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Parabéns por esta aquisição!
Temos a certeza que você realizou uma boa compra, escolhendo a Recolhedora de
Café Master Café 3, uma máquina projetada e construída para atender as mais diversas
condições de trabalho.

APRESENTAÇÃO

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.
Mantenha este manual em local protegido e conserve-o para que qualquer operador possa
ter acesso às instruções. Sempre que houver uma dúvida, este manual é a fonte mais
segura que auxiliará da melhor maneira ao operador.
E caso você necessite de maiores esclarecimentos sobre a operação da MASTER CAFÉ 3
a MIAC coloca à sua disposição o Departamento de Pós-Venda. Consulte nossos técnicos
sempre que for necessário.
Agradecemos por escolher uma máquina realmente adequada às suas necessidades.
Indústrias Reunidas Colombo – MIAC
CNPJ: 45.127.545/0001-00
Telefone: 55 17 3572-9000
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
Pós-Venda: 0800 750 5565

Este manual refere-se ao modelo MASTER CAFÉ 3.
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 ou que poderá agravar
a quebra da máquina. Preste muita atenção a este
símbolo.

2. Instrução de segurança
A segurança ao lidar com equipamentos mecânicos é uma das maiores preocupações que todo fabricante e usuário
de máquinas devem ter. Sendo assim, faça uma leitura atenta de todos os tópicos citados nesse manual. Além das
recomendações aqui contidas, observe todas as recomendações do manual do seu trator.
Algumas ilustrações desse manual podem diferir ligeiramente das imagens da máquina que você possui. Nas fotos
e ilustrações algumas proteções podem estar removidas para melhor clareza das explicações, porém a recolhedora
deve ser usada somente se todas as proteções estiverem instaladas conforme saem de fábrica.
A recolhedora deve ser operada somente por pessoas capacitadas, autorizadas pelo proprietário e que conheçam
o funcionamento e os perigos envolvidos no seu uso. O fabricante recomenda seu uso apenas para recolhimento
de café perdidos durante a colheita. Qualquer outro uso é impróprio e exime a Indústrias Reunidas Colombo de
qualquer responsabilidade.

Atenção: Qualquer modificação feita na máquina

sem autorização por escrito do fabricante o exclui de
qualquer responsabilidade e garantia.

O fabricante não pode prever todas as possíveis circunstâncias capazes de produzir perigo. Todas as indicações
de segurança contidas nesse manual devem ser respeitadas e seguidas com atenção. Este manual segue todos os
requerimentos da “Norma Regulamentadora de Máquinas e Equipamentos – NR 12” para o comércio nacional, da
“Nova Diretiva de Máquinas 2.006/42/CE” e das normas técnicas citadas pela “Declaração de Conformidade CE”,
que acompanha esse encarte.
As normas em vigor no momento de sua impressão, é parte integrante da máquina e deve acompanhá-la junto com
a Declaração de Conformidade CE, inclusive se for revendida, até o seu sucateamento.
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2.1. Adesivos de segurança.

Os adesivos de segurança têm como principal função de alertar, instruir e lembrar sobre os cuidados que deve-se
ter em cada parte do equipamento.

Nota: Mantenha sempre limpo e visível os adesivos

para que os operadores ou pessoas próximas fiquem
atentas e alertadas sobre os riscos.
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2.2. Recomendações básicas de segurança.

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

1 – Sempre desligue o motor do trator antes de fazer qualquer tipo de manutenção ou regulagem na recolhedora.
2 – Observe os tipos e quantidades corretas de lubrificante recomendados para cada um dos diversos componentes.
3 - Tome as devidas precauções ao manusear óleo hidráulico e graxas, pois estes possuem componentes
químicos cancerígenos. Em caso de contato acidental com os olhos ou ingestão, procure imediatamente por uma
assistência médica.
4 – Observe e siga todas as instruções dos adesivos da recolhedora.
5 – Utilize todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s).

2.4. Deslocamento da máquina engatada no trator em estradas.

Consulte o órgão de trânsito sobre as regras e leis vigentes na sua região, sobre a possibilidade ou não de
transportar a máquina com trator em certos trechos de vias, evitando sérios contratempos. Se necessário, peça
orientações, autorizações e procedimentos por escrito.

2.5. Transporte sobre caminhão.

Sempre que necessário transportar a máquina em distâncias maiores ou 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 realizadas satisfazendo todas as regras sobre
circulação de máquinas, conforme regulamenta o
órgão de trânsito local. Informe-se!

No transporte com carreta deve-se ter cuidado com a altura da recolhedora, evitando qualquer interferência com
árvores, viadutos, entre outros obstáculos. Verifique a altura da recolhedora na tabela de especificações técnicas
da recolhedora, no capítulo 3.2.
Para fazer o transporte por caminhão deve-se travar as rodas direcionais e o sistema de autocompensação da
recolhedora, conforme os capítulos 6.7.3 e 6.7.4, respectivamente. Além disso, ao posicionar a recolhedora sobre
o caminhão, trave o movimento das rodas com calços e fixando a estrutura à carroceria com cordas e/ou cabos
de aço.
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Nota: A máquina deve estar completamente no
interior do caminhão ou carreta que a transporta.

No caminhão ou carreta deve haver largura suficiente para apoiar as duas rodas, o pé de apoio e permitir que toda
a máquina esteja completamente dentro do limite interior do caminhão ou carreta que a transporta.

O carregamento e o descarregamento da máquina devem ser feitos de forma cuidadosa, por pessoas experientes
e capacitadas para a operação. Estas devem conhecer todas as normas de segurança recomendadas para
desempenhar tal atividade, e assim realizá-la de maneira segura.
Faça as operações de carregamento e descarregamento em locais adequados (rampa de carregamento). Essas
rampas devem estar de acordo com as normas vigentes em seu país. O reboque da máquina nessas operações
deve ser feito apenas por tratores agrícolas. Ao utilizar qualquer outro dispositivo motriz, o fabricante se exime de
qualquer responsabilidade.
É proibido o uso de guinchos, gruas, empilhadeiras e quaisquer aparatos de elevação da máquina do solo.

2.6. Inclinação lateral

Terrenos que apresentam alta declividade podem provocar o tombamento da recolhedora, principalmente quando o
tanque graneleiro estiver cheio. Portanto, analise as condições sobre a mecanização de seu terreno e evite trabalhar
em locais de grande risco. Consulte também o manual do seu trator.
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Atenção: Cuidado com buracos e elevações no solo.

Eles desequilibram a máquina e podem provocar o
tombamento.

Atenção: Descarregue a caçamba em superfície plana.

2.7. Nível de ruído

Os testes de nível de ruído da recolhedora indicam valores em torno de 91,2dB (A) +/- 1 dB. Recomendamos utilizar
dispositivo de proteção auricular.

Advertência: A manutenção regular, limpeza e

lubrificação periódica das partes sujeitas a atrito
contribuem para reduzir o nível de ruído da máquina.

Embora haja uma correlação entre emissão sonora e nível de exposição, essa informação não pode ser usada para
determinar a necessidade de uso de protetor auricular. Existem outros fatores que podem influenciar o nível de
exposição sonora, como as características do ambiente de trabalho e a presença de outras fontes de ruído. O próprio
trator que reboca e aciona a recolhedora deve ser levado em consideração na produção total de ruído.
O valor do nível de ruído deve orientar o operador ou o proprietário da máquina a avaliar os riscos.

Advertência: O proprietário da máquina deverá

avaliar o risco de exposição ao ruído causado durante o
uso da recolhedora no ambiente específico de trabalho
e tomar todas as providências previstas nas normas de
segurança vigentes.
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2.8. Riscos - Resumo
CUIDADOS

DESCRIÇÃO

Verificação do ângulo trator-recolhedora ao
realizar manobras.

Ao realizar manobras, atente-se às posições críticas do
cardan, não excedendo mais que 1/3 de deslocamento do
seu comprimento total em relação à sua posição inicial.

Desativar a tomada de potência ao realizar
manobras.

Sempre desligue a TDP ao realizar manobras, corre-se o
risco de quebrar o cardan e as transmissões subsequentes .

Capas de proteção.

Todos as transmissões mecânicas (cardan, polias,
engrenagens, etc) vêm, de fábrica, totalmente protegidas
de maneira a evitar acidentes. Portanto, sempre que estiver
operando a recolhedora, utilize as capas de proteção.

Pé de apoio.

Quando for desengatar a recolhedora, o local deve ser plano
e com o chão compactado para evitar que o pé de apoio
afunde.

Alívio do peso sobre os pneus.

Ao desengatar a recolhedora, utilize calços para apoiar o
chassi aliviando o peso sobre os pneus.

Impacto sonoro.

Utilize protetores auriculares pois o som emitido pelo trator
+ recolhedora podem ser prejudiciais ao operador, além de
causar estresses.

Uso de EPI’s.

Para maior segurança e proteção ao operador, utilize
luvas, macacão e óculos para evitar contato com objetos
que podem estar em alta temperatura ou com alto risco de
contaminação.

Trava de segurança da caçamba.

Sempre, ao fazer as devidas regulagens nos dedos batedores,
coloque a trava de segurança no cilindro hidráulico para
evitar que a caçamba abaixe.

Trava de segurança da caçamba.

Sempre que ao fazer as devidas regulagens nos dedos
batedores, coloque a trava de segurança no cilindro hidráulico
para evitar que a caçamba abaixe.

Lubrifique o eixo excêntrico.

O eixo excêntrico está localizado com alta intensidade de
impurezas, por este motivo, faça sempre sua lubrificação.
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Saída de palha.

Não deixe ninguém ficar na parte traseira da recolhedora
enquanto estiver operando. A turbina de sucção joga todas
as impurezas de volta ao solo em alta pressão, podendo
agravar sérias lesões a pessoa que estiver na traseira da
recolhedora.

Permanecer em cima da recolhedora durante
o trabalho.

Não permita que ninguém fique em cima da recolhedora
durante sua operação, evite riscos de acidentes.

Permanecer dentro da caçamba.

Alguns operadores para uniformizar a quantidade de grãos
permanecem dentro da caçamba. Nunca permita que alguém
entre na caçamba, esta área se encontra parte móveis
(rosca esparramadora) e tem o risco do contato com bichos
peçonhentos.

3. Conhecendo a Master Café 3
3.1. Identificação dos componentes
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3.2. Especificações Técnicas

Tabela 1: Características Técnicas Master Café 3
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3.3. Princípios de Funcionamento

Para o melhor aproveitamento da produção do cafezal, são aproveitados os grãos perdidos durante a colheita
através do recolhimento deste café, dessa forma evita a presença de brocas, além de ter um maior ganho financeiro.
Esse processo é conhecido como colheita do café de varrição.
A colheita do café de varrição se dá em duas etapas:
1° - Arruação: processo no qual irá varrer todo o café caído na rua do cafezal e amontoar no centro formando
uma leira.
2° - Recolhimento: processo que irá recolher a leira formada pelo arruador e separar/limpar os grãos de café
de todo o material contido na leira, seja palha, terra, paus, gravetos, pedras, entre outros e em seguida o
armazenamento.
A Master Café 3 é um implemento acoplado ao trator que faz o processo de recolhimento, separação, limpeza e
armazenamento do café de varrição.
O recolhimento de café é realizado por uma combinação de um rolo recolhedor, que joga todo o material contido na
leira, e uma esteira de borracha (taliscas) que auxilia na captura e direciona este material para dentro da máquina,
na medida que ela se desloca, e lança para o rolo junta, onde finalmente às direciona para o cilindro de separação
dos grãos.
A separação ocorre através do sistema de fluxo axial de baixo impacto composto por um cilindro helicoidal e tela
de separação (côncavo).
Os grãos passam pela tela em torno do cilindro e caem sobre a peneira vibratória, ocorrendo a separação fina dos
materiais pequenos.
O ventilador de limpeza succiona as impurezas leves, deixando que apenas os grãos e outros materiais com maior
peso e dimensões se desloquem até a parte traseira da máquina.
Na traseira da máquina há uma peneira com diâmetro ligeiramente maior que o tamanho dos grãos na qual eles
são depositados e direcionados através de um helicóide até o elevador de grãos.
Este elevador é responsável por conduzir os grãos até a caçamba graneleira. Os grãos transportados para a
caçamba graneleira estão já separados de todo o material que estava contido na leira, limpos e sem danos
mecânicos. A retirada dos grãos ocorre mediante acionamento hidráulico do levante da caçamba para o seu total
despejamento no transbordo ou carreta.
Para facilidade de operação a Master Café 3 tem acionamento hidráulico na esteira recolhedora o que permite
também o seu acionamento reverso para o caso de um possível entupimento do material na esteira. Além disso, a
transmissão hidráulica permite que a plataforma recolhedora seja articulada, ou seja, independente do resto do corpo
da máquina tendo o melhor acompanhamento do solo evitando perdas.
Outro ponto a ser destacado são as rodas direcionais e o nivelamento da máquina na qual auxiliam nas manobras
e a autocompensação da máquina em terrenos inclinados, respectivamente, que melhoram a eficiência de trabalho
e na qualidade da limpeza dos grãos.
Conforme explicado anteriormente, todas estas características da Master Café 3 permite que ela trabalhe em áreas
com leve/média declividade com eficiência, rendimento e redução das perdas.
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4. Preparo da Máquina para trabalho
Atenção: Antes de iniciar o uso da recolhedora

CONHEÇA todos os comandos e suas funções, LEIA
atentamente o presente manual e COMPREENDA todas
as informações. A máquina deve ser utilizada apenas
por um operador situado no assento de comando do
trator, ao qual a máquina está engatada.

