexão (tensão) das correias a cada 50
horas de trabalho, ou semanalmente.
A deflexão máxima (distância entre as linhas pontilhadas
- próxima foto) deve ficar entre 1 e 2 cm.
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