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Introdução

Este manual de instruções contém informações sobre a Plataforma de Esteira Rígida D65, a Plataforma FD75
FlexDraper® e o Adaptador para Colheitadeira CA25. Use em conjunto com seu manual do operador da
colheitadeira.

A Plataforma de Esteira Rígida D65 e a Plataforma FD75 FlexDraper® são especialmente projetadas como
plataformas de "corte direto" e são equipadas para trabalharem bem em todas as condições de corte direto,
cortando tanto rente quanto acima do solo. A plataforma FD75 FlexDraper® usa uma estrutura flexível de três
peças para seguir de perto os contornos do solo. O Adaptador para Colheitadeira CA25 é usado para afixar
uma Plataforma de Esteiras Rígida D65 ou uma plataforma FD75 FlexDraper® a uma colheitadeira.

Quando configurar a máquina ou fizer ajustes, revise e siga as configurações recomendadas da máquina em todas
as publicações MacDon relevantes. Não seguir este passo pode comprometer o funcionamento da máquina e sua
vida útil, podendo acarretar uma situação perigosa.

A MacDon fornece garantia para clientes que operam e mantêm seus equipamentos conforme o descrito neste
manual. Uma cópia da Política de Garantia Limitada das Indústrias MacDon, que explica esta garantia, deve ter
sido fornecida a você por seu concessionário. Danos resultantes de qualquer uma das condições a seguir anularão
a garantia:

• Acidente

• Uso indevido

• Abuso.

• Manutenção imprópria ou negligência.

• Utilização anormal ou utilização extraordinária da máquina.

• Falha ao usar a máquina, equipamento, componente ou peça em conformidade com as instruções do fabricante.

Leia com atenção as informações fornecidas neste manual antes de tentar realizar manutenção ou serviços 
em uma plataforma de esteira rígida D65, plataforma FD75 FlexDraper® ou adaptador para 
colheitadeira CA25.

O Sumário e o Índice guiarão você a áreas específicas deste manual. Estude o Sumário para se familiarizar com o
modo de organização das informações.

NOTA:
Mantenha suas publicações da MacDon atualizadas. A versão mais recente pode ser baixada de nosso website
(www.macdon.com) ou do site de nosso concessionário exclusivo (https://portal.macdon.com) (login necessário).
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Número de série e modelo

Caso necessite de assistência técnica da MacDon, tenha o número de série registrado e pronto antes de ligar.

Para obter assistência técnica, ligue para: 1 (204) 831 4422.

A placa do número de série (A) está localizada ao
lado do motor de acionamento da navalha na tampa
lateral esquerda.

Figura 1: Plataforma

A placa do número de série (A) está localizada na parte
inferior do reservatório na extremidade esquerda.

Figura 2: Adaptador

A placa do número de série (A) está localizada no conjunto
do eixo direito.

Figura 3: Opção transporte/estabilizador

214362 iii Revisão A





ÍNDICE

Introdução........................................................................................................................................ i
Número de série e modelo ............................................................................................................... iii

1 Segurança ............................................................................................................................................. 1
1.1 Símbolos de alerta de segurança...................................................................................................... 1
1.2 Palavras de advertência................................................................................................................... 2
1.3 Segurança geral .............................................................................................................................. 3
1.4 Segurança na manutenção............................................................................................................... 6
1.5 Segurança hidráulica ....................................................................................................................... 8
1.6 Segurança dos pneus ...................................................................................................................... 9
1.7 Sinalização de segurança ...............................................................................................................11

1.7.1 Instalação de sinalização de segurança....................................................................................11
1.8 Locais do decalque de segurança................................................................................................... 12
1.9 Entendendo a sinalização de segurança ......................................................................................... 18

2 Visão geral do produto........................................................................................................................ 27
2.1 Definições ..................................................................................................................................... 27
2.2 Especificações .............................................................................................................................. 29

3 Procedimentos gerais ......................................................................................................................... 35
3.1 Colar de vedação .......................................................................................................................... 35

3.1.1 Remoção/instalação do colar de trava ..................................................................................... 35
3.2 Instalação do rolamento vedado ..................................................................................................... 36
3.3 Trava cônica do cubo..................................................................................................................... 37

3.3.1 Substituição da trava cônica do cubo....................................................................................... 37
3.4 Junta universal .............................................................................................................................. 40

3.4.1 Reconstrução da junta universal ............................................................................................. 40
3.5 Apoios de segurança do molinete ................................................................................................... 45

3.5.1 Acoplamento dos apoios de segurança do molinete ................................................................. 45
3.5.2 Desacoplamento dos apoios de segurança do molinete............................................................ 46

4 Proteções laterais ............................................................................................................................... 49
4.1 Abertura das proteções laterais ...................................................................................................... 49
4.2 Fechamento da tampa lateral ......................................................................................................... 51
4.3 Remoção das proteções laterais..................................................................................................... 52
4.4 Instalação das proteções laterais .................................................................................................... 53
4.5 Ajuste das proteções laterais.......................................................................................................... 54

5 Acionamento das navalhas ................................................................................................................. 55
5.1 Remoção da navalha ..................................................................................................................... 55
5.2 Instalação da navalha .................................................................................................................... 56
5.3 Verificação e ajuste de apalpadores da navalha............................................................................... 57

5.3.1 Verificação dos apalpadores dos dedos duplos longos ............................................................. 57
5.3.2 Verificação dos apalpadores dos dedos duplos curtos .............................................................. 59
5.3.3 Ajuste dos apalpadores dos dedos duplos longos .................................................................... 61
5.3.4 Ajuste dos apalpadores dos dedos longos centrais................................................................... 62

5.4 Verificação dos apalpadores dos dedos duplos curtos...................................................................... 63
5.4.1 Ajuste dos apalpadores dos dedos duplos curtos ..................................................................... 65

5.5 Ajuste dos dedos duplos ................................................................................................................ 67
5.6 Remoção do rolamento do canhoto da navalha ............................................................................... 68
5.7 Instalação do rolamento do canhoto da navalha .............................................................................. 69
5.8 Sistema da caixa de navalhas ........................................................................................................ 70

5.8.1 Sistemas de navalha simples e navalha dupla não sincronizados.............................................. 70
5.8.2 Navalha dupla: Plataforma D65 de 35 pés e menor (sincronizada) ............................................ 71
5.8.3 Navalha dupla: Plataforma D65 / FD75 de 45 pés (não sincronizada) ........................................ 72

5.9 Caixa de navalhas ......................................................................................................................... 73
5.9.1 Remoção da caixa de navalhas............................................................................................... 75

Remoção da caixa de navalha simples e dupla não sincronizada....................................... 75

214362 v Revisão A



ÍNDICE

Remoção da caixa de navalha dupla e sincronizada ......................................................... 77
5.9.2 Reparos da Caixa de Navalhas ............................................................................................... 79

Remontagem da caixa de navalhas: Ferramentas especiais.............................................. 79
Remoção da polia da caixa de navalhas........................................................................... 80
Desmontagem da caixa de navalhas................................................................................ 80
Instalação da polia da caixa de navalhas.......................................................................... 89
Remontagem da caixa de navalhas ................................................................................. 89

5.9.3 Instalação da caixa de navalhas.............................................................................................100
Verificação da quadratura da caixa de navalhas .............................................................104
Ajuste do avanço-recuo da caixa de navalhas .................................................................105

5.9.4 Troca de óleo da caixa de navalhas........................................................................................107
5.10 Correias de acionamento da navalha .............................................................................................109

5.10.1 Correias não sincronizadas de acionamento da navalha..........................................................109
Remoção das correias não sincronizadas da caixa de navalhas .......................................109
Instalação das correias não sincronizadas da caixa de navalhas ......................................110
Tensionamento das correias não sincronizadas de acionamento da navalha ..................... 111

5.10.2 Correias de acionamento da navalha dupla sincronizada .........................................................112
Remoção do acionamento sincronizado das correias em V ..............................................113
Remoção do acionamento sincronizado das correias em V ..............................................113
Remoção da correia sincronizada de acionamento da navalha .........................................114
Instalação da correia sincronizada de acionamento da navalha ........................................115
Tensionamento das correias sincronizadas de acionamento da navalha............................116
Ajuste da sincronização da navalha dupla .......................................................................118

5.10.3 Verificar o alinhamento da correia de acionamento da navalha.................................................121
5.10.4 Ajuste do alinhamento da correia de acionamento (polia caixa de navalhas) .............................123
5.10.5 Ajuste do alinhamento da correia de acionamento (polia da caixa de navalhas) ........................125

5.11 Altura de corte ..............................................................................................................................127
5.11.1 Cortando sobre o solo ...........................................................................................................127
5.11.2 Cortando no solo...................................................................................................................127

6 Acionador do adaptador.....................................................................................................................129
6.1 Caixa de engrenagens do adaptador .............................................................................................130

6.1.1 Preparação para remover a caixa de engrenagens..................................................................138
6.1.2 Desmontagem da caixa de engrenagens ................................................................................140
6.1.3 Remontagem da caixa de engrenagem ..................................................................................147

Montagem da tampa da caixa de engrenagens................................................................147
Remontagem do encaixe da caixa de engrenagem ..........................................................148

6.1.4 Lubrificação da caixa de engrenagens de acionamento da plataforma......................................154
Verificação do nível de óleo na caixa de engrenagem da plataforma .................................154
Adição de óleo à caixa de engrenagem de acionamento da plataforma.............................154
Troca de óleo na caixa de engrenagem de acionamento da plataforma.............................155

6.2 Sem fim .......................................................................................................................................156
6.2.1 Componentes internos do sem fim .........................................................................................157

Checando a tensão da corrente de acionamento do sem fim ............................................167
Ajuste da tensão da corrente de acionamento do sem fim ................................................169
Remoção da corrente de transmissão do sem fim............................................................171
Instalação da corrente de transmissão do sem fim...........................................................175
Remoção do sem fim .....................................................................................................177
Desmontagem do sem fim..............................................................................................183
Desmontagem da embreagem do sem fim ......................................................................190
Remontagem da embreagem do sem fim ........................................................................191
Remontagem do sem fim ...............................................................................................193
Instalação do sem fim ....................................................................................................198
Verificação e ajuste das molas do sem fim ......................................................................201
Ajuste da folga entre o sem fim e seu assoalho ...............................................................202

214362 vi Revisão A



ÍNDICE

7 Sistemas de acionamento da esteira central e das esteiras laterais ..................................................205
7.1 Esteiras laterais ............................................................................................................................205

7.1.1 Remoção das esteiras ...........................................................................................................205
7.1.2 Instalação das esteiras ..........................................................................................................206
7.1.3 Ajuste de tensão das esteiras laterais.....................................................................................207
7.1.4 Ajuste do alinhamento da esteira lateral..................................................................................209
7.1.5 Ajuste da altura do deque ......................................................................................................211

7.2 Deques da esteira lateral...............................................................................................................214
7.2.1 Remoção do deque da esteira lateral .....................................................................................214
7.2.2 Instalação do deque da esteira lateral.....................................................................................217
7.2.3 Rolo movido da esteira lateral ................................................................................................219

Inspeção do rolamento do rolo da esteira lateral ..............................................................219
Remoção do rolo movido da esteira lateral ......................................................................220
Substituição do rolamento do rolo movido do deque da esteira lateral ...............................221
Instalação do rolo movido do deque da esteira lateral ......................................................222

7.2.4 Rolos de acionamento do deque da esteira lateral...................................................................223
Remoção do rolo de acionamento da esteira lateral .........................................................223
Substituição do rolo de acionamento do deque da esteira lateral ......................................224
Instalação do Rolo de acionamento da esteira lateral .......................................................225

7.2.5 Motor de acionamento da esteira ...........................................................................................227
Remoção do motor de acionamento da esteira ................................................................227
Instalação do motor de acionamento da esteira ...............................................................228

7.3 Deque de alimentação ..................................................................................................................230
7.3.1 Remoção do deque de alimentação em CA25.........................................................................230
7.3.2 Instalação do deque de alimentação CA25 .............................................................................232
7.3.3 Substituição da esteira central do CA25..................................................................................233
7.3.4 Ajuste da tensão da esteira central do CA25...........................................................................235
7.3.5 Rolo de acionamento da esteira central do adaptador..............................................................236

Remoção do rolo de acionamento da esteira central do CA25 ..........................................236
Instalação do rolo de acionamento da esteira central CA25 ..............................................238
Substituição do rolamento do rolo acionador da esteira central do adaptador ....................238

7.3.6 Rolo movido da esteira central do adaptador...........................................................................240
Remoção do rolo movido da esteira central do CA25 .......................................................240
Instalação do rolo movido da esteira central do CA25 ......................................................241
Substituição do rolamento do rolo movido da esteiral central ............................................241

7.3.7 Abaixamento da janela de inspeção .......................................................................................242
7.3.8 Elevação da janela de inspeção .............................................................................................244
7.3.9 Remoção do assoalho do sem fim..........................................................................................244
7.3.10 Instalação do assoalho do sem fim.........................................................................................247

8 Acionamento do molinete ..................................................................................................................251
8.1 Remoção dos dedos de plástico ....................................................................................................251
8.2 Instalação dos dedos de plástico ...................................................................................................252
8.3 Remoção dos dedos de aço ..........................................................................................................253
8.4 Instalação dos dedos de aço .........................................................................................................254
8.5 Remoção do molinete simples .......................................................................................................255
8.6 Instalação do molinete simples ......................................................................................................258
8.7 Molinete duplo ..............................................................................................................................261

8.7.1 Remoção do lado direito (molinete duplo) ...............................................................................261
8.7.2 Remoção do lado esquerdo (molinete duplo) ..........................................................................264
8.7.3 Instalação do lado esquerdo (molinete duplo) .........................................................................267
8.7.4 Instalação do lado direito (molinete duplo) ..............................................................................270

8.8 Buchas do tubo ............................................................................................................................273
8.8.1 Remoção de buchas de molinetes de 5, 6 ou 9 barras.............................................................273
8.8.2 Instalação de Buchas de molinetes de 5, 6 ou 9 barras ...........................................................278

214362 vii Revisão A



ÍNDICE

8.9 Proteções laterais do molinete.......................................................................................................285
8.9.1 Substituição das proteções laterais do molinete ......................................................................285
8.9.2 Substituição dos suportes das proteções lateraisdo molinete ...................................................286

8.10 Sistema de acionamento do molinete.............................................................................................288
8.10.1 Configuração do molinete ......................................................................................................290
8.10.2 Corrente de acionamento do molinete ....................................................................................291

Ajuste da tensão da corrente do acionamento do molinete simples – Torque padrão ...........291
Ajuste da tensão da corrente de acionamento do molinete duplo e simples – Alto

torque........................................................................................................................293
Remoção de uma corrente de acionamento do molinete – torque padrão ..........................295
Instalação de uma corrente de acionamento do molinete – torque padrão .........................297
Remoção da corrente de acionamento do molinete simples – Alto torque..........................298
Instalação de uma corrente de acionamento do molinete – Torque alto .............................299
Substituição da corrente de acionamento no molinete duplo.............................................300
Instalação da corrente de acionamento do molinete duplo................................................303

8.10.3 Substituição da engrenagem tensora de acionamento do molinete...........................................304
Substituição da engrenagem de acionamento do molinete em molinete simples – torque

padrão.......................................................................................................................304
Substituição da engrenagem do acionamento do molinete em molinete simples – alto

torque........................................................................................................................307
Substituição da engrenagem de acionamento do molinete no molinete duplo ....................309

8.10.4 Reparo do acionamento do molinete ......................................................................................313
Remoção da tampa de acionamento do molinete.............................................................313
Instalação da tampa de acionamento do molinete............................................................314
Desmontagem do acionamento do molinete simples ........................................................315
Remontagem do acionamento do molinete simples .........................................................320
Unidade de molinete duplo .............................................................................................328

8.10.5 Disco do excêntrico (removido do molinete) ............................................................................344
Verificação do disco do excêntrico (removido do molinete) ...............................................344

8.10.6 Disco do excêntrico (no molinete)...........................................................................................345
Verificação da folga do braço do excêntrico .....................................................................345

8.10.7 Instalação da anilha do disco do excêntrico ............................................................................347
8.10.8 Inspeção do rolamento ..........................................................................................................349
8.10.9 Anilha de vedação (calço C) ..................................................................................................350

Instalação de calços - C em uma plataforma de molinete simples .....................................350
Instalação de um calço - C em uma plataforma de molinete duplo ....................................353

9 Sistema hidráulico .............................................................................................................................359
9.1 Fluidos e lubrificantes recomendados ............................................................................................359
9.2 Teste hidráulico e reparo ...............................................................................................................360

9.2.1 Equipamento de teste hidráulico ............................................................................................360
9.3 Blocos de válvulas ........................................................................................................................362

9.3.1 Bloco Bosch (MD n. 187791) .................................................................................................362
9.3.2 Bloco Parker (MD n. 245119) 2015 e anteriores ......................................................................364
9.3.3 Bloco Parker (MD n. 279490) 2016 e mais recentes................................................................366
9.3.4 Válvula seletora (MD n. 220535) ............................................................................................368
9.3.5 Válvula de deslocamento do deque (MD n. 145983)................................................................369
9.3.6 Válvula Hidráulica Lexion (MD n. 129963) ..............................................................................370
9.3.7 Operado por piloto (P.O.) Válvula de retenção (MD n. 279163) para colheitadeiras John

Deere...............................................................................................................................371
9.4 Sistema hidráulico do adaptador....................................................................................................372

9.4.1 Temperatura do óleo do adaptador .........................................................................................373
9.4.2 Reservatório .........................................................................................................................374

Verificação do nível do óleo no reservatório hidráulico......................................................374
Adição de óleo ao reservatório hidráulico ........................................................................374

214362 viii Revisão A



ÍNDICE

Troca do óleo no reservatório hidráulico ..........................................................................375
Troca do filtro de óleo.....................................................................................................376

9.4.3 Esquema hidráulico do adaptador: Bosch...............................................................................378
Operação dianteira Bosch ..............................................................................................379
Operação Reversa: Bosch .............................................................................................383

9.4.4 Esquema hidráulico do adaptador: Parker ..............................................................................387
Operação dianteira Parker..............................................................................................388
Operação Reversa: Parker.............................................................................................391

9.4.5 Teste – CA25 ........................................................................................................................394
Acionamento das navalhas.............................................................................................394
Lavagem do sistema hidráulico.......................................................................................401
Acionamento da esteira..................................................................................................406
Esteira central e lateral...................................................................................................408
Eficiência da bomba de pistões ......................................................................................413

9.4.6 Válvula seletora ....................................................................................................................414
Case New Holland/AGCO/John Deere (2015 e anteriores) ...............................................416
John Deere (2016 e posteriores).....................................................................................421
CLAAS/Lexion ...............................................................................................................425

9.5 Sistema hidráulico da plataforma ...................................................................................................433
9.5.1 Teste – acionamento de navalha ............................................................................................433

Motor de acionamento das navalhas (MD n.174217) – Plataformas de navalha simples e
navalha dupla não sincronizadas ................................................................................433

9.5.2 Teste – acionamento do molinete ...........................................................................................435
Motor de acionamento do molinete (Torque padrão) (MD n. 164072) ................................435
Motor de acionamento de alto torque do molinete (MD n. 143088)....................................436
Motor de acionamento de alto torque do molinete (MD n. 273258)....................................437
Teste para o motor de acionamento do molinete ..............................................................438

9.5.3 Teste de acionamento da esteira ............................................................................................439
Teste do motor de acionamento da esteira ......................................................................439

9.6 Cilindros de elevação do molinete..................................................................................................440
9.6.1 Teoria do elevador do molinete...............................................................................................440
9.6.2 Esquemáticos do acionamento do molinete, elevador e avanço-recuo......................................441
9.6.3 Teste diagnóstico – Estática...................................................................................................443
9.6.4 Teste diagnóstico – dinâmico .................................................................................................443
9.6.5 Gráfico de teste de diagnóstico do cilindro de elevação ...........................................................444

9.7 Reparo do componente.................................................................................................................446
9.7.1 Cilindros ...............................................................................................................................446

Molinete simples............................................................................................................446
Molinete duplo ...............................................................................................................449
Cilindro da união central (MD n. 187621) ........................................................................453

9.7.2 Motores hidráulicos ...............................................................................................................459
Motor do acionamento da esteira (MD n. 172471)............................................................459
Motor do acionamento da esteira (MD n. 220936)............................................................469
Motor do acionamento da esteira (MD n. 220891)............................................................473
Motor do acionamento da esteira (MD n. 125564)............................................................480
Motor de deslocamento do deque (Lado direito) (MD n. 120518) .....................................491
Motor de deslocamento do deque (Lado esquerdo) (MD n. 120374) .................................501
Motor de acionamento do molinete (Torque padrão) (MD n. 164072) ................................511
Motor de acionamento de alto torque do molinete (MD n. 143088)....................................522
Motor de acionamento de alto torque do molinete (MD n. 273258)....................................541
Substituição do motor de torque padrão por um motor de alto torque - acionamento do

molinete duplo ...........................................................................................................544
Motor de acionamento das navalhas (MD n.174217) – Plataformas de navalha simples e

navalha dupla não sincronizadas ................................................................................556

214362 ix Revisão A



ÍNDICE

Motor da caixa de navalhas (MD n. 145392) – Plataforma de navalha dupla
sincronizada ..............................................................................................................571

Substituição do motor do sem fim transversal superior (UCA)...........................................572
Substituição do motor do sem fim transversal superior (UCA) (Alta capacidade) ................577

9.7.3 Bomba de acionamento da navalha (MD n. 187463) ...............................................................581
Substituição do retentor do eixo......................................................................................581

9.7.4 Multiacoplador ......................................................................................................................582
Multiacoplador Lexion Séries 500 e 700 ..........................................................................582
Multiacoplador MacDon, Case 7/8010 e NH,CR/CX .........................................................584
Multiacoplador John Deere Séries S e T..........................................................................585
Multiacopladores Challenger, Gleaner e Massey Ferguson...............................................588

10 Elétrica ...............................................................................................................................................589
10.1 Chicote específico da colheitadeira ................................................................................................589

10.1.1 Case Séries 20/30/40 Case 7088 e New Holland Séries CR/CX...............................................589
Reconhecimento da plataforma (Case, New Holland).......................................................589
Chicote MD n. 220328 - Conector da plataforma (CNH) ...................................................590

10.1.2 John Deere Séries 60/70/S ....................................................................................................593
Reconhecimento da plataforma (John Deere) ..................................................................593
Chicote MD n. 220330 – Conector da plataforma (John Deere Séries 60/70/S) .................593
Chicote MD n. 279753 - Seletor de inclinação da plataforma/avanço-recuo do

molinete.....................................................................................................................596
Chicote MD n.133887 – Velocidade do Molinete (John Deere) ..........................................598

10.1.3 Lexion Séries 500 e 700 ........................................................................................................599
Reconhecimento da plataforma (CLAAS/Lexion) .............................................................599
Chicote MD n. 220354 - Conector da plataforma (Lexion) ................................................599
Chicote MD n. 129772 - Adaptador (Lexion) ....................................................................602
Chicote MD n. 220340 - AHHC (Lexion)..........................................................................605
Chicote MD n.133889 – Velocidade do Molinete (Lexion) .................................................606

10.1.4 Challenger, Gleaner Séries R/S/A e Massey Ferguson ............................................................607
Reconhecimento da plataforma (AGCO) .........................................................................607
Chicote MD n. 220347 - Conector da plataforma (AGCO) ................................................607
Chicote MD n. 279573 - Seletor de inclinação da plataforma/avanço-recuo do

molinete.....................................................................................................................610
Chicote MD n.220572 – Velocidade do Molinete (AGCO) .................................................611
Chicote MD n. 220570 - plug do acendedor.....................................................................612

10.2 Chicote da plataforma ...................................................................................................................614
10.2.1 Extensão do chicote do sensor de velocidade do molinete (MD n. 220574) ..............................614

10.3 Chicotes (opcionais) de transporte.................................................................................................615
10.3.1 Luzes de retransmissão dos chicotes (MD n. 193080) .............................................................615
10.3.2 Operação de transporte do módulo de iluminação ...................................................................617
10.3.3 Engate de transporte (MD n.193058/MD n.193059) .................................................................619

11 Controle automático de altura da plataforma (AHHC) ........................................................................623
11.1 Variação de tensão de saída do sensor – Requisitos da colheitadeira ..............................................624

11.1.1 Verificação manual da variação de tensão ..............................................................................625
11.1.2 Ajuste de limite de tensão ......................................................................................................627

11.2 Colheitadeiras Case IH2300/2500 e 5088/6088/7088......................................................................629
11.2.1 Acoplamento do Controle Automático de Altura da Plataforma (Case IH 2300) .........................629
11.2.2 Calibração do controle automático de altura (AHHC) (Case IH 2300/2500 e

5088/6088/7088)...............................................................................................................630
11.2.3 Ajuste da sensibilidade do controle automático de altura da plataforma (Case IH 2300/2500 e

5088/6088/7088)...............................................................................................................632
11.3 Colheitadeiras Case IH 5130/6130/7130, 7010/8010, 7120/8120/9120, e 7230/8230/9230 ................634

11.3.1 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (Case 8010).....................................634

214362 x Revisão A



ÍNDICE

11.3.2 Ajuste dos controles da plataforma (Case 8010)......................................................................636
11.3.3 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (Case IH 5130/6130/7130,

7010/8010; 7120/8120/9120; 7230/8230/9230) ...................................................................637
11.3.4 Calibração do controle automático de altura da plataforma (Case IH 5130/6130/7130,

7010/8010; 7120/8120/9120; 7230/8230/9230) ...................................................................640
11.3.5 Calibração de controle automático de altura da plataforma (Colheitadeiras Case com o

software versão 28.00 ou posterior) ...................................................................................642
11.3.6 Configuração predefinida de altura de corte (Case 7010/8010, 7120/8120/9120,

7230/8230/9230)...............................................................................................................644
11.4 Colheitadeiras Challenger Séries 6 e 7...........................................................................................646

11.4.1 Verificação da variação de tensão da cabine da colheitadeira (Challenger séries 6 e 7).............646
11.4.2 Acoplamento do controle automático de altura da plataforma (Challenger Série 6) ....................648
11.4.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (Challenger série 6) ........................648
11.4.4 Ajuste de Altura da Plataforma (Challenger série 6).................................................................650
11.4.5 Ajuste de variação de elevação/descida da plataforma (Challenger série 6) ..............................651
11.4.6 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura da plataforma (Challenger

série 6 )............................................................................................................................652
11.5 Colheitadeiras Gleaner R62/R72 ...................................................................................................654

11.5.1 requisitos do sistema (Gleaner R62/R72)................................................................................654
11.5.2 Calibração do controle automático de altura da plataforma (Gleaner R62/R72) .........................654
11.5.3 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura da plataforma (Série Gleaner

R62/R72 ).........................................................................................................................655
11.6 Colheitadeiras Gleaner R65/R66/R75/R76 e Série S.......................................................................658

11.6.1 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (Gleaner Séries R65/R66/R75/R76
e S)..................................................................................................................................658

11.6.2 Engate do controle automático de altura da plataforma (Gleaner Séries R65/R66/R75/R76 e
S) ....................................................................................................................................660

11.6.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (Gleaner Séries R65/R66/R75/R76
e S)..................................................................................................................................661

11.6.4 Desligamento do acumulador (Gleaner Séries R65/R66/R75/R76 e S) .....................................663
11.6.5 Ajuste do controle de variação de elevação/descida da plataforma (Gleaner Séries

R65/R66/R75/R76 e S)......................................................................................................663
11.6.6 Ajuste da pressão do solo (Gleaner Séries R65/R66/R75/R76 e S) ..........................................664
11.6.7 Ajuste do controle automático de altura da plataforma (Gleaner Séries R65/R66/R75/R76 e

S) ....................................................................................................................................665
11.6.8 Diagnóstico de falhas e alarmes de resolução de problemas (Gleaner Séries

R65/R66/R75/R76 e S)......................................................................................................666
11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9 ..................................................................................................669

11.7.1 Configuração da plataforma (Gleaner Série S9) ......................................................................669
11.7.2 Definição das configurações do molinete (Gleaner Série S9) ...................................................674
11.7.3 Configuração de controles automáticos da plataforma (Gleaner Série S9) ................................675
11.7.4 Calibração da plataforma (Gleaner Série S9) ..........................................................................678
11.7.5 Operação da colheitadeira Gleaner Série S9...........................................................................681
11.7.6 Configuração da plataforma em operação...............................................................................683

11.8 Colheitadeiras John Deere Série 50...............................................................................................685
11.8.1 Faixa de tensão de saída.......................................................................................................685

Verificação manual da variação de tensão de saída .........................................................685
Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira ................................................686
Ajuste de limite de tensão ..............................................................................................688

11.8.2 Calibração da altura automática da plataforma........................................................................689
11.8.3 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura da plataforma..........................691
11.8.4 Ajuste do limite de velocidade da válvula de descida ...............................................................692
11.8.5 Operação da altura automática da plataforma .........................................................................693
11.8.6 Substituição do sensor do controle automático de altura da plataforma (AHHC) ........................696

214362 xi Revisão A



ÍNDICE

11.9 Colheitadeiras John Deere Série 60...............................................................................................698
11.9.1 Verificação da variação de tensão da cabine da colheitadeira (John Deere Série 60).................698
11.9.2 Calibração do controle automático de altura da plataforma (John Deere Série 60).....................700
11.9.3 Desligamento do acumulador (John Deere Série 60) ...............................................................702
11.9.4 Configurar sensibilidade de altura da plataforma para 50 (John Deere Série 60) .......................703
11.9.5 Configuração da sensibilidade do controle de altura automática da plataforma (John Deere

Série 60) ..........................................................................................................................704
11.9.6 Ajuste do limite de velocidade da válvula de descida (John Deere Série 60) .............................704

11.10 Colheitadeiras John Deere Série 70...............................................................................................706
11.10.1 Verificação da variação de tensão da cabine da colheitadeira (John Deere Série 70).................706
11.10.2 Calibração de velocidade do alimentador (John Deere Série 70) ..............................................709
11.10.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (John Deere Série 70).....................709
11.10.4 Configuração da sensibilidade do controle de altura automática da plataforma (John Deere

Série 70) ..........................................................................................................................711
11.10.5 Ajuste de variação de elevação/descida manual da plataforma (John Deere Série 70) ..............712

11.11 Colheitadeiras John Deere Série S e T ..........................................................................................714
11.11.1 Verificação da variação de tensão da cabine da colheitadeira (John Deere Série S) ..................714
11.11.2 Calibração do intervalo de inclinação dianteiro/traseiro do alimentador (John Deere Série

S) ....................................................................................................................................717
11.11.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (John Deere Série S) ......................720
11.11.4 Configuração da sensibilidade do controle de altura automática da plataforma (John Deere

Série S)............................................................................................................................722
11.11.5 Ajuste da variação de elevação/descida manual da colheitadeira (John Deere Série S).............723
11.11.6 Configurações predefinidas de altura de corte (John Deere Série S) ........................................724

11.12 Colheitadeiras Lexion Série 500 ....................................................................................................727
11.12.1 Requisitos de tensão do sensor de altura automático da plataforma .........................................727
11.12.2 Verificação da variação de tensão de saída do sensor.............................................................727

Ajuste de limite de tensão ..............................................................................................729
11.12.3 Calibração do sistema automático de altura da plataforma.......................................................729

Calibração do controle automático de altura da plataforma (Challenger série 500) .............730
11.12.4 Requisitos de tensão do sensor de altura automático da plataforma .........................................732
11.12.5 Configuração de altura de corte (Lexion Série 500) .................................................................732
11.12.6 Configuração de predefinições de altura de corte (Lexion Série 500) ........................................732
11.12.7 Configuração manual de altura de corte (Lexion Série 500) .....................................................733
11.12.8 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura da plataforma (Lexion Série

500) .................................................................................................................................734
11.12.9 Ajuste de velocidade automática do molinete (Lexion série 500) ..............................................737

11.13 Colheitadeiras Lexion Série 700 ....................................................................................................741
11.13.1 Requisitos de tensão do sensor de altura automático da plataforma .........................................741
11.13.2 Verificação da variação de tensão de saída do sensor.............................................................741

Ajuste de limite de tensão ..............................................................................................743
11.13.3 Calibração do sistema automático de altura da plataforma.......................................................743

Calibração do controle automático de altura da plataforma (Lexion série 700) ...................744
11.13.4 Configuração de altura de corte (Lexion Série 700) .................................................................746
11.13.5 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura da plataforma (Lexion Série

700) .................................................................................................................................747
11.13.6 Ajuste de velocidade automática do molinete (Lexion série 700) ..............................................748

11.14 Colheitadeiras New Holland Série CX/CR (Série CR – Modelo ano 2014 e mais antigos) ..................751
11.14.1 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (New Holland)..................................751
11.14.2 Acoplamento do controle automático de altura da plataforma (New Holland

Séries CR/CX) ..................................................................................................................754
11.14.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (New Holland Séries CR/CX) ...........755

Calibração da altura máxima de trabalho.........................................................................756
11.14.4 Ajuste da variação de elevação da plataforma (New Holland séries CR/CX) .............................757

214362 xii Revisão A



ÍNDICE

11.14.5 Ajuste da variação de descida da plataforma para 50 (New Holland séries CR/CX) ...................758
11.14.6 Configurar a sensibilidade do controle automático de altura da plataforma para 200

(New Holland Séries CR/CX) .............................................................................................759
11.14.7 Configurações predefinidas de altura de corte (New Holland Séries CR/CX) .............................759
11.14.8 Configuração do recuo-avanço do molinete, inclinação da plataforma e tipo de plataforma

(New Holland Série CR ) ...................................................................................................761
11.15 Colheitadeiras New Holland (Série CR - Modelo ano 2015 e posteriores) .........................................763

11.15.1 Acoplamento do controle automático de altura da plataforma (New Holland Séries
CR/CX) ............................................................................................................................763

11.15.2 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (New Holland Série CR) ...................766
11.15.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (New Holland Séries CR) ................769
11.15.4 Configuração da altura automática (Série New Holland CR).....................................................771
11.15.5 Configuração de altura máxima de trabalho (Série New Holland CR)........................................773

11.16 Operação do sensor .....................................................................................................................774

12 Esquema ............................................................................................................................................775
12.1 Hidráulica.....................................................................................................................................775

12.1.1 Esquema da plataforma.........................................................................................................775
12.2 Elétrica ........................................................................................................................................784

12.2.1 Plataformas ..........................................................................................................................784
Plataforma D65 de 20 e 25 pés ......................................................................................784
Legenda do chicote da plataforma D65 de 20 e 25 pés ....................................................787
Plataforma D65 de 30 e 35 pés ......................................................................................790
Legenda do chicote da plataforma D65 de 30 e 35 pés ....................................................793
Plataforma D65 de 40 e 45 pés ......................................................................................797
Legenda do chicote da plataforma D65 de 40 e 45 pés ....................................................801
Plataformas FD75 de 30, 40, 45 pés ...............................................................................805
Legenda do chicote da plataforma FD75 de 30, 40 e 45 pés.............................................809

13 Acoplamento/Desacoplamento da plataforma....................................................................................813
13.1 Colheitadeiras Case IH .................................................................................................................813

13.1.1 Fixação da plataforma à colheitadeira Case IH........................................................................813
13.1.2 Separação da plataforma da colheitadeira Case IH .................................................................818

13.2 Colheitadeiras John Deere ............................................................................................................821
13.2.1 Acoplamento da plataforma à colheitadeira John Deere...........................................................821
13.2.2 Separação da plataforma da colheitadeira John Deere ............................................................825

13.3 Colheitadeiras Lexion....................................................................................................................828
13.3.1 Fixação da plataforma à colheitadeira Lexion..........................................................................828
13.3.2 Separação da plataforma da colheitadeira Lexion ...................................................................832

13.4 Colheitadeiras New Holland ..........................................................................................................836
13.4.1 Acoplamento da plataforma à colheitadeira New Holland CR/CX..............................................836
13.4.2 Separação da plataforma da colheitadeira New Holland CR/CX ...............................................840

13.5 Colheitadeiras Challenger, Gleaner e Massey Ferguson .................................................................844
13.5.1 Fixação da plataforma à colheitadeira Challenger, Gleaner ou Massey Ferguson .....................844
13.5.2 Separação da plataforma da colheitadeira Challenger, Gleaner ou Massey Ferguson ...............849

13.6 Acoplamento e desacoplamento da plataforma do CA25 e da colheitadeira......................................852
13.6.1 Acoplamento da plataforma ao CA25 e colheitadeira ...............................................................852
13.6.2 Separação da Plataforma do adaptador e da colheitadeira ......................................................861

14 Ajustes ...............................................................................................................................................869
14.1 Adaptador ....................................................................................................................................869

14.1.1 Verificação e ajuste da flutuação da plataforma.......................................................................869
14.2 Plataforma ...................................................................................................................................874

14.2.1 Configurações da plataforma .................................................................................................874
14.2.2 Configurações do molinete ....................................................................................................878
14.2.3 Barra de corte .......................................................................................................................882

214362 xiii Revisão A



ÍNDICE

Ligação da barra de corte...............................................................................................882
Ajuste dianteiro-traseiro da barra de corte .......................................................................887
Ajuste do alinhamento da barra de corte .........................................................................888

14.2.4 Asa ......................................................................................................................................890
Nivelamento da plataforma.............................................................................................890
Ajustando a articulação superior .....................................................................................892
Verificação do tirante .....................................................................................................893
Ajuste do tirante.............................................................................................................894
Verificação do balanço das asas.....................................................................................896
Ajuste do balanço da asa ...............................................................................................902

15 Opções e acessórios..........................................................................................................................907
15.1 Molinete .......................................................................................................................................907

15.1.1 Kit de conversão rápida do molinete para multiculturas............................................................907
15.1.2 Kit de dedos do molinete para culturas acamadas ...................................................................907
15.1.3 Kit conversão das barras do molinete PR15............................................................................908
15.1.4 Kit proteção lateral do molinete ..............................................................................................908
15.1.5 Kit de reforço das barras........................................................................................................908

15.2 Barra de corte ..............................................................................................................................909
15.2.1 Chapa de desgaste da barra de corte .....................................................................................909
15.2.2 Proteção do canhoto .............................................................................................................909
15.2.3 Kit de conversão de dedos duplos curtos ................................................................................910
15.2.4 Suportes da navalha vertical ..................................................................................................910

15.3 Plataforma ...................................................................................................................................911
15.3.1 Kit da trava do divisor ............................................................................................................911
15.3.2 Divisor de linha arrozeiro .......................................................................................................911
15.3.3 Rodas estabilizadoras ...........................................................................................................912
15.3.4 Rodas de transporte de baixa velocidade/estabilizadoras ........................................................912

15.4 Adaptador ....................................................................................................................................913
15.4.1 Kit de extensão para encostas ...............................................................................................913

15.5 Entrega de cultura ........................................................................................................................914
15.5.1 Helicoidal do Sem fim do CA25 ..............................................................................................914
15.5.2 Defletor da esteira (estreito)...................................................................................................914
15.5.3 Kit de vedação do adaptador europeu ....................................................................................915
15.5.4 Kit europeu de atualização de alimentação .............................................................................915
15.5.5 Barras raspadoras.................................................................................................................916
15.5.6 Sem fim transversal superior (UCA) .......................................................................................916

16 Solução de problemas .......................................................................................................................917
16.1 Perda de cultura na barra de corte.................................................................................................917
16.2 Ação cortante e componentes da navalha ......................................................................................920
16.3 Transferência do molinete .............................................................................................................924
16.4 Plataformas e Esteiras ..................................................................................................................927
16.5 Acompanhamento em solo/flutuação e equilíbrio das asas ..............................................................932
16.6 Alimentação .................................................................................................................................934
16.7 Corte de Feijões Comestíveis ........................................................................................................938
16.8 Controle automático de altura da plataforma (AHHC) ......................................................................943

17 Referência ..........................................................................................................................................945
17.1 Especificações de torque ..............................................................................................................945

17.1.1 Especificações de torque de parafusos SAE ...........................................................................945
17.1.2 Especificações dos parafusos métricos ..................................................................................947
17.1.3 Especificações de fixação de parafusos métricos em alumínio fundido .....................................950
17.1.4 Encaixe hidráulico tipo flare ...................................................................................................950
17.1.5 Encaixes hidráulicos (ajustáveis) do excêntrico do anel O (O-ring boss - ORB) .........................952

214362 xiv Revisão A



ÍNDICE

17.1.6 Encaixes hidráulicos (não ajustáveis) do excêntrico do anel de vedação em O (O-ring Boss –
ORB) ...............................................................................................................................954

17.1.7 Encaixes hidráulicos de vedação da face do anel em O (ORFS) ..............................................955
17.1.8 Conexões de rosca de tubo cônico.........................................................................................957

17.2 Gráfico de conversão ....................................................................................................................958

Índice .................................................................................................................................................959

214362 xv Revisão A





1 Segurança

1.1 Símbolos de alerta de segurança

Neste manual, este símbolo de alerta indica mensagens
importantes de segurança e também nas sinalizações de
segurança na máquina.