É de grande importância que o operador já tenha conhecimento da recolhedora e da cultura para melhor entendimento
durante a colheita. Se possível, na entrega técnica, a presença da equipe que irá trabalhar com a máquina é
importante para ter conhecimento de como deve ser operado. Esta máquina é recomendada para ser utilizada
somente durante o dia devido as condições climáticas favoráveis. Caso seja necessário o uso noturno ou sob baixas
condições de visibilidade, deve-se utilizar o sistema de iluminação do trator, o qual deve ser suficiente para garantir
a visibilidade e condução da recolhedora com segurança.
Qualquer modificação não autorizada feita na máquina e qualquer utilização da mesma em não conformidade
com o indicado neste manual exime o fabricante de qualquer responsabilidade por danos ou lesões, mesmo
que estes sejam graves, causados ao operador, a terceiros ou a bens materiais.
Recomenda-se máximo rigor nas precauções para evitar perigos de acidentes e de vida.

Atenção: Utilize todos os equipamentos de PROTEÇÃO

INDIVIDUAL (EPIs) recomendados para os trabalhos
com máquinas agrícolas.
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4.1. Engate da Barra de Tração

O deslocamento da recolhedora só é possível após o seu engate num trator por meio da barra de tração, sendo
que este deve ser realizado em superfícies planas e compactadas. O acoplamento é muito simples e basta seguir
as orientações abaixo:
a) Aproxime o trator de ré até conseguir a coincidência dos furos da barra de tração do trator e da barra de
engate do implemento. Se necessário altere a altura da barra de engate do implemento através da manivela do
pé de apoio.

b) Coloque o pino de engate e imediatamente coloque a trava de segurança.

c) Retire o pé de apoio e coloque-o na posição de transporte (na horizontal).

Nota: Para maior SEGURANÇA da máquina

recomenda-se que o engate do trator seja com a barra
de tração tipo “boca de lobo”, conforme representado
na figura.
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A barra de tração com degrau e cabeçote oferece quatro opções de engate. O modo de engate varia de trator
para trator, portanto o correto acoplamento deverá ser de forma que a recolhedora fique com a peneira vibratória
na posição horizontal, ou seja nem empinada ou nem declinada, para melhor eficiência de limpeza sob o produto.

Nota: Para facilitar as manobras e maior segurança,

retire os braços de levante hidráulico do trator para
que não haja restrição e obstrução dos mesmos ao
cabeçalho quando for fazer manobras.

4.2. Transmissão Mecânica

Através da tomada de potência (TDP) é transmitido a energia mecânica para a recolhedora na qual irá acionar a
maior parte de seus componentes. Esta transmissão é realizada através de um cardan e sua instalação deve ser
correta para melhor eficiência do acionamento mecânico da recolhedora.
Item			Componete			Local		Qtd
CTT5089/1PE		
CC5150/3P		

Cardan Completo com Proteção Cabeçalho
Cardan Completo com Proteção Cabeçalho

1
1

4.2.1. Medida do cardan

Normalmente o cardan já vem engatado no lado do implemento. Para engatar no lado do trator, na primeira vez, é
preciso fazer o ajuste do comprimento do cardan, pois as medidas variam entre modelos e marcas de trator. Siga
as instruções abaixo, ou se ainda houver dúvidas, veja o manual de instrução de cardan, que vem fixado na sua
extremidade.

Atenção: Antes de iniciar o acoplamento do eixo

cardan, DESLIGUE o motor do trator, retire a chave
do contato e mantenha-a guardada aos seus cuidados,
acione o freio de mão e realize essa operação em local
plano.

Atenção: Antes de utilizar o eixo cardan leia

atentamente às instruções contidas no manual do
fabricante do eixo cardan.
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Nota: O eixo cardan deve ser sempre engatado por

último na TDP do trator e desengatado primeiro no
momento de desengate da máquina.

O comprimento correto do eixo cardan a ser utilizado na recolhedora é aquele que resulta numa sobreposição
entre os elementos telescópicos (barras) de pelo menos 1/3 do comprimento verificado quando o cardan está todo
distendido, e de uma folga mínima de 10 cm na posição de máxima contração do cardan.
Como visto na figura acima, o cardan com o tamanho ideal será após acoplado no trator e na recolhedora, ele esteja
na posição com 1/3 do seu comprimento sem sobreposição da barra e 2/3 com sobreposição.
Se o cardan estiver muito comprido pode-se encurtá-lo seguindo as instruções da figura abaixo:

Nota: Ambas as barras deverão ter o mesmo

comprimento cortado.
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4.2.2. Acoplamento/alinhamento do cardan no trator

Se o tubo do cardan for de perfil quadrado, mantenha o sentido de montagem indicado pelo fabricante, conforme
a figura seguinte:

Nota: Em caso de dúvidas, na capa de proteção do

cardan acompanha o manual de instruções do mesmo.

Atenção: Com o acoplamento incorreto das luvas do

cardan, ficando desalinhadas, provocará uma vibração
na transmissão mecânica diminuindo a vida útil das
cruzetas e comprometendo a eficiência de trabalho da
recolhedora.

4.2.3. Cuidados

• Lubrifique o eixo da TDP e o eixo da máquina onde serão engatados os terminais do cardan. Engraxe o eixo
cardan a cada 20 horas trabalhadas, sempre fazer a limpeza do mesmo, seguindo orientação do manual de uso
e manutenção do cardan fornecido pelo fabricante do cardan.
• Utilize SEMPRE a capa de proteção do cardan. Evite o contato direto com qualquer parte móvel da máquina.
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• Encaixar o cardan no eixo da TDP e certificar-se que está bem travado no eixo através de seu dispositivo de
segurança (pino trava ou outra forma de travamento). Veja instruções no manual do fabricante do cardan.
• Fixar a corrente que impede a rotação da capa de proteção do cardan conforme indicado no manual do
fabricante do cardan.
• Para um correto uso e funcionamento da recolhedora utilize um eixo cardan com marcação CE e com suas
proteções em perfeito estado.
• Quando o eixo cardan é desacoplado da TDP deverá SEMPRE ser apoiado no dispositivo de suporte do eixo
que vem na máquina.
• Ao substituir qualquer componente do cardan utilize sempre peças originais para assegurar o bom funcionamento.
• Lembre-se sempre de colocar graxa nas cruzetas para evitar maiores esforços durante a transmissão e
possíveis quebras dos componentes.

Nota: A MIAC não se responsabiliza pelos danos
causados por uso ou montagem incorreta do Cardan.

4.2.4. Verificar rotação

É recomendado que a velocidade de rotação na TDP do trator seja de 540 rpm. Para isso é necessário verificar o
manual do trator para determinar a aceleração necessária para atingir a rotação exata. Em casos de tratores antigos
é recomendado que utiliza-se um tacômetro para verificar a rotação real na TDP, desta forma, com a obtenção de
540 rpm, é fixada a aceleração apresentada no tacômetro do trator.

Nota: Na entrega técnica da recolhedora, o técnico

responsável avaliará as condições do trator para o
trabalho da recolhedora e informará quanto deve ser
a aceleração no trator para que a rotação da tomada
de força seja a ideal para trabalho.

4.3. Transmissão Hidráulica

A Master Café 3 utiliza 2 comandos hidráulicos do trator.
• Um comando para acionar a altura da plataforma recolhedora (erguer e abaixar) e acionar o basculamento da
caçamba.
• Outro comando para acionamento dos cilindros hidráulicos tanto para o direcionamento das rodas quanto para
o nivelamento da máquina.
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Nota: Para o acionamento da autocompensação

através dos cilindros hidráulicos, é necessário que o
trator tenha comando hidráulico de FLUXO CONTÍNUO.

Nota: Há o lado correto para acoplamento da

mangueira no terminal pressurizado do trator. Caso
o engate estiver acoplado errado, os componentes
hidráulicos não irão funcionar. Para corrigir basta
inverter as conexões das mangueiras entre o terminal
de entrada e o de saída de óleo.

Para evitar a quebra dos componentes hidráulicos devido à presença de impurezas no óleo do trator, há um filtro
que tem função de reter as impurezas para que não danifique as válvulas e os cilindros hidráulicos.
Sabendo que o nivelamento da máquina deve ser altamente preciso e com movimento lento para evitar impactos
bruscos com o acionamento do cilindro, há uma válvula já regulada de fábrica afim de reduzir a pressão e a vazão
de óleo vinda do trator.

Atenção: NUNCA altere/modifique a configuração de

vazão e pressão na válvula do comando hidráulico para
acionamento do cilindro de nivelamento.

4.3.1. Acoplamento das mangueiras hidráulicas no trator

O tipo de engate é por macho e fêmea que consiste num engate e desengate rápido e sem desperdícios de óleo.
Para conectar os terminais das mangueiras do implemento, encaixe com uma leve pressão empurrando um terminal
ao outro.
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Para conectar as mangueiras:
a) Certifique-se que os terminais da recolhedora se encontram totalmente limpos.
b) Se necessário, alivie a pressão das mangueiras do implemento para acoplar ao outro terminal. Para realização
deste processo, utilize um balde limpo e pressione a mangueira ao fundo do mundo para evitar espirros do óleo
em contato com a pele.
c) Em seguida pressione os terminais das mangueiras com o terminal do trator e certifique-se que o encaixe
ficou travado e sem vazamentos.

Nota: As mangueiras hidráulicas do implemento vêm
de fábrica sem pressão.

Nota: 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.

Nota: Cuidado no manejo de óleos hidráulicos.

Nota: 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 contato de fluído hidráulico em sua
pele, procure um médico imediatamente.
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4.4. Transmissão Elétrica

Conforme mostra o diagrama abaixo, para realizar a instalação do circuito elétrico da recolhedora junto ao trator,
deve-se conectar os fios positivo e negativo do chicote de alimentação nos polos positivo e negativo da bateria do
trator, em seguida conecte o chicote de alimentação ao chicote da recolhedora ao controlador.

Nota: Todo o circuito elétrico da recolhedora já vem

pronto de fábrica, não necessitando de nenhuma
instalação ou ajuste.

Atenção: Não inverter a polaridade na instalação do

chicote de alimentação com a bateria do trator. Observe
que os fios estão identificados (positivo/negativo) para
serem conectados da maneira correta.

Nota: Para verificar se há energização, verifique se

existe uma luz em vermelho acesa no controlador
após o acionamento do botão “geral”.

Nota: Caso houver problemas de energização,
verifique se a bateria está em boas condições e
através de um multímetro, verifique se a tensão é de
pelo menos 12,4V com o trator desligado, e de pelo
menos 13,5V com o trator ligado.
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4.4.1. Cuidados

Para evitar danos ao sistema elétrico e até mesmo o risco ao operador, leia com atenção as seguintes recomendações:
• Não conecte ou desconecte qualquer circuito com o motor em funcionamento;
• Desconecte sempre o cabo negativo da bateria antes de realizar alguma solda no trator ou implemento a ele
acoplado. Siga a mesma recomendação ao colocar a bateria em carga quando montada no trator;
• Nunca faça reparos no sistema elétrico da recolhedora sem antes desligar os cabos da bateria;
• Nunca use bateria auxiliar cuja tensão nominal seja maior que da bateria principal;
• Jamais inverta a polaridade na ligação da bateria do trator;
• Ligue sempre o cabo positivo com o borne positivo e o cabo negativo com o borne negativo;
• Se a tensão fornecida pelo sistema elétrico não estiver dentro de certos limites, poderá afetar os componentes
elétricos da recolhedora.

Nota: Evite improvisações ao fazer reparos no sistema

elétrico. O bom funcionamento dos componentes
poderá ser afetado pela instalação de um acessório
não recomendado ou pela realização da manutenção
por um pessoal não treinado.

Atenção: Se ocorrer curto-circuito no chicote de

alimentação, o fusível de proteção (10 A) queimará,
protegendo o circuito.

Atenção: Não colocar em curto-circuito as saídas do

chicote da recolhedora para teste de energização. Caso
ocorra, o controlador será danificado.
4.5. Painel de controle

O controlador é fixado de acordo como o operador preferir, desde que seja o mais próximo possível para seu
controle durante a operação. Após a instalação do sistema elétrico e de todos os componentes da recolhedora,
é necessário que o operador faça os testes de todo o sistema através do controlador, e que fique claro o seu
funcionamento para evitar problemas durante o trabalho. Evite deixa-lo solto no trator, pois corre o risco de alguém
pisar em cima ou até mesmo cair do trator.
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Atenção: Sempre faça a limpeza a seco ou pano

úmido do controlador e evite ao máximo deixá-lo em
locais com alta incidência de poeira.

Atenção: Evite o contato direto com a água a qual pode

danificar o material. Em casos de chuva ou durante a
lavagem da recolhedora, proteja ou até mesmo retire o
controlador do local, para evitar que o mesmo queime.

5. Dispositivos de partida, acionamento e parada
5.1. Antes de ligar

Antes de acionar o motor do trator verifique os seguintes itens:
• VERIFIQUE se todos os pontos necessários foram lubrificados, tanto do implemento quanto no trator;
• VERIFIQUE se o engate foi acoplado adequadamente e todas as outras instalações necessárias para o correto
funcionamento da máquina;
• RETIRE qualquer obstáculo que possa estar no caminho e dificultar as manobras do trator e do implemento;

• VERIFIQUE se todas as capas de proteção estão colocadas para segurança do operador;
• VERIFIQUE se as mangueiras não apresentam rachaduras, bolhas ou ressecamento para evitar acidentes. O
contato do óleo na pele, que pode estar numa alta temperatura, poderá causar sérios danos físicos.
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5.2. Aceleração

Após acionamento do trator, ligue a TDP até a aceleração necessária para que sua rotação seja de 540 rpm para
o correto funcionamento da recolhedora.

Atenção: Sempre que acionar a TDP no trator, esteja

com baixa aceleração em seguida aumente até atingir
a aceleração recomendada. Antes desligar a TDP,
diminua a aceleração. Acionar/desligar a TDP em alta
rotação causará um impacto no sistema de transmissão
reduzindo a vida útil dos elementos.

Nota: Assim que ligada a tomada de potência, a

bomba (localizada na traseira da máquina) irá acionar
os motores hidráulicos da esteira recolhedora, do
elevador de canecas e da rosca esparramadora da
caçamba.

5.3. Acionamento do fluxo hidráulico pelo trator

Acione as alavancas do controle remoto para liberar o fluxo hidráulico e verifique se os cilindros da caçamba,
plataforma recolhedora, rodas direcionais e nivelamento da máquina estão funcionando.

Nota: Recomenda-se que um comando hidráulico do

trator seja de fluxo contínuo para que a recolhedora
faça sua autocompensação.

Todos os comandos referidos acima, são acionados pela alavanca do trator e com o comando do painel de controle
da recolhedora.
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Nota: Verifique se a vazão e pressão do trator é

compatível com a vazão necessária para a recolhedora.

5.4. Bomba hidráulica

O funcionamento da bomba hidráulica, que se encontra na traseira da recolhedora, se dá através do acionamento
da tomada de potência. Isso favorece que não seja necessário uma maior potência do trator para acionar todos os
dispositivos da recolhedora.

Nota: A rotação ideal da bomba é equivalente a

rotação apresentada na TDP de 540 rpm.

Atenção: NUNCA ligue ou desligue TDP em alta

rotação pois pode danificar o eixo da bomba.

A rotação de trabalho ideal para a bomba hidráulica deve girar próximo de 1.300 rpm. Com a sua correta rotação de
trabalho, todos os dispositivos irão trabalhar na velocidade ideal. Caso haja a necessidade de diminuir ou aumentar
a velocidade de trabalho do sistema de recolhimento e do elevador de canecas, deve-se abrir ou fechar levemente
a válvula para ajustar a vazão, conforme indicado na figura.
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Atenção: Para regulagem da velocidade dos

componentes deve-se apenas alterar o registro de
vazão. A regulagem da pressão na válvula já vem
regulada de fábrica e NÃO DEVE SER MODIFICADA.
Para que ela seja verificada, é necessário seguir a
pressão ideal de trabalho conforme descrito no item
sobre Componentes Pressurizados neste manual. Para
a mensuração da pressão é necessário ter em mãos
um manômetro.

A imagem a seguir é referente ao diagrama do fluxo hidráulico, tanto do circuito acionado pelo trator quanto do
acionado pela bomba hidráulica.
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5.5. Caixa de Óleo

A caixa de óleo tem capacidade de 140 Litros com óleo SAE 68. Abaixo segue uma tabela com algumas
recomendações do modelo específico do óleo de cada marca:
Nomenclatura Ref. Técnica
OH (Óleo
Hidráulico)

ISO
68

Petrobrás

Ipiranga

LUBRAX
INDUSTRIAL

IPITUR
AW 68

Texaco

Shell

TELLUS HYDRAULIC
68
AE 68

Mobil-Castrol
HYSPIN
H 68

Nota: Esteja sempre atento ao nível de óleo, para

fazer esta verificação, sempre observe o limite mínimo
e o máximo através do visor de nível.

Nota: Após enchimento de óleo na caixa, acione a

recolhedora para que o óleo vá para todo o sistema,
em seguida verifique novamente o nível de óleo. Se
necessário, complete de óleo até o nível recomendado.

Atenção: Mantenha sempre o elemento filtrante de

ar (respiro) da caixa de óleo limpo para evitar esforços
em excesso e até provocando o mal funcionamento da
bomba hidráulica. Verifique o capítulo sobre filtro de
óleo.
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Esso
NUTO
H 68

Atenção: NUNCA acione a bomba hidráulica se o

registro estiver fechado. Ver foto ao lado.

6. Funcionamento e Regulagens dos Componentes para o Recolhimento do Café
6.1. Resumo

REGULAGEM

CONDIÇÕES

COMO REGULAR

Comprimento do
cardan

O corte da barra e do tubo do cardan devem ser medidos após o
engate da recolhedora no trator e verificar o comprimento ideal.

Capítulo 4.2.1.

Velocidade de
rotação da TDP

Verifique através de um tacômetro ou do gráfico de aceleração x
rotação da TDP, a aceleração correta que o trator deve estar para
que sua transmissão seja de 540 rpm na TDP.

Capítulo 4.2.4.

Velocidade de
trabalho

A velocidade de trabalho dependerá da quantidade de material
contido na leira, da umidade, do terreno e da experiência do
operador. Em geral, a Master Café 3 trabalha entre 0,8 a 2,2 km/h.

Capítulo 7.2.

Altura da plataforma
recolhedora

Sempre levante a plataforma recolhedora ao realizar manobras
ou ficar o transporte com o trator. Para fazer o basculamento da
caçamba, sempre abaixe o plataforma para maior estabilidade da
recolhedora.

Capítulo 6.3.1.

Altura de
recolhimento

Em terrenos planos, pode-se regular a altura do rolo recolhedor
rente ao solo. Em casos onde o terreno é irregular, para evitar
sua quebra, coloque o rolo recolhedor levemente mais distante do
solo. Esta regulagem é realizada através das rodas-guia.
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Capítulo 6.3.2.

Dedos
batedores

Para casos de grande quantidade de material ou umidade, colocar
na posição “fechado”. Para casos de pouco material e material
mais seco, colocar os dedos na posição aberto.
Em casos que houver entupimento do côncavo, utilizar os dedos
mais próximos do côncavo. Caso houver grãos debulhados, deixar
os dedos mais distantes do côncavo.

Capítulo 6.4.2.

Tensão da
mola de tração

Verificar ao girar o eixo excêntrico ou a engrenagem que acopla
a mesma se está havendo trancos ou solavancos. Se houver
trancos, deve-se esticar a mola, caso contrário, comprima, até
que possa girar livremente.

Capítulo 6.4.3.

Poder de sucção
da turbina

Se houver muitas impurezas leves, tais como folhas ou gravetos,
aumente o poder de sucção fechando a janela. Caso for verificado
que houver grãos debulhados, abra a janela de regulagem.

Capítulo 6.4.4.

Ângulo da peneira
de vazão

Se houver a presença de muitos “pauzinhos” na caçamba, deixe
a peneira de vazão no plano. Caso estiver caindo grãos pela
traseira da recolhedora, deixe a peneira de vazão inclinada.

Capítulo 6.4.5.

Rodas
direcionais

Ao realizar manobras, utilize as rodas direcionais para facilitar e
otimizar o trabalho.

Capítulo 6.7.4

Nivelamento da
recolhedora

Utilize o nivelamento da recolhedora, deixando-a plana para
melhor eficiência de limpeza e uniformidade no processamente de
separação do material.

Capítulo 6.7.3

6.2. Cabeçalho

O cabeçalho tem como principal função de transmitir do trator, com segurança, todas as energias mecânica,
hidráulica e elétrica, além de tracionar o implemento.

6.3. Sistema de Recolhimento

A plataforma de recolhimento é um conjunto que envolve o rolo recolhedor e as correntes transportadoras com
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taliscas de correias, que tem como principal função recolher todo o material contido nas ruas de café.
Exclusivamente a Master Café 3, tem o sistema da plataforma independente do restante da recolhedora. Sua
principal vantagem é acompanhar a declividade e irregularidades do terreno evitando as perdas de grãos.

6.3.1. Altura da plataforma

A altura da plataforma tem seu acionamento através de um cilindro hidráulico no qual é comandado pelo operador.
- Quando a máquina estiver recolhendo café: a corrente que sustenta deve estar totalmente afrouxada para que
a plataforma acompanhe exatamente a superfície do solo e evite as perdas. A regulagem da profundidade de
recolhimento em relação ao solo apenas depende das rodas-guia.
- Quando a máquina fizer manobra ou transporte até a carreta para bascular: através do acionamento hidráulico
o operador DEVE levantar a plataforma e SOMENTE ao posicionar a recolhedora no início da outra rua de café
que deverá abaixar.
- Transporte a longas distâncias: o operador deverá engatar a corrente que sustenta a plataforma no ganho que
está localizado no cabeçalho conforme a figura ao lado. Transitar longas distâncias com a corrente engatada no
cilindro hidráulico poderá causar desgaste danificando o produto.

Nota: O gancho que está localizado no lado da parte

interna é utilizado para transportes a longa distância. O
localizado na parte externa é o que está vinculado ao
cilindro hidráulico para erguer ou abaixar a plataforma
durante o trabalho para manobras
6.3.2. Rolo Recolhedor

O rolo recolhedor tem a função de jogar para o alto contra as borrachas (taliscas) todo o material contido na leira
para que o processo de recolhimento seja eficiente.
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Quanto mais próximo do solo, mais eficiente será o trabalho do rolo recolhedor já que terá mais contato com o
material enleirado, entretanto, para terrenos irregulares ou com muita pedra, recomenda-se colocar cerca de 1 – 3
cm de altura do solto para evitar o contato no solo e evitar quebras do rolo.

Regule essa altura através das rodas guias. Abaixando as rodas guias o rolo recolhedor trabalhará em uma posição
mais alta em relação ao solo. Utilize essa posição em solos duros ou irregulares, com tocos ou pedras ou com
sulcos de erosão. Dessa forma, evita-se sobrecargas no rolo recolhedor ocasionando vibrações e quebras.
Erguendo-se as rodas guias o rolo recolhedor trabalhará mais rente ao solo. Utilize essa posição em solos soltos,
mais nivelados e onde não haja presença de obstáculos como pedras, raízes e sulcos de erosão.
I. Solte as 3 porcas que prendem as rodas guias.
II. Movimente as rodas guias até encontrar a posição adequada para que o rolo recolhedor (pente) fique rente
ao solo. A posição máxima e mínima é determinada pelo furo oblongo.
III. Reaperte as 3 porcas.

6.3.3. Taliscas

As taliscas têm a função de varrer o café do chão e transportar até o rolo junta através de placas retangulares de
borracha, conforme a figura ao lado.

Nota: Sempre faça o reaperto das porcas que fixam

as borrachas e se atente às condições das mesmas.
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Verifique semanalmente o tensionamento da corrente que transmite todo o torque para rotação do rolo recolhedor.
Para ajustar corretamente, regule o tensionamento através dos esticadores de ambos os lados.
Para otimização do trabalho, o movimento das taliscas são acionadas através de um motor hidráulico o qual
consegue realizar o movimento de reversão do sistema. Assim, para casos de embuxamento de material, tais como
palha muito úmida, pedras, tocos, dentre outros, o operador, através de um simples toque, irá acionar o sistema
reverso da esteira, devolvendo o material retido.
Pressione e mantenha pressionado o botão “Reversão” no painel de controle. O sistema de taliscas se movimentará
no sentido contrário. Assim que o sistema estiver livre (desembuchado) solte o botão para que o movimento do
sistema volte ao sentido normal de trabalho.