Este símbolo significa:

• ATENÇÃO

• FIQUE ALERTA!

• SUA SEGURANÇA ESTÁ EM JOGO!

Leia cuidadosamente e siga o indicado na mensagem de
segurança que acompanha esse símbolo.

Por que a segurança é importante para você?

• Acidentes incapacitam e matam

• Acidentes têm custo

• Acidentes podem ser evitados

Figura 1.1: Símbolo de segurança
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1.2 Palavras de advertência

Três palavras de advertência (PERIGO, ADVERTÊNCIA e CUIDADO) são utilizadas para alertar sobre situações
perigosas. A palavra de advertência adequada para cada situação foi selecionada utilizando as seguintes
orientações:

PERIGO

Indica uma situação de risco iminente que, se não evitada, resultará em morte ou em ferimentos sérios.

ADVERTÊNCIA
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, poderia resultar em morte ou em 
ferimentos sérios. Também pode ser utilizada para alertar contra práticas não seguras.

CUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em ferimentos menores
ou moderados. Pode ser utilizada para alertar contra práticas não seguras.
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1.3 Segurança geral

CUIDADO

As informações a seguir são precauções gerais de
segurança em fazendas que devem ser parte do
procedimento de operação de todos os tipos de
maquinário.

Proteja-se.

• Ao montar, operar e realizar manutenções no
maquinário, vista todas as roupas de proteção e
dispositivos pessoais de segurança que poderão
ser necessários para o trabalho a ser realizado.
Não se arrisque. Você pode precisar dos seguintes
equipamentos:

• Capacete

• Calçados de proteção com solado antiderrapante

• Óculos e máscara de proteção

• Luvas pesadas

• Equipamento para tempo úmido

• Respirador ou máscara com filtro

Figura 1.2: Equipamento de segurança

• Esteja ciente de que a exposição a ruído alto pode
causar problemas auditivos ou perda da audição.
Use equipamentos de proteção adequados, como
protetores auriculares ou tampões de ouvido, para
ajudar a proteger contra ruídos desagradáveis e altos.

Figura 1.3: Equipamento de segurança
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• Forneça um kit de primeiros socorros para uso em caso
de emergências.

• Mantenha um extintor de incêndio sobre a máquina.
Certifique-se de que o extintor de incêndio tenha
recebido manutenção adequada. Familiarize-se com a
utilização adequada.

• Mantenha crianças distantes do maquinário todo o
tempo.

• Esteja ciente de que acidentes frequentemente ocorrem
quando o operador está cansado ou com pressa. Tire
um tempo para considerar o modo mais seguro. Nunca
ignore os sinais de alerta de fadiga.

Figura 1.4: Equipamento de segurança

• Vista roupas justas e cubra cabelos compridos. Nunca
use itens pendentes, como lenços ou braceletes.

• Mantenha todos os protetores no lugar. NUNCA altere
ou remova o equipamento de segurança. Certifique-se
de que as proteções do eixo de transmissão possam
rodar independentemente do eixo e de que possam
deslocar-se livremente.

• Utilize somente serviços e peças de reposição
produzidas ou aprovadas pelo fabricante do
equipamento. Peças substitutas podem não cumprir os
requisitos de força, design ou segurança.

Figura 1.5: Segurança relacionada ao
equipamento

• Mantenha as mãos, pés, roupa e cabelos longe de
peças móveis. NUNCA tente remover obstruções ou
objetos de uma máquina enquanto o motor estiver em
funcionamento.

• NÃO modifique a máquina. Modificações não
autorizadas poderão prejudicar a função e/ou
segurança da máquina. Isso também poderá reduzir a
vida útil da máquina.

• Para evitar ferimentos corporais ou morte devido
ao acionamento inesperado da máquina, SEMPRE
desligue o motor e remova a chave da ignição antes de
deixar o assento do operador por qualquer motivo.

Figura 1.6: Segurança relacionada ao
equipamento
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• Mantenha as áreas de serviço limpas e secas.
Pisos molhados ou oleosos são escorregadios.
Poças de água podem ser perigosas ao se trabalhar
com equipamento elétrico. Certifique-se de que
todas as tomadas e ferramentas elétricas estejam
adequadamente aterradas.

• Mantenha a área de trabalho bem iluminada.

• Mantenha o maquinário limpo. Palha e palha miúda
sobre um motor quente representam risco de incêndio.
NÃO permita que óleo ou graxa acumulem sobre
plataformas de manutenção, escadas ou controles.
Limpe as máquinas antes de guardar.

• NUNCA utilize gasolina, nafta ou qualquer material
volátil para a limpeza. Esses materiais podem ser
tóxicos e/ou inflamáveis.

• Ao guardar o maquinário, cubra componentes afiados
ou pontudos para impedir ferimentos devido a contato
acidental.

Figura 1.7: Segurança relacionada ao
equipamento
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1.4 Segurança na manutenção

Para garantir a segurança durante a manutenção da
máquina:

• Revise o manual do operador e todos os itens de
segurança antes da operação e/ou manutenção da
máquina.

• Coloque todos os controles em neutro, desligue o
motor, acione o freio de mão, remova a chave de
ignição e espere que todas as peças móveis parem
antes da revisão, ajuste, e/ou reparo.

• Siga as boas práticas da oficina:

– Mantenha as áreas de serviço limpas e secas.

– Certifique-se de que as tomadas e ferramentas
elétricas estejam adequadamente aterradas.

– Use iluminação adequada para o trabalho manual

Figura 1.8: Segurança em torno do equipamento

• Libere a pressão dos circuitos hidráulicos antes de
reparar e/ou desconectar a máquina.

• Certifique-se de que todos os componentes estejam
apertados e que as tubulações de aço, mangueiras e
acoplamentos estejam em boas condições antes de
aplicar a pressão ao sistema hidráulico.

• Mantenha as mãos, pés, roupa e cabelos longe de
peças móveis/giratórias.

• Libere a área de observadores, especialmente crianças
ao realizar qualquer manutenção, reparos ou ajustes.

• Instale uma trava de transporte ou estrados de
segurança sob a estrutura antes de trabalhar sob a
máquina.

• Se mais de uma pessoa estiver trabalhando na máquina
ao mesmo tempo, esteja ciente de que girar um
eixo de transmissão ou outro componente acionado
mecanicamente com as mãos (por exemplo, acessar
um encaixe de lubrificação) fará os componentes em
outras áreas (correias, polias e a navalha) se moverem.
Mantenha distância de componentes acionados o
tempo todo.

Figura 1.9: Equipamento NÃO seguro para
crianças

214362 6 Revisão A



SEGURANÇA

• Vista os equipamentos de proteção ao trabalhar na
máquina.

• Utilize luvas pesadas ao trabalhar com os componentes
da navalha.

Figura 1.10: Equipamento de segurança
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1.5 Segurança hidráulica

• Sempre coloque todos os controles hidráulicos em
posição neutra antes da desmontagem.

• Certifique-se de que todos os componentes no sistema
hidráulico estejam limpos e em boa condição.

• Substitua quaisquer tubulações ou mangueiras que
estejam desgastadas, trincadas, amassadas ou
dobradas.

• NÃO tente qualquer reparo improvisado para as
tubulações hidráulicas, conexões ou mangueiras
usando fitas, grampos, cimentos ou soldagem. O
sistema hidráulico opera sob pressão extremamente
alta. Reparos provisórios falharão repentinamente e
gerarão condições perigosas e inseguras. Figura 1.11: Teste para vazamentos hidráulicos

• Utilize proteções adequadas para mãos e olhos ao
procurar por vazamentos hidráulicos de alta pressão.
Use um pedação de papelão como recuo ao invés das
mãos para isolar e identificar o vazamento.

• Se for ferido por um fluxo concentrado de fluido
hidráulico de alta pressão, procure assistência médica
imediatamente. Infecções sérias ou reações tóxicas
podem se desenvolver caso a pele seja perfurada por
fluído hidráulico.

Figura 1.12: Perigo da pressão hidráulica

• Certifique-se de que todos os componentes estejam
apertados e que as tubulações de aço, mangueiras e
acoplamentos estejam em boas condições antes de
aplicar a pressão ao sistema hidráulico.

Figura 1.13: Segurança em torno do
equipamento
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1.6 Segurança dos pneus

ADVERTÊNCIA

• Repare os pneus com segurança.

• Um pneu pode explodir durante o enchimento, o
que pode causar ferimentos graves ou morte.

• Siga os procedimentos adequados ao montar
um pneu em uma roda ou aro. Não fazer isso
pode produzir uma explosão que pode resultar em
ferimentos graves ou morte.

Figura 1.14: Pneus excessivamente inflados
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ADVERTÊNCIA

• NÃO fique sobre o pneu. Use um mandril de
fixação e uma mangueira de extensão.

• Nunca exceda a pressão de ar 241 kPa (35 psi)
para os pneus de campo e 276 kPa (40 psi) para
os pneus de transporte ao colocar talão no aro.

• NÃO exceda a pressão de enchimento máxima
especificada na etiqueta do pneu.

• Substitua os pneus com defeitos.

• Substitua os aros que estiverem rachados,
desgastados ou severamente enferrujados.

• Nunca solde o aro da roda.

• Nunca force um pneu inflado ou
parcialmente inflado.

• Certifique-se de que o pneu esteja assentado
corretamente antes de inflá-lo até a pressão
operacional.

• Se o pneu não estiver na posição correta no aro ou
se estiver excessivamente cheio, o talão do pneu
pode soltar em um lado, causando vazamento de
ar em alta velocidade e com grande força. Um
vazamento de ar dessa natureza pode empurrar
o pneu em qualquer direção, colocando em risco
qualquer pessoa na área.

• Certifique-se de que todo o ar seja removido de um
pneu antes de removê-lo do aro.

• NÃO remova, instale ou faça reparos em um
pneu em um aro, exceto se tiver o equipamento
adequado e experiência para realizar o trabalho.

• Leve o pneu e o aro a uma oficina de reparos
qualificada.

Figura 1.15: Inflando o pneu com segurança
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1.7 Sinalização de segurança

• Mantenha a sinalização de segurança limpa e legível
em todos os momentos.

• Substitua as sinalizações de segurança que estão em
falta ou que tenham se tornado ilegíveis.

• Se as peças originais nas quais uma sinalização de
segurança foi instalada forem substituídas, certifique-se
de que a peça em reparo também apresente
a sinalização de segurança atual.

• As sinalizações de segurança estão disponíveis junto a
seu concessionário MacDon.

Figura 1.16: Decalque do manual do operador

1.7.1 Instalação de sinalização de segurança

1. Limpe e seque a área de instalação.

2. Escolha o local exato antes de remover o papel de suporte do decalque.

3. Remova a porção menor do papel de suporte.

4. Posicione a sinalização e lentamente remova o papel restante, alisando a sinalização conforme ela for aplicada.

5. Perfure as pequenas bolhas de ar com um alfinete e elimine-as.
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1.8 Locais do decalque de segurança

Figura 1.17: Sem fim transversal superior
A - MD n. 174682

Figura 1.18: Transporte de baixa velocidade
A - MD n. 220799
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Figura 1.19: Barra de reboque do transporte de baixa velocidade
A - MD n. 220797 B - MD n. 220798

Figura 1.20: Navalha vertical
A - MD n. 174684
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Figura 1.21: Proteções laterais, braços do molinete, chapa traseira
A - MD n. 131393 B - MD n. 174632 C - MD n. 184371 D - MD n. 184371 (somente navalha dupla)
E - MD n. 131392 (2 lugares) F - MD n. 131391 (2 lugares) G - MD n. 174436 H - MD n. 184371 (navalha dupla 2 lugares)
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Figura 1.22: Tubo traseiro: plataforma de 20 pés
A - MD n. 184372 B - MD n. 166466 C - MD n. 131391
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Figura 1.23: Tubo traseiro: plataforma de 25 pés
A - MD n. 184372 B - MD n. 166466 C - MD n. 131391
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Figura 1.24: Tubo traseiro: Plataforma de 30 pés e superior
A - MD n. 184372 B - MD n. 166466 C - MD n. 131391
D - MD n. 131392 E - MD n. 184372 (plataforma bipartida)
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1.9 Entendendo a sinalização de segurança

MD #113482

Perigo geral pertinente à operação e reparo da máquina

CUIDADO

Para evitar ferimentos ou morte decorrente da operação
inadequada ou insegura da máquina:

• Leia o manual do operador e siga todas as instruções
de segurança. Caso não tenha um manual, obtenha um
por meio do concessionário.

• Não permita que pessoas não treinadas operem
a máquina.

• Revise as instruções de segurança com todos os
operadores todos os anos.

• Certifique-se de que todas as sinalizações de
segurança estejam instaladas e legíveis.

• Certifique-se de que todos estejam afastados da
máquina antes de ligar o motor e durante a operação.

• Não permita passageiros na máquina.

• Mantenha todas as proteções no lugar e fique longe das
peças móveis.

• Desengate o acionador da plataforma, coloque a
transmissão em neutro e aguarde todos os movimentos
pararem antes de deixar a posição do operador.

• Desligue o motor e retire a chave antes de reparar,
ajustar, lubrificar, limpar ou desconectar a máquina.

• Engate os apoios de segurança para impedir a descida
da plataforma ou do molinete antes do reparo na
posição levantada (consulte o manual do operador
da plataforma).

• Use o emblema de veículo de movimento lento e
luzes de advertência intermitentes quando operar em
estradas, exceto se for proibido por lei.

Figura 1.25: MD #113482
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MD #131391

Perigo de esmagamento

PERIGO

• Coloque a plataforma no chão ou engate os apoios de
segurança antes de entrar embaixo da unidade.

Figura 1.26: MD #131391

MD #131392

Perigo de esmagamento

ADVERTÊNCIA

• Para evitar danos provocados pela queda do molinete
levantado, levante totalmente o molinete, desligue o
motor, retire a chave e engate o apoio de segurança em
cada braço de suporte do molinete antes de trabalhar
sobre ou embaixo do molinete.

• Consulte o manual do operador da plataforma.

Figura 1.27: MD #131392

MD #131393

Perigo do molinete

ADVERTÊNCIA

• Para evitar danos provocados pela queda do molinete
levantado, levante totalmente o molinete, desligue o
motor, retire a chave e engate o apoio de segurança em
cada braço de suporte do molinete antes de trabalhar
sobre ou embaixo do molinete.

• Consulte o manual do operador da plataforma.

Figura 1.28: MD #131393
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MD #166466

Perigo de óleo sob alta pressão

ADVERTÊNCIA

• Não se aproxime de vazamentos.

• O óleo sob alta pressão perfura facilmente a pele
causando ferimentos graves, gangrena ou morte.

• Se for ferido, procure assistência médica
imediatamente. Uma cirurgia imediata é necessária
para remover o óleo.

• Não use os dedos ou a pele para verificar vazamentos.

• Reduza a carga ou alivie a pressão hidráulica antes de
afrouxar os encaixes.

Figura 1.29: MD #166466

MD #174432

Perigo do molinete

ADVERTÊNCIA

• Para evitar danos provocados pela queda do molinete
levantado, levante totalmente molinete, desligue o
motor, retire a chave e engate a trava mecânica em
cada braço de suporte do molinete antes de trabalhar
sobre ou embaixo do molinete.

• Consulte o manual do operador.

Figura 1.30: MD #174432

MD #174434

Perigo da plataforma

PERIGO

• Coloque a plataforma no chão ou engate as travas
mecânicas antes de entrar embaixo da unidade.

Figura 1.31: MD #174434
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MD #174436

Perigo de óleo sob alta pressão

ADVERTÊNCIA

• Não se aproxime de vazamentos.

• O óleo sob alta pressão perfura facilmente a pele
causando ferimentos graves, gangrena ou morte.

• Se for ferido, procure assistência médica
imediatamente. Uma cirurgia imediata é necessária
para remover o óleo.

• Não use os dedos ou a pele para verificar vazamentos.

• Reduza a carga ou alivie a pressão hidráulica antes de
afrouxar os encaixes.

Figura 1.32: MD #174436

MD #174632

Perigo de emaranhamento do molinete

CUIDADO

• Para evitar ferimentos devido ao emaranhamento com
o sem fim giratório, permaneça afastado da plataforma
enquanto a máquina estiver funcionando.

Figura 1.33: MD #174632

MD #174682

Perigo de emaranhamento do sem fim

CUIDADO

• Para evitar ferimentos devido ao emaranhamento com
o sem fim giratório, permaneça afastado da plataforma
enquanto a máquina estiver funcionando.

Figura 1.34: MD #174682
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MD #174684

Perigo de componente afiado

CUIDADO

• Use luvas pesadas de lona ou couro ao trabalhar
com navalhas.

• Certifique-se de que ninguém esteja perto da navalha
vertical quando for removê-la ou girá-la.

Figura 1.35: MD #174684

MD #184372

Perigo geral pertinente à operação e reparo da máquina

CUIDADO

Para evitar ferimentos ou morte decorrente da operação
inadequada ou insegura da máquina:

• Leia o manual do operador e siga todas as instruções
de segurança. Caso não tenha um manual, obtenha um
por meio do concessionário.

• Não permita que pessoas não treinadas operem
a máquina.

• Revise as instruções de segurança com todos os
operadores anualmente.

• Certifique-se de que todas as sinalizações de
segurança estejam instaladas e legíveis.

• Certifique-se de que todos estejam afastados da
máquina antes de ligar o motor e durante a operação.

• Não permita passageiros na máquina.

• Mantenha todas as proteções no lugar e mantenha-se
a distância das peças móveis.

• Desengate o acionador da plataforma, coloque a
transmissão em neutro e aguarde todos os movimentos
pararem antes de deixar a posição do operador.

• Desligue o motor e retire a chave da ignição antes
de reparar, ajustar, lubrificar, limpar ou desconectar a
máquina.

• Engate as travas para evitar a descida da plataforma ou
do molinete antes de reparar na posição levantada.

• Use o emblema de veículo de movimento lento quando
operar em estradas, exceto se for proibido por lei.

Figura 1.36: MD #184372
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MD #184422

Mantenha as proteções no lugar

ADVERTÊNCIA

• Não coloque as mãos.

• Para evitar ferimentos, desligue o motor e remova
a chave antes de abrir a proteção do sistema de
transmissão de potência.

• Mantenha todos os protetores no lugar.

Figura 1.37: MD #184422

MD #190546

Superfície derrapante

ADVERTÊNCIA

• Não use esta área como um degrau ou plataforma.

• O não cumprimento pode resultar em ferimentos graves
ou morte.

Figura 1.38: MD #190546

MD #193147

Perigo no transporte/estrada

ADVERTÊNCIA

• Certifique-se de que o mecanismo de travamento da
barra de reboque esteja travado.

Figura 1.39: MD #193147
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MD #194521

Perigo de emaranhamento do sem fim

CUIDADO

• Para evitar ferimentos devido ao emaranhamento com
o sem fim giratório, permaneça afastado da plataforma
enquanto a máquina estiver funcionando.

Perigo geral pertinente à operação e reparo da máquina.

CUIDADO

• Leia o manual do operador e siga as instruções de
segurança.

• Não permita que pessoas não treinadas operem
a máquina.

• Revise as instruções de segurança com todos os
operadores todos os anos.

• Certifique-se de que todas as sinalizações de
segurança estejam instaladas e legíveis.

• Certifique-se de que todos estejam afastados da
máquina antes de ligar o motor e durante a operação.

• Não permita passageiros na máquina.

• Mantenha todas as proteções no lugar e mantenha
distância das peças móveis.

• Desengate o acionador da plataforma, coloque a
transmissão em neutro e aguarde todos os movimentos
pararem antes de deixar a posição do operador.

• Desligue o motor e remova a chave da ignição antes
de reparar, ajustar, lubrificar, limpar ou desconectar
a máquina.

• Engate as travas para evitar a descida da plataforma ou
do molinete antes de reparar na posição levantada.

• Use o emblema de veículo de movimento lento e
luzes de advertência intermitentes quando operar em
estradas, exceto se for proibido por lei.

Figura 1.40: MD #194521
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MD #220797

Perigo de tombamento no modo de transporte

ADVERTÊNCIA

• Leia o manual do operador para obter mais informações
sobre o tombamento ou capotamento potencial da
plataforma durante o transporte.

Figura 1.41: MD #220797

MD #220798

Risco de perda de controle no transporte

CUIDADO

• Não reboque a plataforma com uma coluna de reboque
amassada ou danificada (o círculo com um X vermelho
mostra um dente na coluna).

• Consulte o manual do operador para obter
mais informações.

Figura 1.42: MD #220798

MD #220799

Perigo no transporte/estrada

ADVERTÊNCIA

• Certifique-se de que o mecanismo de travamento da
barra de reboque esteja travado.

Figura 1.43: MD #220799
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2 Visão geral do produto

2.1 Definições

Os termos e as siglas a seguir poderão ser utilizados neste manual.

Termo Definição

API American Petroleum Institute (Instituto Americano de Petróleo)

ASTM
American Society of Testing and Materials (Sociedade Americana de Testes e
Materiais)

Parafuso (com porca)
Um elemento de fixação encabeçado com rosca externa projetado para ser
associado a uma porca.

Acoplamento central Um cilindro hidráulico entre a plataforma e a máquina muda o ângulo da plataforma.

CGVW Peso bruto do veículo combinado

Plataforma Série D Plataformas de esteiras rígidas MacDon D50, D60 e D65

DWA Double Windrow Attachment (Engate duplo de leira)

Aperto com os dedos
O aperto com os dedos é uma posição de referência em que as superfícies ou os
componentes de vedação estão em contato, e o ajuste foi apertado a tal ponto em
que não esteja mais com folga.

FFFT Flats from finger tight (Faces de aperto com os dedos)

GVW Gross vehicle weight (Peso bruto do veículo)

Articulação temperada
Uma articulação fabricada com utilização de uma presilha onde os materiais
acoplados são altamente incompressíveis.

Plataforma Uma máquina que corta cultura e a introduz em uma colheitadeira afixada.

Chave hexagonal
Uma ferramenta de seção hexagonal cruzada usada para acionar parafusos que
têm soquete de cabeça hexagonal (unidade interna com chave de boca sextavada),
também conhecida por chave Allen e por outros tantos sinônimos.

hp Horsepower (cavalo-vapor)

ISC Intermediate Speed Control (controle intermediário de velocidade)

JIC
Joint Industrial Council (Conselho Industrial Conjunto): Um organismo normativo
que desenvolveu o tamanho e formas padrões para navalha com encaixe original de

n/a Não aplicável

Porca
Um elemento de fixação com rosca interna projetado para ser associado a um
parafuso

NPT
Rosca de Tubos Norte-Americana: Um tipo de encaixe usado para aberturas de
baixa pressão. As roscas em encaixes NPT são afuniladas de modo único para
um encaixe por interferência

ORB
O-ring boss (Saliência do Anel em O): Um estilo de encaixe comumente utilizado
na abertura de portas de blocos, bombas e motores.

ORFS

O-ring face seal (Vedação de face do Anel em O): Um tipo de encaixe comumente
usado para a conexão de mangueiras e tubos. Esse tipo de encaixe é também
frequentemente chamado de ORS, que por extenso é O-ring seal (Vedação por
Anel em O).
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Termo Definição

RoHS – Reduction of
Hazardous Substances
(Redução de Substâncias
Perigosas)

Uma diretiva da União Europeia para restringir a utilização de certas substâncias
perigosas (como, por exemplo, cromo hexavalente usado em algumas
galvanizações amarelas)

SAE Society of Automotive Engineers (Sociedade de Engenheiros de Automação)

Parafuso
Um elemento de fixação com cabeça rosqueada externamente, que é fixado
a sulcos pré-formados ou que forma seus próprios sulcos em uma das partes
correspondentes

Articulação suave
Uma articulação fabricada com a utilização de um elemento de fixação em que
os materiais a serem unidos são compressíveis ou afrouxados após um período
de tempo.

Caminhão
Veículo de quatro rodas para rodovia/estrada pesando no mínimo 3.400 kg (7.500
lbs).

Tensão
Carga axial posicionada sobre um parafuso, geralmente medida em Newton (N)
ou libras (lb).

TFFT Turns from finger tight (Voltas de aperto com os dedos)

Torque
O produto de uma força versus o comprimento do braço de uma alavanca,
geralmente medido em Newton-metros (N·m) ou libras-pé (lb·ft).

Ângulo de torque
Um procedimento de aperto em que o encaixe é montado previamente (aperto
com os dedos) e então a porca é rosqueada em um certo número de graus ou de
voltas a fim de atingir a posição final

Tensão de torque
A relação entre o torque de montagem aplicado a uma peça do equipamento e
a carga axial que induz no parafuso.

Arruela
Um cilindro fino com um furo ou abertura localizado no centro e que é utilizado
como espaçador, elemento de distribuição de carga ou mecanismo de travamento
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2.2 Especificações

| D65 | FD75 | CA25 | Acessórios

P: padrão / OF: opcional (instalado de fábrica) / OD: opcional (instalado pelo concessionário) / -: não disponível

| FD75 | CA25 | Acessórios

P: padrão / OF: opcional (instalado de fábrica) / OD: opcional (instalado pelo concessionário) / -: indisponível

Tabela 2.1 Especificações da Plataforma

D65 FD75

Barra de corte

Largura efetiva de corte (distância entre os pontos do divisor de cultura)

Plataforma de 20 pés 6096 mm (240 pol.) S -

Plataforma de 25 pés 7620 mm (300 pol.) S -

Plataforma de 30 pés 144 mm (360 pol.) S S

Plataforma de 35 pés 10.668 mm (420 pol.) S S

Plataforma de 40 pés 12.192 mm (480 pol.) S S

Plataforma de 45 pés 13.716 mm (540 pol.) S S

Faixa de levantamento da barra de corte Varia de acordo com o modelo
de colheitadeira

S S

Navalha

Acionamento de navalha simples (todos os tamanhos): motor hidráulico com correia
em V para caixa de navalhas reforçada.

OF OF

Acionamento de navalha dupla (35 pés e menores): um motor hidráulico com duas
correias dentadas até duas caixas de navalhas reforçadas

OF OF

Acionamento de navalha dupla (apenas 40, 45 pés): dois motores hidráulicos com
correias sem emendas para duas caixas de navalhas reforçadas.

OF OF

Curso da navalha 76 mm (3 pol.) S S

25 pés 1200 a 1450 spm S -

30 pés 1200 a 1400 spm S S

35 pés 1100 a 1300 spm S S

Velocidade da navalha simples
(cursos por minuto)1

40 pés 1050 a 1200 spm S S

20-25 pés 1400 a 1700 spm S -

30-35 pés 1200 a 1500 spm S -Velocidade da navalha dupla
(cursos por minuto)1

40–45
pés

1100 a 1400 spm S S

1. Sob condições normais de corte, a velocidade da navalha tomada na polia de acionamento da navalha deve
ser configurada entre 600 e 640 rpm (1200 e 1280 spm). Se configurado para parte inferior do alcance, pode
ocorrer estagnação da navalha
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D65 FD75

Seções da Navalha

Serreadas demais / sólidas / aparafusadas / 9 serrações por polegada OF S

Serreadas demais / sólidas / aparafusadas / 14 serrações por polegada OF -

Sobreposição da navalha no centro (plataformas de
navalha dupla)

3 mm (0,12 pol.) S S

Dedos Duplos e Apalpadores

Dedos Duplos: pontiagudos / forjados / submetidos a tratamento térmico duplo (DHT)
Apalpadores: metal fino / parafuso de ajuste

OF S

Dedos Duplos: pontiagudos / forjados / submetidos a endurecimento externo (CH)
Apalpadores: metal fino / parafuso de ajuste

OF -

Dedos Duplos: parte intermediária / fundo forjado / topo forjado / placa de ajuste OF -

Dedos Duplos: parte intermediária / fundo forjado / topo de metal fino / parafuso
de ajuste

OF -

Dedos Duplos: quatro pontos / modelo sem estrangulamento (dois pontos longos
com espigas / dois pontos curtos sem espigas)

OF -

Ângulo dos Dedos Duplos (Barra de Corte no Solo)

União central retraída 20-25 pés 7,0 Graus S -

União central retraída 30–45 pés 2,0 Graus S S

União central estendida 20-25 pés 12,4 Graus S -

União central estendida 30–45 pés 7,4 Graus S S

Transportadora (Esteira) e Deques

Largura da esteira 1057 mm (41,6 pol.) S S

Acionamento da esteira Hidráulico S S

Velocidade da Esteira: Adaptador para Colheitadeira
CA25 controlado

141 m/min. (0-464 fpm) S S

Largura da abertura de entrega 1870 mm (73,6 pol.) S S

Molinete PR15

Quantidade de tubos 5, 6 ou 9 tubos

Diâmetro da barra central: todos os tamanhos de
molinete, exceto molinete simples de 35 pés

203 mm (8 pol.)

somente molinete simples de 35 pés 254 mm (10 pol.)

Configurado de
fábrica

800 mm (31,5 pol.)

Raio da ponta do dedo

Faixa de ajuste
766-800 mm

(30,2-31,5 pol.)

Diâmetro efetivo do molinete (através do perfil de
excêntrico)

1650 mm (65 pol.)

Comprimento do dedo 290 mm (11 pol.)

Espaçamento do dedo (disposto em barras alternadas) 150 mm (6 pol.) n
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D65 FD75

Acionamento do molinete Hidráulico S S

Velocidade do molinete (ajustável a partir da cabine, varia
de acordo com o modelo de colheitadeira)

0 a 67 rpm S S

Armação e Estrutura

Largura da plataforma (modo de campo)
Largura de corte +
384 mm (15,12 pol.)

S S

Largura da plataforma (posição de transporte) - avanço-recuo do molinete totalmente retraído (união central
mais curta)

(B)23 2684 mm (106 pol.) - -Com Adaptador para
Colheitadeira CA25
instalado (união central
mais curta)

(A)2 ,3
2500 mm (98 pol.) - -

(B)2 ,3 2834 mm (112 pol.) - -Com Condicionador de
Feno HC10 instalado (A)2 ,3 2650 mm (104 pol.) - -

Figura 2.1: Largura da plataforma

2. Consulte a Figura 2.1: Largura da plataforma, página 31.
3. Divisores longos instalados
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Acessórios D65 FD75

Adaptador CA25 para colheitadeira OD S

Largura
2000 mm
(78,7 pol.)

Esteira central

Velocidade
107–122 m/min
(350-400 fpm)

Largura 1660 mm (65,3 pol.)

Diâmetro externo 559 mm (22 pol.)

Diâmetro do tubo 356 mm (14 pol.)Sem-fim

Velocidade (varia de
acordo com o modelo

de colheitadeira)
150 rpm

Capacidade do reservatório de óleo
60 litros

(16 galões
americanos)

Tipo de óleo 15W40

Máximo (estendida) 1230 mm (48,4 pol.)
Case, New Holland

Mínimo (comprimida) 970 mm (38,2 pol.)

Máximo (estendida) 1262 mm
(49,7 pol.)

Comprimento
geral do
eixo de
transmissão4

Challenger, Gleaner,
John Deere, Lexion,

Massey Ferguson Mínimo (comprimida) 916 mm
(36,1 pol.)

OF OF

Condicionador de Feno HC10 OD -

Comprimento do rolo 1830 mm (72 pol.)

Diâmetro externo do rolo (DE) 232 mm (9,1 pol.)

Diâmetro do tubo de rolo (DE) 168 mm (6,6 pol.)

Velocidade do rolo 847 a 915 rpm

Sem-fim transversal superior OD OD

Helicoidal (Diâmetro externo [O.D]) 305 mm (12 pol.)

Todos os tamanhos,
exceto 25 pés

152 mm (6 pol.)

Diâmetro do tubo (DE)

25 pés 178 mm (7 pol.)

Rodas estabilizadoras / Transporte lento OD OD

Rodas 381 mm (15 pol.)

Pneus P205/75 R-15

4. Subtraia 10-7/16 polegadas (265 mm) para o comprimento entre os pinos da forquilha.
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Peso D65 FD755

Faixa de peso estimada (variações se devem às diferentes configurações de embalagem)

Plataforma de 15 pés6 1329-1497 kg
(2937-3302 lb.)

-

Plataforma de 20 pés
1430–1633 kg
(3146–3600 lb.)

-

Plataforma de 25 pés
1605-1753 kg
(3547-3872 lb.)

-

Plataforma de 30 pés
1981-2178 kg
(4370-4812 lb.)

3060-3162 kg
(6746-6971 lb.)

Plataforma de 35 pés
2181-2480 kg
(4808-5337 lb.)

3251-3370 kg
(7167-7430 lb.)

Armação
norte-americana

235 a 2593 kg
(5197-5704 lb.)

3442-3533 kg
(7589-7789 lb.)

Plataforma de 40 pés

Armação de exportação
2461 kg
(5437 lb.)

3549 kg
(7824 lb.)

Armação
norte-americana

2711 kg
(5990 lb.)

3728 kg
(8218 lb.)

Plataforma de 45 pés

Armação de exportação
2711 kg
(5990 lb.)

3744 kg
(8253 lb.)

5. Faixa de peso estimada inclui adaptador para colheitadeira de 907 kg (2000 lb).
6. Somente ceifadora
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3 Procedimentos gerais

3.1 Colar de vedação

Um colar de bloqueio é projetado para segurar os rolamentos e firmá-los em um eixo usando uma trava de
excêntrico do excêntrico. O rolamento é preso ao eixo rotacionando o colar no ombro excêntrico do rolamento.

3.1.1 Remoção/instalação do colar de trava

1. Determine a rotação do eixo.

2. Solte o parafuso de fixação (A).

Figura 3.1: Colar travado

3. O colar de trava precisa ser girado para ser removido.
A direção em que ele deve ser girado depende da
direção de rotação do eixo. Para destravar o colar,
bata na direção oposta à rotação usando um martelo
e pressione ou soque.

4. Para travar, bata na mesma direção da rotação. Uma
vez terminado, reaperte os parafuso de fixação.

NOTA:
Em algumas aplicações, o eixo pode girar nas
duas direções. Nesse caso, trave o colar na
direção mais usada.

Figura 3.2: Destravamento do colar
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3.2 Instalação do rolamento vedado

1. Limpe o eixo e aplique um revestimento antiferrugem.

2. Instale o flange (A), o rolamento (B), o segundo
flange (C) e trave o colar (D).

NOTA:
O travamento do excêntrico só está disponível
em um dos lados do rolamento.

3. Instale os parafusos da flange (E). NÃO aperte.

4. Posicione o eixo corretamente, trave o colar de
travamento com força. Trave o colar na mesma
posição que o eixo da roda e aperte o conjunto de
parafusos de fixação no colar.

5. Aperte os parafusos do flange (E).

6. Afrouxe os parafusos da flange no rolamento
correspondente (uma volta) e, em seguida, aperte-os
novamente. Isso permitirá o alinhamento adequado do
rolamento.

Figura 3.3: Rolamento vedado
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3.3 Trava cônica do cubo

Uma trava cônica do cubo é um mecanismo projetado para travar partes rotatórias como polias e engrenagens a
um eixo rotativo sem a necessidade de parafusos de fixação ou travas de excêntrico. À medida que as polias
e pinhões vão em direção ao cubo, forças de compressão aumentam.