6.4. Sistema de Separação e Limpeza

O sistema de separação e limpeza é composto pelo rolo junta, cilindro de trilha, côncavo, peneiras vibratórias,
turbina de sucção e peneira de vazão. Tem a função de separar os grãos de café de todas as impurezas contidas
nas leiras de café: terra, torrões, galhos, pedras, palha e etc.

Atenção: o operador sempre deve ficar atento a

galhos, tocos e pedras grandes. Nestes casos, devese parar a máquina e retirar estes empecilhos da rua
para evitar danos na recolhedora.

6.4.1. Rolo Junta

O rolo junta tem a função de receber todo o material vindo do sistema de recolhimento, em sua largura de trabalho,
e juntar este material mais ao centro para que ele jogue para dentro do côncavo.
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6.4.2. Cilindro Batedor Axial de Baixo Impacto e Côncavo

O eixo axial é um cilindro com uma rosca sem-fim junto com dedos batedores nas extremidades que tem a função
otimizar a separação dos grãos sem danificá-los. Em volta deste eixo há uma peneira (côncavo) na qual irá reter
os materiais de maior volume, passando portanto os grãos e materiais pequenos.

6.4.2.1. Direção dos dedos batedores

Os dedos batedores ajudam a bater os materiais maiores e a movimentar/mecher o material recolhido facilitando
na separação dos grãos com eficiência. Especificamente para a cultura do café, esses dedos têm ângulo de 90°,
conforme a figura abaixo.

Dependendo das condições/características físicas do material (volume de material recolhido, umidade, tipo de solo,
etc) deve-se fazer a regulagem destes dedos para se obter a melhor qualidade, rendimento e sem perdas.
Para isso, deve-se seguir os seguintes passos para regulagem dos dedos batedores:
1) Posição dos dedos batedores.
Deve-se observar o sentido do cilindro axial para que em seguida seja colocado a direção dos dedos batedores. A
ponta dos dedos devem estar direcionados contra o sentido da rotação.
2) Direção dos dedos batedores
Os dedos possuem três posições de trabalho, determinadas a partir das condições do café a ser recolhido. As
posições são as seguintes:
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Posição 1: Essa posição oferece um menor tempo de trilha, pois o material passa mais rápido pelo sistema. É
indicado para lavouras de café menos produtivas, com menor quantidade de massa e mais secas.
Posição 2: Geralmente optam para iniciar o trabalho e ir ajustando conforme forem observando o desempenho
e a capacidade que a recolhedora está trabalhando.
Posição 3: Oferece um maior tempo de separação (pois o material passa mais devagar pelo sistema), evitando
a perda de grãos junto com a palhada que é lançada no final do processo. Indicado para lavouras de café muito
produtivas, com grande quantidade de massa ou com umidade acima do ideal.
3) Distância entre o côncavo e os dedos batedores
Para que ocorra uma boa limpeza pela tela (B), siga o procedimento abaixo:
1) Solte os dedos afrouxando as porcas (D).
2) A cada grupo de três dedos (C), altere a distância entre eles e a tela.
3) Comece da frente para traz do cilindro, deixando uma distância em relação ao côncavo entre 10 a 40 mm (A).

Geralmente são recomendados no início (frente) do cilindro dedos mais distantes do côncavo e ir aproximando do
côncavo até o final do cilindro (traseira da recolhedora).

Nota: Durante a colheita deve-se verificar se estiver
acumulando material/entupindo a peneira do côncavo,
deve-se aproximar os dedos nesta região. Se caso
observar que estiver havendo algum dano mecânico
aos grãos de café, deve-se afastar os dedos do
côncavo.
Nota: Caso seja necessário retirar alguns dedos,

cuide para evitar o desbalanceamento do cilindro,
fazendo a remoção de forma intercalada (um sim,
outro não).

Atenção: Ao erguer a caçamba graneleira para se fazer

a regulagem dos dedos batedores, coloque SEMPRE a
trava de segurança (C) do cilindro hidráulico.
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Dicas:

Sabendo que há uma ampla variação de regulagens no cilindro batedor
recomenda-se que os dedos estejam na posição “aberta (1)” no início
favorecendo o fluxo para não entupir a grande quantidade de material que
entra e no final do eixo colocar os dedos próximos ao côncavo e na posição
“fechada (3)” para bater todo o material que não foi processado ainda. Na
parte intermediária do eixo, posicionar os dedos de acordo com as condições
que se apresentam seguindo as instruções de regulagem acima.

6.4.2.2. Substituição dos dedos de trilha

Caso seja necessário a substituição dos dedos do cilindro axial por desgaste ou quebra proceda da seguinte forma:
a) Eleve a caçamba graneleira e trave o cilindro hidráulico (C) com a trava de segurança que vem junto com a
máquina.
b) Solte os dedos (D) afrouxando as porcas (E).
c) Retire o pino a ser substituído e coloque um novo e original.
d) Reaperte as porcas.
e) Destrave o cilindro hidráulico retirando a trava de segurança.
f) Desça a caçamba totalmente.

Nota: A quebra constante dos dedos batedores pode
ser ocasionado devido a presença de paus e pedras.
Portanto, mantenha-se atento para evitar a entrada
desses materiais na recolhedora.

6.4.3. Peneira de Vibração

A peneira de vibração tem a função de peneirar as impurezas pequenas, principalmente a terra, através do
movimento de vibração gerado através do eixo excêntrico. O movimento de oscilação da peneira conduz o material
não peneirado para a parte traseira da máquina onde passam por outros processos de limpeza que serão explicados
nos próximos tópicos.
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Para a correta regulagem do movimento de vibração, a peneira possui molas, de sustentação e de tração, que tem
a função de estabilizar e aliviar os esforços causados pelo seu movimento. A tensão das molas de tração estará
correta quando você conseguir girar o eixo excêntrico com as mãos e o movimento das peneiras for bem uniforme,
sem trancos ou solavancos.

Para as molas de sustentação, deve-se sempre assegurar que os parafusos estão bem apertados e verificar as
condições de todas as molas. A quebra de uma mola poderá impactar a quebra subsequente das outras.

Nota: O eixo excêntrico de vibração se encontra numa
zona de elevada impurezas, portanto, é essencial sua
limpeza e lubrificação diariamente para evitar a sua
quebra através da abrasão devida a presença de
sujeiras.
Nota: Faça sempre a limpeza e o desentupimento

da peneira. Para isso, remova as tampas laterais e
com o auxílio de um material de limpeza (vassoura,
escovão, compressor de ar) retire os materiais que
restaram na peneira.

Atenção: Sempre coloque as capas de proteção e

mantenha distância quando em funcionamento.
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Para o melhor aproveitamento e distribuição do material na peneira, há divisores de fileiras, conhecidos por “jacarés”,
que auxiliam para um melhor escoamento de impurezas pequenas através da peneira.

Atenção: Certifique-se que a rotação de trabalho da

TDP está correta. O excesso de rotação, excede o
movimento de oscilação na peneira causando a ruptura
dos jacarés e peneiras.
Diariamente faça uma inspeção completa no sistema de peneiras vibratórias removendo manualmente acúmulo
de resíduos ou ramas, pedaços de galhos ou até mesmo pedras e pedaços de metais que foram recolhidos pela
unidade recolhedora. Verifique também o estado das peneiras, pois a passagem de grande quantidade de material
pode ocasionar algum desgaste ou rachadura nas peneiras.

6.4.4. Turbina de Sucção

A retirada de impurezas leves na qual não fora peneirada, irá ser separada através da turbina de sucção. A pressão
de sucção formada para a retirada deste material pode ser regulada através de uma “janelinha”, na qual, se sua
posição estiver fechada, haverá maior pressão na sucção e menor pressão a medida que for abrindo.

Nota: Caso houver ainda alta pressão de sucção, há

uma segunda “janela de regulagem” para ampliar o
ajuste necessário para as condições que se encontram
o material.

Para que possa ser feita a regulagem, deve-se observar as condições que se encontram a leira. Caso estiver um
material mais úmido, deve-se ter maior pressão de sucção devido a um maior peso. A medida que o material for
secando, ele vai se tornando mais leve, inclusive os grãos, portanto numa alta pressão de sucção poderá sugar
as impurezas e os grãos, gerando perdas. Nestes casos, é necessário diminuir a pressão, abrindo as “janelas de
regulagem”.
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Nota: Recomenda-se que a regulagem da pressão

de sucção da turbina seja alterada duas a três vezes
por dia, já que a umidade varia muito ao longo do dia.
No início do dia e final da tarde, há maior umidade,
enquanto que, no meio do dia há maior evaporação e
consequentemente menor umidade.

Nota: Faça sempre a limpeza das pás da turbina

retirando a tampa, verificar figura abaixo. O acúmulo
de sujeira irá sobrecarregar de esforços e haverá o
desbalanceamento da turbina facilitando a sua quebra.

Atenção: Mantenha-se afastado das saídas de palha

grossa e fina. Apesar de parecer que não agride o
corpo humano, um pequeno cisco pode lesionar partes
mais sensíveis do corpo, tais como os olhos, ouvidos,
boca, etc. Portanto, ao atravessar por trás da máquina,
fique afastado, utilize EPI’s e se proteja.

6.4.5. Peneira de Vazão

A peneira de vazão é a última etapa do sistema de separação e limpeza na recolhedora. Ela possui furos de tamanho
ligeiramente superior ao diâmetro dos grãos de café. Este tamanho favorece que apenas os grãos adentrem a
esta peneira, já que as impurezas menores já foram peneiradas ou succionadas através da peneira e da turbina,
respectivamente. Desta forma, “pauzinhos” serão eliminados pela traseira da máquinas.
Inicie trabalhando com a peneira na posição mais plana (horizontal). Se houver perda de grãos de café pela traseira
da máquina, vá aumentando a inclinação da peneira até eliminar as perdas de café.
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Para realizar esta inclinação, siga os seguintes passos:
a) Solte as quatro porcas.
b) Movimente a peneira até a posição desejada.
c) Reaperte as porcas.

6.5. Sistema de Condução dos Grãos

Após o sistema de separação e limpeza dos grãos, a etapa seguinte é transportar estes, sem causar danos
mecânicos, para seu armazenamento. Para isso, os grãos irão passar pelo sistema de condução, na qual irão
ser transportados e elevados até o sistema de armazenamento que se localiza na parte mais alta da recolhedora,
caçamba.

6.5.1. Rosca Transportadora

A rosca transportadora tem a função de conduzir os grãos, na medida que forem escoando da peneira de vazão,
até o elevador de canecas.

Atenção: Ao passar por curvas de nível, lombadas,

buracos e até mesmo fazer manobras em áreas mais
inclinadas, tome o devido cuidado para não bater a
parte traseira da recolhedora.
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6.5.2. Elevador de Grãos

O elevador de canecas irá transportar o café, na vertical, elevando até que se consiga fazer o despejo na caçamba
graneleira. Estas canecas são de polietileno, os quais possuem flexibilidade, amenizando o impacto entre o grão e
a caneca.

Recomenda-se que faça sempre a inspeção e limpeza das canecas, conforme os seguintes passos:
a) Verifique o estado geral das canecas (A) através da tampa de inspeção (B). Observe se as porcas (C) estão
bem apertadas, pois se as canecas se soltarem durante a colheita poderá ocasionar sérios danos ao sistema e
perda de tempo.
b) Verifique o estado dos elos da corrente (D) e se apresentarem desgaste excessivo ou folgas, a corrente deve
ser substituída.
c) Abra a tampa de inspeção inferior (E) para fazer a limpeza das canecas e do fundo do elevador de grãos.
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Atenção: Durante a safra, evite a presença de água

para a limpeza das canecas pois a umidade pode
favorecer a aderência de impurezas, formando crostas
e possíveis quebras das canecas, consequentemente.

Verifique também se a corrente que faz a transmissão mecânica do movimento das canecas estão centralizadas e
ajustadas através da tampa de inspeção (F) e se necessário faça , para isso:
a) Afrouxe as porcas (5) dos 2 tensionadores localizados na parte superior do elevador de grãos.
b) Aperte as porcas (7), dos dois lados do elevador, até que as extremidades do eixo (8) estejam alinhadas.
Confira a tensão da corrente através da tampa de inspeção.
c) Reaperte as porcas (5) para o suporte (6) ficar fixo mantendo a regulagem.