Travas cônicas são frequentemente usadas em máquinas
rotatórias de torque elevado. Travas cônicas de cubo
podem ser substituídas facilmente em caso de dano, sem
a necessidade de substituir todo o conjunto de polia ou
pinhão.

Figura 3.4: Polia de acionamento e polia livre

3.3.1 Substituição da trava cônica do cubo

Uma polia comum é ilustrada aqui, mas os mesmos passos se aplicam a qualquer cubo afunilado.

1. Se você estiver removendo somente a polia ou a trava
cônica e não movimentando o eixo, meça a posição
conforme ilustrado. Se você estiver substituindo o
rolamento e/ou o eixo, meça a ponta do eixo a partir da
estrutura da ponta depois que a trava cônica e a polia
tiverem sido removidas, antes de abrir os colarinhos
de bloqueio.

Figura 3.5: Medição do eixo
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2. Remova três parafusos (A).

Figura 3.6: Parafusos do cubo de trava cônica

3. Instale dois dos três parafusos (A) nos furos e aperte
uniformemente. Isso empurrará a polia para fora
do cubo.

Figura 3.7: Cubo aberto e polia

4. Antes de remover o cubo, utilize uma lixa para limpar
a pintura do eixo.

Figura 3.8: Limpeza do eixo

214362 38 Revisão A



PROCEDIMENTOS GERAIS

5. Remova o cubo afunilado. Utilize um extrator se
necessário.

6. Remova a polia.

Figura 3.9: Remoção do cubo

7. Coloque a polia no eixo e bata levemente no cubo de
trava cônica até chegar à posição medida previamente
no Passo 1., página 37.

NOTA:
A polia ou engrenagem encostará no cubo e se
movimentará em até 2-3 mm 1/8 pol.).

Figura 3.10: Reinstalação do cubo e da polia

8. Aperte três parafusos de maneira uniforme em (A).
Quando apertados, use um martelo e punsão de latão
ou bloco de madeira para bater no cubo. Isso ajudará
a posicionar o cubo de trava cônica corretamente.
Ajuste o torque do parafuso de 1/4 pol. para 6,2 Nm
(55 lbf·pol). Ajuste o torque do parafuso de 3/8 pol.
para 19,77 Nm (175 lbf·pol).

NOTA:
O cubo NÃO se movimenta quando os parafusos
estiverem apertados. A polia é puxada para
o cubo.

NOTA:
Se o problema original era o alinhamento
incorreto, alinhe a esteira de polia para polia
usando uma borda reta. Para uma abrangência
mais longa, certifique-se de que o alinhamento
da esteira (entrada) esteja o mais reto possível.
A esteira saindo da polia não precisa ser tão reta
em algumas circunstâncias.

Figura 3.11: Parafusos do cubo de trava cônica
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3.4 Junta universal

A junta universal (junta U) foi projetada para transferir uma força giratória em diversas direções. Essa junta torna
flexível um eixo rígido, o que pode ser útil em condições em que o componente acionado mova-se de maneira
independente do componente acionador.

Figura 3.12: Componentes da junta em U

3.4.1 Reconstrução da junta universal

1. Marque a os garfos de posicionamento para simplificar
a montagem.

Figura 3.13: Marca das juntas em U
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2. Remova todos os quatro clipes de retenção.

Figura 3.14: Remoção dos clipes de retenção

3. Coloque a junta em U em blocos de madeira ou em um
torno, conforme indicado, e bata na localização (A) até
que o rolamento possa ser removido.

4. Gire as juntas em U em 180 graus e repita o Passo 3.,
página 41. O garfo pode ser agora removido da cruz.

Figura 3.15: Remoção do rolamento

5. Coloque a parte remanescente das juntas em U
em blocos de madeira conforme mostrado, batendo
novamente na localização (A) para remover o
rolamento.

6. Gire a peça em 180 graus e repita os passos 5., página
41.

Figura 3.16: Remoção do rolamento
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7. Quando removido o último rolamento, a cruz pode ser
removida do garfo remanescente. Agora você pode
instalar uma nova cruz e um novo kit de rolamentos.

Figura 3.17: Cruz

8. Para a primeira instalação do copo de rolamento,
alinhe a cruz com o garfo e bata no rolamento usando
um soquete e um martelo até que o clipe de retenção
possa ser instalado.

NOTA:
Se uma nova cruz houver sido instalada, NÃO
instale o encaixe de graxa neste momento. Isso
aumentará a pressão e dificultará a montagem.

Figura 3.18: Instalação de rolamento

9. Instale o primeiro clipe.

Figura 3.19: Clipe de retenção
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10. Instale o segundo copo de rolamento conforme
mostrado. Certifique-se de alinhar a cruz para evitar
danos ao rolamento.

11. Instale o segundo clipe de retenção.

Figura 3.20: Instalação de rolamento

12. Para o terceiro rolamento, alinhe a cruz e pressione
o rolamento usando um soquete até que o clipe de
retenção possa ser instalado.

13. Instale o terceiro clipe de retenção.

14. Instale o quarto rolamento. Certifique-se de alinhar a
cruz para evitar danos ao rolamento.

15. Instale o quarto clipe de retenção.

Figura 3.21: Instalação de rolamento

16. Aplique o encaixe de graxa na cruz do rolamento e
dentro do copo de rolamento (se aplicável).

Figura 3.22: Bico de graxa
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17. Como passo final, toque em todos os quatro lados para
garantir que todos os rolamentos estejam apertados
contra os clipes de retenção. Esta etapa também é
necessária para liberar a articulação se uma rigidez
excessiva na articulação for sentida.

Figura 3.23: Bater levemente a junta em U.
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3.5 Apoios de segurança do molinete

Os apoios de segurança do molinete, localizados nos braços de suporte do molinete, previnem
quedas inesperadas.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais por causa de quedas ou por causa do molinete suspenso, sempre engate
os apoios de segurança do molinete antes de entrar embaixo do molinete por qualquer motivo.

IMPORTANTE:
Para evitar danos ao suporte dos braços do molinete, NÃO transporte a plataforma com os apoios de segurança
do molinete engatados.

3.5.1 Acoplamento dos apoios de segurança do molinete

1. Eleve o molinete à sua altura máxima.

2. Mova os apoios de segurança do molinete (A) para a
posição de engate (como mostrado).

NOTA:
Mantenha o parafuso da articulação (B)
suficientemente ajustado para que o apoio
permaneça em posição de armazenamento
quando não estiver em uso, mas ainda possa
ser acoplado com força manual.

Figura 3.24: Apoios de segurança do molinete
– Braço externo esquerdo
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3. Utilize o manípulo (A) para mover a trava de segurança
para a posição interior (B), que engata o pino (C)
embaixo do apoio.

4. Baixe o molinete até os apoios de segurança entrarem
em contato com as bases do cilindro do braço externo
e com os pinos do braço central.

Figura 3.25: Apoios de segurança do molinete
– Braço central

3.5.2 Desacoplamento dos apoios de segurança do molinete

1. Eleve o molinete à sua altura máxima.

2. Mova os apoios de segurança do molinete (A) de volta
ao interior nos braços do molinete.

Figura 3.26: Apoios de segurança do molinete
– Braço externo esquerdo
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3. Use a alavanca (B) em plataformas de molinete
duplo para mover a haste da trava (A) para a
posição externa.

Figura 3.27: Apoios de segurança do molinete -
Braço central
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4 Proteções laterais
Cada extremidade da plataforma possui uma tampa lateral dobradiça, de polietileno.

4.1 Abertura das proteções laterais

1. Remova o pino de segurança (A) e a ferramenta (B)
do pino (C) na parte superior traseira da proteção.

Figura 4.1: Tampa lateral esquerda

2. Utilize a ferramenta (B) para destravar o trinco (A) no
canto inferior traseiro da tampa lateral.

3. Levante a tampa lateral na extremidade posterior para
liberar o pino na parte traseira superior da tampa
lateral.

4. Retire a tampa lateral e mova-a para longe da
plataforma enquanto aplica pressão para frente para
impedir que a guarda deslize para fora da aba (C) na
frente da guarda.

Figura 4.2: Tampa lateral esquerda
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IMPORTANTE:
NÃO force a tampa lateral uma vez que ela tenha
atingido o fim do curso, pois a estrutura da tampa
lateral pode ser danificada. A tampa lateral foi
projetada para abrir apenas o suficiente para
obter acesso normal ao sistema de direção e à
caixa manual.

NOTA:
Para acessar a caixa de navalhas, desencaixe
cuidadosamente a frente da tampa lateral da guia na
frente da guarda e gire a parte dianteira da tampa
lateral retirando-a da plataforma.

NOTA:
Se um acesso completo à guarda for necessário,
remova a tampa lateral. Consulte 4.3 Remoção das
proteções laterais, página 52.

Figura 4.3: Abertura da tampa lateral esquerda
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4.2 Fechamento da tampa lateral

1. Mantenha a pressão para a frente e mova a traseira
da tampa lateral para a frente da plataforma.

2. Levante a tampa lateral e engate o pino (A) localizado
na parte superior da estrutura da tampa lateral com o
orifício na tampa lateral (B).

Figura 4.4: Tampa lateral esquerda

3. Empurre a tampa lateral no lugar para encaixar o trinco
inferior (A).

4. Utilize a ferramenta (D) para travar o trinco inferior (E).

Figura 4.5: Tampa lateral esquerda

5. Substitua a ferramenta (B) e o pino de segurança (A)
sobre o topo do pino (C).

Figura 4.6: Pino da tampa lateral esquerda
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4.3 Remoção das proteções laterais

1. Abra a tampa lateral. Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

2. Remova a porca cega (A) que prende a tampa
lateral (B).

3. Levante a tampa lateral fora do suporte (B).

Figura 4.7: Tampa lateral esquerda
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4.4 Instalação das proteções laterais

1. Posicione a tampa lateral no suporte (A) e alinhe o furo
na tampa lateral com o pino (B) no suporte.

Figura 4.8: Tampa lateral esquerda

2. Prenda a tampa lateral ao suporte com uma porca de
capa (A).

3. Feche a tampa lateral. Consulte 4.2 Fechamento da
tampa lateral, página 51.

NOTA:
As tampas plásticas laterais podem se expandir ou
contrair quando submetidas a grandes mudanças
de temperatura. As posições do pino superior e do
suporte do trinco inferior podem ser ajustadas para
compensar as alterações de dimensão. Consulte 4.5
Ajuste das proteções laterais, página 54.

Figura 4.9: Tampa lateral esquerda
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4.5 Ajuste das proteções laterais

As tampas plásticas laterais podem se expandir ou contrair quando submetidas a grandes mudanças de
temperatura. A posição do pino superior e do prendedor inferior pode ser ajustada para compensar as alterações
de dimensão.

1. Meça a folga (X) entre a extremidade dianteira da
tampa lateral e a estrutura da plataforma e compare
a medida com os valores fornecidos na Tabela 4.1
Tabela de folga (X), página 54

Tabela 4.1 Tabela de folga (X)

Temperatura
°C (°F)

Folga (X) entre tampa
lateral e estrutura

mm (pol.)

-4 (25) 28 (1-1/8)

7 (45) 24 (1)

18(65) 20 (13/16)

29 (85) 16 (5/8)

41 (105) 12 (1/2)

52 (125) 8 (5/16)

63 (145) 4 (3/16)

89 (165) 0

Figura 4.10: Tampa lateral esquerda

Se forem necessários ajustes, faça o seguinte:

2. Abra a tampa lateral. Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

3. Solte a porca (A) sobre o pino (B) por dentro da guarda,
usando um soquete de 19 mm (3/4 in.).

4. Feche a tampa lateral e ajuste a posição para obter a
folga (X) entre a extremidade dianteira da tampa lateral
e a estrutura da plataforma.

5. Abra a tampa lateral e aperte a porca (A).

6. Solte os parafusos na garra (C) e ajuste a garra
conforme necessário para reposicionar a proteção.
Certifique-se de que existe um encaixe estreito entre
o topo da tampa lateral e a estrutura da plataforma, e
de que a tampa lateral esteja totalmente engatada no
pino (B).

7. Aperte os parafusos na garra (C).

8. Feche a tampa lateral. Consulte 4.5 Ajuste das
proteções laterais, página 54.

Figura 4.11: Tampa lateral esquerda
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5 Acionamento das navalhas

5.1 Remoção da navalha
ADVERTÊNCIA

Permaneça na traseira das navalhas durante a remoção para reduzir o risco de ferimentos causados pelas 
bordas afiadas. Use luvas pesadas ao manusear a navalha.

1. Desligue o motor da colheitadeira e remova a chave
da ignição.

2. Movimente a navalha manualmente para seu limite
externo.

3. Limpe a área ao redor do canhoto da navalha.

4. Remova o parafuso (A).

5. Remova a graxeira (B) do pino.

6. Use uma chave de fenda ou cinzel na ranhura (C) para
liberar a carga no pino do canhoto da navalha.

7. Use uma chave de fenda ou cinzel para retirar o pino
para cima na ranhura do pino até que o pino saia do
canhoto da navalha.

8. Empurre o conjunto da faca para dentro até ele ficar
livre do braço de saída.

9. Vede o rolamento no canhoto com plástico ou fita,
exceto se ele será substituído.

10. Enrole a corrente ao redor do canhoto da navalha e
puxe a navalha para fora.

Figura 5.1: Canhoto da navalha
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5.2 Instalação da navalha
ADVERTÊNCIA

Permaneça na traseira das navalhas durante a remoção para reduzir o risco de ferimentos causados pelas 
bordas afiadas. Use luvas pesadas ao manusear a navalha.

1. Deslize a navalha no lugar e alinhe o canhoto da
navalha com o braço de saída.

2. Para remover ou instalar o pino do canhoto da navalha
facilmente, remova o encaixe de lubrificação do pino.

3. Instale o pino do canhoto da navalha (A) através do
braço de saída e dentro do canhoto da navalha. Bata
o pino do canhoto da navalha (A), certifique-se de que
o pino esteja assentado na parte inferior do canhoto
da navalha.

4. Ajuste a ranhura (B) no pino do canhoto da navalha
em 1,5 mm (1/16 pol.) acima do braço de saída (C).
Prenda com um parafuso de cabeça hexagonal de 5/8
x 3 pol. e uma porca (D). Ajuste o torque para 217 Nm
(160 lbf·ft).

5. Usando um calibrador de navalhas, certifique-se de
que a folga em (E) é de 0,25 mm (0,01 pol.).

Figura 5.2: Canhoto da navalha

6. Instale a graxeira (A) no pino do canhoto da navalha e
vire-a para ter acesso fácil.

IMPORTANTE:
Lubrifique o canhoto da navalha apenas o suficiente
para iniciar um movimento levemente descendente.
Excesso de graxa levará ao desalinhamento da
navalha, o que faz com que os dedos duplos
superaqueçam e os sistemas de acionamento se
sobrecarreguem.

Figura 5.3: Canhoto da navalha
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5.3 Verificação e ajuste de apalpadores da navalha

NOTA:
Alinhe os dedos duplos antes de verificar e ajustar os apalpadores. Consulte 5.5 Ajuste dos dedos duplos,
página 67.

Consulte os seguintes procedimentos:

• 5.3.1 Verificação dos apalpadores dos dedos duplos longos, página 57

• 5.3.2 Verificação dos apalpadores dos dedos duplos curtos, página 59

5.3.1 Verificação dos apalpadores dos dedos duplos longos

Este procedimento aplica-se à plataformas com dedos duplos longos.

Meça a folga entre os apalpadores e as seções da navalha
como segue:

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por
acionamento inesperado da máquina, sempre
desligue o motor e remova a chave antes de realizar
ajustes na máquina.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Movimente a navalha manualmente para localizar a
seção (A) sob os apalpadores (B).

3. Em locais de dedos duplos padrão, empurre a seção
da faca (A) para baixo contra os dedos duplos (C)
e meça a folga entre os apalpadores (B) e a seção
da navalha (A) com um calibrador de navalhas. A
distância deve ser de 0,1-0,6 mm (0,004-0,0244 pol.).

4. Se necessário, consulte 5.3.3 Ajuste dos apalpadores
dos dedos duplos longos, página 61.

Figura 5.4: Apalpadores dos dedos duplos
normais
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Navalha dupla:

5. Movimente a navalha manualmente para localizar as
seções (A) e (C) sob os apalpadores centrais (B).

6. Insira uma chave de fenda ou equivalente entre
as seções dos dedos duplos centrais para forçar a
seção superior (A) contra os apalpadores e a seção
inferior (C) contra os dedos duplos (D).

7. Meça a folga entre as seções da navalha (A) e (C) com
um calibrador de lâminas. As distâncias devem ser:

• Na ponta (E) dos apalpadores: 0,1-0,4 mm
(0,004-0,016 pol.)

• Na parte de trás (F) dos apalpadores: 0,1-1,0 mm
(0,004-0,040 pol.)

8. Se necessário, consulte 5.3.4 Ajuste dos apalpadores
dos dedos longos centrais, página 62.

Figura 5.5: Apalpadores dos dedos duplos
centrais da navalha dupla
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5.3.2 Verificação dos apalpadores dos dedos duplos curtos

Esta seção serve para plataformas de navalha simples e dupla com dedos duplos curtos.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

Meça a folga entre os apalpadores e as seções da navalha
como segue:

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Movimente a navalha manualmente para localizar a
seção sob os apalpadores (A).

3. Dedos duplos padrão:
Em locais de dedos duplos padrão, empurre a seção
da faca (B) para baixo contra os dedos duplos (C),
e meça a folga entre os apalpadores (A) e a seção
da navalha (B) com um calibrador de navalhas. As
distâncias devem ser:

• Na ponta dos apalpadores (D): 0,1-0,4 mm
(0,004-0,016 pol.)

• Na parte de trás dos apalpadores (E): 0,1-1,0 mm
(0,004-0,040 pol.)

• Nos apalpadores de placa metálica (F):
0,1-0,6 mm (0,004-0,024 pol.)

4. Se necessário, consulte 5.4.1 Ajuste dos apalpadores
dos dedos duplos curtos, página 65.

Figura 5.6: Apalpadores forjados curtos padrão

Figura 5.7: Apalpadores de folha metálica
curtos padrão
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Dedos duplos curtos centrais da navalha dupla:

5. Movimente a navalha manualmente para localizar as
seções sob os apalpadores (B).

6. No local dos dedos duplos centrais, insira uma chave
de fenda ou equivalente entre as seções dos dedos
duplos centrais para forçar a seção superior (A) contra
os apalpadores e a seção inferior (C) contra os dedos
duplos (D).

7. Meça a folga entre as seções da navalha (A) e (C) com
um calibrador de lâminas. As distâncias devem ser:

• Na ponta dos apalpadores (E): 0,1-0,4 mm
(0,004-0,016 pol.)

• Na parte de trás dos apalpadores (F): 0,1-1,0 mm
(0,004-0,040 pol.)

8. Se necessário, consulte 5.4.1 Ajuste dos apalpadores
dos dedos duplos curtos, página 65.

Figura 5.8: Apalpadores dos dedos duplos
curtos centrais da navalha dupla
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5.3.3 Ajuste dos apalpadores dos dedos duplos longos

Este procedimento é aplicável a apalpadores de chapa metálica de formato regular em plataformas de navalhas
simples (SK) e navalhas duplas (DK). NÃO use este procedimento para apalpadores em posição de dedos duplos
centrais em que as navalhas se sobreponham em plataformas de navalha dupla. Para dedos duplos centrais,
consulte 5.3.4 Ajuste dos apalpadores dos dedos longos centrais, página 62.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Reduza a folga girando o parafuso (B) no sentido
horário para levantar a frente dos apalpadores.

3. Aumente a folga girando o parafuso (B) no sentido
anti-horário para levantar a frente dos apalpadores.

NOTA:
Para maiores ajustes, pode ser necessário
afrouxar as porcas (C), girar o parafuso de
ajuste (B) e então reapertar as porcas.

4. Verifique a folga novamente e reajuste conforme
necessário.

ADVERTÊNCIA
Certifique-se de que todos os observadores tenham 
deixado a área.

5. Após ajustar todos os apalpadores, coloque a
plataforma para funcionar a uma velocidade baixa do
motor e ouça o ruído relacionado à folga insuficiente.

NOTA:
Uma folga insuficiente nos apalpadores causará
o superaquecimento da navalha e dos dedos
duplos – reajuste conforme necessário.

Figura 5.9: Apalpadores dos dedos duplos
normais

214362 61 Revisão A



ACIONAMENTO DAS NAVALHAS

5.3.4 Ajuste dos apalpadores dos dedos longos centrais

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por
acionamento inesperado da máquina, sempre
desligue o motor e remova a chave antes de realizar
ajustes na máquina.

1. Desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Movimente a navalha manualmente para que as
seções (A) fiquem sob os apalpadores (B), como
exibido.

3. Afrouxe as porcas (C) e retire os parafusos (D) até que
não tenham mais contato com a barra de corte.

4. Prenda os apalpadores cuidadosamente (B) aos
dedos duplos (E) com uma braçadeira em "C" ou
equivalente. Posicione a braçadeira na barra de
resíduos em (F) conforme exibido.

5. Gire os parafusos (D) até que entrem em contato com
a barra de corte e então aperte-os UMA volta.

6. Remova a braçadeira.

7. Aperte as porcas (C) com um torque de 45 Nm
(35 lbf·ft).

8. Verifique as folgas. Consulte 5.3.1 Verificação dos
apalpadores dos dedos duplos longos, página 57.

Figura 5.10: Proteção central
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5.4 Verificação dos apalpadores dos dedos duplos curtos

Esta seção serve para plataformas de navalha simples e dupla com dedos duplos curtos.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

Meça a folga entre os apalpadores e as seções da navalha
como segue:

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Movimente a navalha manualmente para localizar a
seção sob os apalpadores (A).

3. Dedos duplos padrão:
Em locais de dedos duplos padrão, empurre a seção
da faca (B) para baixo contra os dedos duplos (C),
e meça a folga entre os apalpadores (A) e a seção
da navalha (B) com um calibrador de navalhas. As
distâncias devem ser:

• Na ponta dos apalpadores (D): 0,1-0,4 mm
(0,004-0,016 pol.)

• Na parte de trás dos apalpadores (E): 0,1-1,0 mm
(0,004-0,040 pol.)

• Nos apalpadores de placa metálica (F):
0,1-0,6 mm (0,004-0,024 pol.)

4. Se necessário, consulte 5.4.1 Ajuste dos apalpadores
dos dedos duplos curtos, página 65.

Figura 5.11: Apalpadores forjados curtos
padrão

Figura 5.12: Apalpadores de folha metálica
curtos padrão
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Dedos duplos curtos centrais da navalha dupla:

5. Movimente a navalha manualmente para localizar as
seções sob os apalpadores (B).

6. No local dos dedos duplos centrais, insira uma chave
de fenda ou equivalente entre as seções dos dedos
duplos centrais para forçar a seção superior (A) contra
os apalpadores e a seção inferior (C) contra os dedos
duplos (D).

7. Meça a folga entre as seções da navalha (A) e (C) com
um calibrador de lâminas. As distâncias devem ser:

• Na ponta dos apalpadores (E): 0,1-0,4 mm
(0,004-0,016 pol.)

• Na parte de trás dos apalpadores (F): 0,1-1,0 mm
(0,004-0,040 pol.)

8. Se necessário, consulte 5.4.1 Ajuste dos apalpadores
dos dedos duplos curtos, página 65.

Figura 5.13: Apalpadores dos dedos duplos
curtos centrais da navalha dupla
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5.4.1 Ajuste dos apalpadores dos dedos duplos curtos

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

Apalpadores forjados:

1. Desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Movimente a navalha manualmente para localizar a(s)
seção(ões) sob os apalpadores (B), conforme exibido.

3. Afrouxe as porcas (C) e afaste os parafusos (D) da
barra de corte;

4. Prenda os apalpadores cuidadosamente (B) aos
dedos duplos (E) com uma braçadeira em "C" ou
equivalente. Posicione a braçadeira na barra de
resíduos em (F).

5. Gire os parafusos (D) até que entrem em contato com
a barra de corte e então aperte-os UMA volta.

6. Remova a braçadeira.

7. Aperte as porcas (B) com um torque de 45 Nm
(35 lbf·ft).

8. Verifique se as folgas especificadas são atingidas.
Consulte 5.4 Verificação dos apalpadores dos dedos
duplos curtos, página 63.

Figura 5.14: Apalpadores forjados dos dedos
duplos curtos normais

Figura 5.15: Dedos duplos curtos centrais da
navalha dupla
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Apalpadores de placa metálica:

9. Movimente a navalha manualmente para localizar a
seção central (A) sob os apalpadores (B), conforme
exibido.

10. Reduza a folga girando o parafuso (C) no sentido
horário para levantar a frente dos apalpadores. A
folga deve ser de 0,1-0,6mm (0,004-0,0244pol.).

11. Aumente a folga girando o parafuso (C) no sentido
anti-horário para levantar a frente dos apalpadores.

NOTA:
Para maiores ajustes, pode ser necessário
afrouxar as porcas (D), girar o parafuso de
ajuste (C) e então reapertar as porcas.

12. Ajuste o torque das porcas (D) para 72 Nm. (53 lbf·ft)
após todos os ajustes terem sido concluídos e as
distâncias especificadas serem alcançadas. Consulte
5.4 Verificação dos apalpadores dos dedos duplos
curtos, página 63.

Figura 5.16: Apalpadores de folha metálica dos
dedos duplos curtos
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5.5 Ajuste dos dedos duplos
PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa, sempre
desligue o motor, remova a chave e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da plataforma
por qualquer motivo.

NOTA:
Use a ferramenta de endireitamento de dedo (MD n. 140135).

1. Posicione a ferramenta como mostrado e puxe para
ajustar as pontas dos dedos duplos para cima.

Figura 5.17: Ajuste para cima

2. Posicione a ferramenta como mostrado e puxe para
ajustar as pontas dos dedos duplos para baixo.

DICA:
Se a cultura for de difícil corte, instale dedos
duplos curtos com dedos duplos superiores e
placas reguladoras.

Figura 5.18: Ajuste para baixo
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5.6 Remoção do rolamento do canhoto da navalha
ADVERTÊNCIA

Permaneça na traseira das navalhas durante a remoção para reduzir o risco de ferimentos causados pelas
bordas afiadas. Use luvas pesadas ao manusear a navalha.

IMPORTANTE:
Repita este procedimento para cada navalha.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Remova a navalha. Consulte 5.1 Remoção da navalha, página 55.

NOTA:
Como o rolamento está sendo substituído, não é necessário envolver o canhoto da navalha para proteger
o rolamento.

3. Use uma ferramenta de extremidade plana com
aproximadamente o mesmo diâmetro do pino (A).
Bata de leve na vedação (B), no rolamento (C), no
plugue (D), e no anel de vedação (E) pelo lado de
baixo do canhoto da navalha.

NOTA:
A vedação (B) pode ser substituída sem a
remoção do rolamento. Quando alterar a
vedação, verifique se o pino e a agulha do
rolamento para identificar sinais de desgaste e
substitua se necessário.

Figura 5.19: Conjunto de rolamento do canhoto
da navalha
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5.7 Instalação do rolamento do canhoto da navalha

1. Coloque o O-Ring (E) e o plugue (D) no canhoto da
navalha.

IMPORTANTE:
Instale o rolamento com a extremidade carimbada
(a extremidade com marcas de identificação) virada
para cima.

2. Utilize uma ferramenta de extremidade plana (A),
com aproximadamente o mesmo diâmetro do
rolamento (C), e empurre o rolamento para dentro
do canhoto da navalha até que o topo do rolamento
esteja rente com o degrau do canhoto da navalha.

3. Instale a vedação (B) no canhoto da navalha com a
borda virada para o exterior.

IMPORTANTE:
Para evitar falha prematura no canhoto da navalha
ou na caixa de navalhas, certifique-se de que não
haja folga entre o pino do canhoto da navalha (A) e
o rolamento de agulhas, e também entre o pino do
canhoto da navalha e o braço de saída.

4. Instale a navalha. Consulte 5.2 Instalação da navalha,
página 56.

Figura 5.20: Conjunto de rolamento do canhoto
da navalha
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5.8 Sistema da caixa de navalhas

5.8.1 Sistemas de navalha simples e navalha dupla não sincronizados

A navalha na plataforma D65/FD75 tem acionamento hidráulico. O motor hidráulico movimenta uma polia que, por
sua vez, aciona uma correia anexada à polia na caixa de navalhas. Plataformas de 40 pés com navalha dupla
não sincronizada usam componentes de acionamento de navalha simples em ambas extremidades. Todas as
quantidades de componentes são duplicadas, exceto o suporte do motor do lado direito.

Figura 5.21: Sistema de acionamento de navalha simples
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5.8.2 Navalha dupla: Plataforma D65 de 35 pés e menor (sincronizada)

A navalha dupla na plataforma D65 tem acionamento hidráulico. O motor hidráulico gira duas polias. Uma polia
aciona uma correia dentada anexada a uma polia na caixa de navalhas. A segunda polia aciona um eixo cruzado.
O eixo cruzado alcança o outro lado da plataforma. Este então aciona uma polia que aciona uma correia dentada
anexada à polia na caixa de navalhas. O eixo cruzado é montado em um tubo preenchido com graxa para evitar o
impacto do eixo e oferecer suporte para os rolamentos da seção média.

Equipamentos de navalha dupla devem ser sincronizados para evitar vibração excessiva. Se uma correia for retirada
ou substituída, siga o procedimento de sincronização detalhado mais adiante nessa seção.

Figura 5.22: Sistema de acionamento navalha dupla (plataforma de 35 pés e menor)
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5.8.3 Navalha dupla: Plataforma D65 / FD75 de 45 pés (não sincronizada)

A navalha dupla na plataforma D65/FD75 de 45 pés tem acionamento hidráulico. Há dois motores hidráulicos, um
de cada lado da plataforma. Os motores hidráulicos movimentam uma polia que, por sua vez, aciona uma correia
anexada à polia na caixa de navalhas.

Figura 5.23: Sistema de acionamento navalha dupla (plataforma de 45 pés não sincronizada)
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5.9 Caixa de navalhas

A função da caixa de navalhas é converter o movimento de rotação da unidade de alimentação para
movimento retilíneo.

A caixa de navalhas usa um rolamento de rolos cônicos
no eixo de entrada e um garfo para maior durabilidade.
As conexões de polia e braço de acionamento são estrias
retas com parafusos de fixação para garantir um ajuste
apertado.

Figura 5.24: Caixa de navalhas

214362 73 Revisão A



ACIONAMENTO DAS NAVALHAS

Descrição de peças da caixa de navalhas

1. Cruzeta de saída

2. Vedação do eixo de saída

3. Bucha de bronze

4. Plugue

5. Bucha de aço

6. Porca especial

7. Eixo de entrada

8. espaçador DIÂM. EXT. 60 mm

9. Anel de vedação (O-Ring)

10. Vedação do eixo de entrada

11. Conjunto de rolamento

12. Plugue de drenagem de óleo

13. Contraporca (M55 x 2 in.)

14. Bujão de respiro com a vareta medidora de nível

15. Conjunto de rolamento

16. Contraporca (M30 x 1,5 in.)

17. Proteção contra poeira

18. Calço do eixo de entrada

19. Conjunto de rolamento

20. Pivô

21. Anel de retenção interno

22. Bucha de bronze

23. Parafuso de cabeça cilíndrica (M10 x 50 mm)

Figura 5.25: Diagrama da caixa de navalhas
(Visão lateral)

Figura 5.26: Diagrama da caixa de navalhas
(Visão superior)
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5.9.1 Remoção da caixa de navalhas

Remoção da caixa de navalha simples e dupla não sincronizada

Esse procedimento se aplica às caixas da navalha simples e duplas não sincronizadas.

1. Abra a tampa lateral Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

2. Afrouxe os dois parafusos (A) que fixam o conjunto do
motor à tampa lateral da plataforma.

3. Afrouxe a tensão na correia girando o parafuso de
tensão (B) no sentido anti-horário.

Figura 5.27: Caixa de navalhas esquerda

4. Abra a tampa de acesso (A) na tampa lateral atrás
da barra de corte para liberar espaço entre a polia da
caixa de navalhas e a tampa lateral.

Figura 5.28: Tampa de acesso interna esquerda

5. Remova a correia (A) da polia de acionamento (B).

6. Deslize a correia (A) sobre e por trás da polia da caixa
de navalhas (C). Utilize o furo na polia para auxiliar na
instalação da correia.

Figura 5.29: Acionamento da navalha
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7. Posicione a navalha manualmente até seu limite
externo e limpe a área ao redor do canhoto.

8. Remova o parafuso (A).

9. Remova a graxeira (B) do pino.

10. Use uma chave de fenda ou cinzel na ranhura (C) para
liberar a carga no pino do canhoto da navalha.

11. Erga o pino com uma chave de fenda na ranhura do
pino até que este esteja livre do canhoto.

12. Empurre o conjunto da faca para dentro até ele ficar
livre do braço de saída.

13. Vede o rolamento no canhoto com plástico ou fita,
exceto se ele estiver sendo substituído. Figura 5.30: Canhoto da navalha

14. Remova o parafuso (A) que prende o braço de
acionamento ao eixo de saída da caixa de navalha.

15. Remova o braço de acionamento da navalha (B) do
eixo de saída da caixa da navalha

16. Remova os quatro parafusos de montagem (C) e (D)
da caixa da navalha.

NOTA:
O parafuso (E) vem de fábrica; NÃO o remova Ele é
utilizado para fixar a caixa da navalha na posição de
recuo-avanço adequada.

17. Remova a caixa da navalha e coloque em uma
bancada para desmontar.

CUIDADO

A extensão pode mudar quando os suportes são
removidos. Tenha cuidado ao remover os fixadores
e suportes.

18. Para plataformas de faca dupla, repita o procedimento
com o lado oposto.

Figura 5.31: Caixa de navalhas
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Remoção da caixa de navalha dupla e sincronizada

1. Abra a tampa lateral Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

2. Solte as duas porcas (A) no suporte tensor da correia
para aliviar a tensão na correia.

3. Solte a porca (B) na polia movida e deslize a polia para
baixo para soltar a correia.

Figura 5.32: Acionamento da navalha

4. Abra a tampa de acesso (A) na tampa lateral atrás
da barra de corte para liberar espaço entre a polia da
caixa de navalhas e a tampa lateral.

Figura 5.33: Tampa de acesso interna esquerda

5. Posicione a navalha manualmente até seu limite
externo e limpe a área ao redor do canhoto.

6. Remova o parafuso (A).

7. Remova a graxeira (B) do pino.

8. Use uma chave de fenda ou cinzel na ranhura (C) para
liberar a carga no pino do canhoto da navalha.

9. Erga o pino com uma chave de fenda na ranhura do
pino até que este esteja livre do canhoto.

10. Empurre o conjunto da faca para dentro até ele ficar
livre do braço de saída.

11. Vede o rolamento no canhoto com plástico ou fita,
exceto se ele estiver sendo substituído. Figura 5.34: Canhoto da navalha
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12. Remova o parafuso (A) que prende o braço de
acionamento ao eixo de saída da caixa de navalha.

13. Remova o braço de acionamento da navalha (B) do
eixo de saída da caixa da navalha

14. Remova os quatro parafusos de montagem (C) e (D)
da caixa da navalha.

NOTA:
O parafuso (E) vem de fábrica; NÃO o remova Ele é
utilizado para fixar a caixa da navalha na posição de
recuo-avanço adequada.

15. Remova a caixa da navalha e coloque em uma
bancada para desmontar.

CUIDADO

A extensão pode mudar quando os suportes são
removidos. Tenha cuidado ao remover os fixadores
e suportes.

Figura 5.35: Caixa de navalhas
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5.9.2 Reparos da Caixa de Navalhas

Remontagem da caixa de navalhas: Ferramentas especiais

Ferramentas especiais são necessárias para remontar a caixa de navalhas. Obtenha o kit de remontagem da
caixa de navalhas (MD n. 139003) de um departamento de partes da MacDon.

Figura 5.36: Kit de reconstrução para acionamento de navalhas (MD n. 139003)

Itens do kit Quantidade

Chaves especiais – dois tamanhos 2

Hastes rosqueadas 2

Porcas de 3/4 pol. 18

Parafusos pressores 2

Suportes de ferro planos 4
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Remoção da polia da caixa de navalhas

1. Afrouxe e remova o parafuso que prende a polia da
caixa de navalhas (A) e a porca (B).

2. Remova a polia da caixa de navalhas (C) usando
um puxador de três garras.

Figura 5.37: Polia e caixa de navalhas

Desmontagem da caixa de navalhas

Para desmontar a caixa de navalhas, siga estes passos:

NOTA:
Peça o kit de remontagem da caixa de navalhas (MD n. 139003) para o Departamento de Peças da MacDon
antes de tentar remontar a caixa de navalhas.

1. Afrouxe e remova o parafuso que prende a polia da
caixa de navalhas (A) e a porca (B).

2. Remova a polia da caixa de navalhas (C) usando
um puxador de três garras.

Figura 5.38: Polia e caixa de navalhas
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3. Monte a caixa de navalhas em um torno.

4. Remova um dos dois bujões (A) do invólucro inferior
do conjunto da caixa de navalhas. Escoe o óleo.

5. Usando uma chave ou soquete hexagonal de 8 mm,
remova os oito parafusos de cabeça sextavada (B)
que fixam a parte superior do invólucro da caixa de
navalhas à parte inferior.

NOTA:
Somente cinco dos parafusos de cabeça sextavada
são ilustrados.

6. Separe o invólucro superior do inferior usando um
martelo talhadeira e/ou uma chave de fenda para
separar as metades da caixa de navalhas, tomando
sempre cuidado para não danificar as superfícies de
contato. Comece pelo lado da abertura do eixo de
entrada (C).

Figura 5.39: Caixa de navalhas

7. Remova a proteção contra poeira (17) do invólucro.

Figura 5.40: Conjunto da caixa (visão lateral)
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8. Usando uma chave de fenda ou outra ferramenta
adequada, remova as deformações de bloqueio das
porcas de segurança do rolamento axial do eixo de
entrada (consulte 5.40: Conjunto da caixa (visão
lateral), página 81, itens 6 e 16). Se necessário,
perfure a indentação que será utilizada para fixar a
porca de segurança.

Figura 5.41: Caixa de navalhas – eixo de
entrada

9. Posicione um bloco de madeira (A) no invólucro para
evitar que a forquilha se movimente.

10. Remova as duas porcas de segurança usando a chave
de aperto (B) incluída no kit.

Figura 5.42: Caixa de navalhas – Invólucro
superior removido
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11. Remova a vedação do eixo de entrada (A).

12. Remova a placa espaçadora (B) e anel de
vedação (C).

13. Remova o conjunto da forquilha de saída (D) do
invólucro inferior (E).

14. Remova o invólucro inferior (E) do torno.

Figura 5.43: Caixa de navalhas – eixo de
entrada

15. Fixe a forquilha de saída no torno de forma que o eixo
de saída fique voltado para baixo.

16. Usando um extrator de rolamentos (A), remova o
rolamento do eixo de entrada (B).

Figura 5.44: Caixa de navalhas – rolamento do
eixo de entrada
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17. Remova o rolamento (A) do lado oposto do eixo de
entrada.

Figura 5.45: Caixa de navalhas – rolamento do
eixo de entrada

18. Remova o anel de retenção (A) que fixa as buchas
da forquilha de bronze. Repita do lado oposto da
forquilha.

Figura 5.46: Caixa de navalhas – anel do pivô
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19. Martele o pino do pivô para fora. Usando um martelo e
um punsão de latão (A), empurre a bucha (B) o máximo
possível (aproximadamente metade para fora). Repita
do lado oposto.

Figura 5.47: Caixa de navalhas – eixo de
entrada

20. Remova ambas as buchas completamente. Tome
cuidado para não danificar o pino do pivô ou a
forquilha.

Figura 5.48: Caixa de navalhas – eixo de
entrada
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21. Separe o eixo de saída (1) do conjunto do eixo de
entrada.

Figura 5.49: Diagrama da caixa de navalhas

22. Perfure a indentação que será utilizada para fixar a
porca de segurança (A).

Figura 5.50: Caixa de navalhas – eixo de
entrada
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23. Remova a porca de segurança (A) usando um martelo
e talhadeira (B).

Figura 5.51: Caixa de navalhas – eixo de
entrada

24. Remova o cone do rolamento (A) e anel do pivô (B) do
eixo de entrada.

25. Remova o outro cone do rolamento (C) do eixo
de entrada.

Figura 5.52: Caixa de navalhas – eixo de
entrada
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26. Utilize uma talhadeira (A) ou perfurador para empurrar
os anéis do rolamento (B) para fora do anel do pivô (C).

Figura 5.53: Caixa de navalhas – anel do pivô

27. Remova a vedação do eixo de saída (2) da parte
inferior da caixa de navalhas e, usando uma luva com
54 mm (2-1/8 in.) de diâmetro exterior, pressione as
buchas do eixo de saída (3) e (5) para fora da caixa.

NOTA:
Substitua todos os rolamentos, anéis e buchas por
ocasião da remontagem.

Figura 5.54: Caixa de navalhas
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Instalação da polia da caixa de navalhas

1. Certifique-se de que as ranhuras e os furos na polia e
o acionamento do braço estejam livres de tinta, óleo e
solventes.

2. Aplicar duas bandas (A) do adesivo Loctite® n. 243
(ou equivalente) ao redor do eixo como mostrado.
Aplicar uma banda no final do dente da engrenagem
e a segunda banda no local ponto médio aproximado.

3. Instale a polia (B) até que esteja rente com a
extremidade do eixo.

4. Prenda a polia com um parafuso de cabeça hexagonal
de 5/8 x 3 pol. com uma rosca de bloqueio NC
distorcida e aplique torque de 217 Nm (160 lbf·ft).

Figura 5.55: caixa de navalhas

Remontagem da caixa de navalhas

Figura 5.56: Esquemático da caixa de navalhas
A - Vista superior B - Vista lateral
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Figura 5.57: Posição da bucha na caixa de acionamento de navalhas
A - Posição do recorte na bucha superior B - Posição do recorte na bucha inferior

NOTA:
Substitua todos os rolamentos, anéis e buchas por ocasião da remontagem.

Para remontar a caixa de navalhas, siga estes passos:

NOTA:
Consulte as figuras 5.56: Esquemático da caixa de navalhas, página 89 e 5.57: Posição da bucha na caixa
de acionamento de navalhas, página 90.

1. Aqueça o cone do rolamento (19) em óleo a aproximadamente 80° C (176° F).

2. Usando um eixo ou tubo de diâmetro externo (O.D.) de 54 mm (2-1/8 pol.), empurre a bucha de bronze (3)
para dentro do invólucro. Oriente a marcação na bucha conforme ilustrado na Figura 5.57: Posição da bucha
na caixa de acionamento de navalhas, página 90. Empurre a bucha para dentro até que esteja parelha com o
tampo de vedação.

3. Utilizando uma luva, empurre a bucha de aço (5) para dentro do invólucro e oriente a marcação na bucha
conforme ilustrado. A bucha deve ser empurrada 5 mm (0.20 pol.) abaixo da superfície da fundição.

4. Instale dois anéis de rolamento (19) no anel do pivô (20).
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5. Monte o eixo de entrada (A) em um torno de bancada
conforme ilustrado.

6. Instale a anilha (B) e o cone do rolamento (C) no eixo
de entrada (A).

Figura 5.58: Eixo de entrada no torno

7. Instale o anel do pivô (A) no eixo de entrada (B),
certificando-se de que a face marcada com uma
ranhura usinada esteja virada para o ombro (de frente
para a anilha) do eixo de entrada. Instale o segundo
rolamento (C).

Figura 5.59: Montagem do anel do pivô e
eixo de entrada
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8. Instale a porca de segurança (A) no eixo de entrada
usando Loctite® 270 ou 271, aperte a porca de
segurança para obter uma pré-carga que produza um
torque contínuo de 1–1.5 Nm (9–13 lbf·in). Consulte o
passo 11., página 93 para verificar o torque contínuo.

Figura 5.60: Instalação da porca de segurança

9. Para determinar a pré-carga, coloque uma chave
pequena (A) no recorte do eixo (B).

Figura 5.61: Chave no recorte do eixo
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10. Reposicione o conjunto no torno (como ilustrado).

11. Use um soquete de 1-3/16 pol. (A) e uma chave de
torque e posicione a chave de forma que entre em um
dos pontos do soquete. Esse método será adequado
para testar esse torque muito baixo.

12. Teste o torque contínuo. O torque deve ser 1-1,5 Nm
(9-13 lbf·ft).

Figura 5.62: Torque contínuo do anel do pivô

13. Quando o requerimento do torque contínuo houver
sido satisfeito, remova a chave e use um perfurador
para deformar a porca de segurança (A) conforme
ilustrado. Isto firmará o rolamento.

Figura 5.63: Eixo de entrada e porca de
segurança
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14. Posicione o anel do pivô (A) na forquilha (B) do eixo
de entrada.

15. Lubrifique o diâmetro externo da bucha (C) com graxa
Molykote® (D), depois, usando uma luva ou soquete,
insira a bucha (C) nos braços da forquilha (E) até que
a ranhura do anel de pressão esteja visível. Firme com
clipes de retenção. Utilizando um punsão de latão,
bata levemente nos pinos pivô para alinhar as buchas
contra os clipes de retenção.

Figura 5.64: Instalação do anel do pivô

16. Instale os conjuntos do rolamento do eixo de entrada
(cones [A] e anéis externos [B]) no eixo de entrada.

NOTA:
NÃO deslize os conjuntos completamente, pois
estes deverão ser posicionados dentro do invólucro.

Figura 5.65: Montagem do eixo de entrada
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17. Posicione o invólucro inferior (A) em um torno (B) ou
outro apoio adequado para continuar a montagem.

18. Lubrifique as duas superfícies de contato da bucha
no eixo externo usando graxa Molykote® e depois
posicione o conjunto do eixo dentro do invólucro
inferior.

Figura 5.66: Invólucro inferior

19. Empurre os anéis do rolamento no rolamento
transportador do eixo de entrada para que fiquem em
contato com o ombro do invólucro e então empurre os
cones para que fiquem em contato com os anéis do
rolamento.

NOTA:
Somente um lado é exibido na ilustração.

20. Verifique se os cubos do rolamento (A) estão
corretamente posicionados.

21. Instale o anel de vedação (B) e espaçador (C) no eixo.

NOTA:
Utilize fita adesiva sobre as roscas para prevenir
danos ao anel de vedação.

Figura 5.67: Eixo de entrada

22. Posicione o invólucro superior sobre o invólucro
inferior alinhando os tarugos. Faça isso para
assegurar que tudo esteja encaixado antes de aplicar
o silicone.

NOTA:
NÃO use os parafusos para juntar as duas metades
da caixa de navalhas; se elas não se encaixarem
facilmente, desmonte o conjunto para descobrir a
causa da interferência antes de prosseguir.
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23. Aplique um composto selante RTV (A) como Silastic
RTV 732 ou General Electric Silimate RTV N. 1437 na
superfície de contato (B) para ajudar a vedar a caixa
de navalhas.

Figura 5.68: Montagem do invólucro

24. Aplique Loctite® 270 ou 271 nas roscas dos oito
parafusos do invólucro (A), instale-os no invólucro e
aperte com os dedos.

NOTA:
Somente cinco parafusos (A) são ilustrados.

25. Ajuste o torque dos parafusos do invólucro para
9,5-11 Nm (85-95 lbf·in).

Figura 5.69: Parafusos do invólucro na caixa de
acionamento de navalhas

26. Monte o bloco de suporte como ilustrado e braçadeira
para caixa de navalhas (A).

Figura 5.70: Montagem do suporte da caixa de
navalhas
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27. Utilize o braço de acionamento da caixa de
navalhas (A) para firmar o eixo ranhurado,
evitando que gire, enquanto aperta as porcas nos
seguintes passos.

NOTA:
Os passos 28., página 97 até 34., página 98 devem
ser concluídos antes que o Loctite® seque.

28. Instale as porcas de segurança (6) e (16) na caixa
de navalhas, usando Loctite® 270 ou 262 nas roscas.
Aperte apenas com os dedos. NÃO permita que a
porca de segurança entre em contato com o cone do
rolamento nessa etapa.

29. Coloque nas porcas (6) e (16) as duas chaves
incluídas no kit.

Figura 5.71: Montagem do bloco de suporte:
braço da caixa de navalhas

30. Instale as porcas de segurança (6) e (16) (consulte
a Figura 5.56: Esquemático da caixa de navalhas,
página 89) na caixa de navalhas usando Loctite®

270 e 262 nas roscas e aperte manualmente até que
fique firme.

NOTA:
NÃO permita que a porca de segurança entre
em contato com o cubo do rolamento nessa
etapa.

31. Anexe as duas chaves (A) incluídas no kit nas
porcas 6) e (16).

Figura 5.72: Chaves de aperto
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IMPORTANTE:

É fundamental que ambos os parafusos de
pressão (A) entrem em contato com o eixo no
centro (B).

32. Engraxe as roscas e a ponta do parafuso êmbolo (A).

33. Aplique torque de 22,6 Nm (200 lbf·in) ao parafuso
êmbolo (A), empurrando-o no centro do eixo de
entrada (B). Monte o painel do indicador e foque a
face do eixo de entrada (B).

34. Remova a carga de empuxo da extremidade de
entrada do eixo (B) e aplique a mesma carga de
22.6 Nm (200 lbf·in) à parte posterior. Tome a leitura
do medidor do painel. Remova a carga aplicada. Figura 5.73: Montagem do bloco de suporte

35. Usando o indicador do painel como referência),
gire a porca de segurança (16) na parte traseira da
extremidade de entrada usando a chave de aperto
incluída para retirar metade do jogo (consulte a Figura
5.71: Montagem do bloco de suporte: braço da caixa
de navalhas, página 97). E então eleve mais 0,04 mm
(0.001 pol.). Isso centraliza a forquilha.

36. Aperte a porca (6) até que os 0,04 mm (0,001 pol.)
seja adotado. Isso garante que a forquilha pivô esteja
centralizada na forquilha e que os rolamentos fiquem
levemente pré-carregados. Deforme as porcas de
segurança (6) e (16) usando um perfurador na área
perfurada do eixo.

NOTA:
Ao apertar a porca (6), não mexa no painel do
indicador com a chave de aperto.

Figura 5.74: Montagem do bloco de suporte

37. Use fita adesiva no eixo de saída para prevenir danos
à vedação durante a instalação.

38. Engraxe os lábios da vedação do eixo (A) e instale os
anéis de vedação dos eixos de entrada e de saída.

Figura 5.75: Vedação do eixo no invólucro
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39. Engraxe e instale a tampa (A) no invólucro.

Figura 5.76: Tampa no invólucro

40. Instale os plugues de drenagem de óleo (A) na parte
inferior do alojamento e preencha a caixa com 2,2 L
(2,3 qt. dos EUA) de óleo SAE 85W-140 (Classificação
de serviço API GL-5)

Figura 5.77: Caixa de navalhas
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41. Parafuse a vareta/respiro (A) no alojamento e
certifique-se de que o nível de óleo esteja dentro da
área de alcance (B) entre a parte inferior da vareta de
nível e o orifício inferior.

IMPORTANTE:
Ao verificar o nível de óleo, certifique-se de que a
base da caixa de navalha esteja nivelada.

Figura 5.78: Vareta/respirador

5.9.3 Instalação da caixa de navalhas

O procedimento para instalar caixas de acionamento de navalhas é o mesmo para plataforma de navalha
simples ou dupla.

NOTA:
Se a polia tiver sido removida da caixa de navalhas, consulte Instalação da polia da caixa de navalhas, página
89. Se a polia não tiver sido removida, veja o passo 1., página 100.

CUIDADO

A extensão pode mudar quando os suportes são
removidos. Tenha cuidado ao remover os fixadores
e suportes.

1. Posicione a caixa de navalhas no suporte da
plataforma e instale a correia na polia.

2. Fixe a caixa de navalhas no suporte usando dois
parafusos hexagonais de 5/8 pol. x 1-3/4 pol.
grau 8 (A) do lado e dois parafusos hexagonais
5/8 pol. x 2-1/4 pol. grau 8 (B) no fundo.

3. Aperte de leve os parafusos laterais (A) da caixa de
navalhas primeiro e, então, os parafusos inferiores (B),
para assegurar o contato adequado com as superfícies
de montagem verticais e horizontais. NÃO aplique
torque aos parafusos nesse momento.

Figura 5.79: Caixa de navalhas
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4. Aplique duas camadas (A) de Loctite® n. 243 (ou
equivalente) ao eixo de saída, como o indicado.
Aplique uma camada no final do eixo de saída e a
segunda no local do ponto médio aproximado.

5. Deslize o braço de saída (B) para o eixo de saída.
Gire a polia para garantir que as ranhuras estejam
devidamente alinhadas e o braço de acionamento
liberte a estrutura no curso interior.

Figura 5.80: Caixa de navalhas

6. Posicione o braço de saída (A) na posição mais
distante. Mova o braço de saída (A) para cima ou
para baixo no eixo ranhurado até que ele esteja quase
entrando em contato com a ponta da navalha (B) (a
folga exata (C) é ajustada durante a instalação do
pino canhoto da navalha).

Figura 5.81: Canhoto da navalha

7. Aplique torque de 217 Nm (160 lbf·ft) ao parafuso do
braço de saída (B).

Figura 5.82: caixa de navalhas
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8. Deslize a navalha no lugar e alinhe o canhoto da
navalha com o braço de saída.

9. Para remover ou instalar o pino do canhoto da navalha
facilmente, remova o encaixe de lubrificação do pino.

10. Instale o pino do canhoto da navalha (A) através do
braço de saída e dentro do canhoto da navalha. Bata
o pino do canhoto da navalha (A), certifique-se de que
o pino esteja assentado na parte inferior do canhoto
da navalha.

11. Ajuste a ranhura (B) no pino do canhoto da navalha
em 1,5 mm (1/16 pol.) acima do braço de saída (C).
Prenda com um parafuso de cabeça hexagonal de 5/8
x 3 pol. e uma porca (D). Ajuste o torque para 217 Nm
(160 lbf·ft).

12. Usando um calibrador de navalhas, certifique-se de
que a folga em (E) é de 0,25 mm (0,01 pol.).

Figura 5.83: Canhoto da navalha

13. Instale a graxeira (A) no pino do canhoto da navalha e
vire-a para ter acesso fácil.

IMPORTANTE:
Lubrifique o canhoto da navalha apenas o suficiente
para iniciar um movimento levemente descendente.
Excesso de graxa levará ao desalinhamento da
navalha, o que faz com que os dedos duplos
superaqueçam e os sistemas de acionamento se
sobrecarreguem.

Figura 5.84: Canhoto da navalha
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14. Aperte os parafusos laterais da caixa de navalhas (A)
primeiro e, então, os parafusos inferiores (B). Aplique
torque de 271 Nm (200 lbf·ft).

15. Mova o braço de saída na posição meio curso, e
certifique-se de que a barra da navalha não entre em
contato com a frente do primeiro dedo duplo. Caso a
caixa de navalhas necessite de ajuste, consulte Ajuste
do avanço-recuo da caixa de navalhas, página 105.

16. Instale e tensione a(s) correia(s) de acionamento da
navalha. Para correias não sincronizadas, consulte
Tensionamento das correias não sincronizadas de
acionamento da navalha, página 111. Para correias
sincronizadas, consulte Tensionamento das correias
sincronizadas de acionamento da navalha, página 116
Para plataformas de navalhas duplas sincronizadas,
verifique também a sincronização da navalha.
Consulte Ajuste da sincronização da navalha dupla,
página 118.

17. Feche a tampa lateral. Consulte 4.2 Fechamento da
tampa lateral, página 51.

Figura 5.85: Caixa de navalhas
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Verificação da quadratura da caixa de navalhas

1. Coloque um rebordo reto (A) ao longo da face da polia
do acionador da caixa de navalhas.

2. Meça dos pontos (B) e (C) até a capa da extremidade.
As medidas devem ser aproximadamente 1.000 mm
(39–7/16 pol.) em cada ponto.

3. Caso as medidas estejam dentro de 3 mm (1/8 pol.), a
caixa de navalhas está devidamente quadrada.

NOTA:
Pode haver alguma deformação no painel final
se a diferença parecer muito grande.

Figura 5.86: Caixa de navalhas e plataforma

NOTA:
Se as dimensões apresentarem mais de 5 mm (6/32
pol.) de diferença, talvez seja necessário calçar a
caixa de navalhas.

4. Para calçar o acionador da caixa de navalhas, remova
os quatro parafusos (A) que fixam o acionador da caixa
de navalhas ao suporte.

Figura 5.87: Caixa de navalhas e plataforma

5. Construa um calço em formato de U. Essa forma
permite que o calço encaixe sob os parafusos laterais
que prendem o acionador da caixa de navalhas ao
quadro. Coloque o calço entre o ponto de montagem
da plataforma e o acionador da caixa de navalhas.
Calce a caixa de transmissão de acordo para alinhar
a polia.

6. Consulte 5.9.3 Instalação da caixa de navalhas,
página 100 para instruções de instalação dos
parafusos.

7. Uma vez que parafusos estiverem apertados, verifique
a quadratura novamente.

8. Consulte Tensionamento das correias não
sincronizadas de acionamento da navalha, página
111 para instruções sobre tensionamento.

Figura 5.88: Calço em forma de U
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Ajuste do avanço-recuo da caixa de navalhas

Este procedimento deve ser realizado se houver contato entre os dedos duplos e a barra da navalha ou se o
separador alinhamento tiver sido ajustado.

1. Verifique o contato entre os dedos duplos e a barra da navalha. Isso lhe informará como você precisa mover a
caixa de navalhas.

2. Abra a tampa lateral Consulte 4.1 Abertura das proteções laterais, página 49.

3. Afrouxe a caixa de navalhas da seguinte forma:

Em Plataformas de Navalha Simples:

a. Afrouxe os dois parafusos (A) que fixam o conjunto do
motor à tampa lateral da plataforma.

b. Afrouxe a tensão sobre a correia girando o parafuso
tensor (B) no sentido anti-horário, isto soltará a correia
que está conectada à caixa de navalhas.

Figura 5.89: Plataforma de navalha simples

Em Plataformas de Navalha Dupla:

a. Solte as duas porcas (A) no suporte tensor da correia
para aliviar a tensão na correia.

b. Solte a porca (B) na polia movida e deslize a polia para
baixo para soltar a correia.

Figura 5.90: Plataforma de navalha dupla
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4. Afrouxe os quatro parafusos (A) que prendem a caixa
de navalhas à montagem.

5. Afrouxe o parafuso (C) que prende a caixa de navalhas
com a guia de localização (B).

Figura 5.91: Caixa de navalhas

6. Posicione o braço de saída em curso médio. Ajuste
a caixa de navalhas até que haja um espaço (B) de
aproximadamente 1–2 mm (0.04–0.08 pol.) entre a
fronte da barra de navalha (A) e os dedos duplos (C).

NOTA:
Se a barra da navalha fez contato na parte da frente
dos dedos duplos, então a caixa de navalhas deve
ser movida para trás. Se a barra da navalha fez
contato na parte de trás dos dedos duplos, então a
caixa de navalhas deve ser movida para frente.

Figura 5.92: Folga entre dedos duplos e a frente
da barra de navalha

7. Aperte o parafuso (A) que prende a caixa de navalhas
com a guia de localização (B).

Figura 5.93: Caixa de navalhas
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8. Aperte os parafusos laterais da caixa de navalhas (A)
primeiro e, então, os parafusos inferiores (B). Aplique
torque de 271 Nm (200 lbf·ft).

9. Instale a caixa de navalhas nas polias. Deixe-as
soltas. Consulte Tensionamento das correias não
sincronizadas de acionamento da navalha, página 111
para instruções sobre tensionamento.

Figura 5.94: Caixa de navalhas

5.9.4 Troca de óleo da caixa de navalhas

Troque o lubrificante da caixa de navalhas após as primeiras 50 horas de operação e depois a cada 1000 horas
(ou 3 anos).

Para trocar o óleo da caixa de navalhas, siga estes passos:

1. Eleve a plataforma para permitir que um recipiente
adequado possa ser colocado sob o dreno da caixa
de navalhas para recolher o óleo.

2. Abra a(s) tampa(s) lateral(ais). Consulte 4.1 Abertura
das proteções laterais, página 49.

3. Remova o respiro/vareta de nível (A) e o plugue de
drenagem (B).

4. Permita a drenagem do óleo.

5. Reinstale o bujão de drenagem (B).

6. Adicione óleo à caixa de navalhas. Consulte 9.1
Fluidos e lubrificantes recomendados, página 359
para quantidade.

Figura 5.95: Caixa de navalhas
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7. Parafuse a vareta/respiro (A) no alojamento e
certifique-se de que o nível de óleo esteja dentro da
área de alcance (B) entre a parte inferior da vareta de
nível e o orifício inferior.

IMPORTANTE:
Ao verificar o nível de óleo, certifique-se de que a
base da caixa de navalha esteja nivelada.

8. Feche a(s) tampa(s) lateral(ais). Consulte 4.2
Fechamento da tampa lateral, página 51.

Figura 5.96: Caixa de navalhas
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5.10 Correias de acionamento da navalha

5.10.1 Correias não sincronizadas de acionamento da navalha

A caixa de navalhas é acionada por meio de uma correia em "V" alimentada pelo motor hidráulico na tampa lateral
esquerda da plataforma. Há um sistema idêntico de acionamento na extremidade oposta para plataformas de
navalha dupla de 40 e 45 pés.

Remoção das correias não sincronizadas da caixa de navalhas

O procedimento de remoção da correia da caixa de navalhas não sincronizadas é o mesmo para ambos os lados
da plataforma de navalha dupla.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Abra a tampa lateral. Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

3. Afrouxe os dois parafusos (A) que fixam o conjunto do
motor à tampa protetora da plataforma.

4. Solte a correia girando o parafuso de
tencionamento (B) no sentido anti-horário.

Figura 5.97: Caixa de navalha dupla não
sincronizadae simples:

5. Abra a tampa de acesso (A) na tampa lateral atrás
da barra de corte para liberar espaço entre a polia da
caixa de navalhas e a tampa lateral.

Figura 5.98: Tampa de acesso
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6. Remova a correia (A) da polia de acionamento (B).

7. Deslize a correia (A) sobre e por trás da polia da caixa
de navalhas (C). Utilize o entalhe da polia para ajudar
na remoção da correia.

Figura 5.99: Acionamento da navalha

Instalação das correias não sincronizadas da caixa de navalhas

O procedimento para instalar as correias de caixa de navalhas não sincronizadas é o mesmo para ambos os
lados da plataforma.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Rotacione a correia de acionamento da navalha (A) em
torno da polia da caixa de navalhas (C) e da polia de
acionamento da navalha (B). Utilize o entalhe da polia
para ajudar na instalação da correia.

NOTA:
Assegure que o motor de acionamento esteja
totalmente para a frente, NÃO force a correia sobre
a polia.

Figura 5.100: Acionamento da navalha

3. Tensione a correia da caixa de navalhas. Consulte
Tensionamento das correias não sincronizadas de
acionamento da navalha, página 111.

4. Instale a tampa de acesso (A) e a prenda com um
parafuso.

5. Feche a tampa lateral. Consulte 4.2 Fechamento da
tampa lateral, página 51.

Figura 5.101: Tampa de acesso
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Tensionamento das correias não sincronizadas de acionamento da navalha

O procedimento para tensionar correias de acionamento das navalhas não sincronizadas é o mesmo tanto para
navalha simples quanto para navalha dupla.

IMPORTANTE:
Para prolongar a vida útil do acionamento e da correia, NÃO aperte demais a correia.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Abra a tampa lateral. Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

3. Afrouxe os dois parafusos (A) que fixam o conjunto do
motor à tampa protetora da plataforma.

4. Gire o parafuso de ajuste (B) no sentido horário até
uma força de 89 N (20 lbf·ft) defletir a correia (C) em
20-25 mm (3/4-1 pol.) no vão central.

Figura 5.102: Acionamento da navalha não
sincronizada

5. Certifique-se de que o espaço livre entre a correia (A)
e a guia da correia (B) seja de 1mm (1/32 pol.).

6. Solte os três parafusos (C) e ajuste a posição da
guia (B) como necessário.

7. Aperte os três parafusos (C).

8. Feche a tampa. Consulte 4.2 Fechamento da tampa
lateral, página 51.

9. Repita os passos descritos para a outra extremidade
da plataforma e para plataforma de navalha dupla.

Figura 5.103: Acionamento da navalha não
sincronizada

214362 111 Revisão A



ACIONAMENTO DAS NAVALHAS

5.10.2 Correias de acionamento da navalha dupla sincronizada

Esta seção aplica-se a plataformas de navalha dupla de 10,66m (35 pés) ou menores, com acionamento
sincronizado.

IMPORTANTE:
O suporte de polia movida precisa ser substituído (A) em
alguns modelos de plataformas ano 2013 e 2014. Para
instruções, consulte o Boletim de Serviço 1408_B.

Figura 5.104: Suporte em alguns modelos de
plataforma dos anos 2013 e 2014

Figura 5.105: Suporte novo
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Remoção do acionamento sincronizado das correias em V

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Abra a tampa lateral. Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

3. Afrouxe os dois parafusos (A) que fixam o conjunto do
motor à tampa protetora da plataforma.

4. Gire o parafuso de ajuste (B) no sentido anti-horário
para soltar e remover as duas correias em V (C).

Figura 5.106: Correias em V de acionamento
da navalha

Remoção do acionamento sincronizado das correias em V

NOTA:
Instale as novas correias em V em pares correspondentes.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Instale as correias em V (C) sobre polias.

NOTA:
Assegure que o motor de acionamento esteja
totalmente para a frente, NÃO force a correia
sobre a polia.

3. Gire o parafuso de ajuste (B) no sentido horário para
apertar as correias em V. Uma correia em V tensionada
corretamente deve defletir 4 mm (5/32 pol.) ao se
aplicar 52-77 N (12-17 lbf) no vão central.

IMPORTANTE:
Para prolongar a vida útil de correias em V e
unidades, NÃO aperte demais as correias em V.

4. Aperte os dois parafusos (A) na tampa lateral.

5. Feche a tampa lateral. Consulte 4.2 Fechamento da
tampa lateral, página 51.

6. Reajuste a tensão das novas correias em V após um
curto período de utilização (cerca de cinco horas).

Figura 5.107: Correias em V de acionamento
da navalha
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Remoção da correia sincronizada de acionamento da navalha

O procedimento de remoção da correia da caixa de navalhas sincronizada é o mesmo para ambos os lados da
plataforma.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Abra a tampa lateral. Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

3. Solte as duas porcas (A) no suporte tensor da correia
para aliviar a tensão da correia.

4. Solte a porca (B) na polia livre e deslize a polia para
baixo para soltar a correia.

Figura 5.108: Acionamento da navalha

NOTA:
As duas etapas a seguir aplicam-se apenas ao
acionamento do lado esquerdo.

5. Solte os dois parafusos (A) na tampa lateral.

6. Gire o parafuso de ajuste (B) no sentido anti-horário
para soltar e remover as duas correias em V (C).

Figura 5.109: Correias em V de acionamento
da navalha

7. Abra a tampa de acesso (A) na tampa lateral atrás
da barra de corte para liberar espaço entre a polia da
caixa de navalhas e a tampa lateral.

8. Remova a correia de acionamento da navalha.

Figura 5.110: Tampa de acesso
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Instalação da correia sincronizada de acionamento da navalha

O procedimento para instalar as correias de acionamento de navalha é o mesmo para ambos os lados da
plataforma.

Se a correia estiver fora de alinhamento, consulte 5.10.3 Verificar o alinhamento da correia de acionamento da
navalha, página 121.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Oriente a correia de acionamento da navalha (A) ao
redor da polia de acionamento da navalha (B) e a polia
da caixa de navalhas (C).

NOTA:
Assegure que o motor de acionamento esteja
totalmente para a frente, NÃO force a correia sobre
a polia.

Figura 5.111: Lado esquerdo mostrado – Lado
direito similar

NOTA:
As duas etapas a seguir aplicam-se apenas ao
acionamento do lado esquerdo.

3. Instale as correias em V (C) sobre polias.

NOTA:
Assegure que o motor de acionamento esteja
totalmente para a frente, NÃO force a correia
sobre a polia.

4. Gire o parafuso de ajuste (B) no sentido horário para
apertar as correias em V. Uma correia em V tensionada
corretamente deve defletir 4 mm (5/32 pol.) ao se
aplicar 52-77 N (12-17 lbf) no vão central.

IMPORTANTE:
Para prolongar a vida útil de correias em V e
unidades, NÃO aperte demais as correias em V.

5. Aperte os dois parafusos (A) na tampa lateral.

Figura 5.112: Correias em V de acionamento
da navalha
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6. Certifique-se de que as navalhas estejam
sincronizadas antes de apertar a correia. Consulte
Ajuste da sincronização da navalha dupla, página 118.

7. Deslize a polia movida (A) na ranhura no suporte (B)
para aumentar a folga na correia de sincronização.

NOTA:
Assegure-se de que a porca inferior (C) fique o mais
alto possível no suporte (B) .

8. Aperte a porca (D) a 212–234 Nm (157–173 lbf·ft).

Figura 5.113: Acionamento das navalhas

9. Tensione a correia da caixa de navalhas. Consulte
Tensionamento das correias sincronizadas de
acionamento da navalha, página 116

10. Instale a tampa de acesso (A) e a prenda com um
parafuso.

11. Feche a tampa lateral. Consulte 4.2 Fechamento da
tampa lateral, página 51.

Figura 5.114: Tampa de acesso

Tensionamento das correias sincronizadas de acionamento da navalha

O procedimento para tensionar correias de acionamento das navalhas sincronizadas é o mesmo para ambos os
lados da plataforma. As ilustrações mostram o lado esquerdo – para o lado direito é o oposto.

IMPORTANTE:
Para prolongar a vida útil do acionamento e da correia, NÃO aperte demais a correia.

IMPORTANTE:
NÃO use o parafuso de ajuste na polia de acionamento para ajustar a tensão da correia sincronizada.
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1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Abra a tampa lateral Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

3. Afrouxe as duas porcas (A) no suporte movido da
correia de acionamento da navalha.

Figura 5.115: Acionamento da navalha lateral
esquerda

4. Posicione um pé-de-cabra (A) embaixo do suporte
intermediário (C) e empurre-o para cima até uma força
de 27 N (6 lbf) inclinar a correia 13 mm (1/2 pol.) no
ponto médio da extensão superior.

NOTA:
Proteja a pintura colocando um pedaço de
madeira (B) sob o pé de cabra (A).

Figura 5.116: Acionamento da navalha lateral
esquerda

5. Aperte as porcas (C) a 73-80 Nm (54–59 lbf·ft) após
atingir a tensão de correia adequada.

6. Remova o pé-de-cabra (A) e a madeira(B).

NOTA:
Reajuste a tensão de uma nova correia após
um curto período de amaciamento (cerca de
cinco horas).

Figura 5.117: Acionamento da navalha lateral
esquerda
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7. Verifique que a folga (A) entre a correia (B) e a guia (C)
seja 0,5-1,5 mm (1/32-1/16 pol.).

8. Solte os parafusos (D) e ajuste a guia se necessário.
Aperte os parafusos.

9. Repita o procedimento para o lado oposto da
plataforma.

10. Feche a tampa. Consulte 4.2 Fechamento da tampa
lateral, página 51.

Figura 5.118: Guia da correia do lado esquerdo

Ajuste da sincronização da navalha dupla

As plataformas de movimentação de navalha dupla sincronizadas (35 pés e menores) exigem que as navalhas
sejam adequadamente programadas para se mover em direções opostas.

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Abra as duas proteções laterais. Consulte 4.1 Abertura das proteções laterais, página 49.

3. Remova a correia do lado direito. Consulte Remoção da correia sincronizada de acionamento da navalha,
página 114.

4. Gire a polia acionada da caixa da navalha esquerda
no sentido horário até a navalha esquerda (A) ficar no
centro do curso interno (B) (movendo em direção ao
centro da plataforma).

NOTA:
O curso do centro ocorre quando as seções da
navalha (C) estão centradas entre os pontos
de guarda.

Figura 5.119: Ajustando a sincronização – Lado
esquerdo
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5. Gire a polia acionada da caixa de navalhas direita no
sentido anti-horário até a navalha direita (A) ficar no
centro do curso interno (B) (movendo na direção do
centro da plataforma).

NOTA:
O curso do centro ocorre quando as seções da
navalha (C) estão centradas entre os pontos
de guarda.

Figura 5.120: Ajustando a sincronização – Lado
direito

6. Instale a correia direita (A).

NOTA:
Certifique-se de que o acionador da caixa de
navalhas e as polias acionadas NÃO estão girando
durante a instalação da correia.

Figura 5.121: Acionamento da navalha lateral

7. Gire o suporte da polia ociosa (A) para baixo e deslize
a polia ociosa manualmente para remover a maior
parte da folga do cinto. Aperte a porca (B).

Figura 5.122: Acionamento da navalha lateral
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8. Posicione um pé-de-cabra (A) embaixo do suporte
intermediário (C) e empurre-o para cima até uma força
de 27 N (6 lbf) inclinar a correia 13 mm (1/2 pol.) no
ponto médio da extensão superior.

NOTA:
Proteja a pintura colocando um pedaço de
madeira (B) sob a barra de alavanca (A).

Figura 5.123: Lado esquerdo mostrado - Lado
direito oposto

9. Aperte as porcas (C) a 73-80 Nm (54–59lbf·ft) após
atingir a tensão de correia adequada.

10. Certifique-se de que as correias dentadas estejam
corretamente encaixadas nas ranhuras do piloti e nas
polias acionadas.

11. Gire a unidade lentamente com a mão e observe onde
as navalhas se sobrepõem no centro da plataforma
para verificar o tempo correto da navalha.

IMPORTANTE:
As navalhas devem começar a mover-se ao mesmo
tempo e devem mover-se em sentidos opostos.

12. Ajuste a sincronia das navalhas, se necessário,
afrouxando a correia de transmissão do lado direito
(B) o suficiente para reposicioná-las na(s) próxima(s)
engrenagem(s) e proceda da seguinte forma:

a. Se a navalha direita guiar a navalha esquerda,
gire a polia acionada do lado direito (A) no sentido
horário.

b. Se a faca direita "atrasar" a navalha esquerda,
gire a polia acionada do lado direito (A) no sentido
anti-horário.

Figura 5.124: Acionamento da navalha lateral
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13. Assegure-se de que as polias de acionamento
não estejam girando e tensione as correias de
acionamento do lado direito (consulte 7., página 119
para consultar um passo a passo 9., página 120).

IMPORTANTE:
NÃO use o parafuso de ajuste na polia de
acionamento para ajustar a tensão da correia
de temporização.

14. Verifique novamente a sincronização (consulte o
Passo 11., página 120) e reajuste se necessário
(consulte o Passo 12., página 120).

15. Abra ambas as proteções laterais. Consulte 4.2
Fechamento da tampa lateral, página 51.

5.10.3 Verificar o alinhamento da correia de acionamento da navalha

O procedimento a seguir é aplicável ao acionamento da navalha do lado esquerdo e ao acionamento da navalha
do lado direito em plataformas de acionamento sincronizado.

IMPORTANTE:
Uma correia que não corre adequadamente está sujeita à falha prematura. Assegure-se de que as polias
estejam alinhadas e paralelas. Siga os procedimentos de tensionamento de correia descritos neste manual
para evitar o desalinhamento.

A correia dentada de sincronização deve estar centralizada na polia da caixa de navalhas, a pelo menos 2 mm (0,08
pol.) de qualquer uma das bordas, quando a plataforma estiver em funcionamento. A correia deve também evitar
contato constante com os flanges na polia de acionamento, embora contatos eventuais sejam aceitáveis. Um vão
deve estar visível entre os flanges da correia e da polia.
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1. Abra as proteções laterais.