6.6. Sistema de Armazenamento

Após todo o recolhimento, separação, limpeza e condução dos grãos, é necessário o armazenamento destes grãos.
Para isso, a Master Café 3 possui caçamba própria com capacidade de 3.000 litros.
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Atenção: Mesmo a recolhedora tendo seu

armazenamento próprio, recomendamos sempre fazer
o seu basculamento no carreador da mesma área.
NÃO DEVE FAZER O TRANSPORTE DE LONGAS
DISTÂNCIAS COM A CAÇAMBA CHEIA.
6.6.1. Caçamba Graneleira

O armazenamento próprio da caçamba graneleira otimiza o serviço.
Para o basculamento da caçamba é necessário acionar os cilindros hidráulicos através do comando do trator.

Assim, primeiramente deve-se apertar o botão com referência “caçamba” no modo on para permitir o fluxo hidráulico
nos pistões. Em seguida, movimente a alavanca do trator correspondente a este circuito para trás até erguer por
completo a caçamba graneleira. Quando todos os grãos tiverem sido despejados, movimente a alavanca para frente
até abaixar completamente a caçamba graneleira.
Recomenda-se que para evitar perdas de grãos no chão, a distância máxima entre a caçamba da recolhedora e o
transbordo/carreta deve ser de 500 mm.

Nota: Antes de engatar a recolhedora ao trator,
verifique se o fluxo hidráulico do trator é suficiente
para a demanda de óleo na recolhedora, conforme a
tabela de Características Técnicas da Master Café 3.

Nota: Antes de iniciar o trabalho diário, verifique o
estado de limpeza da caçamba. Qualquer impureza
poderá limitar a qualidade do café recolhido.
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Atenção: Verifique se a altura de basculamento é

compatível com a altura do transbordo/carreta.

Atenção: Faça sempre o basculamento em áreas

planas. Nunca faça o basculamento em áreas que há o
risco de tombamento.

Atenção: Sempre que for fazer o basculamento,

verifique se há algum obstáculo que possa interferir
no acionamento hidráulico da caçamba, tais como fios
elétricos, presença de árvores, etc.
6.6.2. Rosca Esparramadora

A rosca esparramadora tem a função de espalhar os grãos na caçamba quando cheia, distribuindo da maneira mais
uniforme possível, sem danificar estes grãos.

Nota: Seu acionamento é por um motor hidráulico

no qual está ligado a bomba da recolhedora, desta
forma, assim que é acionado a TDP do trator é ligada
este eixo.
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Atenção: Nunca entre na caçamba com a máquina

em funcionamento ou entre em contato com os pontos
móveis da máquina pois há risco de acidente.

6.7. Painel de Controle

O painel de controle tem vários dispositivos que poderão otimizar e facilitar o trabalho, além de ter maior autonomia
sobre a recolhedora. Os dispositivos que poderão ser controlados são: altura da plataforma recolhedora, acionamento
para basculamento da caçamba, sistema de reversão da plataforma recolhedora, nivelamento da recolhedora
(manual ou automático) e rodas direcionais.

6.7.1. Altura da plataforma recolhedora e acionamento dos cilindros hidráulicos da caçamba

Através de um comando hidráulico do trator, este irá acionar tanto a altura da plataforma, utilizado para manobras
e regulagens, quanto o acionamento dos cilindros hidráulicos da caçamba, para basculamento.
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Para acionamento dos cilindros hidráulicos da caçamba para basculamento é necessário que a plataforma esteja
totalmente abaixada, para maior estabilidade, e acionar o botão do controlador “caçamba”. Em seguida é só mover
a mesma alavanca do comando hidráulico do trator que comanda a altura da plataforma recolhedora.

Nota: Após bascular todos os grãos, verifique se a

caçamba voltou para sua posição de início (repouso).
Caso não estiver, o elevador de canecas não estará
alinhado com a caçamba, vazando grãos para fora da
caçamba e consequentemente gerando perdas.

6.7.2. Sistema de reversão da plataforma recolhedora

O sistema de reversão é utilizado apenas para casos de entupimento no recolhimento, seja por materiais com maior
umidade, pedras, tocos, entre outros. Através do pressionamento do botão “reversão” do controlador, é emitido um
sinal elétrico no bloco para alterar o sentido do fluxo do motor hidráulico e consequentemente altera o sentido do
movimento de recolhimento.

6.7.3. Nivelamento da recolhedora

Se a recolhedora estiver trabalhando num terreno com irregularidades, a plataforma recolhedora irá acompanhar
essa desuniformidade do terreno de forma a obter menor perda de grãos, enquanto que a recolhedora permanecerá
nivelada. Isso acontece devido a presença de um cilindro hidráulico, que está acoplado ao chassi, o qual tem a
função de erguer ou abaixar a máquina.
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O seu comando de nivelamento poderá ser automático ou manual, assim o operador poderá fazer a respectiva
opção pelo controlador. Para casos do terreno ser regular e plano, pode-se optar em utilizar o modo manual já que
não será necessário o autonivelamento da recolhedora; nessas condições não é necessário ter um fluxo hidráulico
contínuo. Estando o botão “Geral” no modo “manual”, o operador poderá controlar o nivelamento da recolhedora
através da alavanca manuseando-a no sentido vertical (para baixo ou para cima).

Utilizando o sistema automático, o operador não precisa se preocupar em manter a recolhedora nivelada, já que a
própria estaria fazendo sua autocompensação. O auto nivelamento da recolhedora se dá através da comunicação
de um sensor (inclinômetro, vide figura acima), que se encontra fixo no cabeçalho e envia um sinal correspondente
a declividade do terreno para o cilindro hidráulico que responde com seu acionamento inverso ao ângulo formado
do terreno, mantendo a recolhedora sempre na horizontal. Portanto, para áreas com declividades e irregularidades,
recomenda-se manter a chave “geral” no modo automático.

Atenção: Ao realizar o transporte da recolhedora a

longas distâncias, fixe SEMPRE o pistão de nivelamento
da recolhedora através da trava de segurança
representada acima.

Atenção: NUNCA retire o bloco de comando do

cilindro hidráulico sem colocar a trava de segurança,
conforme as figuras acima.
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6.7.4. Rodas direcionais

Para maior facilidade e ganho de tempo operacional, o operador do trator, ao fazer manobras com a recolhedora,
pode ter o auxílio das rodas direcionais comandadas através da alavanca do controlador movimentando para as
laterais.

O esterçamento das rodas é realizado através do acionamento de um cilindro hidráulico o qual muda a direção de
acordo com o operador manusear na alavanca do controlador. Entre as duas rodas há uma barra que auxilia na
sincronização das rodas para que elas sempre realizem o mesmo ângulo direcional.

Atenção: Ao transportar no caminhão a recolhedora,

trave as rodas direcionais fixando a barra no eixo de
roda.
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7. Operando a Recolhedora.
Nota: Cabe ao operador da máquina adequar estes

procedimentos à sua realidade.

Nota: Conheça todas as instruções de segurança
antes de operar a Recolhedora pela primeira vez.

7.1. Recomendações antes de operar a máquina

Sempre que ligar o trator, DEVE-SE antes verificar os seguintes passos:
i. No interior da máquina não existam objetos soltos, animais ou qualquer material que possa causar danos ao
equipamento ou às pessoas.
ii. Na área de trabalho não haja obstáculos à operação de recolhimento (pedras, tocos etc.)
iii. A recolhedora esteja corretamente engatada ao trator, conforme instruções no capítulo 4.1 deste manual.
iv. O eixo cardan esteja corretamente instalado, conforme instruções deste manual.
v. Todos componentes estejam engraxados e os níveis de óleo estejam corretos, conforme instruções deste
manual.
vi. A recolhedora esteja corretamente regulada, conforme instruções do item 6 deste manual.
vii. Não haja pessoas ou animais na área de trabalho ou em volta da máquina. Caso exista solicite que
mantenham a distância suficiente para evitar acidentes.
viii. A área de trabalho esteja isolada para impedir a chegada de pessoas estranhas.

Atenção: Antes de iniciar os trabalhos esteja utilizando

todos os dispositivos de EPIs tais como macacão,
calçados, óculos, luva, máscaras e protetores de
ouvido.
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Atenção: A recolhedora deve ser usada exclusivamente

por um único operador, situado no banco do operador
do trator, ao qual a máquina esteja engatada.

7.2. Procedimentos de uma operação normal

1. Antes de ligar a recolhedora certifique de que a preparação, regulagens e lubrificação foram feitas
corretamente.
2. Ligue o trator e acione a tomada de potência, deixando a rotação adequada (540rpm), através da aceleração
do trator.
3. Alinhe a Recolhedora na frente da primeira leira.
4. Mova a alavanca do trator correspondente ao comando da altura da plataforma recolhedora até que a mesma
esteja totalmente abaixada, “solta”, sem tração na corrente que sustenta a plataforma recolhedora.

5. Engate a marcha que proporcione a velocidade adequada.

Nota: Sempre que for alterar a velocidade de trabalho

deve-se mudar a marcha do trator; para aumentar ou
diminuir a rotação da tomada de potência, utilize a
aceleração.

6. Faça o recolhimento deslocando o trator na velocidade adequada, conforme orientação. Recomenda-se que,
para operadores inexperientes ou no início de safra, comece o trabalho em baixa velocidade para ganhando
conhecimento do funcionamento de recolhimento, para que aos poucos possa aumentar a velocidade.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

VELOCIDADE DE SEGURANÇA

1- Cafezal que nunca teve preparo do terreno para
mecanização de colheita e/ou com muita irregularidade,
tocos, pedras e/ou com declive muito acentuado

800 m/h

2- Cafezal em processo de adequação à colheita
mecanizada e/ou com poucas irregularidades, sem tocos,
pedras e/ou com topografia de inclinação mediana.

800 a 1.400 m/h

2- Cafezal com terreno uniforme e preparado para
colheita mecanizada, sem irregularidades, tocos pedras e
com terreno plano ou levemente inclinado.

1.400 a 2.200 m/h

Nota: A eficiência e o rendimento da recolhedora

depende das condições que se apresentam nas ruas
de café, ou seja, sem irregularidades, presença de
“matos” no meio da rua, espaçamento das entrelinhas,
eficiência da arruação e enleiramento e das condições
do material.

7. Durante o trabalho, as condições que encontrarão as leiras poderá variar ao longo do dia devido a variação de
umidade e temperatura. Portanto, sempre verifique a qualidade de limpeza dos grãos recolhidos e se necessário,
refaça as devidas regulagens conforme citado no capítulo 6.

Atenção: Esteja sempre atento caso houver algum

obstáculo no meio da rua que possa causar danos ao
trator e à recolhedora. Tocos, pedras, cafezal fechado,
troncos, entre outros, podem danificar e até mesmo
entortar os eixos, não cabendo a garantia da peça.
8. Ao realizar manobras, sempre LEVANTE a unidade recolhedora e DESLIGUE a tomada de potência. Durante
as manobras, para maior facilidade do operador, faça o esterçamento das rodas através do movimento da
alavanca do controlador para as laterais.
9. Ao chegar no final da rua espere cerca de 30 segundos antes de desligar a TDP, até que todo material contido
no interior da recolhedora seja processado.
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10. Para realizar o basculamento dos grãos de café:
• Faça o descarregamento dos grãos em local plano
• Certifique-se de que a tomada de potência do trator está desligada.
• Verifique se a recolhedora está próxima do transbordo/carreta para basculamento. No máximo 500 mm de
distância.
• Acione, no controlador, o botão da “Caçamba” no modo “on” e movimente a mesma alavanca, de comando da
altura da plataforma recolhedora, para trás até erguer por completo a caçamba graneleira.
• Quando todos os grãos tiverem sido despejados, movimente a alavanca para frente até abaixar completamente
a caçamba graneleira. Certifique que o posicionamento da caçamba ficou alinhado com a saída de grãos do
elevador de canecas.

Nota: Evite transitar excessivamente com a

Recolhedora carregada fora ou dentro da área de
recolhimento.