CUIDADO

Seja extremamente cuidadoso ao operar a plataforma
com as proteções laterais abertas.

2. Opere a plataforma e observe como a correia está
correndo tanto na polia de acionamento quanto na
polia da caixa de navalhas em ambos os lados da
plataforma. Desligue a colheitadeira e remova a chave
da ignição antes de fazer quaisquer ajustes.

3. Se a correia estiver correndo na direção do lado interno
da polia de acionamento, é provável que a causa seja
um problema de divergência (a correia tende a se
mover na direção do lado de baixa tensão da polia
[interno]). Consulte 5.10.4 Ajuste do alinhamento da
correia de acionamento (polia caixa de navalhas),
página 123.

4. Se a correia estiver correndo na direção do lado
externo da polia de acionamento, é provável que a
causa seja um problema de convergência (a correia
tende a se mover na direção do lado de baixa
tensão da polia [externo]). Consulte 5.10.4 Ajuste do
alinhamento da correia de acionamento (polia caixa
de navalhas), página 123.

Figura 5.125: Polia de acionamento da navalha
A - Divergência: Lado esquerdo
B - Divergência: Lado direito
C - Convergência: Lado esquerdo
D - Convergência: Lado direito

5. Se a correia (A) estiver correndo para um lado da polia
da caixa de navalhas (B), é provável que a causa seja
uma polia movida fora da posição (C). Consulte 5.10.5
Ajuste do alinhamento da correia de acionamento
(polia da caixa de navalhas), página 125.

Figura 5.126: Correia da caixa de navalhas
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5.10.4 Ajuste do alinhamento da correia de acionamento (polia caixa de
navalhas)

O procedimento a seguir é aplicável ao acionamento da navalha do lado esquerdo e ao acionamento da navalha
do lado direito em plataformas de acionamento sincronizado.

Antes de ajustar o alinhamento da correia de acionamento, verifique a polia que precisa ser ajustada. Consulte
5.10.3 Verificar o alinhamento da correia de acionamento da navalha, página 121.

IMPORTANTE:
Uma correia que não corre adequadamente está sujeita à falha prematura. Assegure-se de que as polias
estejam alinhadas e paralelas. Siga os procedimentos de tensionamento de correia descritos neste manual
para evitar o desalinhamento.

A correia dentada de sincronização deve estar centralizada na polia da caixa de navalhas, a pelo menos 2 mm (0,08
pol.) de qualquer uma das bordas, quando a plataforma estiver em funcionamento. A correia deve também evitar
contato constante com os flanges na polia de acionamento, embora contatos eventuais sejam aceitáveis. Um vão
deve estar visível entre os flanges da correia e da polia.

1. Abra as proteções laterais.

CUIDADO

Seja extremamente cuidadoso ao operar a plataforma
com as proteções laterais abertas.

2. Afrouxe a porca (A) no equipamento de suporte (B).

3. Deslize o suporte (B) para trás na fenda (C) para
corrigir a divergência, ou para frente para corrigir a
convergência.

4. Reaperte a porca (A).

5. Opere a plataforma e verifique o deslocamento.
Consulte 5.10.3 Verificar o alinhamento da correia
de acionamento da navalha, página 121. Ajuste o
equipamento de suporte conforme necessário.

6. Se o problema de deslocamento da correia continuar,
prossiga à Etapa 7., página 124.

Figura 5.127: Suporte de Cardam Transversal
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7. Afrouxe a porca (A) na polia movida e as porcas (B) no
suporte da polia movida.

8. Afrouxe as porcas (C) no local da polia de
acionamento.

9. Gire o parafuso de ajuste (D) no sentido horário para
corrigir o problema de convergência, o que permitirá
que a correia corra para dentro.

10. Gire o parafuso de ajuste (D) no sentido anti-horário
para corrigir o problema de divergência, o que
permitirá que a correia corra para fora.

11. Aperte as porcas (C) no local da polia de acionamento.

12. Tensione a correia. Consulte Tensionamento das
correias sincronizadas de acionamento da navalha,
página 116.

13. Opere a plataforma e verifique o deslocamento.
Consulte 5.10.3 Verificar o alinhamento da correia de
acionamento da navalha, página 121. Ajuste a polia
de acionamento se necessário conforme as etapas
descritas acima.

Figura 5.128: Acionamento da Navalha: Lado
esquerdo

Figura 5.129: Acionamento da Navalha: Lado
direito
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5.10.5 Ajuste do alinhamento da correia de acionamento (polia da caixa
de navalhas)

O procedimento a seguir é aplicável ao acionamento da navalha do lado esquerdo e ao acionamento da navalha
do lado direito em plataformas de acionamento sincronizado.

Antes de ajustar o alinhamento da correia de acionamento, verifique a polia que precisa ser ajustada. Consulte
5.10.3 Verificar o alinhamento da correia de acionamento da navalha, página 121.

IMPORTANTE:
Uma correia que não corre adequadamente está sujeita à falha prematura. Assegure-se de que as polias
estejam alinhadas e paralelas. Siga os procedimentos de tensionamento de correia descritos neste manual
para evitar o desalinhamento.

A correia dentada de sincronização deve estar centralizada na polia da caixa de navalhas, a pelo menos 2 mm (0,08
pol.) de qualquer uma das bordas, quando a plataforma estiver em funcionamento. A correia deve também evitar
contato constante com os flanges na polia de acionamento, embora contatos eventuais sejam aceitáveis. Um vão
deve estar visível entre os flanges da correia e da polia.

1. Abra as proteções laterais.

CUIDADO

Seja extremamente cuidadoso ao operar a plataforma
com as proteções laterais abertas.

2. Afrouxe as porcas (A) e (B) e mova o suporte e a polia
intermediária até que a correia esteja frouxa.

Figura 5.130: Acionador das navalhas
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3. Remova a porca (B) que prende a polia intermediária
ao suporte e remova a arruela de pressão, a polia
movida e a arruela chata.

4. Instale a polia movida (C), garantindo que a mesma se
alinhe à polia da caixa de navalhas, usando arruela(s)
chata(s) (D) conforme necessário.

5. Reinstale a arruela de pressão (E) e a porca (B).

6. Tensione a correia. Consulte Tensionamento das
correias sincronizadas de acionamento da navalha,
página 116.

7. Opere a plataforma e verifique o deslocamento.
Consulte 5.10.3 Verificar o alinhamento da correia de
acionamento da navalha, página 121. Figura 5.131: Acionador das navalhas
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5.11 Altura de corte

A plataforma é capaz de cortar a colheita a uma altura desejada de palhada ou de cortar o mais perto possível do
solo. A altura de corte variará conforme o tipo de cultura, condição da cultura etc.

5.11.1 Cortando sobre o solo

O sistema de estabilização das rodas é projetado para minimizar as trepidações nas extremidades da plataforma
e para flutuar a plataforma, a fim de atingir uma altura de corte ao cortar acima do nível do solo em grãos de
cereais. O sistema pode fornecer uma altura de palhada, reduzindo muito a fadiga do operador.

A altura do corte é controlada pela combinação do controle da altura da plataforma da colheitadeira e do sistema
de roda estabilizadora (ou sistema de roda estabilizadora/de transporte de velocidade lenta).

Para plataformas para colheitadeiras D65: O sistema de roda estabilizadora (ou um sistema de roda
estabilizadora de transporte de velocidade lenta) só está disponível nas plataformas de 30, 35, 40 e 45 pés.

Consulte o manual do operador da plataforma para mais instruções.

5.11.2 Cortando no solo

O corte no solo é realizado com a plataforma totalmente abaixada e a barra de corte no solo. A orientação da
navalha e dos dedos duplos relativos ao solo (ângulo da plataforma) é controlada com sapatas deslizantes e pela
união central – NÃO pelos cilindros de elevação da plataforma. As sapatas deslizantes e a união central permitem
o ajuste às condições de campo, a fim de maximizar a quantidade de material cortado enquanto reduz os danos à
navalha causados por pedras e detritos.

O sistema de flutuação da plataforma faz com que ela flutue sobre a superfície para compensar fossas, cumes e
outras variações no contorno do solo a fim de evitar que a barra de corte empurre o solo para dentro ou deixe de
cortar a cultura.

Consulte o manual do operador da plataforma para mais instruções.
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6 Acionador do adaptador
O adaptador é acionado por um sistema de transmissão que está conectado ao alimentador da colheitadeira. O
sistema de transmissão se conecta a uma caixa de engrenagens que aciona o sem fim e a parte hidráulica do
adaptador.
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6.1 Caixa de engrenagens do adaptador
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Ref.
Número
de peça Descrição Qtd.

Número de
série

187502 ACIONADOR – CAIXA DE ENGRENAGENS COMPLETA
(LEXION/AGCO) 7

11

187475 ACIONADOR – CAIXA DE ENGRENAGENS COMPLETA
(CNH / JD) 7

1

2 187478 EIXO 1

3 26846 CHAVETA 1

4 187477 VEDAÇÃO 1

5 30702 ROLAMENTO – CÔNICO 2

6 30701 ROLAMENTO – ANEL EXTERNO 2

7 187494 TAMPA – AJUSTE 1

8 187696 JUNTA – TAMPA DE AJUSTE 1

9 187495 RETENTOR 1

10 30203 TAMPÃO – TUBO MAGNÉTICO 3

11 187493 PLACA 1

12 187476 BLOCO – LIVRE 1

13 187484 ENGRENAGEM – LIVRE 50C15 1

14 187480 ENGRENAGEM – 97 DENTES 1

15 187497 ENGRENAGEM – 50A18 (LEXION / AGCO) 1

187496 ENGRENAGEM – 50A24 (CNH / JD) 1

187523 KIT – ENGRENAGEM, 20 DENTES 8 OPT

187524 KIT – ENGRENAGEM, 22 DENTES 8 OPT

187525 KIT – ENGRENAGEM, 26 DENTES 8 OPT

16 187697 JUNTA – CARCAÇA 1

17 187698 JUNTA – TAMPA DA ENGRENAGEM 1

18 187482 TAMPA – ENGRENAGEM 1

19 187486 SUPORTE – PINHÃO 1

20 187492 ENGRENAGEM – 50B38 1

21 156037 CORRENTE DE ROLETES – RC 50 (SEM-FIM 74 PASSOS)
LEXION

1

22 187487 CALÇO – KIT 1

23 187485 ROLAMENTO – DUPLA FILEIRA DE ESFERAS 3205 1

7. Inclui itens Nº 2 a 27.
8. Inclui engrenagem e instruções de instalação.
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Ref.
Número
de peça Descrição Qtd.

Número de
série

24 18898 ANEL – EXTERNO RETENTOR 1

25 187466 EMBREAGEM AUTOMÁTICA COMPACTA 1

26 187481 TAMPA – CAIXA DE ENGRENAGENS 1

27 187479 CARCAÇA – CAIXA DE ENGRENAGENS 1

28 213830 CONJUNTO DE EIXO DE SAÍDA 9 1

29 21425 VÁLVULA – ALÍVIO 1

30 21363 ROLAMENTO – ESFERAS, DIÂM. EXT. E COLAR 2

31 279689 EIXO – SAÍDA 1

32 156452 ENGRENAGEM – PINHÃO 1

33 187520 FIXAÇÃO – TIRANTE 2

34 133421 PROTEÇÃO – SOLDAGEM 1

35 279081 CORRENTE 1

187517 BOMBA – PISTÃO BOSCH/REXROTH 10 136

133569 KIT DE VEDAÇÃO – PARA BOMBA DE PISTÕES
BOSCH/REXROTH

156852 BOMBA – ENGRENAGEM, 16 CC (SOMENTE
COLHEITADEIRAS CNH)

137

156853 BOMBA – ENGRENAGEM, 11 CC, BOSCH/REXROTH
(SOMENTE COLHEITADEIRAS LEXION E AGCO)

1

245301 BOMBA – ENGRENAGEM 19 CC, BOSCH/REXROTH
(SOMENTE COLHEITADEIRAS JOHN DEERE) 11

1

187967 KIT DE VEDAÇÃO – PARA BOMBAS DE ENGRENAGEM
BOSCH/REXROTH 12

38 49802 O-RING – ENTRE A BOMBA DE ENGRENAGEM
BOSCH/REXROTH E A VEDAÇÃO DA BOMBA DE PISTÕES

1

187229 BOMBA – SAUER/DANFOSS 13 1

187900 KIT DE VEDAÇÃO – PARA BOMBA DE PISTÕES
SAUER/DANFOSS

39

187925 KIT DE VEDAÇÃO – EIXO, PARA BOMBA DE PISTÕES
SAUER//DANFOSS

9. Inclui válvula (MD N° 21425), rolamento (MD N° 21363) e eixo (MD N° 279689).
10. Compatível com todos os modelos de colheitadeiras.
11. Permitido uso com bomba de engrenagem Casappa 19 CC MD N° 245695.
12. Usado em bombas de engrenagem MD Nº 156852, 156853, e 245301.
13. Compatível com todos os modelos de colheitadeira, exceto John Deere. Bomba Bosch/Rexroth (MD Nº 187517)

tem deslocamento máximo de 45 CC, enquanto bomba Sauer/Danfoss (MD Nº 187229) fica em apenas 38 CC,
o que a torna incapaz de alcançar a velocidade de navalhas desejada com o acionamento de entrada lento
disponível em algumas colheitadeiras John Deere (S-series).
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Ref.
Número
de peça Descrição Qtd.

Número de
série

187252 BOMBA – ENGRENAGEM, 16 CC (SOMENTE
COLHEITADEIRAS CNH)

140

187253 BOMBA – ENGRENAGEM, 11 CC (SOMENTE
COLHEITADEIRAS LEXION E AGCO-CASAPPA)

1

187918 KIT DE VEDAÇÃO 14

41 49802 O-RING – BOMBA SAUER//DANFOSS 1

42 111545 ENCAIXE – COTOVELO DE 1,5" PARA MANGUEIRA DE
1,875" ADJ ORB

1

43 21827 ENCAIXE – COTOVELO HIDRÁULICO 1

44 248850 FIXADOR 1

45 187898 TUBO – TIRANTE 1

46 135358 PINO – CONTRAPINO DIÂM. 5/32" X 2,0" ZP 1

47 245804 CUBO – ESTRIADO (PARA BOMBA BOSCH/REXROTH) 1

48 245805 CUBO – ESTRIADO (PARA BOMBA SAUER/DANFOSS) 1

A 21594 PARAFUSO – CABEÇA HEXAGONAL 0,625 -11 UNC X 1,50

B 18723 PARAFUSO – SEXTAVADO, 1/2 NC X 1,5" COMPR. TFL GR
5 ZP

C 21583 PARAFUSO – SEXTAVADO 5/8 NC X 3,0 COMPR. GR 5 ZP

D 21522 PARAFUSO – SEXTAVADO 7/16 NC X 1,0 COMPR. GR 5 ZP

E 21821 PARAFUSO – SEXTAVADO, CHANFRADO (FACE
SERRILHADA), 3/8" NC X 0,75" GR 5 ZP

F 21472 PARAFUSO – RHSN 3/8 NC X 0,75" GR 5 ZP

G 19966 PARAFUSO – RHSN 3/8" NC X 1,25" COMPR., GR 5 ZP

H 135694 PARAFUSO – CABEÇA CILÍNDRICA, COM REBAIXO,1/2" X
1,0" COMPR.

J 135381 PARAFUSO – CABEÇA CILÍNDRICA 3/8" X 1,0" COMPR.

K 135748 PARAFUSO – CABEÇA CILÍNDRICA 5/16" X 0,75" COMPR.

L 158895 PARAFUSO – CABEÇA HEXAGONAL, 1/2 NC X 6,0" TLF

M 21456 PARAFUSO – SEXTAVADO, CHANFRADO (FACE
SERRILHADA), 1/4" NC X 0,75" GR 5 ZP

N 50225 PORCA – CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA,
0,625" - 11 UNC

14. Usado em bombas de engrenagem Bosch MD N° 187252 e 187253.
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Ref.
Número
de peça Descrição Qtd.

Número de
série

P 30228 PORCA – CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA,
0,375" - 16 UNC

Q 5512 PORCA – HEXAGONAL, RANHURADA 3/4"

R 18720 PORCA – HEXAGONAL, 3/4" - 16 UNF GR 5 ZN PL

S 187483 ARRUELA – PLANA, DIÂM. INT. 20,4 MM, DIÂM. EXT. 40,0
MM, ESPESSURA 6,5 MM

T 18638 ARRUELA – REG. TRAVA 1/2" NOM. Diâm. Int. ZP

U 18639 ARRUELA – REG. TRAVA 5/8" NOM. Diâm. Int. ZP

V 18640 ARRUELA – REG. TRAVA 3/4" NOM. Diâm. Int. ZP

W 18637 ARRUELA – REG. TRAVA 3/8" NOM. Diâm. Int. ZP

X 18599 ARRUELA – PLANA, SAE, DIÂM. INT. 17/32" x 1-1/16 POL.
DIÂM. EXT. ZP

Y 18600 ARRUELA – PLANA, SAE, DIÂM. INT. 21/32" x 1 5/16 POL.
DIÂM. EXT. ZP

Z 18636 ARRUELA – MOLA-TRAVA, DIÂM. INT. 5/16"

AA 135693 PARAFUSO – SEXTAVADO SKT, M10 X 25 MM COMP.
(BOMBA BOSCH/REXROTH)

AB 164223 PARAFUSO – BOMBA SAUER/DANFOSS

AC 30655 ARRUELA – BOMBA SAUER/DANFOSS
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6.1.1 Preparação para remover a caixa de engrenagens

1. Remova o adaptador da plataforma. Consulte 13.6 Acoplamento e desacoplamento da plataforma do CA25 e
da colheitadeira, página 852.

2. Solte a porca (A) e movimente o parafuso para fora
da posição de trabalho. Gire a caixa de engrenagens
para baixo até o dreno estar no ponto mais baixo.

Figura 6.1: Caixa de engrenagens

3. Remova o plugue (A) e o dreno da caixa de
engrenagens (B).

NOTA:
Posicione um recipiente adequado embaixo da caixa
de engrenagens para coletar o óleo.

4. Remova, marque, remova as tampas das
mangueiras (C) da bomba de acionamento da lâmina
e o circuito da bomba da esteira da dianteira e da
traseira.

5. Remova a linha de tração da caixa de engrenagens.

Figura 6.2: Caixa de engrenagens

6. Remova o parafuso e a porca (A) ligando o suporte (B)
à caixa de engrenagens, e abaixe o suporte
afastando-o da caixa de engrenagens;

Figura 6.3: Suporte e caixa de engrenagens
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7. Anexe a cinta de suspensão à caixa de engrenagens
para ajudar a levantar seguramente a caixa de
engrenagens do adaptador.

Figura 6.4: Cinta de suspensão e caixa de
engrenagens

8. Retire a tampa de acionamento (A) removendo os
seis parafusos (B) para obter acesso à engrenagem
intermediária. Afrouxe a porca (C) para remover a
tensão da corrente e da engrenagem do sem fim.

NOTA:
Apenas três parafusos presentes na ilustração.

Figura 6.5: Tampa de acionamento

9. Remova o parafuso inferior e a porca (A) da placa do
fixador (B). Afrouxe a porca superior (C) e sacuda para
cima a placa do fixador (B).

Figura 6.6: Placa do fixador
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10. Remova os fixadores (A) que prendem o eixo (B) ao
adaptador.

11. Retire a caixa de engrenagens para fora do adaptador.

Figura 6.7: Fixadores no tubo do eixo

6.1.2 Desmontagem da caixa de engrenagens

1. Retire o plugue de drenagem (A) para drenar o óleo da
caixa de engrenagens.

Figura 6.8: Caixa de engrenagem

2. Remova a capa da engrenagem tensora (A) e a junta
para acessar a engrenagem/engrenagem inferior
removendo os nove parafusos (B) que a ligam à capa
da caixa de engrenagens (C).

Figura 6.9: Caixa de engrenagens
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3. Remova a proteção da tomada de força (PTO, em
inglês) (A) afrouxando os dois parafusos de 9,5 mm
e girando a proteção. Em seguida, puxe-a da capa da
caixa de engrenagens.

Figura 6.10: Proteção da PTO

4. Remova a capa do ajuste de tensão de corrente (A) e
junta removendo os dois parafusos (B) que a ligam à
caixa de engrenagens.

Figura 6.11: Capa do ajuste de tensão de
corrente

5. Remova o retentor (A) para afrouxar o parafuso do
ajuste de tensão de corrente.

6. Usando um soquete de 19 mm, afrouxe o parafuso de
ajuste de tensão de corrente (B) até que a corrente
fique frouxa.

Figura 6.12: Parafuso de ajuste de tensão da
corrente
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7. Remova o contrapino (A) e a porca (B).

8. Remova os seis parafusos com cabeça Allen (C) e
arruelas que retêm a engrenagem tensora inferior.

9. Remova a engrenagem tensora (D) da corrente e
da caixa de engrenagens.

Figura 6.13: Corrente e engrenagem tensora

10. Remova todos os dezesseis parafusos (A) que retêm
a capa da caixa (B) da caixa de engrenagens.

Figura 6.14: Caixa de engrenagens

11. Insira um pé de cabra na abertura da caixa de
engrenagens e levante a corrente (A) da engrenagem
tensora (B). Isso auxiliará na remoção da capa.

Figura 6.15: Dentro da caixa de engrenagens
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12. Rosqueie três dos parafusos no encaixe da caixa de
engrenagens em (A).

NOTA:
Esses buracos são somente rosqueados
na capa e permitirão que você empurre a
capa separando-a do encaixe da caixa de
engrenagens.

13. Remova a capa (A) e o encaixe da junta, complete com
a embreagem de deslizamento, a engrenagem tensora
superior e a corrente. Coloque-a na mesa de trabalho.

Figura 6.16: Caixa de engrenagens

14. Remova a engrenagem com 97 dentes (A) do eixo de
entrada (B), Bata levemente no eixo de entrada (B)
com um martelo de borracha para empurrar o eixo
através da engrenagem e removê-la.

NOTA:
A chave pode ou não sair junto com a engrenagem.
NÃO perca a chave.

Figura 6.17: Engrenagem com 97 dentes

15. Remova o eixo de entrada (A) do encaixe (B).

16. Utilizando um extrator de lacre, remova o lacre do
fundo do rolamento exterior do encaixe.

17. Remova os rolamentos interior e exterior do encaixe.

NOTA:
Para remover o rolamento interior e exterior das
pistas utilize um saca pino e bata levemente para
remover as pistas do encaixe.

Figura 6.18: Eixo de entrada
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18. Afrouxe a porca sextavada (A) e remova a
engrenagem de pinhão (B).

NOTA:
Utilize o extrator para remover a engrenagem.

Figura 6.19: Engrenagem de pinhão

19. Remova a corrente de tensão da engrenagem de
guia (A) removendo o soquete parafuso ombro de 3/8
pol.-16 (B).

NOTA:
Esse parafuso é instalado com Loctite® 271. A
remoção pode ser difícil e demandar o uso de
calor. Caso não seja possível removê-la sem
usar calor, retire o bloco de polia da caixa de
engrenagens antes de usar calor.

Figura 6.20: Engrenagem intermediária da
corrente

20. Remova o parafuso de tensão da corrente (A).

21. Remova seis parafusos de 1/4 pol.-20 (B) para
remover a placa (C) que prende o bloco de polia (D)
ao encaixe da caixa de engrenagens.

Figura 6.21: Parafuso de tensão da corrente
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22. Remova o parafuso (A) segurando o suporte (B) da
caixa de engrenagens. Sacuda o suporte (B) para que
saia.

23. Retire os dois parafusos (C) que prendem a bomba
(D) à caixa de engrenagens e empurre a bomba para
que saia.

NOTA:
Apenas um parafuso presente na ilustração.

Figura 6.22: Caixa de engrenagens

24. Utilize um cabo para amarrar e sustentar a bomba
hidráulica.

Figura 6.23: Caixa de engrenagens e bomba
hidráulica

25. Marque a caixa de engrenagens e eixo adaptador
com uma linha reta para ajudar na reinstalação
futuramente.

26. Remova os seis parafusos e arruelas que retêm a
caixa de engrenagens para o tubo de saída e remova
a caixa de engrenagens.

Figura 6.24: Caixa de engrenagens e adaptador
do eixo

214362 145 Revisão A



ACIONADOR DO ADAPTADOR

27. Remova seis parafusos Allen 5/16 pol.-24 (A) na capa
da caixa de engrenagens.

NOTA:
Apenas quatro parafusos são mostrados na
ilustração.

28. Remova a embreagem da plataforma de montagem da
engrenagem tensora.

Figura 6.25: Montagem da plataforma da
engrenagem tensora

29. Se o rolamento na embreagem tiver de ser trocado,
desmonte o conjunto de embreagem.

NOTA:
O rolamento precisará ser pressionado contra a
embreagem. Folga axial de 0,025-0,203 mm.
Se mais calçamento for necessário, utilize o kit
calço MD n. 187487.

Figura 6.26: Montagem da embreagem

30. Remova o anel retentor (A) que retém a engrenagem
na plataforma. Remova as anilhas e engrenagem (B)
do suporte dos pinhões.

NOTA:
A borda do eixo do cubo pode precisar ser
preenchida para que a engrenagem seja
removida do cubo sem que se prenda.

Figura 6.27: Engrenagens tensoras
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31. Remova os seis parafusos (A) e o suporte do
pinhão (B) da carcaça. A capa da caixa de
engrenagens pode ser completamente desmontada.

Figura 6.28: Suporte do pinhão e parafusos
no alojamento

6.1.3 Remontagem da caixa de engrenagem

Esta seção está dividida em dois tópicos: remontagem da tampa da caixa de engrenagem e remontagem do
encaixe da caixa de engrenagem.

Montagem da tampa da caixa de engrenagens

1. Instale o suporte do pinhão (B) na capa da caixa de
engrenagens Prenda com seis parafusos (A). Ajuste o
torque dos pinhões para 8-11 Nm (6-8 lbf-ft).

Figura 6.29: Parafusos e suporte do pinhão
no encaixe
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2. Instale os calços (se removido) e a engrenagem (B) no
pinhão. Instale o anel elástico (A).

NOTA:
O alinhamento da engrenagem de entrada deve
estar dentro de 1,02 mm (0,04 pol.).

Figura 6.30: Engrenagem

3. Instale a embreagem para a engrenagem. Prenda com
seis 5/16 pol. -24 parafusos de cabeça de soquete (A).
Ajuste o torque para 27-34 Nm (20-25 lbf·ft).

Figura 6.31: Conjunto do cubo da engrenagem

Remontagem do encaixe da caixa de engrenagem

1. Instale o encaixe da caixa de engrenagem na estrutura
do adaptador, alinhando as marcas feitas durante a
desmontagem. Aplique o silicone (GE RTV-103) na
face do ponto de conexão (A). Ajuste o torque dos seis
parafusos (B) para 41-47 Nm (30-35 lbf-ft).

NOTA:
O selante de silicone deve curar por um mínimo
de duas horas antes da caixa de engrenagens
ser preenchida com óleo.

Figura 6.32: Estrutura do encaixe da caixa de
marchas e do adaptador
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2. Adicione silicone (GE RTV-103) à face do ponto de
conexão (A) para a bomba e ao redor dos orifícios dos
parafusos (B).

Figura 6.33: Silicone no ponto de conexão

3. Gire a cinta (B) para a posição certa e fixe-a com
o parafuso (A) da caixa de engrenagens que prende
cinta na caixa de engrenagens.

4. Instale a bomba (D) dentro do encaixe e fixe com
dois parafusos (C). Ajuste o torque para 75-88 Nm
(55-65 lbf·ft).

Figura 6.34: Caixa de engrenagens

5. Instale a placa (C) e complete com o bloco auxiliar (D).
Fixe com seis parafusos (B) de 1/4 pol. Ajuste o torque
para 8-11 Nm. (6-8 lbf·ft).

6. Instale o parafuso de tensão da corrente (A) e o
retentor. Aplique graxa ao restante dos 25 mm (1 pol.)
da rosca do parafuso de tensão da corrente.

NOTA:
A graxa é para evitar que o Loctite® aplicado
mais tarde possa aderir ao parafuso de
tensão da corrente.

Figura 6.35: Parafuso de tensão da corrente
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7. Aplique uma pequena quantidade de graxa no
parafuso ombro e da engrenagem tensora.

8. Instale o parafuso (B) na engrenagem móvel (A) e
então aplique uma pequena quantidade de Loctite®

271 nas duas primeiras roscas do parafuso.

NOTA:
Certifique-se de que o Loctite® não fique entre o
parafuso e a engrenagem.

9. Ajuste o torque do parafuso (B) para 27-34 Nm
(20-25 lbf·ft).

Figura 6.36: Engrenagem intermediária de
corrente

10. Instale os rolamentos interno e externo (A) no
rolamento inferior do encaixe.

11. Instale o eixo de entrada (B) e então instale a chave (C)
no eixo.

Figura 6.37: Rolamentos e eixo de entrada

12. Instale a engrenagem grande (A), a arruela (B)
e a porca castelo (C). Ajuste o torque da porca
castelo (C) para 122 Nm (90 lbf·ft). Afrouxe a porca
castelo (C) e bata com um martelo de borracha até
que o jogo final do rolamento esteja 0,025–0,076 mm
(0,001–0,003 pol.).

13. Instale o indicador de marcação para inspecionar o
jogo final do rolamento.

14. Instale a cupilha (D), NÃO dobre as abas.

NOTA:
Aperte a porca castelo (C) para alinhar o buraco
da cupilha no eixo. O eixo deve ser capaz de
girar livre e manualmente, e o jogo final NÃO
pode exceder 0,076 mm (0,003 pol.).

Figura 6.38: Engrenagem dentada 97
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15. Instale a vedação (A) no encaixe inferior do rolamento
externo.

Figura 6.39: Encaixe inferior do rolamento
externo

16. Instale a engrenagem do pinhão (A). Pincele óleo
sobre as roscas. Aperte a porca e a arruela de
trava (B) para 190 Nm (140 lbf·ft).

Figura 6.40: Encaixe inferior do rolamento
externo

17. Verifique a junta ao redor da tampa e substitua-a se
estiver danificada.

18. Instale a tampa da caixa de engrenagens (A) completa
com embreagem e corrente (B). Rotacione a corrente
sobre a parte superior da engrenagem tensora .

19. Aperte os 16 parafusos (C) e ajuste o torque para
8-11 Nm (6-8 lbf-ft).

Figura 6.41: Dentro da caixa de engrenagens
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20. Remova a cupilha (D).

21. Instale o pinhão (A). Enrole a corrente (B) em torno do
pinhão e então fixe-a à engrenagem grande com seis
parafusos (C).

22. Instale a cupilha (D) e dobre as abas para fixar.

23. Ajuste o torque dos parafusos (B) para 47-54 Nm
(35-40 lbf·ft).

Figura 6.42: Corrente e engrenagem tensora

24. Instale o protetor (A) da tomada de força (PTO) (A)
e prenda com parafusos (B). Ajuste o torque para
30-34 Nm. (22-25 lbf·ft).

Figura 6.43: Proteção da PTO

25. Remova o retentor (A).

26. Aperte o parafuso (B) para 6,8 Nm (60 lbf·pol.).

• Para caixas de engrenagem Case New
Holland/John Deere (MD n. 187475): Retire o
parafuso 1-2/3 voltas depois de tensionar.

• Para caixa de engrenagens Lexion/AGCO (MD n.
187502): Retire o parafuso 1/2 voltas depois de
tensionar.

NOTA:
Uma corrente devidamente tensionada deve ter
10-14 mm de deflexão no ponto médio da cadeia.

27. Reinstale a placa do retentor (A). Figura 6.44: Ajuste do parafuso de tensão da
corrente
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NOTA:
Verifique a junta ao redor da tampa antes de instalar
e substitua-a se estiver danificada.

28. Instale a junta e a tampa (A) na tampa da caixa de
engrenagens (C) e prenda com nove parafusos (B).
Ajuste o torque para 8-11 Nm (6-8 lbf·ft).

Figura 6.45: Caixa de engrenagens

29. No local do tensor da corrente (A), encha a caixa
de engrenagem com 2,5 L (2,6 quartos de galões
americanos) do óleo lubrificante de pressão extrema
85W-140.

Figura 6.46: Parafuso de ajuste de tensão da
corrente

30. Instale a junta e a tampa do ajuste da tensão da
corrente (A). Fixe com dois parafusos (B). Ajuste
torque para 9,5 Nm (84 lbf·pol).

Figura 6.47: Tampa de ajuste da tensão da
corrente
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6.1.4 Lubrificação da caixa de engrenagens de acionamento da plataforma

Verificação do nível de óleo na caixa de engrenagem da plataforma

Verifique o nível de óleo da caixa de engrenagens de acionamento a cada 100 horas.

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Abaixe a barra de corte ao solo e certifique-se de que
a caixa de engrenagens esteja na posição de trabalho.

2. Desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

3. Remova o tampão do nível de óleo (A) e verifique se o
nível de óleo está acima da parte inferior do orifício.

4. Se não for necessário adicionar óleo, substitua o
tampão do nível de óleo (A).

5. Adicione óleo se necessário. Consulte Adição de
óleo à caixa de engrenagem de acionamento da
plataforma, página 154.

Figura 6.48: Caixa de engrenagem de
acionamento da plataforma

Adição de óleo à caixa de engrenagem de acionamento da plataforma

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Abaixe a barra de corte ao solo e certifique-se de que
a caixa de engrenagens esteja na posição de trabalho.

2. Desligue o motor da colheitadeira e remova a chave
da ignição.

3. Remova o bujão de nível de óleo (A) e o bujão de
abastecimento (B).

4. Adicione óleo SAE 85W-140 (API Service Class GL-5)
no plugue de abastecimento (B) até que transborde
pelo orifício do plugue de nível de óleo (A).

5. Recoloque o plugue de nível de óleo (A) e o plugue de
abastecimento (B).

Figura 6.49: Caixa de engrenagem de
acionamento da plataforma
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Troca de óleo na caixa de engrenagem de acionamento da plataforma

Troque o óleo da caixa de engrenagem de acionamento da plataforma após as primeiras 50 horas de operação e
depois a cada 1.000 horas (ou 3 anos).

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Eleve ou abaixe a plataforma para posicionar o bujão
de drenagem de óleo (A) em seu ponto mais baixo.

2. Desligue a e remova a chave da ignição.

3. Coloque um recipiente de tamanho adequado
(aproximadamente 4 litros [1 galão americano ]) sob
o dreno a caixa de engrenagens para coletar o óleo.

4. Remova o plugue de drenagem do óleo (A) e o plugue
de preenchimento de óleo (C) e permita a drenagem
do óleo.

5. Recoloque o plugue de drenagem do óleo (A) e remova
o plugue de nível de óleo (B).

6. Adicione óleo SAE 85W-140 (API classe de serviço
GL-5) no bujão de enchimento (C) até que ele saia do
orifício do nível de óleo (B).

NOTA:
A caixa de engrenagens de acionamento da
plataforma comporta aproximadamente 2,5 litros
(5 pints americanos) de óleo.

7. Recoloque o plugue de nível de óleo (B) e o plugue de
preenchimento (C).

Figura 6.50: Caixa de engrenagens do
acionador da plataforma
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6.2 Sem fim

Como funciona

O objetivo do sem fim é recolher e transportar a cultura do deque da esteira central para o alimentador da
colheitadeira de uma maneira suave, uniforme e consistente.

O tambor do sem fim é acionado em cadeia por uma engrenagem que está ligada ao eixo de saída da caixa
de engrenagens principal no adaptador. A caixa de engrenagens principal recebe energia do eixo de saída
da colheitadeira. A velocidade de entrada é determinada pela velocidade do alimentador da colheitadeira
e é preconfigurada quando a colheitadeira detecta uma plataforma MacDon da série D ou FD. No entanto,
engrenagens da caixa de engrenagens opcionais estão disponíveis para alterar a velocidade do sem fim para
otimizar seu desempenho.

Para prevenir danos causados por sobrecarga, uma embreagem automática com um sistema 576-645 N.m (425-473
pés-lbf) é instalada na caixa de engrenagens e protege tanto o sem fim quando a caixa de engrenagens.

O sem fim tem um diâmetro de 14 polegadas e um helicoidal de 4 polegadas. Ele vem com 17 dedos instalados
de fábrica e tem a capacidade de aceitar dedos adicionais – no máximo 25. Vinte e seis suportes para dedos vêm
instalados de fábrica. Em caso de quebra, eles podem ser usados como peças sobressalentes. Mantenha sempre
o suporte contra a roda para impedir que a roda se mova de um lado para o outro. Extensões helicoidais opcionais
e placas de enchimento curvas podem ser instaladas para colheitadeiras de alimentadores mais estreitos.
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6.2.1 Componentes internos do sem fim
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Ref.
Número
de peça Descrição Qtd.

Número de
série

133490 CONJUNTO COMPLETO DO SEM-FIM Inclui todas as peças
listadas na Seção 6.2.1 Componentes internos do sem fim, page
157 e os itens 1-11, 14-18, 20-27, 29, A-W, Y, AA-AB, AD-AE.

114382 KIT – REPARO RTD DO FURO DO DEDO 15

1 123087 SOLDAGEM DA TAMPA 5

2 187081 GUIA 17

3 187137 TAMPÃO 10

133500 TAMBOR – 14" SOLDAGEM 14

276797 KIT – SEM FIM HELICOIDAL DE SERVIÇO 16 A/R

5 187620 EIXO – DEDOS DO SEM-FIM 1

6 133519 BLOCO – EIXO DO SEM FIM 1

7 123055 BUCHA – DEDO DO RTD 26

8 133783 CARCAÇA – USINADA 1

9 156744 PLACA – CAIXA DE ESFERAS 1

10 156749 ESFERA 3

11 156745 BRAÇO – ATIVADOR USINADO DA EMBRAGEM 1

12 133877 BUCHA – PLÁSTICA COM FLANGE DE 1,0" 1

13 156750 DISCO – FREIO 1

14 133949 PLACA – EMBREAGEM, FRICÇÃO 1

15 156426 BARRA 1

16 151792 COLAR – TRAVA 1

17 156803 MOLA – COMPRESSÃO 1

18 133515 PINO – PIVÔ 1

19 156865 RODA 1

20 156869 TUBO ESPAÇADOR – PLÁSTICO 1

21 156116 BLOCO DO PIVÔ – SEM FIM, USINADO 1

22 156747 CONJUNTO DA EMBREAGEM 1

23 133883 FREIO – CONJUNTO DO DISCO 1

24 133223 TUBO – QUADRADO 1

25 123180 PINO – GRAMPO 17

26 7642 PINO – MOLA, DIÂM. 3/16" X 1,5" COMPRIMENTO 17

15. Usado para reparar danos no tambor ao redor das guias do dedo. O Kit inclui todas as peças necessárias e
instruções completas. A soldagem é necessária.

16. Usado para substituir sem fim helicoidal danificado. O Kit inclui todas as peças necessárias e instruções
completas.
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Ref. Número
de peça

Descrição Qtd. Número de
série

27 220938 CONJUNTO DO DEDO (CAIXA COM 5) 17 17

28 156879 BUCHA – FLANGE 1

A 135522 ARRUELA – AÇO INOX

B 21102 PARAFUSO – SEXTAVADO 3/8 NC X 2,5 COMPR. GR 5 ZP

C 21248 PARAFUSO – FIXAÇÃO, CABEÇA QUADRADA, PONTA
CILÍNDRICA (SERRILHADO OPCIONAL) 3/8 NC X 3"

D 21478 PARAFUSO – RHSN 3/8" NC X 2,5" COMPR., GR 5 ZP

E 21760 PARAFUSO – SEXTAVADO 1/2 NC X 2,5 COMPR. GR 5 ZP

F 30228 PORCA – CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA,
0,375" - 16 UNC

G 50186 PORCA - CHANFRADA, TRAVA, FACE LISA, ROSCA
DEFORMADA, 0,500" - 13 UNC GR 5

H 20077 PARAFUSO – CABEÇA HEXAGONAL, 3/8" NC X 1,0" COMPR.
GR 5 ZP

J 18669 PORCA – HEXAGONAL, TRAVA, ROSCA DEFORMADA, 3/8"
- 16 UNC ZP

K 133521 ARRUELA – 3/8" X 5/8" , 0,062"

L 156743 ARRUELA – PLANA

M 123084 PARAFUSO – SEXTAVADO CABEÇA DE BOTÃO

N 156799 ARRUELA – PLÁSTICA (POLIETILENO)

P 123202 PORCA – T

17. Inclui pino (MD n° 7642).
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Ref.
Número
de peça Descrição Qtd.

Número de
série

1 133513 BRAÇO – DEDO DO EIXO DA MANIVELA USINADO 1

2 133497 SUPORTE – SOLDAGEM DO SEM FIM (LADO DIREITO) 1

3 133498 TAMPA – EXTREMIDADE DO SEM FIM (LADO DIREITO) 1

4 133503 PIVÔ – SEM FIM USINADO (LADO DIREITO) 1

133504 CUBO 2

132607 ROLAMENTO – DUPLA FILEIRA DE ESFERAS, DIÂMETRO
EXTERIOR 52 MM X 25 MM DE FURO

2

5

21235 ANEL – RETENTOR INTERNO 2

6 279691 PIVÔ – SEM FIM USINADO (LADO ESQUERDO) 1

7 133509 RETENTOR – TAMPA DO ACIONAMENTO 1

8 133510 BRAÇO – SOLDAGEM DO SUPORTE DO SEM FIM (LADO
ESQUERDO)

1

9 151470 ABRAÇADEIRA – PLACA 1

10 151691 ENGRENAGEM – 16 DENTES, CORRENTE DE ROLETES
60 B

1

11 151793 ENGRENAGEM – 37 DENTES, CORRENTE DE ROLETES
60 A

1

12 18626 PINO – ENGATE 2

13 18648 PINO – CONTRAPINO DIÂM. 3/16" X 1,25" ZP 6

14 187427 SUPORTE – AJUSTADOR 2

15 187428 ESPAÇADOR 4

16 279690 TAMPA – METADE DO ACIONAMENTO DO SEM FIM (LADO
ESQUERDO)

1

17 279658 TAMPA – METADE DO ACIONAMENTO DO SEM FIM (LADO
DIREITO)

1

18 187619 PINO – PIVÔ 1

19 245966 MOLA – EXTENSÃO 2

20 133494 BATENTE – USINADO 1

21 21301 GRAXEIRA – LUBRIFICAÇÃO 2

22 2149 CHAVETA – MEIA-LUA (1/4 X 1 NOM.) 2

23 220317 CORRENTE – CORRENTE DE ROLETES 60, 56 PASSOS
REBITADOS, SEM FIM

1

24 279652 PLACA – RETENTOR DA TAMPA 1

25 220320 PLACA – RETENTOR INTERNO DA TAMPA USINADA 1

26 135597 O-RING 3

27 50083 O-RING 2

28 133160 BARRA – SUPORTE DO SEM-FIM (ENGATE TRASEIRO) 2
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Ref.
Número
de peça Descrição Qtd.

Número de
série

9333 ENGRENAGEM – CONJUNTO 18 1

795 ANEL – RETENTOR

29

9213 ROLAMENTO – ESFERAS

30 133161 BARRA – SUPORTE DO SEM FIM (ENGATE DIANTEIRO) 2

31 156879 BUCHA – FLANGE 1

A 30035 PARAFUSO – SEXTAVADO 3/8 NC X 2,75 COMPR. GR 5 ZP

B 123708 PORCA – CHAPA METÁLICA 1/4 - 20

C 21880 PARAFUSO – SEXTAVADO 1/2 NC X 2,75 COMPR. GR 5 ZP

D 18523 PARAFUSO – RHSN 5/8 NC X 1,5" GR 5 ZP

E 18723 PARAFUSO – SEXTAVADO, 1/2 NC X 1,5" COMPR. TFL GR
5 ZP

F 4761 ARRUELA – PLANA

G 21575 PARAFUSO – SEXTAVADO 1/2 NC X 1,0 COMPR. GR 5 ZP

H 188467 PORCA – CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA
0,625"-18 UNF GR. G

K 252259 PARAFUSO - SEXTAVADO 5/8 NF X 2,75" GR 8 ZP

L 18638 ARRUELA – REG. TRAVA 1/2" NOM. Diâm. Int. ZP

M 172558 ARRUELA – NORDLOCK 5/8"

N 18600 ARRUELA – PLANA, SAE, DIÂM. INT. 21/32" x 1-5/16 POL.
DIÂM. EXT. ZP

P 21469 PARAFUSO – RHSN 1/2" NC X 3,5" COMPR., GR 5 ZP

Q 112129 PORCA – HEXAGONAL, TRAVA, ROSCA DEFORMADA, 3/4"
- 16 UNC

R 103562 PARAFUSO – RHSN 5/8 NC X 1,25" GR 5 ZP

S 123202 PORCA – T (NÃO ILUSTRADA) 19

T 19965 PARAFUSO – RHSN 3/8 NC X 1,0" GR 5 ZP

U 50225 PORCA – CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA,
0,625" - 11 UNC

V 21389 PORCA – HEXAGONAL, TRAVA, 0,500"-13 UNC

18. Inclui dois anéis de retenção (MD N° 795) e um rolamento de esfera (MD N° 9213).
19. Consulte a seção 6.2.1 Componentes internos do sem fim, page 157.
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Ref.
Número
de peça Descrição Qtd.

Número de
série

W 21456 PARAFUSO – SEXTAVADO, CHANFRADO (FACE
SERRILHADA), 1/4" NC X 0,75" GR 5 ZP

X 112130 ARRUELA – TEMPERADA

Y 30833 PARAFUSO – SEXTAVADO, 1/2 NC X 2,25" TFL GR 5 ZP

Z 248466 PARAFUSO – OLHAL

AA 30027 PARAFUSO – RHSN 1/2" NC X 2,25" COMPR., GR 5 ZP

AB 156799 ARRUELA – PLÁSTICA

AC 18590 PORCA – HEXAGONAL, 3/8" - 16 UNC GR 5 ZP

AD 50186 PORCA - CHANFRADA, TRAVA, FACE LISA, ROSCA
DEFORMADA, 0,500" - 13 UNC GR 5

AE 30228 PORCA – CHANFRADA, ROSCA DEFORMADA, FACE LISA,
0,375" - 16 UNC

AF 15325 ARRUELA – PLANA, 25/32" DIÂM. INT., 1 -1/2" DIÂM. EXT.,
7 GA, ZN PL

AG 135157 PARAFUSO – USINADO, TORX, CABEÇA TRUSS, 3/8-16
X 75

AH 18963 ARRUELA – PLANA, 10,3 MM DIAM. INT., 38 MM DIAM.
EXT., ZN PL
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Checando a tensão da corrente de acionamento do sem fim

O sem fim é acionado pelo adaptador por uma engrenagem que é acoplada à lateral do sem fim.

PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Abaixe a plataforma até o piso.

2. Eleve o molinete e acople os apoios de segurança do
molinete. Consulte 3.5.1 Acoplamento dos apoios de
segurança do molinete, página 45.

3. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

4. Inspecione a tensão de corrente de acionamento do
sem fim através do encaixe de ajuste (A).

Figure 6.51: Localização da corrente de
acionamento do sem fim

5. Certifique-se de que a engrenagem de acionamento
do sem fim(A) está acoplada à corrente (B)
completamente através do encaixe de ajuste (C).

Figure 6.52: Engrenagem de acionamento do
sem fim (correto)
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NOTA:
Se a engrenagem de acionamento do sem fim (A) não  
estiver corretamente acoplada, será preciso ajustar 
a corrente de tensão. Consulte Ajuste da tensão da 
corrente de acionamento do sem fim, page 169.

Figure 6.53: Engrenagem de acionamento do
sem fim (incorreto)

6. Gire o sem fim (A) manualmente na direção oposta até
que não seja mais possível girá-lo.

7. Marque uma linha (B) ao redor da capa do tambor.

Figure 6.54: Acionamento do sem-fim

8. Gire o sem fim (A) manualmente para frente até que
não possa girar mais.

9. Meça a distância entre as duas linhas (B).
Para uma corrente nova:

• Se a diferença (B) for 1-4 mm (0,04-0,16 pol.),
nenhum ajuste é necessário.

• Se a diferença (B) for maior do que 4 mm (0,16 pol.),
a corrente de tensão de acionamento do sem fim
precisará ser ajustada. Consulte Ajuste da tensão
da corrente de acionamento do sem fim, page 169.

Para uma corrente usada:

• Se a diferença (B) for 3-8 mm (0,12-0,31 pol.),
nenhum ajuste é necessário.

• Se a diferença (B) for maior do que 8 mm (0,31 pol.),
a corrente de tensão de acionamento do sem fim
precisará ser ajustada. Consulte Ajuste da tensão
da corrente de acionamento do sem fim, page 169.

Figure 6.55: Acionamento do sem fim
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Ajuste da tensão da corrente de acionamento do sem fim

O sem fim é acionado pelo adaptador por uma engrenagem que é acoplada à lateral do sem fim.

PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

NOTA:
Verifique a tensão da corrente de acionamento do sem 
fim antes de realizar ajustes. Consulte Checando a 
tensão da corrente de acionamento do sem fim, page
167.

1. Separe a plataforma da colheitadeira. Consulte 13
Acoplamento/Desacoplamento da plataforma, página
813.

2. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

3. Remova os quatro parafusos (A) que prendem a tampa
superior no lado esquerdo da caixa de corrente do
sem fim.

4. Retire os parafusos (B) na placa do retentor da
tampa (D).

5. Retire a tampa superior (C).

Figure 6.56: Acionamento do sem fim

6. Solte o parafuso (C) que fixa a engrenagem
intermediária (A).

7. Gire o sem fim em sentido inverso para eliminar a folga
na parte inferior da corrente (B).

8. Empurre para baixo a polia intermediária (A) para
eliminar a folga restante nas partes inferiores (B).

9. Gire o sem fim para frente e para trás para verificar
a folga e repita o Passo 8., page 169 se necessário.
Uma pequena quantidade de folga é aceitável.

NOTA:
NÃO use força excessiva na polia para apertar
a corrente.

10. Aperte o parafuso intermediário (A) e aplique torque de
290 N·m (215 pés·lbf).

Figure 6.57: Acionamento do sem fim
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11. Gire o sem fim (A) manualmente na direção oposta até
que não seja mais possível girá-lo.

12. Marque uma linha (B) no tambor que se alinha com um
dos suportes da tampa.

Figure 6.58: Acionamento do sem fim

13. Gire o sem fim (A) manualmente para frente até que
não possa girar mais.

14. Meça a distância entre as duas linhas (B).
Para uma corrente nova:

• Se a diferença (B) for 1-4 mm (0,04-0,16 pol.),
nenhum ajuste é necessário.

• Se a diferença (B) for maior do que 4 mm (0,16 pol.),
repita os passos 6., page 169 para 10., page 169.

Para uma corrente usada:

• Se a diferença (B) for 3-8 mm (0,12-0,31 pol.),
nenhum ajuste é necessário.

• Se a diferença (B) for maior do que 8 mm (0,31 pol.),
repita os passos 6., page 169 para 10., page 169.

15. Meça a distância entre as duas linhas (B) novamente.

Figure 6.59: Acionamento do sem fim
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16. Instale a tampa superior (C).

17. Instale quatro parafusos (A).

18. Instale os parafusos (B) na placa do retentor da
tampa (D).

Figure 6.60: Acionamento do sem fim

Remoção da corrente de transmissão do sem fim

O tensor de corrente só pode eliminar a folga para uma única inclinação. Substitua a corrente quando estiver
gasta ou estirada para além dos limites do tensor.

PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.
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1. Separe a plataforma da colheitadeira.
Para obter instruções, consulte 13
Acoplamento/Desacoplamento da plataforma, página
813.

2. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

3. Remova os quatro parafusos (A) que prendem a tampa
superior no lado esquerdo da caixa de corrente do
sem fim.

4. Solte os parafusos (B) na placa do retentor da
tampa (F).

5. Retire a tampa superior (C) completa com a placa do
retentor da tampa (F).

6. Remova os três parafusos (D) que fixam a tampa
inferior.

7. Retire o retentor da tampa de acionamento (G).

8. Retire a tampa da base (E).

Figure 6.61: Acionamento do sem fim

9. Afrouxe o parafuso da engrenagem intermediária (A) e
levante-a (B) para a posição mais alta a fim de liberar a
tensão na corrente. Aperte o parafuso (A) para segurar
a engrenagem.

10. Algumas unidades têm uma arruela e parafuso em (C)
que prende a engrenagem no eixo. Se estiverem
presentes, remova-os.

Figure 6.62: Acionamento do sem fim
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11. Remova o parafuso inferior (A) e afrouxe o parafuso
superior (B). Levante braçadeira em C (C) e deslize o
conjunto de acionamento para a direita para permitir
que a engrenagem caia para fora do eixo.

Figure 6.63: Suporte do sem fim

12. Use uma alavanca (A) para deslizar o conjunto do
tambor para a direita do CA25.

Figure 6.64: Acionamento do sem fim
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NOTA:
Depois que o tambor começa a deslizar para a 
direita, a engrenagem do acionamento se soltará.

Figure 6.65: Acionamento do sem fim

13. Coloque um bloco de madeira (A) embaixo da
extremidade de acionamento do sem fim para evitar
que ele caia na esteira de alimentação e seja
danificado.

14. Coloque uma folha de papelão sobre a esteira central
para proteger a esteira quando o tambor do sem fim
for removido.

Figure 6.66: Sem fim

15. Remova os dois parafusos e porcas (A) e separe o
alojamento do acionamento do suporte de montagem
do sem fim.

NOTA:
Talvez seja preciso levantar ou apoiar o sem fim 
para remover os parafusos.

NOTA:
Os parafusos no alojamento esquerdo são mais 
longos que os parafusos no alojamento direito.

Figure 6.67: Suporte do sem fim
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16. Deslize o alojamento esquerdo (A) de volta à posição
para que a corrente do sem fim (B) possa ser
removida.

Figure 6.68: Acionamento do sem fim

Instalação da corrente de transmissão do sem fim

1. Posicione a corrente de acionamento sobre a
engrenagem tensora na lateral esquerda do
adaptador. Deslize o alojamento esquerdo em direção
ao tambor e monte-o deixando a transmissão exposta
13 mm (1/2 pol.). Parafuse os conjuntos.

NOTA:
Use o bloqueio no lado esquerdo do tambor se 
necessário.

2. Remova o bloco, caso seja utilizado.

3. Gire o tambor para a frente e retorne algumas vezes
para garantir que o tambor tenha sido reconstruído
corretamente antes de ligar a corrente ao conjunto de
acionamento.

Figure 6.69: Acionamento do sem fim

4. Alinhe a engrenagem no eixo e coloque a
engrenagem (A) na corrente (B).

NOTA:
O rebaixo da engrenagem (A) fica voltado para
o sem-fim.

5. Deslize todo o conjunto do tambor de volta para o lugar
e parafuse a braçadeira em C (C) sobre o alojamento.

6. Se tiver removido um parafuso e arruela do centro
da engrenagem de acionamento quando a removeu,
aplique Loctite® 242 nas roscas do parafuso. Instale o
parafuso (E) e a arruela (D).

Figure 6.70: Acionamento do sem fim
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7. Solte a porca (A) de fixação da engrenagem
movida (B).

8. Gire o sem fim em sentido inverso para eliminar a folga
na parte inferior da corrente (C).

9. Empurre a polia intermediária (B) para eliminar a folga
restante nos filamentos de baixo (C).

10. Gire o sem fim para frente e para trás para verificar
a folga e repita o Passo 9., page 176 se necessário.
Uma pequena quantidade de folga é aceitável.

NOTA:
NÃO use força excessiva na polia para apertar
a corrente.

11. Aperte a porca intermediária (A) e aplique torque de
290 N m (215 ft lbf).

Figure 6.71: Acionamento do sem fim

12. Gire o sem fim (A) manualmente na direção oposta até
que não seja mais possível girá-lo.

13. Marque uma linha (B) no tambor que se alinhe a um
dos suportes da tampa.

Figure 6.72: Acionamento do sem fim

14. Gire o sem fim (A) manualmente para frente até que
não possa girar mais.

15. Meça a distância entre as duas linhas (B).
Para uma corrente nova:

• Se a diferença (B) for 1-4 mm (0,04-0,16 pol.),
nenhum ajuste é necessário.

• Se a diferença (B) for maior do que 4 mm (0,16 pol.),
repita os passos 7., page 176 para 11., page 176.

Para uma corrente usada:

• Se a diferença (B) for 3-8 mm (0,12-0,31 pol.),
nenhum ajuste é necessário.

• Se a diferença (B) for maior do que 8 mm (0,31 pol.),
repita os passos 7., page 176 para 11., page 176.

16. Meça a distância entre as duas linhas (B) novamente.

17. Cubra a corrente com graxa.

Figure 6.73: Acionamento do sem fim
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18. Reinstale a tampa inferior (E) e o retentor da tampa
de acionamento (G). Engate o excêntrico interno da
tampa no tubo do sem fim e gire a tampa para trás
para acoplar o suporte traseiro.

19. Prenda com parafusos (D).

20. Instale a tampa superior (C) completa com placa do
retentor da tampa (F).

21. Substitua e aperte os parafusos (A) e (B).

NOTA:
As tampas devem ficar tão próximas quanto 
possível para evitar a entrada de cultura no 
sem fim.

Figure 6.74: Acionamento do sem fim

Remoção do sem fim

Para remover o sem fim do adaptador, siga esses passos:

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa, sempre
desligue o motor, remova a chave e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da plataforma
por qualquer motivo.
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1. Separe a plataforma da colheitadeira.
Para obter instruções, consulte 13
Acoplamento/Desacoplamento da plataforma, página
813.

2. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

3. Remova os quatro parafusos (A) que prendem a tampa
superior no lado esquerdo da caixa de corrente do
sem fim.

4. Solte os parafusos (B) na placa do retentor da
tampa (F).

5. Retire a tampa superior (C) completa com a placa do
retentor da tampa (F).

6. Remova os três parafusos (D) que fixam a tampa
inferior.

7. Retire o retentor da tampa de acionamento (G).

8. Retire a tampa da base (E).

Figure 6.75: Acionamento do sem fim

9. Afrouxe o parafuso da engrenagem intermediária (A) e
levante-a (B) para a posição mais alta a fim de liberar a
tensão na corrente. Aperte o parafuso (A) para segurar
a engrenagem.

10. Algumas unidades têm uma arruela e parafuso em (C)
que prende a engrenagem no eixo. Se estiverem
presentes, remova-os.

Figure 6.76: Acionamento do sem fim
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11. Remova o parafuso inferior (A) e afrouxe o parafuso
superior (B). Levante braçadeira em C (C) e deslize o
conjunto de acionamento para a direita para permitir
que a engrenagem caia para fora do eixo.

Figure 6.77: Suporte do sem fim

12. Solte a porca (A) para remover qualquer tensão da
mola (B). Repita do lado oposto.

13. Remova a mola (B). Repita do lado oposto.

Figure 6.78: Suporte do sem fim

14. Remova os contrapinos e arruelas (B). Repita do lado
oposto.

15. Deslize as barras de suporte do sem fim (A) nos postos
no conjunto do deque de alimentação. Repita do lado
oposto.

Figure 6.79: Suporte do sem fim
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16. Use uma alavanca (A) para deslizar o conjunto do
tambor para a direita do CA25.

Figure 6.80: Acionamento do sem fim

NOTA:
Depois que o tambor começa a deslizar para a 
direita, a engrenagem do acionamento se soltará.

Figure 6.81: Acionamento do sem fim
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17. Coloque um bloco de madeira (A) embaixo da
extremidade de acionamento do sem fim para evitar
que ele caia na esteira de alimentação e seja
danificado.

18. Coloque uma folha de papelão sobre a esteira central
para proteger a esteira quando o tambor do sem fim
for removido.

Figure 6.82: Sem fim

19. Remova os dois parafusos e porcas (A) e separe o
alojamento do acionamento do suporte de montagem
do sem fim.

NOTA:
Talvez seja preciso levantar ou apoiar o sem fim 
para remover os parafusos.

NOTA:
Os parafusos no alojamento esquerdo são mais 
longos que os parafusos no alojamento direito.

Figure 6.83: Suporte do sem fim

20. Deslize o alojamento esquerdo (A) de volta à posição
para que a corrente do sem fim (B) possa ser
removida.

Figure 6.84: Acionamento do sem fim
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21. Remova as três porcas (B) da tampa (A) no lado direito
do sem fim.

NOTA:
Os anéis O-rings estão fixando os parafusos 
para que eles não caiam.

Figure 6.85: Extremidade direita do sem fim de
alimentação

22. Remova as duas porcas (B) com uma chave de 15/16
pol. (24 mm). Deslize o alojamento direito (A) para a
direita para liberar a ferragem.

NOTA:
Talvez seja preciso levantar ou apoiar o tambor para 
remover os parafusos.

23. Remova o bloco na extremidade esquerda do sem fim
e role o tambor para baixo do papelão.

Figure 6.86: Sem fim
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Desmontagem do sem fim

Esta seção explica como desmontar o sem fim.

Desmontagem do lado direito do sem fim

Nas unidades de produção CA25 de 2013 e modelos anteriores, o flange no lado direito do tambor não possui
folga o suficiente para remover a montagem da caixa. Isso dificulta a remoção da embreagem reversa ou o
reparo somente do lado direito. Esse procedimento também fornece instruções para retrabalhar o flange no
lado direito do tambor.

1. Remova a capa de acesso do conjunto de
embreagem (A) no lado direito do tambor.

2. Remova a capa do lado direito (B)

Figura 6.87: Extremidade direita do sem fim de
alimentação

3. Usando um marcador, faça uma linha grossa de 5 mm
(3/16 pol.) entre os parafusos na posição das 12 horas
e 1 hora (A).

4. Vire o suporte do braço (B) no nível da bancada de
trabalho. Mantenha-o no lugar com um pedaço de
fio (C) como demonstrado.

NOTA:
Rotacionar o suporte do braço reposicionará a
fundição dentro do tambor, prevenindo que o
flange entre em contato com a fundição durante
o esmerilhamento.

5. Pendure um pano (D) sobre o conjunto por dentro
para prevenir que as obturações entrem no conjunto
da embreagem.

6. Esmerilhe o material destacado com marcador (A)
utilizando um escareador.

Figura 6.88: Suporte do braço
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7. Remova seis parafusos (A) que prendem o conjunto
direito (B) ao tambor. Alinhe a fundição (C) com o novo
encaixe na flange (D) e remova o conjunto.

NOTA:
Apenas quatro parafusos (A) presentes na
ilustração.

Figura 6.89: Conjunto do lado direito

IMPORTANTE:
Ao remover o conjunto direito (A), cuidado para
não perder a arruela plana ou danificar a bucha de
latão (B) no tambor pois ela pode deslizar para fora
da fundição durante a remoção.

Figura 6.90: Conjunto do lado direito

8. Remova a fundição do conjunto direito removendo
a porca de trava sextavada de 3/4 pol. (A) do
eixo roscado.

9. Cinzel de cunha (B) entre o encaixe e a fundição da
máquina.

NOTA:
Cuidado para não perder a chave de aspérula
ao remover a fundição do fuso.

Figura 6.91: Fundição no lado direito
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10. Se o rolamento de dupla fileira precisar ser substituído,
pressione o cubo para fora e remova a correia interna
do fuso.

Figura 6.92: Cubo

Desmontagem do lado esquerdo do sem fim

1. Remova os seis parafusos (6) que prendem o cubo ao
tambor e puxe o conjunto de acionamento para fora.

NOTA:
Marque o tambor indicando este lado como o 
lado de acionamento do sem fim.

Figure 6.93: Lado esquerdo do sem fim

IMPORTANTE:
Ao remover o conjunto esquerdo (A), cuidado para 
não perder a arruela plana ou danificar a bucha de 
latão (B) no tambor pois ela pode deslizar para fora 
da fundição durante a remoção.

Figure 6.94: Conjunto esquerdo
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2. Remova a engrenarem tensora de acionamento do
conjunto esquerdo removendo a porca de 19 mm (3/4
pol.) da trava hexagonal da ponta do eixo. Formão de
cunha (A) entre a caixa (B) e a manivela manual (C)
para remover a manivela (C).

Figure 6.95: Conjunto esquerdo

3. Apóie a engrenagem (A) da parte inferior e coloque a
porca (B) de volta no fuso. Estenda uma tábua (C)
sob a porca e use um martelo para remover o cubo do
fuso. Um puxador de polia ou uma prensa podem ser
usadas na remoção.

Figure 6.96: Conjunto esquerdo

4. Remova os seis parafusos de 13 mm (1/2 pol.) (A) para
permitir que a engrenagem (B) seja removida do cubo.

Figure 6.97: Engrenagem
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5. Se o rolamento de dupla fileira precisar ser substituído,
pressione o cubo para fora e remova a correia interna
do fuso.

Figure 6.98: Cubo

6. Remova o poço da manivela de dedo virando os
parafusos duas voltas para afrouxar, então bata
levemente no parafuso para soltar o eixo fora do cone.

Figure 6.99: Eixo e cone

Remoção do eixo e embreagem

1. Remova as cinco tampas de acesso do cilindro (A)
removendo os dois parafusos (B) que prendem cada
tampa ao cilindro.

Figure 6.100: Tampas de acesso do cilindro
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2. Remova os dedos (A) do cilindro como indicado:

a. Marque a posição dos dedos (A) nas buchas do
eixo para reinstalação posterior.

b. Remova os grampos de cabelo (B).

c. Puxe os dedos (A) para fora do pino das buchas e
então puxe de volta para o cilindro.

d. Remova através da abertura.

IMPORTANTE:
Preste atenção na orientação do grampo que 
prende o dedo ao plástico. O laço no pino deve 
estar direcionado para frente da rotação do 
sem fim.

3. Puxe o conjunto do eixo de qualquer um dos lados do
cilindro.

Figure 6.101: Dedos e eixo

4. Remova o tubo reversor quadrado (A).

Figure 6.102: Tubo reversor quadrado

NOTA:
NÃO afrouxe o colar do eixo (A) se estiver reparando 
somente a embreagem.

Figure 6.103: Colar do eixo
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5. Afrouxe os dois parafusos (A) que prendem o bloco do
eixo (B) ao eixo (C).

6. Remova o parafuso de 9 mm (3/8 pol.) (D) do
bloco (B).

NOTA:
Inserir o formão na fenda do bloco (E) permitirá 
que o eixo deslize com facilidade do bloco do 
eixo (B).

7. Deslize a embreagem inversora (F), a bucha plástica,
a anilha e mola de compressão para fora do eixo (C).

NOTA:
Parafusos (A) precisam ser removidos ao 
remover o poço do bloco direito do eixo 
semeador.

Figure 6.104: Bloco do eixo semeador

8. Remova o bloco do eixo (A) no lado esquerdo do eixo
afrouxando um parafuso (B) e removendo o parafuso
de 9 mm (3/8 pol.) (C).

Figure 6.105: Bloco do eixo semeador

9. Deslize o espaçador de plástico (A), o disco de roda (B)
e as buchas (C).

NOTA:
Verifique e substituta buchas danificadas (C).

NOTA:
Remova o colar do eixo (D) caso esteja 
substituindo o eixo.

Figure 6.106: Conjunto do eixo
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Desmontagem da embreagem do sem fim

1. Remova as três porcas (A) que sustentam o conjunto
da embreagem. Isso permitirá que se remova o disco
de freio.

Figure 6.107: Montagem da embreagem

2. Remova o disco de freio (A) e as arruelas (B)

NOTA:
Existem duas arruelas (B) por parafuso abaixo 
do disco de freio que sustentam o conjunto 
da embreagem. Guarde para remontagem 
posterior.

Figure 6.108: Disco de freio

3. Remova a montagem do freio de disco (A).

Figure 6.109: Montagem do freio de disco
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4. Remova a placa de fricção (A), a arruela de plástico(B),
o braço de ativação da embreagem (C) e a placa da
gaiola de esferas (D).

NOTA:
Tenha cuidado para não perder as três esferas 
de metal (E).

Figure 6.110: Montagem da embreagem

Remontagem da embreagem do sem fim

1. Coloque as três esferas de metal (E) nas ranhuras (F)
que estão usinadas ao encaixe da embreagem.

2. Coloque a placa da gaiola de esferas (D) nas três
esferas de metal (E).

NOTA:
Se a gaiola de esferas ou as esferas de metal 
foram trocadas, certifique-se de que as esferas 
de metal passem através dos buracos da placa 
da gaiola de esferas.

3. Coloque o braço de ativação da embreagem (C)
no topo da placa da gaiola de esferas (D) e das
esferas (E).

NOTA:
Garanta que o buraco em forma de diamante 
no braço de ativação da embreagem estejam 
alinhados.

4. Instale a arruela de plástico (B) na placa de fricção (A).

Figure 6.111: Montagem da embreagem
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5. Instale a montagem do freio de disco (A).

6. Instale duas arruelas (B) por parafuso.

Figure 6.112: Montagem do freio de disco

7. Instale o freio de disco (A) e o prenda com três
porcas (B). Aplique torque de 48 Nm (35 lbf·ft).

NOTA:
Certifique-se de que as alças do braço de 
ativação da embreagem (C) e placa da gaiola 
de esferas (D) estejam alinhadas ao apertar as 
três porcas (B).

8. Aperte as porcas de contenção da embreagem (E) em
5 Nm (4 lbf·ft).

Figure 6.113: Disco de freio

9. Vire o braço de ativação da embreagem (A) e a gaiola
de esferas (B) até travarem. Vire a barra de retenção
de montagem da embreagem (C) para garantir que a
embreagem esteja completamente acoplada. Meça a
distância entre a borda exterior do braço ativador (A) e
a gaiola de esferas (B). A dimensão de X deve ser de
9-16 mm (0,35–0,63 pol.).

NOTA:
Se a separação for menor do que 9 mm (3/8 
pol.), afaste as porcas igualmente 1/4 de volta 
por vez. Se a separação for maior do que 16 mm 
(5/8 pol.), remova uma arruela de cada um dos 
parafusos.

Figure 6.114: Montagem da embreagem
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10. Segure e alinhe o braço de ativação da embreagem (A)
e a gaiola de esferas (B) em posição neutra e vire a
barra de retenção de montagem da embreagem (C).
Ela deve conseguir girar livremente (sem resistência
na embreagem),

Figure 6.115: Montagem da embreagem

Remontagem do sem fim

1. Reconstrua o conjunto do eixo instalando o espaçador
de plástico (A), disco de roda (B), buchas (C) e o colar
do eixo (D) no eixo.

NOTA:
NÃO aperte o colar do eixo nessa etapa.

Figure 6.116: Conjunto de eixo

2. Reinstale o bloco do eixo do sem fim (A) no eixo e
prenda com um parafuso de 3/8 pol. (C).

NOTA:
Certifique-se de que o ombro do bloco do pivô 
encontra-se contra a roda.

3. Reinstale o parafuso de 1/2 pol. (B).

Figure 6.117: Bloco do eixo semeador
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4. Reinstale a mola de compressão (A), anilha (B), bucha
de plástico (C) e o conjunto de embreagem (D).

Figure 6.118: Conjunto de embreagem no eixo

5. Alinhe o bloco do sem fim (A) entre os encaixes
na embreagem (E). O bloqueio deve encaixar
facilmenente entre eles.

6. Prenda o bloco do sem fim (A) no eixo usando
um parafuso de 3/8 pol. (B). Prenda o conjunto
aparafusando os dois parafusos (C).

NOTA:
Certifique-se de que o bloco do sem fim (A) e o  
corpo da máquina (D) estão alinhados.

Figure 6.119: Eixo e conjunto de embreagem

7. Configure e tensione o colar do eixo (A) com uma folga
de 15 mm (9/16 pol.) do conjunto da embreagem.

Figure 6.120: Colar do eixo e conjunto de
embreagem
C - 15 mm (9/16 pol.)
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8. No conjunto do lado direito, instale o cubo (A) no
suporte do sem fim (B). Prenda-o com um anel de
pressão (C).

Figure 6.121: Conjunto do lado direito

9. Insira a chaveta (A) na ranhura do eixo. Bata a
fundição (B) no eixo, instale a anilha e prenda com uma
porca (C). Aperte a porca para 176 Nm. (130 lbf·ft).

10. Instale a bucha (D) na fundição, caso tenha sido
removida.

Figure 6.122: Conjunto do lado direito

NOTA:
Verifique novamente o helicoidal do sem fim antes 
de instalar o conjunto do lado direito. Verifique se, 
ao ficar de pé atrás  do sem  fim, o helicoidal levará a 
colheita para o centro do tambor.

11. Reinstale o conjunto do lado direito (A) no tambor (B)
e prenda com seis parafusos (C).

Figure 6.123: Conjunto do lado direito
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NOTA:
Tambor foi ocultado da imagem para mostrar 
detalhes do conjunto.

12. Alinhe o conjunto do eixo completo (A) no tambor (B)
da esquerda para a direita.

13. Instale a anilha (C) no pino de eixo. Alinhe o pino de
eixo com o buraco na parada de fundição (D). Insira o
pino até que a anilha esteja em contato com a bucha
na parada de fundição (D).

NOTA:
Verifique a orientação do bloco do eixo (E). A 
porção estendida deve estar entre os braços de 
parada de fundição. Figure 6.124: Conjunto de eixo no tambor

14. No conjunto do suporte esquerdo, instale a
engrenagem tensora (A) ao cubo (B) usando
parafusos.

Figure 6.125: Conjunto esquerdo

15. Instale a engrenagem e o conjunto do cubo (B) no pivô
do sem fim (A). Prenda-a com um anel de pressão (C).

Figure 6.126: Conjunto esquerdo
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16. Insira a chaveta (A) na ranhura do eixo. Alinhe a
manivela de eixo de dedo (B) com a chave e bata
de leve em direção ao fuso. Instale o apalpador
e prenda-o com uma porca (C). Aplique torque de
176 Nm (130 lbf·ft).

Figure 6.127: Engrenagem

NOTA:
Tambor foi ocultado da imagem para mostrar 
detalhes do conjunto.

17. No lado esquerdo, instale o suporte do conjunto do
lado esquerdo (A).

18. Instale a anilha (C) no pino de eixo. Alinhe o pino de
eixo com o bloco de eixo (D). Insira o pino até que a
anilha esteja em contato com a bucha na parada de
fundição (D).

Figure 6.128: Conjunto de eixo esquerdo
no tambor

19. Reinstale o conjunto do lado esquerdo (B) no
tambor (C) e prenda com seis parafusos (A).

Figure 6.129: Conjunto de eixo esquerdo
no tambor
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20. Instale o tubo reversor (A). Insira uma extremidade
no buraco quadrado do mecanismo da embreagem
(B). A outra extremidade é presa por um dedo (C) na
bucha (D).

21. Instale cada um dos dedos em uma bucha (D) alinhada
com uma guia (E).

NOTA:
Certifique-se de que os grampos (F) estejam 
instalados com a extremidade curva levando à 
rotação.

Figure 6.130: Tubo reverso no tambor

Instalação do sem fim

1. Monte e fixe o lado direito do tambor (A) no suporte de
montagem. Aperte os dois parafusos de 5/8 pol. (B)
primeiro.

NOTA:
Esses dois parafusos são mais curtos do que os 
dois do lado esquerdo.

Figure 6.131: sem fim

2. Posicione a corrente de acionamento sobre a
engrenagem tensora na lateral esquerda do
adaptador. Deslize o alojamento esquerdo em direção
ao tambor e monte-o deixando a transmissão exposta
13 mm (1/2 pol.). Parafuse os conjuntos.

NOTA:
Use o bloqueio no lado esquerdo do tambor se 
necessário.