7.3. Sistemas de segurança

A recolhedora Master Café 3, segue as normas NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos e
a NR-31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura. Portanto, deve ser seguidas todas as recomendações
conforme este manual para segurança do operador.
• Todas as partes móveis (cardans, polias, engrenagens, etc) estão sob a proteção de capas de plástico no qual
evita o contato direto com o operador.
• Para maior conservação das mangueiras hidráulicas diminuindo o risco de vazamento de óleo, há um suporte,
conforme a figura ao lado, para que a mangueira não fique largada, evitando com contato com solo.
• Todos os pontos que podem haver riscos, há adesivos amarelos que atentam o operador e auxilia como deve
ser os procedimentos.
• No caso de manutenção/regulagem dos dedos batedores, deve ser colocada uma trava de segurança nos
cilindros hidráulicos. A trava de segurança pode ser guardada num compartimento da própria recolhedora
conforme a foto abaixo.
• Se houver a necessidade de fazer alguma manutenção, regulagem ou reparo, desligue o trator e se possível,
não deixe a chave no contato.
• Use os equipamentos de proteção (EPI) conforme já citados no início deste manual.
• Utilize SEMPRE a capa de proteção do cardan.
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• DIMINUA a rotação do motor antes de ligar e desligar a TDP. Caso houver o acionamento/desarme da tomada
de potência em alta rotação provocará um alto impacto (tranco) nas transmissões mecânicas, podendo até
mesmo causar danos mecânicos nas peças.
• Sempre fique atento à rede elétrica, ao fazer o descarregamento da caçamba graneleira, pois há PERIGO de
descarga elétrica.
• NUNCA permaneça na plataforma de inspeção durante o trabalho da máquina em movimento.
• Caso houver algum embuchamento na recolhedora, NUNCA utilize os pés ou mãos para desentupir.

Atenção: Qualquer imprevisto que possa surgir

durante o trabalho, seja tombamento do trator,
desacoplamento do implemento, reparos, manutenções,
etc, PRIMEIRAMENTE DESLIGUE o trator.

7.4. Manobras

Ao realizar manobras, desligue a tomada de potência e erga e plataforma recolhedora. Evite fazer manobras
com ângulo crítico. Ao realizar uma curva, fique atento ao cardan, verifique as condições máxima e mínima de
sobreposição do eixo cardan ao realizar manobras. Consulte o capítulo 5.2.1.
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7.5. Embuchamento

Em casos de embuchamento, ou seja, enrosco do material recolhido com as partes móveis da máquina, acione o
sistema reverso do controlador para que devolva o material que ficou na plataforma recolhedora para fora.
Caso a recolhedora continue embuchada, é provável que este material enroscado esteja no rolo junta ou cilindro
batedor. Nestes casos, desligue a recolhedora, retire as tampas ou chapas de carenagem do local enroscado e com
o auxílio de um martelo e uma talhadeira ou barra de ferro, bata no material enroscado até desenroscar.

Atenção: Não utilizar braços, pernas ou qualquer

parte do corpo para tentar desembuchar a recolhedora.

7.6. Basculamento

Para otimização do trabalho, sempre que terminar o recolhimento de uma rua, se atente ao nível de grãos da
caçamba. Se estiver consideravelmente cheia, aproveite para descarregar antes de iniciar o trabalho numa nova rua.
Ao fazer o descarregamento, se atente a altura do transbordo/carreta e verifique se a altura da carreta será
adequada para a altura de descarregamento.
Em seguida, aproxime a recolhedora o mais próximo da carreta, a distância máxima que deve ficar entre os
implementos é de 500 mm.
Para acionamento dos cilindros hidráulicos da caçamba acione o botão “caçamba” do controlador no modo on e em
seguida acione a alavanca do trator referente ao circuito de fluxo hidráulico que vai até a caçamba.
Caso houver pessoas próximas, peça para que mantenham distância a fim de evitar qualquer risco de se machucar
e devido a poeira.

Recomenda-se que após todo o descarregamento e diminuição da poeira, faça este trabalho.

MANUAL MASTER CAFÉ 3 | MIAC - 59

Nota: Sempre que for fazer o descarregamento, se

atente que o local deve ser plano para evitar o risco
de tombamento da recolhedora.

Atenção: Nunca permita a presença de pessoas em

cima do transbordo/carreta.

7.7. Fim da jornada de trabalho diária

a) Antes de desligar o trator mantenha a recolhedora em funcionamento por ao menos 60 segundos até a
completa eliminação de todas as impurezas do interior da máquina.
b) Certifique-se de que o tanque graneleiro esteja vazio. Descarregue o resto do material, se necessário.
c) Ao desligar o motor, retire a chave do contato e a mantenha em seu poder.
d) Antes de realizar qualquer operação/manutenção na máquina espere que as partes quentes se esfriem.
Somente então faça uma inspeção, limpeza e a manutenção necessária
e) Durante o tempo em que a máquina estiver parada posicione em local que não obstrua a passagem e que
não cause perigo a veículos, pessoas ou animais.

7.8. Componentes pressurizados

A Master Café 3 possui em seus sistemas diversos acionamentos hidráulicos, sejam eles acionados através da
bomba hidráulica (capítulo 5.4) ou pelo trator (capítulo 5.3). Dessa forma, é importante que toda a vazão e pressão
dos sistemas estejam de acordo com o valor requerido pelos motores e cilindros hidráulicos.
TODAS AS VÁLVULAS JÁ VÊM AJUSTADAS DE FÁBRICA, portanto não é necessário mexer. Em caso de
regulagem pelo próprio operador, deve-se ter em mãos um manômetro e seguir as recomendações de pressão nas
válvulas conforme a tabela abaixo:
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PRESSÃO
VAZÃO DE
PODE
DE
TRABALHO
SER
TRABALHO (bar)
(L/min)
REGULADO?

ITEM

BLOCO DE
COMANDO
(modelo)

FUNÇÃO

162.778-4

BLFP 2550

Regulagem de Vazão e Pressão

180

50

Somente a
Vazão

128.373-3

BLFP 2478

Introdução e Direcionamento das
rodas

170

30/50

Não

132.405-3

BLFP 1817

Bloco de Retenção Pilotada Dupla
(Cilindros Roda e Inclinação)

X

X

Não

165.249-6

BLFP 2583

Travar Fluxo de Óleo da
Caçamba

X

X

Não

165.248-2

BLFP 2582

Inverter Rotação da Esteira
Recolhedora

X

X

Não

Caso seja necessário a troca de algum componente hidráulico, segue abaixo algumas informações técnicas com
seus respectivos códigos:
ITEM

FUNÇÃO

COMPONENTE

QTDE

179.376-7

Cilindro Hidráulico 2.1/2” x 171,20mm (com Rótulas)

Autocompensação

1

179.374-0

Cilindro Hidráulico 2.1/2” x 110,00mm

Direcionamento das rodas

1

157.954-6

Cilindro Hidráulico 2” x 1” x 210mm

Levante da plataforma

1

125.550-5

Bomba Hidráulica de Engrenagem 43cc

Conjunto Hidráulico

1

165.264-7

Motor Hidráulico OMS 315 - 1.1/4” - G1/2”

Esteira recolhedora

1

043.505-4

Motor Hidráulico OMP X 400 - 1” - G1/2”

Condutor/elevador de canecas

1

162.987-6

Motor Hidráulico OMP 315-1” - 1/2”

Rosca esparramadora

1

159.905-0

Cilindro Hidráulico 2.1/2” x 2” x 1142mm

Caçamba

2

162.778-4

Bloco de Comando

Regulagem de vazão e pressão

1

128.373-3

Bloco de Comando “Inclinação/Direção”

Inclinação e direcionamento das
rodas

1

132.405-3

Bloco de Comando “Pilotagem Dupla”

Bloco de retenção pilotada dupla
(cilindros da roda e inclinação)

2

165.249-6

Bloco de Comando

Travar fluxo de óleo da caçamba

1

165.248-2

Bloco de Comando

Inverte rotação da esteira
recolhedora

1

A rotação ideal de funcionamento da bomba hidráulica é equivalente a rotação de 540 RPM da tomada de força
do trator, portanto, para evitar a quebra e o funcionamento com a melhor eficiência, obedeça a rotação adequada.
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Nota: Verifique também se a caixa de óleo está com

o nível de óleo adequado e se o filtro se encontra
limpo. Sempre mantenha o filtro limpo para que a
bomba não force e acabe quebrando.

Atenção: NUNCA ligue ou desligue TDP em alta

rotação pois pode danificar o eixo da bomba.

7.9. Porta manual

A recolhedora conta com acessórios para armazenar e proteger o manual facilitando ao operador o fácil acesso
para as instruções através deste manual. Desta forma, guarde este manual sempre neste local caso aconteça um
imprevisto ao operador, o mesmo possa facilmente ter em mãos acesso ao manual.

7.10. Emergências

PARA SEGURANÇA DO OPERADOR, DEVE-SE SEMPRE EVITAR RISCOS. Para isso, obrigue o operador a ter
conhecimento sobre como operar as máquinas e implementos com cautela.
Num caso de emergência, a primeira ação a se fazer, SEMPRE, é desligar o trator.
Durante a entrega técnico, será instruído todas as regulagens, condições de trabalho, segurança, cuidados,
manutenção e conservação. Desta forma, com a participação do operador, poderá auxiliá-lo em como operar a
máquina, facilitando o seu trabalho.
A MIAC também faz treinamentos operacionais sobre seus produtos, abordando todos os detalhes necessários para
o conhecimento do operador. Geralmente esses treinamentos acontecem de acordo com a demanda da revenda,
na qual tem parceria com a empresa. Desta forma, consulte com sua revenda para verificação destes treinamentos.
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Nota: Participar dos treinamentos e da entrega
técnica, não exime o operador de fazer a leitura deste
manual.

8. Lubrificação, manutenção, inspeção e reparos
8.1. Antes de iniciar qualquer manutenção

A correta manutenção da recolhedora prolonga sua vida útil além de garantir um ótimo serviço, seja na sua
eficiência, rendimento e na qualidade dos grãos. Para isso é sempre necessário que se faça revisões em locais
específicos, conforme citado no capítulo 8.3.
Para qualquer tipo de manutenção, recomenda-se que a recolhedora e o trator estejam totalmente desligados e em
um local plano, para que o operador não corra o risco e até mesmo para facilidade do seu trabalho.

Atenção: Não se esqueça, após fazer a manutenção de

toda a recolhedora, de recolocar as capas de proteção
em todos os locais com partes móveis (cardan, polias,
engrenagens, entre outros).
a) Verifique se a máquina está completamente parada e imobilizada. Coloque calços nos rodados para evitar
qualquer movimento do equipamento.

b) Se utilizar ar comprimido para limpeza da máquina utilize máscara para poeira e óculos de proteção.
c) Não faça reparos para os quais você não tenha capacitação. Recorra ao pessoal especializado.
d) Caso seja necessário elevar a máquina utilize cintas, cordas ou correntes que suportem o peso a ser erguido
e que estejam dentro das normas vigentes.
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Atenção: Se for necessário erguer a caçamba

graneleira, coloque o calço mecânico no cilindro
hidráulico para impedir o movimento da caçamba.
e) Somente realize as operações descritas nesse manual. As demais operações não citadas são proibidas e
devem ser feitas pela revenda, oficinas especializadas ou pelo próprio fabricante.
Lembre-se que a correta manutenção e limpeza da máquina reduzem a possibilidade de quebra ou acidentes,
minimizando também os custos com reparos. Caso seja necessário substituir peças, utilize peças originais. Em
caso de reparos consulte antes o pessoal especializado de uma revenda autorizada para melhor orientação sobre
o serviço a ser executado.