3. Remova o bloco, caso seja utilizado.

4. Gire o tambor para a frente e retorne algumas vezes
para garantir que o tambor tenha sido reconstruído
corretamente antes de ligar a corrente ao conjunto de
acionamento.

Figure 6.132: Acionamento do sem fim
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5. Alinhe a engrenagem no eixo e coloque a
engrenagem (A) na corrente (B).

NOTA:
O rebaixo da engrenagem (A) fica voltado para
o sem-fim.

6. Deslize todo o conjunto do tambor de volta para o lugar
e parafuse a braçadeira em C (C) sobre o alojamento.

7. Se tiver removido um parafuso e arruela do centro
da engrenagem de acionamento quando a removeu,
aplique Loctite® 242 nas roscas do parafuso. Instale o
parafuso (E) e a arruela (D).

Figure 6.133: Acionamento do sem fim

8. Solte a porca (A) de fixação da engrenagem
movida (B).

9. Gire o sem fim em sentido inverso para eliminar a folga
na parte inferior da corrente (C).

10. Empurre a engrenagem intermediária (B) para eliminar
a folga restante nos filamentos de baixo (C).

NOTA:
NÃO use força excessiva na polia para apertar
a corrente.

11. Gire o sem fim para frente e para trás para verificar
a folga e repita o Passo 10., page 199 se necessário.
Uma pequena quantidade de folga é aceitável.

12. Aperte a porca intermediária (A) e aplique torque de
181 N·m (134 ft·lbf).

NOTA:
Em caso de movimento articular, o torque pode 
ser aumentado para 277 N·m (204 ft·lbf).

Figure 6.134: Acionamento do sem fim

13. Gire o sem fim (A) manualmente na direção oposta até
que não seja mais possível girá-lo.

14. Marque uma linha (B) no tambor que se alinhe a um
dos suportes da tampa.

Figure 6.135: Acionamento do sem fim
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15. Gire o sem fim (A) com a mão para frente, até que não
possa girar mais.

16. Meça a distância entre as duas linhas (B).
Para uma corrente nova:

• Se a diferença (B) for 1-4 mm (0,04-0,16 pol.),
nenhum ajuste é necessário.

• Se a diferença (B) for maior do que 4 mm (0,16 pol.),
repita os passos 8., page 199 para 12., page 199.

Para uma corrente usada:

• Se a diferença (B) for 3-8 mm (0,12-0,31 pol.),
nenhum ajuste é necessário.

• Se a diferença (B) for maior do que 8 mm (0,31 pol.),
repita os passos 8., page 199 para 12., page 199.

17. Meça a distância entre as duas linhas (B) novamente.

18. Cubra a corrente com graxa.

NOTA:
Se tiver instalado uma nova corrente, verifique 
novamente a tensão após as primeiras 10 horas 
de uso.

Figure 6.136: Acionamento do sem fim

19. Reinstale a tampa inferior (E) e o retentor da tampa
de acionamento (G). Engate o excêntrico interno da
tampa no tubo do sem fim e gire a tampa para trás
para acoplar o suporte traseiro.

20. Prenda com parafusos (D).

21. Instale a tampa superior (C) completa com placa do
retentor da tampa (F).

22. Substitua e aperte os parafusos (A) e (B).

NOTA:
As tampas devem ficar tão próximas quanto 
possível para evitar a entrada de cultura no 
sem fim.

Figure 6.137: Acionamento do sem fim
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23. Deslize as barras de suporte do sem fim (A) nos postos
de montagem no conjunto do deque de alimentação.
Repita do lado oposto.

NOTA:
A barra de suporte do sem fim marcada com "F" 
deve ser instalada na parte frontal do adaptador.

24. Instale as arruelas e os contrapinos (B). Repita do
lado oposto.

Figure 6.138: Suporte do sem fim

25. Instale a mola (D). Repita do lado oposto.

26. Instale a porca (B) e aperte até que uma medida
de 15 mm (9/16 pol.) (A) seja atingida. Repita do
lado oposto.

27. Fixação do adaptador à colheitadeira Consulte 13
Acoplamento/Desacoplamento da plataforma, página
813.

28. Verifique a folga entre sem fim e a bandeja Consulte
Ajuste da folga entre o sem fim e seu assoalho, page
202.

Figure 6.139: Suporte do sem fim

Verificação e ajuste das molas do sem fim

O sem fim possui um sistema de tensão de molas ajustável que o permite flutuar pela superfície da cultura em
vez de esmagá-la ou danificá-la. A tensão configurada de fábrica é adequada para a maioria das condições
de culturas.

PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Eleve a plataforma à sua altura total.

2. Desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

3. Engate os apoios de segurança do cilindro de elevação.

4. Verificar o comprimento da rosca passada saliente na porca (B). O comprimento deve ser mm (0,60 pol.).
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Se algum ajuste for necessário, siga estas etapas:

5. Solte a contraporca superior (A) no tensor da mola.

6. Gire a porca inferior (B) até que a rosca (C) sobressaia
15 mm (0,60 pol.).

7. Aperte a contraporca (A).

8. Repita os passos 5., page 202 a 7., page 202 para o
lado oposto.

Figure 6.140: Tensionador da mola

Ajuste da folga entre o sem fim e seu assoalho

PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

IMPORTANTE:
Mantenha uma distância adequada entre o sem fim e o assoalho do sem fim. Uma folga muito pequena pode 
resultar em contato com os dedos ou com o helicoidal e danificar a esteira central ou a chapa ao operar a 
plataforma em certos ângulos. Procure por evidência de contato ao lubrificar o adaptador.

1. Estenda a união central até o ângulo mais acentuado da plataforma e posicione a plataforma a 150-254 mm
(6–10 pol.) do solo.

2. Trave as asas da plataforma.

3. Desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

4. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
esteja nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

Figure 6.141: Trava de flutuação
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5. Certifique-se de as barras de ligação (A) estejam
contra os pinos (B) em ambas as extremidades do
sem fim.

Figure 6.142: Barras de ligação

6. Afrouxe as duas porcas (B).

7. Use o parafuso de ajuste (A) para definir a folga (C)
entre 5–10 mm (3/16–3/8 pol.). Gire o parafuso de
ajuste (A) no sentido horário para aumentar a folga e
no sentido anti-horário para reduzir a folga.

NOTA:
A folga aumenta entre 25–40 mm (1–1-1/2 
pol.) quando a união central estiver totalmente 
retraída.

8. Repita os dois passos anteriores na extremidade
oposta do sem fim.

9. Aperte as porcas (B) no dois lados do sem fim. Ajuste
o torque das porcas para 106-118 Nm. (79-87 lbf·ft).

Figure 6.143: Folga do sem fim
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7 Sistemas de acionamento da esteira central e das
esteiras laterais
Esta sessão inclui os sistemas da esteira central e das esteiras laterais.

7.1 Esteiras laterais

Duas esteiras laterais passam a cultura cortada para a esteira central e ao sem fim do adaptador. Substitua as
esteiras laterais caso estejam rasgadas, rachadas ou se estiverem com aletas faltando.

7.1.1 Remoção das esteiras

Para remover uma esteira lateral, siga estes passos:

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais por causa de quedas ou por causa do molinete suspenso, sempre engate 
os apoios de segurança do molinete antes de entrar embaixo do molinete por qualquer motivo.

1. Eleve o molinete e acople seus apoios de segurança.

2. Eleve a plataforma e acople seus apoios de segurança.

3. Mova a esteira até que a junta da esteira esteja na área de trabalho.

NOTA:
O deque pode também ser deslocado em direção ao centro para proporcionar uma abertura na tampa
de proteção.

NOTA:

É mais fácil deixar a tensão da correia fazer o
trabalho de separar o conjunto da esteira. Embora
possa parecer errado, isso não prejudicará o sistema
de corte.

4. Remova os fixadores (A) e os conectores do tubo (B)
na junta da esteira. A correia fará a separação por
conta própria.

5. Libere a tensão na esteira. Consulte 7.1.3 Ajuste de
tensão das esteiras laterais, página 207.

6. Puxe a esteira do deque.

Figura 7.1: Conector da esteira
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7.1.2 Instalação das esteiras

Para instalar uma esteira lateral, siga estas etapas:

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais por causa de quedas ou por causa do molinete suspenso, sempre engate
os apoios de segurança do molinete antes de entrar embaixo do molinete por qualquer motivo.

NOTA:
Verifique a altura do deque antes de instalar as esteiras. Consulte 7.1.5 Ajuste da altura do deque, página 211.

1. Aplique talco (o mesmo usado por bebês) ou uma
mistura de talco/lubrificante de grafite na superfície da
esteira que forma a vedação com a barra de corte e na
parte inferior das guias da esteira.

2. Insira a esteira no deque na extremidade externa, sob
os rolos. Puxe a esteira para o deque enquanto a
insere na extremidade.

3. Insira a esteira até que possa ser enrolada em volta do
rolo de acionamento.

4. De modo similar, insira a outra extremidade da esteira
no deque sobre os rolos. Empurre a esteira totalmente
no deque.

Figura 7.2: Instalação da esteira

5. Acople as extremidades da esteira com conectores de
tubo (B), parafusos (A) com as cabeças voltadas para
a abertura central, e as porcas.

6. Ajuste da tensão. Consulte 7.1.3 Ajuste de tensão das
esteiras laterais, página 207.

Figura 7.3: Conector da esteira
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7. Verifique a vedação entre as esteiras e a barra de
corte. Deve haver uma folga de 1–2 mm (0,04-0,08
pol.) (A) entre a barra de corte (C) e a esteira (B).

8. Para obter a folga adequada, consulte 7.1.5 Ajuste da
altura do deque, página 211.

Figura 7.4: Vedação da esteira

7.1.3 Ajuste de tensão das esteiras laterais

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa, sempre
desligue o motor, remova a chave e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da plataforma
por qualquer motivo.

NOTA:
Se algum ajuste for necessário, tensione as esteiras apenas o suficiente para evitar o deslizamento e impedir
que a esteira ceda abaixo da barra de corte.

1. Certifique-se de que a barra branca de indicador (A)
esteja a meio caminho na janela.

ADVERTÊNCIA
Certifique-se de que todos os observadores tenham 
deixado a área.

2. Ligue o motor e eleve a plataforma.

3. Desligue o motor, remova a chave da ignição e encaixe
os apoios de segurança da plataforma

Figura 7.5: Exibido o ajustador do lado
esquerdo – direito oposto
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4. Certifique-se de que a guia da esteira (faixa
de borracha no lado inferior da esteira) esteja
adequadamente encaixada na ranhura (A) do rolo de
acionamento.

Figura 7.6: Rolo de acionamento

5. Certifique-se de que o rolo movido (A) esteja entre as
guias da esteira (B).

Figura 7.7: Rolo movido
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IMPORTANTE:
NÃO ajuste a porca (C). Esta porca é utilizada
somente para o alinhamento da esteira.

6. Gire o parafuso de ajuste (A) em sentido anti-horário
para afrouxar. A barra branca indicadora (B) se
moverá para fora em direção à seta (D), indicando
que a esteira está se soltando. Solte até que a barra
branca indicadora esteja a meio caminho na janela.

7. Gire o parafuso de ajuste (A) em sentido horário para
apertar. A barra branca indicadora (B) se moverá para
dentro na direção da seta (E), indicando que a esteira
está sendo apertada. Aperte até que a barra branca
indicadora esteja a meio caminho na janela.

IMPORTANTE:

• Para evitar a falha prematura da esteira, rolos da
esteira e/ou componentes apertados, não opere
com a tensão de forma que a barra branca não
fique visível.

• Para impedir que entre poeira na esteira,
assegure-se de que a esteira esteja firme o
suficiente para não descer abaixo do ponto no
qual a barra de corte toca o solo. Figura 7.8: Tensor da esteira

7.1.4 Ajuste do alinhamento da esteira lateral

CUIDADO

Para evitar ferimentos, antes de reparar a máquina ou abrir as tampas do acionamento, consulte
“Preparação da máquina para manutenção”, no Manual do Operador da Plataforma.

Cada deque da esteira tem um rolo de acionamento fixo (A) e um rolo movido carregado por mola (B) que pode ser
alinhado pelas hastes de ajuste para que a esteira seja tracionada corretamente nos rolos.
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Tabela 7.1 Trilha da esteira lateral

Tração Local Ajuste Método

Para trás
Aumentar
"X"

Aperte a
porca

Para a
frente

Rolo de
acionamento

Reduzir ‘X’
Afrouxe a
porca

Para trás
Aumentar
"Y"

Aperte a
porca

Para a
frente

Rolo
movido

Reduzir "Y"
Afrouxe a
porca

1. Consulte a tabela 7.1 Trilha da esteira lateral, página
210 para determinar qual rolo precisa de ajustes e
quais são os ajustes necessários.

NOTA:
Para alterar “X”, ajuste a extremidade posterior
do rolo usando o mecanismo de ajuste na
extremidade da borda do deque.

Figura 7.9: Ajustes de tração da esteira
A - Rolos de acionamento B - Rolo movido
X - Ajuste do rolo de acionamento Y - Ajuste do rolo movido
Z - Sentido de rotação da esteira

2. Ajuste o rolo de acionamento em "X" como segue:

a. Afrouxe as porcas (A) e a contraporca (B).

b. Gire a porca de ajuste (C).

Figura 7.10: Rolo de acionamento esquerdo

3. Ajuste o rolo movido "Y" como segue:

a. Afrouxe a porca (F) e a contraporca (G).

b. Gire a porca de ajuste (H)

NOTA:
Se a esteira não tracionar na extremidade do
rolo movido depois de ajustar o rolo movido,
o rolo de acionamento provavelmente não
estará perpendicular ao deque. Ajuste o rolo do
acionamento e então o rolo movido.

Figura 7.11: Rolo de acionamento esquerdo
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7.1.5 Ajuste da altura do deque

PERIGO

Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa,
sempre desligue o motor, remova a chave, e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da
plataforma por qualquer motivo.

IMPORTANTE:
As novas esteiras instaladas de fábrica passam por
testes de calor e pressão na fábrica. O intervalo entre
a esteira (A) e a barra de corte (B) é configurado para
1-3 mm (1/32-1/8 pol.). Para evitar que o material
obstrua a folga entre as esteiras e a barra de corte, pode
ser necessário diminuir a folga do deque para 0-1 mm
(0 pol.).

1. Desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Verifique se a folga (A) entre a esteira (B) e barra de
corte (C) é de 3 mm (0–1/8 pol.).

NOTA:
Meça a folga nos suportes com a plataforma na
posição de trabalho.

Figura 7.12: Vedação da esteira

NOTA:
Faça a medição nos suportes do deque (A) com
a plataforma na posição de trabalho. Existem
entre dois e suportes por deque, dependendo das
dimensões da plataforma.

3. Afrouxe o tensor da esteira. Consulte 7.1.3 Ajuste de
tensão das esteiras laterais, página 207.

Figura 7.13: Suporte do deque da esteira
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4. Levante a borda frontal da esteira (A) após a barra de
corte (B) para expor o suporte do deque.

5. Meça e anote a espessura da borda da esteira.

Figura 7.14: Ajuste da esteira

6. Afrouxe as duas porcas de travamento (A) no suporte
do deque (B) em apenas meia volta.

NOTA:
O número de suportes do deque (B) é
determinado de acordo com as dimensão da
plataforma: quatro para molinete simples e oito
para molinete duplo.

7. Toque no deque (C) para abaixá-lo em relação aos
suportes. Toque no suporte (B) utilizando um punção
para elevar o deque em relação aos suportes.

Figura 7.15: Suporte do deque

8. Ajuste o deque (A) para 1 mm (0,04 pol.), adicione
a espessura da esteira como medida no Passo 5.,
página 212 abaixo (B) da barra de corte (C) para vedar.

9. Aperte as ferragens de sustentação do deque (D).

10. Verifique novamente a folga (B). Consulte o passo 8.,
página 212.

11. Tensione a esteira. Consulte 7.1.3 Ajuste de tensão
das esteiras laterais, página 207.

Figura 7.16: Suporte do deque

214362 212 Revisão A



SISTEMAS DE ACIONAMENTO DA ESTEIRA CENTRAL E DAS ESTEIRAS LATERAIS

12. Ajuste o defletor (A) da chapa traseira (se necessário)
soltando a porca (D) e movendo o defletor até que
haja uma folga de 1–7 mm (1/32-5/16 pol.) (C) entre a
esteira (B) e o defletor.

Figura 7.17: Defletor da chapa traseira
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7.2 Deques da esteira lateral

7.2.1 Remoção do deque da esteira lateral

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte devido ao acionamento inesperado ou à queda de uma máquina suspensa,
sempre desligue o motor e remova a chave antes de deixar o assento do operador e sempre engate os
esteios de segurança antes de ficar sob a máquina por qualquer motivo.

NOTA:
A plataforma pode ter sido configurada originalmente para enfaixamento e ter deslocamento do deque instalado.
Nesse caso, afrouxe a corrente para liberar a engrenagem que move o deque lateralmente.

1. Desligue a plataforma. Levante o molinete e acople os apoios de segurança. Em seguida, levante a plataforma
e engate os apoios de segurança da colheitadeira .

NOTA:
Se o conector da esteira não estiver visível na plataforma, acople a plataforma até que o conector do
lado em que você está trabalhando ficar visível.

2. Determine qual deque precisa ser removido e então meça o tamanho de abertura de entrega. Essa medição é
necessária para a reinstalação do deque.

3. Remova a esteira lateral. Consulte 7.1.1 Remoção das esteiras, página 205.

4. Desconecte as mangueiras hidráulicas (A) do motor
hidráulico de acionamento da esteira no deque que
está sendo removido.

Figura 7.18: Motor de acionamento interno da
esteira do lado direito
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5. Remova os parafusos (A) que seguram os apoios
fundidos do deque na barra de corte.

NOTA:
O tamanho da plataforma determinará a quantidade
de apoios. 15-30 pés = 4 e 30-45 pés = 8.

Figura 7.19: Barra de corte

6. D65: Remova a trava do deque (A). Esta encontra-se
no topo da chapa traseira, próxima à extremidade
exterior.

NOTA:
Cada deque possui uma trava.

Figura 7.20: Trava do deque - D65

7. FD75: Remova os parafusos (A) utilizados para
prender o deque ao tubo posterior.

NOTA:
Cada deque possui dois pares de parafusos.

Figura 7.21: Parafusos do deque – FD75
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8. Remova os parafusos (A) das tiras de apoio do
deque (B) na chapa traseira.

Figura 7.22: Chapa traseira

9. Levante o deque nas duas extremidades.

NOTA:
Duas pessoas são necessárias para apoiar o deque
e evitar que ele torça enquanto está sendo levantado.

Figura 7.23: Deque

NOTA:
Em plataformas de 20 pés ou mais, a chapa traseira
deve estar inclinada enquanto o deque está sendo
levantado para atravessar as guias plásticas (A)
montadas na chapa traseira.

Figura 7.24: Chapa traseira
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7.2.2 Instalação do deque da esteira lateral

1. Levante o deque nas duas extremidades. A chapa
traseira deve estar inclinada enquanto o deque está
sendo levantado para atravessar as guias plásticas
que estão montadas na chapa traseira.

NOTA:
Duas pessoas são necessárias para apoiar o deque
e evitar que ele torça enquanto está sendo levantado.

Figura 7.25: Deque

2. Instale a cinta de apoio do deque (B) e fixe com quatro
parafusos (A).

Figura 7.26: Chapa traseira

3. Instale os parafusos e as porcas (B) que seguram os
apoios fundidos do deque (C) na barra de corte do
deque. NÃO aperte totalmente.

NOTA:
O tamanho da plataforma determinará a quantidade
de apoios. 15-30 pés = 4 e 30-45 pés = 8.

4. Defina a altura do deque (A) de forma que a esteira
corra levemente abaixo da barra de corte para criar
um lacre. Consulte 7.1.5 Ajuste da altura do deque,
página 211 para as dimensões necessárias.

NOTA:
A medição ocorre nos suportes com a plataforma
em posição de trabalho e com os deques deslizados
totalmente para a frente.

Figura 7.27: Suporte do deque
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5. Toque no deque (A) para baixá-lo em relação ao
suportes e obter a configuração recomendada acima.
Toque no suporte (B) utilizando uma punção para
levantar o deque em relação aos suportes.

Figura 7.28: Deque

6. Reconecte as mangueiras hidráulicas (A) ao motor
hidráulico de acionamento da esteira

7. Instalação da esteira Consulte 7.1.2 Instalação das
esteiras, página 206.

8. Reinicie a abertura da esteira de acordo com a
medição inicial. Em caso de dúvida, consulte o
manual do operador para os tamanhos de entrega da
abertura.

Figura 7.29: Motor de acionamento da esteira

9. Tensione a esteira. Para uma tensão adequada na
esteira, consulte 7.1.3 Ajuste de tensão das esteiras
laterais, página 207 ou siga as instruções do decalque.
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10. Assim que o deque estiver em posição, aperte a trava
do deque (A) localizada na extremidade fora da borda
do deque da esteira.

11. Ligue a plataforma por aproximadamente três minutos
e então a desligue. Utilizando um termômetro
infravermelho, procure por pontos quentes na barra
de corte acima da vedação da esteira. A temperatura
não deve exceder 4°C (40°F) acima da temperatura
ambiente. Se a temperatura estiver muito alta, confira
a altura do deque pois está muito apertada. Consulte
7.1.5 Ajuste da altura do deque, página 211.

NOTA:
A plataforma pode ter sido configurada originalmente
para ceifar e ter deslocamento do deque instalado.
Caso a corrente tenha sido afrouxada, reinstale-a
abaixo da engrenagem que move o deque
lateralmente. Posicione a corrente de modo que o
ponto médio esteja 25-50 mm (1-2 pol.) abaixo das
extremidades.

Figura 7.30: Trava do deque

7.2.3 Rolo movido da esteira lateral

Inspeção do rolamento do rolo da esteira lateral

Procurar por rolamentos de rolo ruins usando um termômetro infravermelho como descrito a seguir:

1. Engate a plataforma e coloque-a para funcionar por
aproximadamente três minutos.

2. Verifique a temperatura dos rolamentos de rolo da
esteira de cada um dos braços do rolo (A), (B) e (C)
em cada deque. Certifique-se de que a temperatura
não ultrapasse 44 °C (80 °F) acima da temperatura
ambiente.

Figura 7.31: Braços do rolo
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Remoção do rolo movido da esteira lateral

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

1. Se o conector da esteira não estiver visível, engate
a plataforma até que o conector esteja acessível,
preferencialmente, perto da extremidade externa
do deque.

2. Eleve a plataforma e o molinete, e então desligue a
colheitadeira.

3. Engate os apoios de segurança da colheitadeira e os
apoios de segurança do cilindro do molinete.

4. Solte a esteira girando o parafuso de ajuste (A) no
sentido anti-horário.

Figura 7.32: Tensor da esteira

5. Remova os fixadores (A) e os conectores do tubo (B)
na junta da esteira para desacoplar a esteira.

6. Puxe a esteira fora do rolo movido.

Figura 7.33: Conector da esteira

7. Remova os parafusos (A) e arruelas das duas
extremidades do rolo movido.

8. Abra os braços do rolo (B) e (C) e remova o rolo
movido.

Figura 7.34: Rolo movido
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Substituição do rolamento do rolo movido do deque da esteira lateral

1. Remova os dois parafusos da extremidade (A) que
seguram o rolo aos braços.

2. Remova a vedação (B).

3. Use um martelo deslizante para remover o
rolamento (C) do rolo.

Figura 7.35: Montagem do rolo movido

4. Instale o novo rolamento (C) pressionando a pista
externa do rolamento para dentro do tubo. A partir
da borda externa do tubo, o rolamento deve ser
pressionado em (B) 14-15 mm (0,55-0,59 pol.).

NOTA:
Antes de instalar a nova vedação, preencha a
área (A) com 8 cc de graxa.

Figura 7.36: Diagrama do rolamento do
rolo movido

5. Instale a nova vedação (A) pressionando a pista
interna e externa da vedação. A partir da borda
externa do tubo, a vedação deve ser pressionada
em (B) 3-4 mm (1/8–3/16 pol.).

Figura 7.37: Diagrama do rolamento do
rolo movido
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6. Instale o rolo movido (A) entre os braços. Instale os
dois parafusos da extremidade (B) que seguram o rolo
aos braços. Ajuste o torque dos parafusos para 95 Nm
(70 lbf·ft).

Figura 7.38: Rolo movido

Instalação do rolo movido do deque da esteira lateral

1. Instale o rolo movido (A) nos canais no deque de
alimentação (B).

2. Conecte as extremidades da esteira juntamente com
a aleta do conector.

Figura 7.39: Rolos movidos e deque de
alimentação

3. Tensione a esteira. Consulte 7.1.3 Ajuste de tensão
das esteiras laterais, página 207.

4. Desengate os apoios de segurança da plataforma e do
molinete. Abaixe a plataforma ao chão e verifique se
as esteiras correm adequadamente.

Figura 7.40: Ajustador de tensão
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7.2.4 Rolos de acionamento do deque da esteira lateral

Remoção do rolo de acionamento da esteira lateral

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte devido ao acionamento inesperado ou à queda de uma máquina suspensa,
sempre desligue o motor e remova a chave antes de deixar o assento do operador e sempre engate os
esteios de segurança antes de ficar sob a máquina por qualquer motivo.

NOTA:
Se o conector da esteira não estiver visível, engate a plataforma até que o conector esteja acessível
(preferencialmente, perto da extremidade externa do deque).

1. Acione o motor, levante a plataforma e eleve o
molinete.

2. Engate a plataforma e apoios de segurança do
molinete.

3. Desligue o motor e retire a chave da ignição.

4. Solte a esteira girando o parafuso de ajuste (A) no
sentido anti-horário.

Figura 7.41: Tensor

5. Extraia os conectores de tubo (B), os parafusos (A) e
porcas da esteira em conjunto para separar a esteira.

6. Puxe a esteira fora do rolo de acionamento;

Figura 7.42: Conector da esteira
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7. Alinhe os parafusos ao furo (A) na proteção. Remova
os dois parafusos que prendem o motor ao rolo
de acionamento.

NOTA:
Os parafusos estão separados a 1/4 de volta.

8. Remova os quatro parafusos (A) que prendem o motor
ao braço do rolo de acionamento.

NOTA:
Talvez seja necessário remover a proteção
de plástico (C) para obter acesso ao
parafuso superior.

Figura 7.43: Rolo de acionamento

9. Remova o parafuso (A) que prende a extremidade
oposta do rolo de acionamento (B) ao braço de
suporte.

10. Remova o rolo de acionamento (B).

Figura 7.44: Rolo de acionamento

Substituição do rolo de acionamento do deque da esteira lateral

1. Remova a vedação (A).

2. Use um martelo deslizante para remover o
rolamento (B) do rolo (C).

Figura 7.45: Rolo de acionamento
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3. Pressione a pista externa do rolamento novo (C)
no tubo.

NOTA:
O rolamento deve estar pressionado em 14-15
mm (0,55-0,59 pol.) (B) (a partir da borda externa
do tubo).

NOTA:
Preencha a área (A) com 8 cc de graxa antes de
instalar a nova vedação.

Figura 7.46: Seção transversal do rolo de
acionamento

4. Instale a nova vedação (A) pressionando a pista
interna e externa da vedação. A partir da borda
externa do tubo, a vedação deve ser pressionada
em (B) 3-4 mm (1/8–3/16 pol.).

Figura 7.47: Seção transversal do rolo de
acionamento

Instalação do Rolo de acionamento da esteira lateral

1. Posicione o rolo de acionamento (B) entre os braços
de suporte do rolo.

2. Prenda o rolo (B) ao braço na extremidade dianteira do
deque com parafuso (A). Apoie a outra extremidade do
rolo e ajuste o torque do parafuso em 95 Nm (70 lbf ft).

3. Engraxe o eixo do motor e insira na extremidade do
rolo do acionamento (B).

Figura 7.48: Rolo de acionamento
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4. Prenda o motor ao suporte do rolo com quatro
parafusos (B). Aplique torque de 27 Nm (20 lbf·ft).

NOTA:
Aperte os parafusos soltos e reinstale a proteção de
plástico (C), caso a tenha removido anteriormente.

5. Certifique-se de que o motor está inteiramente no
cilindro e aperte os dois parafusos de ajuste (não
mostrados) através do orifício de acesso (A).

Figura 7.49: Rolo de acionamento

6. Enrole a esteira sobre o rolo do acionador e prenda as
extremidades da esteira aos conectores do tubo (B),
aos parafusos (A) e às porcas.

NOTA:
As cabeças dos parafusos devem ficar viradas
para a abertura central.

Figura 7.50: Conector da esteira

7. Tensione a esteira. Localize o parafuso de ajuste (A) e
siga as instruções no adesivo para a correta tensão de
corte ou consulte 7.1.3 Ajuste de tensão das esteiras
laterais, página 207.

8. Desengate os apoios de segurança da plataforma e do
molinete.

9. Ligue o motor e abaixe a plataforma e o molinete.

10. Coloque a máquina para funcionar e verifique se a
esteira corre corretamente. Consulte 7.1.4 Ajuste do
alinhamento da esteira lateral, página 209 para ajustar
se necessário.

Figura 7.51: Tensor da esteira
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7.2.5 Motor de acionamento da esteira

Remoção do motor de acionamento da esteira

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

1. DESLIGUE a plataforma. Levante o molinete e acople os apoios de segurança. Em seguida, levante a
plataforma e engate os apoios de segurança da colheitadeira.

2. No lado posterior do conjunto do deque (extremidade
fora da borda) há um parafuso para tensionar a esteira.
Localize o parafuso (A) no lado em que será feita a
alteração e afrouxe a esteira.

3. Separe o conector de aleta que junta a esteira,

Figura 7.52: Ajustador de tensão

4. Desconecte as mangueiras hidráulicas (A) do motor
hidráulico de acionamento da esteira que está sendo
removido.

NOTA:
Dependendo do fabricante do motor e da
configuração da plataforma, pode haver uma linha
de drenagem (não exibida na ilustração).

Figura 7.53: Motor de acionamento da esteira
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5. Alinhe os parafusos ao furo (A) na proteção. Remova
os dois parafusos que prendem o motor ao rolo
de acionamento.

NOTA:
Os parafusos estão separados a 1/4 de volta.

6. Remova os quatro parafusos (A) que prendem o motor
ao braço do rolo de acionamento.

NOTA:
Talvez seja necessário remover a proteção
de plástico (C) para obter acesso ao
parafuso superior.

Figura 7.54: Rolo de acionamento

Instalação do motor de acionamento da esteira

1. Engraxe o eixo do motor e insira na extremidade do
rolo do acionamento.

2. Prenda o motor ao suporte do rolo com quatro
parafusos (A). Aplique torque de 27 Nm (20 lbf·ft).

NOTA:
Aperte os parafusos soltos e reinstale a proteção
de plástico (B), caso a tenha removido.

3. Aperte os dois parafusos de fixação através do furo de
acesso (C).

Figura 7.55: Rolo de acionamento

4. Reconecte as mangueiras hidráulicas (A) ao motor
hidráulico de acionamento da esteira.

Figura 7.56: Motor de acionamento da esteira
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5. Conecte as extremidades da esteira juntamente com
a aleta do conector.

6. Tencione a esteira com o parafuso do tensor (A). Para
obter mais instruções, consulte 7.1.3 Ajuste de tensão
das esteiras laterais, página 207.

7. Desengate os apoios de segurança da plataforma e do
molinete.

8. Ligue o motor. Abaixe a plataforma e o molinete.

9. Coloque a máquina para funcionar e verifique se a
esteira corre corretamente.

10. Se forem necessários ajustes, consulte 7.1.4 Ajuste do
alinhamento da esteira lateral, página 209. Figura 7.57: Tensor da esteira
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7.3 Deque de alimentação

7.3.1 Remoção do deque de alimentação em CA25

1. Remova a plataforma do adaptador. Consulte 13 Acoplamento/Desacoplamento da plataforma, página 813.

2. Deixe o CA25 acoplado à colheitadeira. Prenda as travas de segurança manuais do alimentador.

3. Use uma cinta de catraca e amarre-a ao redor do sem fim para apoiá-lo.

4. Remova a mola (A). Afrouxe a tensão da mola soltando
a porca (B). Repita do lado oposto.

Figura 7.58: Vista do lado direito

5. Remova ambos os contrapinos (B).

6. Remova os dois braços de suporte do sem fim (A) do
deque da esteira central. Repita do lado oposto.

Figura 7.59: Vista do lado direito
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7. Desconecte as mangueiras (A) que vão para o motor
no deque de alimentação.

NOTA:
Conecte todas as portas e mangueiras para evitar
contaminação do sistema. Marque o local da
mangueira – isso ajudará com a remontagem.

8. Se a máscara estiver instalada, solte as ferragens
inferiores para facilitar a retirada dos pinos na
próxima etapa.

Figura 7.60: Vista do lado esquerdo

9. Solte a porca (A). Apoie o deque com uma
empilhadeira e remova o pino de retenção (B). Repita
do lado oposto.

Figura 7.61: Vista do lado esquerdo

10. Com o deque apoiado, afaste lentamente do
adaptador. Coloque o deque de alimentação
em blocos.

Figura 7.62: Deque de alimentação e adaptador
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7.3.2 Instalação do deque de alimentação CA25

1. Usando uma empilhadeira para suportar o deque,
mova-o lentamente para dentro da estrutura do CA25.

Figura 7.63: Deque de alimentação e adaptador

2. Instale o pino (B) no CA25. Em seguida, instale as
porcas (A) para fixar os pinos de retenção do deque.
Repita do lado oposto.

Figura 7.64: Vista do lado esquerdo

3. Instale as mangueiras (A) que vão para o motor no
deque de alimentação. A mangueira M1 no bloco da
válvula deve conectar-se à porta inferior no motor. A
mangueira M2 deve conectar-se à porta superior no
motor.

NOTA:
Certifique-se de ligar as mangueiras corretamente
ou a esteira central do deque virará para a direção
errada.

4. Junte as mangueiras ao longo da estrutura do deque
de alimentação usando as tiras de amarração.

Figura 7.65: Vista do lado esquerdo
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5. Instale os braços do suporte do sem fim (A) e
(B) fora do defletor. Instale primeiro o suporte
interno traseiro (A) e então o suporte dianteiro
externo (B). Prenda-os no lugar com uma arruela e
um contrapino (C). Repita do lado oposto.

NOTA:
O suporte dianteiro externo (B) tem um F
estampado nele.

Figura 7.66: Vista do lado direto

6. Instale a mola (A). Consulte Verificação e ajuste
das molas do sem fim, page 201 para restaurar as
configurações de fábrica. Repita do lado oposto.

7. Remova a cinta de nylon do sem fim.

8. CA25 está pronto para ser reinserido na plataforma.

Figura 7.67: Vista do lado direito:

7.3.3 Substituição da esteira central do CA25

Substitua a esteira se estiver rasgada, rachada ou com aletas ausentes.

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte devido ao acionamento inesperado ou à queda de uma máquina suspensa,
sempre desligue o motor e remova a chave antes de deixar o assento do operador e sempre engate os
esteios de segurança antes de ficar sob a máquina por qualquer motivo.

1. Se estiver acoplada à colheitadeira, separe a plataforma do adaptador. Consulte 13.6.2 Separação da
Plataforma do adaptador e da colheitadeira, página 861.

2. Eleve o alimentador até que alcance sua altura completa, desligue o motor e retire a chave da ignição.

3. Engate os apoios de segurança da colheitadeira.

214362 233 Revisão A



SISTEMAS DE ACIONAMENTO DA ESTEIRA CENTRAL E DAS ESTEIRAS LATERAIS

4. Afrouxe a contraporca (A) e depois fixe a porca (B) com
uma chave e gire o parafuso (C) no sentido anti-horário
para liberar a tensão da esteira. Repita no lado oposto.

5. Desengate os apoios de segurança da plataforma e
abaixe o alimentador e o adaptador para os blocos a
fim de manter o adaptador um pouco suspenso, acima
do solo.

Figura 7.68: Tensor

6. Remova os parafusos (A) e as porcas e retire as cintas
do conector da esteira (B).

7. Puxe a esteira do deque.

Figura 7.69: Conector da esteira
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8. Instale a nova esteira sobre o anel de acionamento (A)
com uma trava em V (B) apontando para a frente do
adaptador. Certifique-se de que as guias da esteira
encaixem nas ranhuras do rolo de acionamento (C).

9. Puxe a esteira ao longo da parte inferior do deque do
adaptador e sobre os suportes da esteira (D).

Figura 7.70: Esteira central do adaptador

10. Conecte a junta da esteira com as cintas do
conector (B) e fixe com os parafusos (A) e as porcas.
Assegure-se de que a cabeça do parafuso fique
voltada para a traseira da plataforma e aperte apenas
até que as extremidades dos parafusos estejam
alinhadas às porcas.

11. ajuste da tensão da esteira. Consulte 7.3.4 Ajuste da
tensão da esteira central do CA25, página 235.

Figura 7.71: Cintas do conector da esteira

7.3.4 Ajuste da tensão da esteira central do CA25

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte devido ao acionamento inesperado ou à queda de uma máquina suspensa,
sempre desligue o motor e remova a chave antes de deixar o assento do operador e sempre engate os
esteios de segurança antes de ficar sob a máquina por qualquer motivo.

1. Eleve a plataforma até que alcance sua altura completa, desligue o motor e retire a chave da ignição.

2. Engate os apoios de segurança da plataforma.

3. Certifique-se de que a guia da esteira (esteira de borracha no lado inferior da esteira) esteja adequadamente
encaixada na ranhura do rolo movido do acionador e se o rolo movido está livre entre as guias.
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4. Afrouxe a contraporca (A) e depois fixe a porca (B)
com uma chave e gire o parafuso (C) no sentido
horário para aumentar a tensão da esteira ou no
sentido anti-horário para diminuir a tensão da esteira.

IMPORTANTE:
Ajuste os lados igualmente.