8.2. Lubrificação

PONTO

CÓDIGO DO ITEM

COMPONENTE

1

156.766-0

Estrutura Esticador Frontal Cabeçalho

2

121.378-7

Suporte Tampa Cabeçalho

3

156.766-0

Estrutura Esticador Frontal Cabeçalho

4

156.790-2

Chapa Traseira Estrutura Centra Cabeçalho

5

129.954-7

Chapa Tampa Rolo Frontal Esteira

6

167.221-0

Mancal/Rolamento P206/PEE.HC206-AP-TRL (1 linha)

7

164.572-4

Estrutura Suporte Rolo Liso Esteira MCIII Nova

8

164.569-5

Chapa Esticador Esteira Esquerda MCIII Nova

9

164.595-4

Suporte Esticador Motor MCIII

10

164.572-4

Estrutura Suporte Rolo Liso Esteira MCIII Nova

11

167.221-0

Mancal/Rolamento P206/PEE.HC206-AP-TRL (1 linha)

12

128.954-7

Chapa Tampa Rolo Frontal Esteira

13

164.572-4

Estrutura Suporte Rolo Liso Esteira MCIII Nova

14

164.858-3

Chapa Suporte Mancal Rosca Monobloco

15

164.698-0

Suporte Esticador Motor Hidráulico Condutor MCIII

16

164.854-9

Chapa Estrutura Tampa Rolo Junta Master Café III

17

164.747-0

Estrutura Caixa de Ar MCIII

18

164-711-4

Estrutura Boca Alimentadora MCIII
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PONTO

CÓDIGO DO ITEM

19

164.711-0

Estrutura Boca Alimentadora MCIII

20

134.261-8

Chapa Arruela Mancal Condutor Inferior

21

072.800-8

Protetor Roscao

22

134.280-3

Suporte Esticador Lateral Esquerda Condutor

23

134.261-8

Chapa Arruela Mancal Condutor Inferior

24

179.376-7

Cilindro Hidráulico 2.1/2” x 1.1/2”x171,20mm (com rótulas)

25

179.376-7

Cilindro Hidráulico 2.1/2” x 1.1/2”x171,20mm (com rótulas)

26

164.709-9

Conjunto Tamboração Completo MCIII

27

179.374-0

Cilindro Hidráulico 2.1/2” x 1.1/2”x171,20mm

28

179.374-0

Cilindro Hidráulico 2.1/2” x 1.1/2”x171,20mm

29

122.059-1

Estrutra Caixa Superior

30

124.733-1

Acoplamento Bomba Completo

31

177.219-2

Estrutura Viga de Roda

32

177.236-0

Montagem Barra Estabilizadora

33

155.551-0

Estrutura Suporte Excentrico Vibrador

34

155.551-0

Estrutura Suporte Excentrico Vibrador

35

161.247-3

Conjunto Mancal Articulador Vibrador

36

161.604-6

Hastes das Torres Caçamba MCIII

38

161.604-6

Hastes das Torres Caçamba MCIII

39

159.905-0

Cilindro Hidráulico 2.1/2”x2”x142mm

40

161.604-6

Hastes das Torres Caçamba MCIII

41

161.604-6

Hastes das Torres Caçamba MCIII

42

161.604-6

Hastes das Torres Caçamba MCIII

43

159.905-0

Cilindro Hidráulico 2.1/2”x2”x142mm

44

164.670-2

Estrutura Torre Traseira Caçamba MCIII

45

161.604-6

Hastes das Torres Caçamba MCIII

46

159.905-0

Cilindro Hidráulico 2.1/2”x2”x142mm

47

140.954-4

Suporte Motor Hidráulico

48

164.608-0

Estrutura Torre Frontal Caçamba MCIII

49

161.604-6

Hastes das Torres Caçamba MCIII

80

159.905-0

Cilindro Hidráulico 2.1/2”x2”x142mm

37

161.604-6

COMPONENTE

Hastes das Torres Caçamba MCIII
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Estrutura do Cabeçalho (164.507-0)

Estrutura Esteira (164.527-0)

Estrutura Tamborão (164.709-9)

Estrutura Tamborão (164.709-9)
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Cilindros Hidráulicos: Compensação e rodas direcionais

Conjunto Eixo Roda MCIII - 164.806-3

Vibrador Completo MCIII - 161.263-8

Estrutura Articulação Caçamba
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Estrutura Sistema Levante

8.3. Itens de manutenção periódica
HORAS TRABALHADAS

DESCRIÇÃO

10H OU 50H OU 200H OU 600 OU 1000
DIÁRIO DIÁRIO DIÁRIO DIÁRIO HORAS

Lubrificação dos cardans
Troca de óleo da caixa de transmissão
Limpeza / troca de filtro de óleo do trator
Verificação do estado das correias
Verificação do estado das correntes
Verificação das condições das borrachas reoclhedora
Reapertar os parafusos das taliscas
Verificação se há pinos batedores quebrados
Reapertar os parafusos das molas de sustentação
Limpeza do côncavo
Limpeza da peneira vibratória
Lubrificação do eixo excêntrico
Verificação do estado e limpeza das pás da turbina
Verificação do estado do envolvente
Desentupir peneira de vazão
Verificação do estado das canecas
Reaperto dos parafusos da caneca
Reaperto dos parafusos das rodas
Limpeza do elemento filtrante de ar
Limpeza do elemento filtrante da caixa de óleo
Lubrificação do circuito hidráulico da bomba **
Calibragem dos pneus
Verificação do desgaste do cilindro axial
Mancais e rolamento
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

8.4. Pneus

A correta calibração dos pneus determina, em grande parte, a sua vida útil.
Verifique a pressão semanalmente e, se necessário, calibre os pneus (frios) conforme tabela abaixo:

ITEM

COMPONENTE

LOCAL

QUANTIDADE

128.086-2

Roda Agrícola Completa

Roda Agrícola

2

128.147-3

Pneu 10.5/80-18 - 10 Lonas

Roda Agrícola

2

128.146-0

Roda Agrícola DW 9” x 18” - 6 Furos-Esp. 4,75

Roda Agrícola

2

128.149-0

Câmara de Ar Pneu 10.5/80-18

Roda Agrícola

2

Troca dos pneus
Em caso do pneu furar ou amassar/rachar a roda, é necessário realizar o conserto do pneu ou a sua troca. Para
isso deve-se seguir os seguintes passos:
1. Para realizar a troca do pneu, a recolhedora DEVE estar em local plano
2. É recomendado para trocar o pneu, a recolhedora esteja acoplada ao trator para melhor fixação e estabilidade.
3. Utilize calços para fixação da posição do trator e para suporte no lado contrário ao pneu que será trocado.
4. Com o auxílio de uma chave de roda, afrouxe os parafusos.
5. Com o auxílio de um macaco, posicione no eixo da roda, o mais próximo do pneu com problema, e devagar
vá erguendo a recolhedora até o ponto que a roda estiver sem contato com o solo.
6. Retire os parafusos e em sequência todo o pneu
7. Após o reparo ou troca do pneu, posicione, encaixe e alinhe o pneu
8. Aperte os parafusos
9. Abaixe a recolhedora novamente para o solo
10. Reaperte os parafusos assegurando-se de que estão bem apertados
11. Verifique a pressão do pneu conforme informado anteriormente.

Atenção: Nunca faça a troca dos pneus com a

caçamba cheia para evitar riscos de tombamento e a
quebra dos componentes devido ao peso da carga.
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8.5. Correias e correntes
Correias

I. Correias para transmissão de potência
Verifique semanalmente a tensão (folga) das correias pressionando-as com o polegar no ponto médio entre as polias
e no lado oposto ao esticador (A). O valor dessa folga não pode ser maior que o indicado para cada tipo de correia.
Se a folga for maior ajuste a tensão na correia, conforme as instruções abaixo:
a) Solte a porca B
b) Gire a porca C no sentido de afrouxar ou esticar a correia, conforme necessidade.
c) Reaperte a porca B e confira a folga da correia.
ITEM

COMPONENTE

LOCAL

QUANTIDADE FOLGA (cm)

134.630-2 Conj. “TRIO” Correia Canal “V” C-83 (lisa)

Rolo Junta

1

1a2

032.992-2 Correia Canal “V” B-103 (lisa)

Turbina

3

1a2

025.044-0 Correia Canal “V” (lisa)

022.687-2 Correia Canal “V” B-72 (lisa)

Cabeçalho
Excêntrico

2
2

1a2
1a2

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 houver 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.

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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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 mantenha alinhada. Mantenha a chaveta na posição original.
e) Reaperte o parafuso de fixação da polia.

II. Correias laminadas (para transporte)

São utilizadas correias laminadas para transporte e direcionamento do café que são os raspadores, esteira e no
condutor. As correias laminadas que se encontram na plataforma recolhedora por estarem em contato com o solo,
têm um desgaste natural. Por esse motivo, verifique semanalmente o estado das correias evitando perdas de café
caso elas estiverem rasgadas.
ITEM

COMPONENTE

LOCAL

QUANTIDADE

121.759-3

Correia Laminada 6 Lonas x 127 x 1160mm

Esteira

6

164.576-9

Correia Laminada 6 Lonas x 157 x 335mm

Plataforma Recolhedora

2

164.575-5
159.286-1
121.729-0

Correia Laminada 6 Lonas x 157 x 270mm
Correia Laminada 6L x 122 x 197mm

Correia Laminada 8 Lonas 127 x 1160

Plataforma Recolhedora
Elevador de Grãos

Plataforma Recolhedora

Correntes

2
2
1

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.
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Verifique semanalmente a tensão (folga) das correntes pressionando-as com o polegar no ponto médio entre as
engrenagens. O valor dessa folga não pode ser maior que o indicado na tabela 2 para cada tipo de corrente. Se a
folga for maior ajuste a tensão conforme exemplo abaixo:
a) Solte a porca A1 do tensionador
b) Ajuste a posição do tensionador de modo a obter a tensão desejada.
c) Reaperte a porca A1 e confira a tensão.

A1

ITEM

QUANT. FOLGA
(cm)

COMPONENTE

LOCAL

121.380-2

Corrente ASA 60/2 3/4” x 1580mm

Caixa de inversão do cilindro batedor 1,58

171.076-0

Corrente CA 557 K39 4x4 x 1946mm Esteira

Bomba Hidráulica

0,49

105.257-0 Corrente CA-550 x 5460mm

Elevador de Grãos

1

016.881-0 Corrente RC 50/1 R ASA

Esteira para Rolo Recolhedor

163.065-7 Corrente ASA 60/2 3/4” x 1580mm

020.094-0 Corrente de Elo 160B Zincada

Plataforma

044.453-0 Esteira Recolhedora (motor hidráulico) Motor hidráulico para esteira

3

6

2,217
1,55

1a2
1a2
1a2
1a2
1a2
1a2
1a2

Nota: Mantenha as correntes limpas. Não utilize

graxa nas correntes, pois ela não penetra entre elos
e dedos, além de favorecer o acúmulo de impurezas.

Montagem dos elos de emenda da corrente

O grampo dos elos de corrente deve ficar com a abertura voltada para o lado contrário ao sentido de rotação da
corrente, conforme mostra a figura ao lado.
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Engrenagens

Verifique sempre os desgastes dos dentes das engrenagens e ao ver as mesmas com desgaste, tenha sempre uma
engrenagem de mesma dimensão e material para rápida substituição no caso de quebras.

8.6. Cilindros Hidráulicos

Os cilindros hidráulicos têm a função de promover o movimento longitudinal com uma elevada força, auxiliando no
carregamento da parte acoplada da recolhedora, seja o chassi, a plataforma ou a caçamba.
Em caso de haver grande esforço pelos cilindros hidráulicos, verifique se os mesmos estão em perfeito em estado,
ou seja, não estão com vazamentos de óleo.

Atenção: Verifique se a vazão e pressão fornecidas

pela bomba do trator adequam às necessidades para
funcionamentos dos pistões.

Nota: Os cilindros hidráulicos são fabricados de

acordo com a necessidade de tamanho e força
para cada particularidade da recolhedora. Por isso,
se for necessário, se atente ao modelo exato para
substituição

8.7. Elevador de Grãos

Faça a limpeza das canecas semanalmente. O acúmulo de impurezas contidos no fundo do condutor ou nas próprias
canecas, poderá impactar em maiores danos ocorrendo possíveis quebras das mesmas. Abra a tampa de inspeção
inferior (J) para fazer a limpeza das canecas e do fundo do condutor.
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Atenção: Com a quebra de uma caneca,

consequentemente irá sobrecarregar as outras canecas
na sequencia, provocando as suas quebras também.

Para verificar o estado geral das canecas (F), retire a tampa de inspeção (G). Além disso, observe se as porcas (H)
estão bem apertadas, pois se as canecas se soltarem durante a colheita poderá ocasionar sérios danos ao sistema
e perda de tempo. Verifique o estado dos elos da corrente (I) e se apresentarem desgastes excessivo ou folgas a
corrente deve ser substituída.

ITEM

COMPONENTE

010.796-9 Caneca Plástica Polipropileno

LOCAL

QUANTIDADE

Elevador de Grãos

32

O movimento de condução para o transporte dos grãos também deve ser totalmente alinhado e uniforme, caso
contrário, poderá haver quebra dos grãos e das canecas devido ao maior contado ao fundo do condutor. Para o seu
correto alinhamento é necessário que os mancais, encontrados na parte superior do condutor, estejam alinhados,
dessa forma siga as instruções:
a) Afrouxe as porcas (G) dos 2 tensionadores localizados na parte superior do elevador de grãos (um de cada lado).
b) Gire a porca (F) até que a corrente fique esticada.
c) Reaperte as porcas (G).

8.8. Caixas de transmissão

As caixas de transmissão têm a função de transferir potência e rotação do torque gerado pela TdP até os
componentes mecânicos da recolhedora, através de engrenagens. A manutenção destas caixas de transmissão
deve ser realizada sempre a verificação do entupimento do respiro, pois pode provocar pressão excessiva no
compartimento da transmissão, causando vazamento pelos retentores
A cada 1000 horas deve ser trocado este óleo para lubrificação das engrenagens e evitar sua quebra. Ao colocar
óleo, funcione a recolhedora e em seguida, com o trator desligado, espere um tempo para que o óleo se assente e
verifique seu nível novamente. Caso necessário, complete com mais óleo. Em caso de dúvidas sobre a quantidade
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de óleo necessário, consulte o catálogo de soluções AEMCO e verifique o código da sua caixa de transmissão e
sua respectiva quantidade de óleo necessária.

Atenção: O óleo inicial deve ser SUBSTITUÍDO APÓS

AS PRIMEIRAS 50 HORAS de operação da Caixa de
Transmissão sob cargas operacionais. Após a primeira
substituição o óleo deverá ser trocado a cada 1000
horas trabalhadas ou 12 meses.

Nota: Intervalos de troca de óleo menores devem ser
executadas se a caixa de transmissão operar em altas
temperaturas ou em condições de carga máxima.

Atenção: Evite o contato na caixa de transmissão

durante seu funcionamento e logo após o seu
desacionamento. As caixas de transmissão em condições
ideais, podem se encontrar em alta temperatura.

8.9. Cardan

A cada 8 horas e 20 horas: limpar utilizando graxa de qualidade, engraxar os dedos graxeiros dos cardans conforme
a figura ao lado.

Semanalmente:

a) Limpeza do conjunto tubo / barra seguindo as instruções abaixo:
1) Desmontagem da capa de proteção para lubrificação: Com o cardan na posição vertical, force a capa “A” para
baixo pressionando simultaneamente as 3 travas “B” para dentro com o auxílio de um ponteiro ou chave de fenda.
Com as 3 travas soltas, a capa “A” deslizará sobre a capa “C”, podendo ser retirada.
Retire a trava circular “D” e separe a capa “C” do tubo. Conforme a figura ao lado.
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Nota: Limpe todas as peças com o auxílio de um

pincel, utilizando querosene ou óleo diesel e água,
secando todas as peças em seguida.

Atenção: Antes de engatar o cardan ao trator, limpe

e engraxe o eixo TDP do trator e da máquina antes de
instalar a transmissão.

8.10. Filtro de óleo

Recomenda-se que o elemento filtrante de óleo (filtro) seja trocado pelo menos uma vez ao ano e também esteja
sempre verificando através do manômetro, que tem função de um identificador de sujeira com o aumento da pressão.

O filtro se encontra em cima da caixa de óleo e ele trabalha no retorno para a caixa. É necessário que esteja
sempre atento ao manômetro que consta no filtro, pois no momento que acumular uma quantidade considerada de
impurezas, aumentará a pressão no filtro, e a partir do momento que atingir acima de 3,4 bar (49 psi), representado
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na faixa verde do manômetro, conforme a figura ao lado, haverá um dispositivo que automaticamente abrirá para a
passagem direta do fluído na caixa de óleo. Este é o momento que deverá ficar atento para a troca do filtro.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

FABRICANTE

MODELO

125.627-2

Elemento Ar

CASAPPA

HEK-20-SPO10 (KHCO2030)

PARKER

HDA FTS 110

125.598-2

Elemento Filtrante

035.427-0 Filtro de Sucção

CASAPPA

HEK05-20.201-AS-FG010-VM-B17-B(HHC47040)

Atenção: A presença de impurezas na caixa de óleo

irá forçar o succionamento da bomba hidráulica e
ocasionará a sua quebra.

Para a troca do elemento filtrante de óleo:

• Primeiramente deve-se verificar o modelo para substituição por um de mesmas características.
• Esteja com o trator desligado e solte a tampa localizada na parte superior de onde está o manômetro. Tenha
próximo um balde para despejar o óleo que ficou na mangueira.
• Em seguida retire e substitua o filtro. Encaixe a base de fixação e parafuse novamente.

Limpeza do elemento filtrante de ar:

Retire o elemento filtrante de ar que está localizado na lateral do elemento filtrante de óleo. Retire o acessório, e
através de um compressor de ar elimine toda a sujeira contida e encaixe novamente no filtro de óleo.
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8.11. Mancais

A manutenção dos mancais deve ser muito bem cuidadosa, lubricando diariamente e até, se necessário, lubrificar
mais de uma vez ao dia nas regiões que estão expostas a maior quantidade de impurezas o que gera maior atrito
com o eixo.

Atenção: Ao checar os rolamentos, fique atento a

ruídos, temperatura, vedações, nível do lubrificante e
impurezas.

Se apresentar alguma característica citada acima do mancal, já tenha um novo para uma rápida substituição não
atrasando o trabalho no campo.

8.12. Envolvente da turbina

A turbina produz um elevado movimento de rotação e provoca a sucção e ventilação de materiais. Esta região acaba
sofrendo uma alta pressão e alto impacto causado pelos materiais portanto deve-se realizar a limpeza das pás e
verificar se alguma apresenta algum dano.

Nota: A presença de danos em uma das pás da

turbina poderá desbalancear o movimento de rotação. .

Ao redor da turbina há uma camada para proteger as chapas da recolhedora, conhecida como envolvente. Verifique
anualmente as condições que apresentam este envolvente e se necessário, faça a troca.
Para realizar a troca, retire os parafusos que fixam o envolvente e com muito cuidado retire contornando o ventilador,
sem causar danos ao mesmo. Em seguida, troque por um novo envolvente e faça todo o processo para o encaixe
cautelosamente.
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8.13. Molas
Molas de sustentação: Faça diariamente a verificação do estado e reaperto dos parafusos das molas de

sustentação. Estas molas têm a função de amortecer o movimento de vibração e são muito importantes para
o funcionamento da recolhedora. Fique sempre atento, pois se quebrar uma mola haverá um desequilíbrio no
movimento facilitando consequentemente a quebra das molas subsequentes.

Molas de sustentação:
Molas de tração: Faça o correto ajuste das molas semanalmente pois com o tempo perde-se um pouco
da sua elasticidade por deformação. Em períodos de entressafra, retire esta mola e deixe-a solta livre de
esforços para não deformar.

ITEM

COMPONENTE

068.002-2 Mola de Aço Vibrador L45

028.947-9 Mola de Tração de:40 x Fio:4 x

LOCAL

QUANTIDADE

Vibrador

30

Vibrador

2

9. Conservação entre safras

A conservação entre safras é tão importante quanto a manutenção preventiva. A atividade exercida pela recolhedora
é, na maioria dos casos, sazonal, ou seja, o resto do ano ela irá ficar inoperante. Neste período é muito importante a
sua conservação na qual visa proteger a recolhedora de problemas para a próxima safra tais como agentes nocivos
como umidade, calor, frio, impurezas, falta de lubrificação (ressecamento), etc.
Portanto, proteja seu equipamento das intempéries e dos efeitos corrosivos de alguns produtos ou mesmo de restos
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de colheita. Dessa forma, você estará reduzindo seus custos. Veja abaixo algumas recomendações importantes:
• Faça uma lavagem completa da recolhedora e deixe secar ao sol.
• Lubrifique todas as partes, já citadas no item 8.2.
• Remova todos resíduos que ainda ficaram no interior da máquina, principalmente dentro da caçamba, da
unidade recolhedora e do elevador de grãos.
• Refaça a pintura nos pontos em que possa aparecer ferrugem.
• Pulverize óleo protetivo nas partes móveis da máquina com finalidade de manter lubrificado.
• Afrouxe as correias. Pode deixá-las penduradas no mesmo local, desde que a máquina fique em local protegido
de chuva e sol.
• Remova as correntes, lave-as com querosene ou óleo diesel e deixe secar naturalmente ou com jatos de ar.
Depois lubrifique com óleo especial para corrente como o MAXLUB ND-03.
• Guarde a máquina em local seco e protegido de chuva e sol.
• Alivie com calços o peso sobre os pneus.

Antes do retorno ao trabalho observe os seguintes itens:

• Reaperte todas as porcas e parafusos.
• Recoloque as correntes e correias ajustando as folgas conforme indicado nos item 9.5.
• Revise as regulagens para início de operação.
• Deixe a máquina funcionando sem carga por 10 minutos. Desligue e lubrifique todos os bicos graxeiros.
• Verifique o nível de óleo das caixas de transmissão e complete se necessário.
• Calibre os pneus
IMPORTANTE: Acione a bomba hidráulica no mínimo uma vez a cada 30 dias por 5 minutos para lubrificação e
homogeneização do sistema hidráulico.

10. Problemas e soluções

10.1. Diagnósticos de anormalidades.
DIAGNÓSTICO

POSSÍVEIS CAUSAS

Acúmulo excessivo de terra na • Velocidade excessiva
• Recolhedora não está fazendo a compensação com a inclinação do terreno
caçamba graneleira.
• Velocidade de rotação da TDP está abaixo de 540 rpm
• Altura de recolhimento muito baixa
• Falta de regulagem na arruação
• Peneiras obstruídas
Embuxamento da máquina e • Material muito úmido
acúmulo da massa dentro do • Velocidade excessiva
• Posição dos pinos batedores bloqueando o fluxo
sistema.
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Presença de grãos debulhados • Material muito seco
após a passagem da • Alto poder de sucção da turbina
recolhedora.

Perda de grãos inteiros no • Altura de recolhimento
• Velocidade excessiva
chão.
• Amontoamento e enleiramento dos grãos pelo arruador ineficiente
Acúmulo excessivo de gravetos • Baixo poder de sucção da turbina
e pauzinhos na caçamba.
Quebra das canecas do • Corrente frouxa do elevador de canecas
• Acúmulo do melaço (borra preta) do café no fundo do condutor
elevador.
• Alta rotação do elevador de canecas
Quebra das
sustentação

molas

de • Alta rotação da TDP
• Má regulagem das molas de tração

11. Peças de reposição

As Peças Originais MIAC foram especificamente desenvolvidas para trabalhos agrícolas. A empresa conta com
laboratórios de análise destas peças garantindo ao comprador um produto de qualidade e confiabilidade. Além disso,
as peças compradas em nossos fornecedores contam com 90 dias de garantia.

Atenção: A modificação ou remoção de peças originais

pode reduzir a segurança e a qualidade do produto.
Utilize sempre peças originais MIAC..

12. Entrega Técnica

Toda entrega de máquinas será acompanhada por um técnico da MIAC que fará a montagem, instalação e o
engate, se houver necessidade. Além disso, ensinará e dará dicas de condições de trabalho, tais como regulagens,
manutenção, segurança e conservação. Neste momento é importante estar presente, tanto o produtor quanto os
operadores que irão trabalhar com a recolhedora para que eles possam ir ganhando experiência.
Além disso, durante a colheita, uma equipe de técnicos ficam destinados nas principais regiões de café, para que
acompanhem a colheita e possam solucionar os problemas que surgirem o mais rápido e eficaz possível para que
o produtor não atrase sua colheita e consequentemente tenha prejuízos.
Para qualquer dúvida que surgir, o produtor pode entrar em contato conosco através dos seguintes contatos:

PÓS-VENDA MIAC
Telefone/ Fax: 55 17 3572-9000 ou 0800 750 5565
E-mail: posvenda.miac@industriascolombo.com.br
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Para um melhor atendimento, tenha sempre em mãos:
• Número de série e chassi de seu equipamento
• CPF/CNPJ e razão social do proprietário
• Local onde encontra-se o equipamento
• Informação do possível problema
• Nota Fiscal

13. Termos de garantia

Condições gerais de garantia:
I. Esse equipamento é garantido pela MIAC, contra defeitos de fabricação, por um período de 12 meses a partir
da entrega técnica do produto ao primeiro cliente, feita pelos técnicos da MIAC ou pela revenda que efetuou a
venda.
II. Todo e qualquer atendimento em garantia deverá ser feito através do revendedor autorizado local, responsável
pela venda, ou pelos técnicos da MIAC.
III. A MIAC se reserva o direito de não conceder qualquer tipo de garantia nas seguintes situações:
• Em produtos danificados por acidente;
• Comprovada a negligência ou inexperiência do operador;
• Uso inadequado do produto contrariando as instruções do Manual do Proprietário;
• Quando o produtivo tiver sido reparado ou modificado sem autorização expressa da MIAC;
• Quando ocorrer a utilização do equipamento em condições não preparadas para colheita mecanizada,
sempre a critério da MIAC;
• Em peças e componentes não fabricados pela MIAC, exceto quando comprovado defeito de fabricação do
fornecedor.
IV. Todas as despesas de manutenção rotineira, reboque, transporte, danos materiais, lavagem e regulagens
são de responsabilidade exclusiva do comprador.
V. É facultado à MIAC modificar, aperfeiçoar, alterar ou descontinuar qualquer modelo, a qualquer tempo, sem
incorrer em qualquer responsabilidade ou obrigação com o comprador;
VI. Eventuais atrasos na execução dos serviços pós-vendas não dão direito ao proprietário à extensão do prazo
de garantia ou indenizações;
VII. Visando agilizar e facilitar o eventual atendimento em garantia, é de grande importância guardar a nota fiscal
em local seguro e enviando uma cópia correspondente ao Departamento de Pós-Vendas da MIAC.
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