5. Estique a plataforma até que o retentor da mola (D)
esteja nivelado com a caixa da mola e o parafuso
(E) livre.

6. Aperte a contraporca (A).

Figura 7.72: Tensor

7.3.5 Rolo de acionamento da esteira central do adaptador

Remoção do rolo de acionamento da esteira central do CA25

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte devido ao acionamento inesperado ou à queda de uma máquina suspensa,
sempre desligue o motor e remova a chave antes de deixar o assento do operador e sempre engate os
esteios de segurança antes de ficar sob a máquina por qualquer motivo.

1. Se estiver acoplada à colheitadeira, separe a plataforma do adaptador. Consulte 13.6.2 Separação da
Plataforma do adaptador e da colheitadeira, página 861.

2. Eleve o alimentador até que alcance sua altura completa, desligue o motor e retire a chave da ignição.

3. Engate os apoios de segurança da colheitadeira.

4. Afrouxe a contraporca (A) e depois fixe a porca (B) com
uma chave e gire o parafuso (C) no sentido anti-horário
para liberar a tensão da esteira. Repita no lado oposto.

Figura 7.73: Tensor
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5. Remova os parafusos (A) e as porcas e retire as cintas
do conector da esteira (B).

6. Abra a esteira central.

Figura 7.74: Conector da esteira

7. Afrouxe o parafuso de ajuste e destrave o anel de
travamento do rolamento (A).

8. Remova os três parafusos (B).

9. Retire os flanges do rolamento (C) e o rolamento.

Figura 7.75: Rolamento

10. Remova os quatro parafusos (A) que fixam o motor
hidráulico (B) à esquadria. Deslize o motor hidráulico
no rolo de acionamento (C).

11. Remova o rolo de acionamento (C).

Figura 7.76: Motor hidráulico

214362 237 Revisão A



SISTEMAS DE ACIONAMENTO DA ESTEIRA CENTRAL E DAS ESTEIRAS LATERAIS

Instalação do rolo de acionamento da esteira central CA25

1. Aplique graxas nas estrias.

2. Posicione o rolo de acionamento (C) na estrutura do
adaptador.

3. Deslize o motor (B) no rolo de acionamento (C). Fixe
o motor no deque central com quatro parafusos (A).

Figura 7.77: Rolo de

4. Instale os flanges do rolamento (C) e o rolamento.

5. Instale três parafusos (B) para fixar o rolamento e os
flanges (C) no deque central.

6. Trave o anel do rolamento (A) e aperte o parafuso de
ajuste.

7. Instale a esteira do deque central. Consulte 7.3.3
Substituição da esteira central do CA25, página 233.

8. Tencione a esteira central. Consulte 7.3.4 Ajuste da
tensão da esteira central do CA25, página 235.

9. Prenda a plataforma ao adaptador. Consulte 13.6.1
Acoplamento da plataforma ao CA25 e colheitadeira,
página 852. Figura 7.78: Rolamento

Substituição do rolamento do rolo acionador da esteira central do adaptador

Remoção do rolamento do rolo de acionamento da esteira central em CA25

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte devido ao acionamento inesperado ou à queda de uma máquina suspensa,
sempre desligue o motor e remova a chave antes de deixar o assento do operador e sempre engate os
esteios de segurança antes de ficar sob a máquina por qualquer motivo.

1. Se estiver acoplada à colheitadeira, separe a plataforma do adaptador. Consulte 13.6.2 Separação da
Plataforma do adaptador e da colheitadeira, página 861.

2. Eleve o alimentador até que alcance sua altura completa, desligue o motor e retire a chave da ignição.

3. Engate os apoios de segurança da colheitadeira.
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4. Afrouxe a contraporca (A) e depois fixe a porca (B) com
uma chave e gire o parafuso (C) no sentido anti-horário
para liberar a tensão da esteira. Repita no lado oposto.

Figura 7.79: Tensor

5. Afrouxe o parafuso de ajuste e destrave o anel de
travamento do rolamento (A).

6. Remova os três parafusos (B).

7. Retire os flanges do rolamento (C) e o rolamento.

Figura 7.80: Rolamento

Instalação do rolamento do rolo de acionamento da esteira central em CA25

1. Instale os flanges do rolamento (C) e o rolamento.

2. Instale três parafusos (B) para fixar o rolamento e os
flanges (C) no deque central.

3. Trave o anel do rolamento (A) e aperte o parafuso de
ajuste.

4. Tencione a esteira central. Consulte 7.3.4 Ajuste da
tensão da esteira central do CA25, página 235.

5. Prenda a plataforma ao adaptador. Consulte 13.6.1
Acoplamento da plataforma ao CA25 e colheitadeira,
página 852.

Figura 7.81: Rolamento
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7.3.6 Rolo movido da esteira central do adaptador

Remoção do rolo movido da esteira central do CA25

1. Remova a plataforma do CA25, mas deixe-o preso à colheitadeira.

2. Prenda os apoios de segurança do alimentador.

3. Afrouxe a contraporca (A) e depois fixe a porca (B) com
uma chave e gire o parafuso (C) no sentido anti-horário
para liberar a tensão da esteira. Repita no lado oposto.

Figura 7.82: Tensor

4. Remova os parafusos (A) e as porcas e retire as cintas
do conector da esteira (B).

5. Abra a esteira central.

Figura 7.83: Conector da esteira

6. Remova os dois parafusos (A) e as porcas (C) das
duas extremidades do rolo intermediário.

7. Remova o conjunto do rolo movido (B).

Figura 7.84: Rolo movido
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Instalação do rolo movido da esteira central do CA25

1. Posicione o conjunto do rolo movido (B) no deque do
alimentador.

2. Instale dois parafusos (A) e porcas (C) às duas
extremidades do rolo movido.

Figura 7.85: Rolo movido

3. Retraia a esteira central e a prenda com as cintas do
conector (B), parafusos (A) e porcas.

4. Tencione a esteira central. Consulte 7.3.4 Ajuste da
tensão da esteira central do CA25, página 235.

5. Prenda a plataforma ao adaptador. Consulte 13.6.1
Acoplamento da plataforma ao CA25 e colheitadeira,
página 852.

Figura 7.86: Conector da esteira

Substituição do rolamento do rolo movido da esteiral central

1. Remova a proteção contra poeira (A).

Figura 7.87: Rolo movido
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2. Remova a porca (A).

3. Utilize um martelo, toque no conjunto do rolamento (B)
até que ele deslize para fora do eixo.

Figura 7.88: Rolo movido

4. Prenda o encaixe (D) e remova o anel de retenção
interno (A), o rolamento (B), e as duas vedações (C)

5. Instale as vedações (C) aos encaixes (D).

NOTA:
Certifique-se de que o lado plano da vedação esteja
virado para dentro.

6. Escove o eixo com óleo e gire cuidadosamente
encaixe-lo (D) com as vedações (C) no eixo com a
mão para evitar danos à vedação.

7. Instale o rolamento (B).

8. Instale o anel de retenção (A).
Figura 7.89: Conjunto de rolamento

9. Prenda o conjunto do rolamento ao eixo com a
porca (A) e ajuste o torque para 81-95 Nm (60-70 lbf·ft).

10. Instale a proteção contra poeira (B).

11. Bombeie graxa no conjunto de rolamento.

Figura 7.90: Rolo movido

7.3.7 Abaixamento da janela de inspeção

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte devido ao acionamento inesperado ou à queda de uma máquina suspensa,
sempre desligue o motor e remova a chave antes de deixar o assento do operador e sempre engate os
esteios de segurança antes de ficar sob a máquina por qualquer motivo.
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1. Ligue a colheitadeira, levante a plataforma totalmente
e engate as travas do cilindro de elevação da
plataforma.

2. Desligue o motor e remova a chave.

3. Gire as travas (A) para destravar as manoplas (B).

4. Segure a janela (C) e gire as maçanetas (B) para
liberar a janela.

Figura 7.91: Bandeja de poliuretano do deque
de alimentação

5. Abaixe a janela plástica (A) e verifique se resíduos/
caíram sob a esteira do adaptador .

Figura 7.92: Bandeja de poliuretano do deque
de alimentação
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7.3.8 Elevação da janela de inspeção

1. Levante a janela de plástico (A).

2. Fixe os ganchos (B) para travar a alça (C).

Figura 7.93: Bandeja de poliuretano do deque
de alimentação

3. Segure a janela (C) e gire as manoplas (B) para
prender a janela.

4. Gire as travas (A) para destravar as manoplas (B).

Figura 7.94: Bandeja de poliuretano do deque
de alimentação

7.3.9 Remoção do assoalho do sem fim

PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte devido ao acionamento inesperado ou à queda de uma máquina suspensa,
sempre desligue o motor e remova a chave antes de deixar o assento do operador e sempre engate os
esteios de segurança antes de ficar sob a máquina por qualquer motivo.

1. Eleve a plataforma até sua altura completa, desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.
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2. Engate os batentes de segurança do molinete e os batentes de segurança da colheitadeira.

3. Solte a porca (B) para tirar qualquer tensão da mola.
Repita do lado oposto.

4. Remova a mola (A). Repita do lado oposto.

Figure 7.95: Vista do lado direito:

5. Remova os dois parafusos e as porcas (A) sob a
estrutura que fixam a bandeja para o deque de
alimentação.

6. Abaixe a plataforma até o solo e ajuste a união central
para D.

7. Solte a colheitadeira do adaptador e da plataforma
e afaste a colheitadeira para trás. Consulte 13
Acoplamento/Desacoplamento da plataforma, página
813.

Figure 7.96: Tabuleiro de alimentação – Vista
inferior
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8. Remova os parafusos (A) e (B) na máscara e puxe
para trás 5 cm (2 pol.).

Figure 7.97: Máscara

9. Apóie o sem fim com uma cinta com catraca.

10. Extraia os dois contrapinos (B) e os braços do suporte
do sem fim (A) da correia do deque da esteira central.
Repita do lado oposto.

11. Usando uma cinta com catraca, levante o sem fim
aproximadamente 20 cm (8 pol.) acima da bandeja de
alimentação.

Figure 7.98: Vista do lado direito:

12. Mude a bandeja de alimentação (A) para trás, longe
do rolo de acionamento.

Figure 7.99: Remoção do assoalho do sem fim

214362 246 Revisão A



SISTEMAS DE ACIONAMENTO DA ESTEIRA CENTRAL E DAS ESTEIRAS LATERAIS

13. Quando a bandeja de alimentação (A) estiver longe do
rolete de acionamento, eleve a bandeja e a puxe para
frente sobre a barra de corte.

Figure 7.100: Remoção do assoalho do sem fim

7.3.10 Instalação do assoalho do sem fim

PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte devido ao acionamento inesperado ou à queda de uma máquina suspensa,
sempre desligue o motor e remova a chave antes de deixar o assento do operador e sempre engate os
esteios de segurança antes de ficar sob a máquina por qualquer motivo.

1. Usando a cinta com catraca, levante o sem fim de
modo que haja aproximadamente 20 cm (8 pol.) de
folga entre o sem fim e o assoalho do sem fim.

2. Deslize a bandeja de alimentação (A) para trás e
depois para baixo de modo que o excêntrico da
bandeja esteja na posição sob o rolo de acionamento.

Figure 7.101: Instalação do assoalho do
sem fim
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3. Abaixe o sem fim até a altura correta para reinstalar os
braços do suporte traseiro.

4. Instale o braço do suporte traseiro (A) fora do defletor.
Fixe no lugar com a arruela e o contrapino (B). Repita
do lado oposto.

5. Remova a cinta com catraca doe sem fim.

Figure 7.102: Instalação do braço do suporte
traseiro

6. Instale o suporte dianteiro do braço (A). Fixe no lugar
com a arruela e o contrapino (B). Repita do lado
oposto.

Figure 7.103: Instalação do braço do suporte
dianteiro

7. Instale as ferragens (A) e (B) para fixar a máscara ao
adaptador.

8. Fixe a plataforma à colheitadeira. Consulte 13
Acoplamento/Desacoplamento da plataforma, página
813.

9. Eleve a plataforma à sua altura completa, desligue a
colheitadeira e retire a chave de ignição.

10. Engate os batentes de segurança do molinete e os
batentes de segurança da colheitadeira.

Figure 7.104: Máscara
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11. Fixe a bandeja de alimentação no lugar usando dois
parafusos (A) e porcas.

Figure 7.105: Tabuleiro de alimentação – Vista
inferior

12. Instale a mola (A). Repita do lado oposto.

13. Instale a porca (B), e aperte até que uma medida de
15 mm (9/16 in.) seja atingida (C). Repita do lado
oposto.

Figure 7.106: Mola do sem fim – Lado esquerdo
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8 Acionamento do molinete
O molinete é acionado hidraulicamente através de uma caixa de corrente que se encontra fixada à extremidade
direita do molinete em uma plataforma de molinete simples e entre os molinetes na plataforma de molinete duplo.

8.1 Remoção dos dedos de plástico
ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos corporais por causa de quedas ou por causa do molinete suspenso, sempre engate
os apoios de segurança do molinete antes de entrar embaixo do molinete por qualquer motivo.

1. Remova o parafuso (A) com uma chave Torx®

Plus 27 IP.

Figura 8.1: Dedos de plástico

2. Empurre o dedo superior para fora dos tubos do
molinete enquanto puxa ligeiramente os dedos abaixo
do tubo. O dedo pode, então, ser removido.

Figura 8.2: Dedos de plástico
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8.2 Instalação dos dedos de plástico
ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos corporais por causa de quedas ou por causa do molinete suspenso, sempre engate 
os apoios de segurança do molinete antes de entrar embaixo do molinete por qualquer motivo.

1. Posicione o dedo na parte de trás do seu tubo e engate
a aresta na parte inferior do dedo no furo inferior do
tubo do dedo.

2. Levante o flange superior com cuidado e gire o dedo
até que a aresta na parte superior do dedo engate no
furo superior do tubo do dedo.

Figura 8.3: Instalação do dedo

IMPORTANTE:
NÃO force o dedo antes de apertar o parafuso de
montagem. Forçá-lo sem apertar o parafuso de
montagem fará com que o dedo quebre ou estilhace
os pinos localizadores.

3. Instale o parafuso (A) utilizando uma chave soquete
Torx® Plus 27 IP e ajuste o torque para 8.5–9.0 Nm
(75–80 in·lbf).

Figura 8.4: Instalação do dedo
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8.3 Remoção dos dedos de aço
ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos corporais por causa de quedas ou por causa do molinete suspenso, sempre engate
os apoios de segurança do molinete antes de entrar embaixo do molinete por qualquer motivo.

IMPORTANTE:
Certifique-se de que o tubo está fixado em todos os momentos para evitar danos a ele e a outros componentes.

1. Baixe a plataforma, eleve o molinete totalmente e
engate os apoios de segurança do molinete.

2. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

3. Remova as buchas do tubo aplicável no centro dos
discos esquerdos. Consulte 8.8.1 Remoção de buchas
de molinetes de 5, 6 ou 9 barras, página 273.

4. Acople os braços do molinete (B) (temporariamente)
ao disco do molinete utilizando os pontos do acessório
original (A).

5. Corte o dedo danificado para que possa ser removido
do tubo .

6. Remova os parafusos dos dedos existentes e deslize
os dedos para substituir o dedo que foi cortado na
etapa 5, página 253 (retire os braços do molinete [B]
dos tubos conforme necessário).

Figura 8.5: Braço do molinete
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8.4 Instalação dos dedos de aço
ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos corporais por causa de quedas ou por causa do molinete suspenso, sempre engate
os apoios de segurança do molinete antes de entrar embaixo do molinete por qualquer motivo.

IMPORTANTE:
Certifique-se de que o tubo está fixado em todos os momentos para evitar danos a ele e a outros componentes.

1. Retire o dedo aplicável. Consulte 8.3 Remoção dos
dedos de aço, página 253.

2. Deslize os novos dedos e o braço do molinete (A) em
direção à extremidade do tubo.

3. Instalação das buchas do tubo. Consulte 8.8 Buchas
do tubo, página 273.

4. Acople os dedos ao tubo com parafusos e porcas (B).

Figura 8.6: Tubo do molinete
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8.5 Remoção do molinete simples

Esta seção explica como remover o molinete de uma plataforma de molinete simples. Esse procedimento funciona
para todas as configurações de molinete simples.

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa, sempre
desligue o motor, remova a chave e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da plataforma
por qualquer motivo.

1. Abaixe a plataforma até o chão e levante o molinete até seu ponto máximo de forma que os apoios de segurança
possam ser engatados.

2. Engate os apoios de segurança.

NOTA:
Utilize um dispositivo de elevação adequado que
possa suportar aproximadamente 454 kg (1.000 lb.).

3. Posicione o dispositivo de elevação no meio do
molinete. Utilizando uma armação, levante a partir de
baixo o tubo do molinete. Apóie o molinete de forma
que fique o mais reto possível ao ser elevado.

NOTA:
Uma armação é necessária para apoiar o tubo
redondo. Um suporte plano poderá amassar o tubo,
prejudicando seu funcionamento.

4. Utilizando o dispositivo de elevação, levante o
molinete o suficiente para tirar o peso dos braços do
molinete.

Figura 8.7: Montagem do molinete

5. Remova o conjunto da luz de transporte, se instalado.

a. Desconecte o chicote de cabos do conjunto de luz
de transporte (A). Marque os cabos para remontar
depois.

b. Remova o suporte da luz de transporte (B) da
ponta do braço do molinete (C) removendo as
duas porcas (D) que o fixam.

Figura 8.8: Conjunto de luz de transporte no
molinete
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6. Marque as mangueiras para remontar depois.
Remova as duas mangueiras (A) do motor de
acionamento do molinete (B).

7. Feche as linhas hidráulicas e portas no motor para
evitar a contaminação do sistema hidráulico.

Figura 8.9: Braço do molinete com disco de
excêntrico e acionamento do molinete

8. Desconecte o sensor de velocidade do molinete do
chicote de cabos (A) (se conectado). Caso não esteja
conectado, corte a braçadeira que prende o sensor de
velocidade à placa do acionamento do molinete.

Figura 8.10: Sensor de velocidade do molinete

9. Se o molinete frontal/traseiro hidráulico estiver
instalado, remova os contrapinos (A) e cavilhas (B)
que prendem as hastes do cilindro (C) aos suportes
de montagem do molinete (D).

Figura 8.11: Braço de molinete simples

214362 256 Revisão A



ACIONAMENTO DO MOLINETE

10. Remova o escudo do cilindro (A) retirando a
braçadeira (B) e parafuso (C) que o prendem ao
cilindro (D).

NOTA:
O parafuso (C) pode também estar fixando uma
placa refletora ao escudo do braço do molinete (A).

11. Remova os dois parafusos (E) e braçadeira
frontal/traseira (F) que prendem o cilindro (D) ao
conjunto do suporte do excêntrico (G).

NOTA:
Somente um parafuso é exibido na ilustração.

12. Movimente o cilindro (D) de forma que não fique preso
ao remover o molinete.

Figura 8.12: Braço do molinete

13. Remova as fundições do braço central (A) e
parafuso (B) que evitam que o molinete caia das
pontas do braço do molinete.

Figura 8.13: Braços de molinete simples

14. Apóie o dispositivo de elevação, garantindo que o
molinete não fique preso em nada. Quando removido
dos braços, coloque o molinete no chão utilizando
blocos embaixo dos braços dos rolamentos do tubo.

NOTA:
Certifique-se de apoiar o conjunto de acionamento
do molinete, pois o peso do conjunto pode fazer com
que os braços do excêntrico virem.

Figura 8.14: Montagem do molinete
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8.6 Instalação do molinete simples

Este procedimento se aplica a todas as configurações de plataforma de molinete simples. Para instalar o molinete
em uma plataforma de molinete simples, siga estes passos:

NOTA:
Utilize um dispositivo de elevação adequado que
possa suportar aproximadamente 454 kg (1.000 lb.).

1. Posicione o dispositivo de elevação no meio do
molinete. Utilizando uma armação, levante a partir de
baixo o tubo do molinete. Apóie o molinete de forma
que seja instalado o mais reto possível.

NOTA:
Uma armação é necessária para apoiar o tubo
redondo. NÃO utilize um suporte plano, pois
este danificará o tubo e causará o seu mau
funcionamento.

2. Levante o molinete e alinhe o conjunto de apoio do
excêntrico com o braço do molinete. Avance até que
os suportes passem aproximadamente 152–203 mm
(6–8 pol.) da extremidade do braço do molinete.

Figura 8.15: Montagem do molinete

3. Instale as fundições do braço central (A) e parafuso (B)
que evitam que o molinete caia das pontas do braço do
molinete.

Figura 8.16: Braços de molinete simples

4. Afrouxe o parafuso (A) e ajuste o espaçador (B) até
que fique a 0,25–1 mm da extremidade inferior do
braço do molinete (C).

NOTA:
Certifique-se de que não haja carga no cilindro
frontal/traseiro antes de medir. A ponta da haste
do cilindro deve deslizar livremente na cavilha.
Se a haste não deslizar ou se a plataforma
estiver na configuração de transporte, a medição
da folga não será confiável.

5. Aperte a porca (A).

Figura 8.17: Braço do molinete
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6. Prenda o cilindro (D) no conjunto do suporte do
excêntrico (G) usando a braçadeira frontal/traseira (F)
e os dois parafusos (E).

NOTA:
Somente um parafuso é exibido na ilustração.

7. Instale o escudo (A) no cilindro e prenda com uma
abraçadeira (B) e parafuso (C).

8. Reinstale a placa refletora com o parafuso (C) (se
instalada previamente).

9. Abaixe o molinete nos braços do molinete. Abaixe
as forquilhas ligeiramente e afaste o dispositivo de
elevação do molinete. Figura 8.18: Braço do molinete

10. Firme as hastes cilíndricas (C) nas peças de suporte
do molinete (D) com cavilhas (B) e contrapinos (A) (se
o sistema hidráulico frontal/traseiro estiver instalado).

Figura 8.19: Braços de molinete simples

11. Reconecte o sensor de velocidade do molinete do
feixe de cabos (A) (se instalado previamente). Se não
instalado previamente, prenda o chicote de cabos (A)
à placa de acionamento do molinete utilizando uma
abraçadeira.

Figura 8.20: Sensor de velocidade do molinete
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12. Reconecte as mangueiras marcadas (A) ao motor de
acionamento do molinete

Figura 8.21: Braço do molinete com disco de
excêntrico e acionamento do molinete

13. Reinstale o conjunto da luz de transporte (se
instalado previamente).

a. Prenda o suporte da luz de transporte (B) à
ponta do braço do molinete (C) usando as duas
porcas (D).

b. Reconecte o chicote de cabos do conjunto de luz
de transporte (A).

Figura 8.22: Conjunto de luz de transporte no
braço do molinete
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8.7 Molinete duplo

Esta seção explica como remover e instalar os molinetes em uma plataforma de molinete duplo D65 ou FD75.
Observe a posição do contrapino no molinete direito e no molinete central e esquerdo.

8.7.1 Remoção do lado direito (molinete duplo)

CUIDADO

Suportes do molinete do lado direito molinete esquerdo. O molinete central ou esquerdo precisa estar
apoiado antes da remoção do molinete direito.

1. Abaixe a plataforma até o chão e levante o molinete até seu ponto máximo de forma que os cavaletes de
segurança possam ser engatados.

2. Engate os cavaletes de segurança.

IMPORTANTE:
Utilize um dispositivo de elevação adequado que possa suportar aproximadamente 454 kg (1.000 lb.).

3. Posicione o dispositivo de elevação no meio do
molinete direito. Equilibre a carga com cuidado.
Utilizando uma armação, levante a partir de baixo o
tubo do molinete. Apóie o tubo do molinete de forma
que fique o mais reto possível ao ser elevado.

NOTA:
Um apoio é necessário para apoiar o tubo
redondo. NÃO utilize um suporte plano, pois
este danificará o tubo e causará o seu mau
funcionamento.

4. Utilizando o dispositivo de elevação, levante o
molinete o suficiente para tirar o peso dos braços do
molinete. Figura 8.23: Molinete – Elevado

5. Desconecte o chicote de cabos do conjunto de luz de
transporte (A). Marque os cabos para remontar depois.

6. Remova o suporte da luz de transporte (B) da
ponta do braço do molinete (C) removendo os dois
parafusos (D) e porcas que o fixam.

Figura 8.24: Conjunto de luz de transporte
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7. Remova as tampas do acionamento do molinete
central (A) retirando os nove parafusos (B) que firmam
as tampas ao acionamento do molinete.

Figura 8.25: Tampas do acionamento: Molinete
duplo

8. Remova os quatro parafusos (A) que prendem o tubo
do molinete (B) ao acionamento do molinete no centro
da plataforma.

NOTA:
Somente três parafusos são exibidos
na ilustração.

Figura 8.26: Acionamento do molinete central
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9. Remova os dois parafusos e braçadeira
frontal/traseira (A) que prendem o cilindro (B) no
conjunto do suporte do excêntrico (C) do lado direito.

10. Remova o contrapino e cavilha (D) que prendem a
ponta da haste do cilindro (B) à fundição de suporte
do molinete (E).

Figura 8.27: Braços de molinete duplo

11. Afaste o dispositivo de elevação, certificando-se de
que o molinete não fique preso em nada.

12. Quando removido dos braços do molinete, abaixe a
carga e coloque o molinete cuidadosamente no bloco
de apoio. Isso evitará que os dedos do molinete
quebrem ou dobrem.

Figura 8.28: Molinete – Elevado
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8.7.2 Remoção do lado esquerdo (molinete duplo)

CUIDADO

Suportes do molinete do lado esquerdo molinete
direito. O molinete central ou direito precisa estar
apoiado antes da remoção do molinete esquerdo.

1. Alinhe um dispositivo elevador ao lado esquerdo do
tubo do molinete. Garanta uma carga equilibrada
levantando por um ponto mais próximo da extremidade
mais pesada do acionamento do molinete.

2. Eleve levemente o molinete o suficiente para remover
completamente seu peso do braço do molinete.

Figura 8.29: Montagem do molinete

3. Identifique as mangueiras hidráulicas e portas (A) com
um marcador. Isso garante o direcionamento correto
durante a reinstalação.

4. Remova as mangueiras (A) do motor de acionamento
do molinete (B).

5. Feche as linhas hidráulicas e portas no motor para
evitar a contaminação do sistema hidráulico.

Figura 8.30: Motor de acionamento do molinete

6. No braço central, desconecte o sensor de velocidade
do molinete do feixe de cabos (A) (se conectado).
Caso não esteja conectada, corte a braçadeira que
prende o sensor de velocidade à placa do acionamento
do molinete.

Figura 8.31: Chicote de cabos do braço central
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7. Se o molinete frontal/traseiro hidráulico estiver
instalado, remova os contrapinos (A) e cavilhas (B)
que prendem as hastes do cilindro (C) aos suportes
de montagem do molinete (D) do braço central e do
molinete esquerdo.

Figura 8.32: Braços do molinete

8. Remova os parafusos e abraçadeiras (A) que prendem
o escudo (B) no conjunto do acionamento do molinete
central.

9. Quando o escudo tiver sido removido, retire os
parafusos, abraçadeiras e placa de suporte (C) que
prendem o cilindro (D) ao suporte de acionamento do
molinete.

10. Movimente o cilindro central (D) de forma que não fique
preso ao remover o molinete.

Figura 8.33: Montagem do acionamento do
molinete
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11. Os suportes de montagem do molinete (A) retêm o
molinete e o mantêm preso à estrutura da plataforma.
Remova os suportes de montagem do molinete (A).

Figura 8.34: Braços do molinete

12. Afaste o dispositivo de elevação da estrutura da
plataforma e certifique-se de que o molinete não fique
preso em nada. Quando o molinete estiver livre,
coloque-o de maneira segura em um bloco.

NOTA:
Certifique-se de apoiar o conjunto de acionamento
do molinete, pois o peso do conjunto pode fazer com
que os braços do excêntrico virem.

Figura 8.35: Montagem do molinete
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8.7.3 Instalação do lado esquerdo (molinete duplo)

IMPORTANTE:
Utilize um dispositivo de elevação adequado que possa suportar aproximadamente 454 kg (1.000 lb.).

1. Posicione um dispositivo elevador no lado esquerdo
do tubo do molinete. Garanta uma carga equilibrada
levantando por um ponto mais próximo da extremidade
mais pesada do acionamento do molinete. Apóie
o tubo do molinete de forma que fique o mais reto
possível ao ser elevado.

IMPORTANTE:
Um suporte/tira larga de náilon (A) é necessário
para apoiar o tubo redondo. NÃO utilize um
suporte plano, pois este danificará o tubo e
causará o seu mau funcionamento.

2. Levante o molinete e alinhe o conjunto de apoio do
excêntrico com o braço do molinete. Avance até que
os suportes passem aproximadamente 152–203 mm
(6–8 pol.) da extremidade do braço do molinete.

Figura 8.36: Molinete

3. Instale as peças de suporte do molinete (A) para
firmá-lo.

Figura 8.37: Braços do molinete
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4. Firme o cilindro (D) utilizando a placa de suporte,
parafusos e braçadeiras (C).

5. Instale o escudo (B) utilizando parafusos e braçadeiras
(A).

Figura 8.38: Montagem do acionamento do
molinete

6. Firme as hastes cilíndricas (C) nas peças de suporte
do molinete (D) com cavilhas (B) e contrapinos (A).

Figura 8.39: Braços do molinete
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7. Afrouxe o parafuso (A) e ajuste o espaçador (B) até
que fique a 0,25–1 mm da extremidade inferior do
braço do molinete (C).

NOTA:
Certifique-se de que não haja carga no cilindro
frontal/traseiro antes de medir. A ponta da haste
do cilindro deve deslizar livremente na cavilha.
Se a haste não deslizar ou se a plataforma
estiver na configuração de transporte, a medição
da folga não será confiável.

8. Aperte a porca (A).

Figura 8.40: Braço do molinete

9. Conecte o sensor de velocidade do molinete ao chicote
de cabos (A) (se conectado previamente).

Figura 8.41: Chicote de cabos do braço central

10. Retire a tampa das linhas hidráulicas e portas
do motor.

11. Instale as mangueiras hidráulicas (A) no motor (B) de
acordo com as marcações.

Figura 8.42: Motor hidráulico
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8.7.4 Instalação do lado direito (molinete duplo)

IMPORTANTE:
Utilize um dispositivo de elevação adequado que possa suportar aproximadamente 454 kg (1.000 lb.).

1. Posicione o dispositivo de elevação no meio do
molinete direito. Equilibre a carga com cuidado.
Utilizando um suporte/tira larga de náilon (A), levante
a partir de baixo do tubo do molinete. Apóie o tubo do
molinete de forma que fique o mais reto possível ao
ser elevado.

IMPORTANTE:
Um suporte/tira larga de náilon é necessário
para apoiar o tubo redondo. NÃO utilize um
suporte plano, pois este danificará o tubo e
causará o seu mau funcionamento.

2. Levante o molinete e alinhe o conjunto de apoio do
excêntrico com o braço do molinete. Avance até que
os suportes passem aproximadamente 152–203 mm
(6–8 pol.) da extremidade do braço do molinete.

Figura 8.43: Molinete

3. Resgate a fundição de suporte anteriormente
removida do molinete (A).

4. Instale o conjunto da luz de transporte (B) e a fundição
do suporte do molinete (A) na ponta do braço do
molinete (C) usando dois parafusos e porcas (D).

5. Conecte o feixe de cabos ao conjunto de luz de
transporte.

Figura 8.44: Conjunto de luz de transporte
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6. Instale o contrapino e cavilha (D) que prendem a
ponta da haste do cilindro (B) à fundição de suporte
do molinete (E).

7. Instale os dois parafusos e braçadeira
frontal/traseira (A) que prendem o cilindro (B) no
conjunto do suporte do excêntrico (C) do lado direito.

Figura 8.45: Braços de molinete duplo

8. Afrouxe o parafuso (A) e ajuste o espaçador (B) até
que fique a 0,25–1 mm da extremidade inferior do
braço do molinete (C).

NOTA:
Certifique-se de que não haja carga no cilindro
frontal/traseiro antes de medir. A ponta da haste
do cilindro deve deslizar livremente na cavilha.
Se a haste não deslizar ou se a plataforma
estiver na configuração de transporte, a medição
da folga não será confiável.

9. Aperte a porca (A).

Figura 8.46: Braço do molinete
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10. Instale os quatro parafusos (A) que prendem o tubo do
molinete (B) ao acionamento do molinete no centro da
plataforma.

NOTA:
Somente três parafusos são exibidos
na ilustração.

Figura 8.47: Acionamento do molinete central

11. Instale a tampa do acionamento do molinete central (A)
removendo os nove parafusos.

Figura 8.48: Tampas do acionamento:
Molinete duplo
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8.8 Buchas do tubo

8.8.1 Remoção de buchas de molinetes de 5, 6 ou 9 barras

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais por causa de quedas ou por causa do molinete suspenso, sempre engate
os apoios de segurança do molinete antes de entrar embaixo do molinete por qualquer motivo.

IMPORTANTE:
Certifique-se de que o tubo esteja fixado em todos os momentos para evitar danos a ele e a outros componentes.

1. Baixe a plataforma, eleve o molinete totalmente e engate os apoios de segurança do molinete.

2. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

NOTA:
Se for somente substituir a bucha da extremidade do excêntrico, consulte 8., página 274.

Remova o disco central as e buchas da extremidade
posterior

3. Remova as proteções laterais do molinete e o suporte
das mesmas (C) da extremidade posterior do molinete
no local aplicável do tubo do molinete.

NOTA:
Não há nenhuma tampa lateral no disco central.

4. Remova os parafusos (A) que prendem o braço (B) ao
disco.

IMPORTANTE:
Observe os locais com orifícios no braço e no
disco e assegure-se de que os parafusos (A)
sejam reinstalados nos locais originais.

Figura 8.49: Extremidade traseira

5. Solte as braçadeiras da bucha (A) usando uma chave
de fenda pequena para separar as serrações. Puxe as
braçadeiras dos tubos.

Figura 8.50: Braçadeira da Bucha
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6. Gire o braço (A) até liberar o disco e deslize o braço
para fora da bucha interna (B).

7. Remova as metades da bucha (B). Se necessário,
remova o próximo dedo de plástico, de modo que o
braço possa deslizar para fora da bucha. Consulte os
procedimentos a seguir se necessário:

• 8.1 Remoção dos dedos de plástico, página 251

• 8.3 Remoção dos dedos de aço, página 253

Figura 8.51: Bucha

Remoção de buchas da extremidade do excêntrico

8. Remova a tampa lateral e o suporte da tampa
lateral (A) no local aplicável do tubo na extremidade
do excêntrico.

NOTA:
A remoção das buchas da extremidade do
excêntrico exige que a barra do molinete seja
movida através dos braços do disco para expor
a bucha.

Figura 8.52: Extremidade do excêntrico

9. Remova as proteções laterais do molinete e o suporte
das mesmas (C) da extremidade posterior do molinete
no local aplicável do tubo do molinete.

10. Retire os parafusos (A) que prendem os braços (B) aos
discos centrais e aos de cauda.

Figura 8.53: Extremidade traseira
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11. Solte as braçadeiras da bucha ou desconecte os
canais do suporte do tubo (se instalado) dependendo
de qual delas está sendo movido. Três tubos (B)
requerem o corte do canal e dois tubos (C) requerem
apenas a remoção da bucha.

Figura 8.54: Suportes do tubo

12. Remova o parafuso (A) da conexão do excêntrico de
modo que o tubo (B) fique livre para girar.

Figura 8.55: Extremidade do excêntrico

13. Solte as braçadeiras da bucha (A) no disco do
excêntrico usando uma chave de fenda pequena para
separar as serrações. Remova as braçadeiras das
buchas.

Figura 8.56: Braçadeira da Bucha
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14. Deslize o tubo (A) para fora para expor a bucha (B).

15. Remova as metades da bucha (B). Se necessário,
remova o próximo dedo de plástico, de modo que o
braço possa deslizar para fora da bucha. Consulte os
procedimentos a seguir se necessário:

• 8.1 Remoção dos dedos de plástico, página 251

• 8.3 Remoção dos dedos de aço, página 253

Figura 8.57: Extremidade do excêntrico

Remoção de buchas do suporte do tubo (se instalado)

16. Localize o suporte (A) que requer uma nova bucha.

17. Remova os quatro parafusos (B) que prendem os
canais (C) ao suporte (A).

18. Remova o parafuso (E) e remova o dedo (D) se estiver
próximo demais do suporte impedindo o acesso à
bucha. Consulte 8.1 Remoção dos dedos de plástico,
página 251.

Figura 8.58: Suporte do tubo
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19. Solte as braçadeiras da bucha (A) usando uma chave
de fenda pequena para separar as serrações. Remova
as braçadeiras das buchas.

Figura 8.59: Braçadeira da Bucha

Figura 8.60: Braçadeira da Bucha
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20. Deslize o suporte (A) para fora das metades da bucha
(B).

NOTA:
Dois tubos têm suportes opostos (C). Gire o
suporte até que os flanges liberem os canais
antes de retirá-los da bucha (B). Mova o tubo
ligeiramente para fora se necessário.

21. Remova as metades da bucha (B).

Figura 8.61: Suporte

Figura 8.62: Suporte Oposto

8.8.2 Instalação de Buchas de molinetes de 5, 6 ou 9 barras

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais por causa de quedas ou por causa do molinete suspenso, sempre engate
os apoios de segurança do molinete antes de entrar embaixo do molinete por qualquer motivo.

IMPORTANTE:
Certifique-se de que o tubo está fixado em todos os momentos para evitar danos ao tubo ou a outros
componentes.
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NOTA:
Utilize um par de alicates de trava de canal modificado (A)
para instalar as braçadeiras da bucha. Prenda o alicate
na morsa e faça um entalhe (B) na extremidade de cada
braço para encaixar a braçadeira como exibido.

Figura 8.63: Alicate Modificado

Instalação de bucha da extremidade do excêntrico

1. Posicione as metades da bucha (B) no tubo com
a extremidade sem flange adjacente ao braço do
molinete e posicione a orelha em cada metade da
bucha no orifício na barra no tubo.

2. Deslize o tubo (A) na direção da extremidade posterior
do molinete para inserir a bucha (B) no braço do
molinete.

NOTA:
Se os suportes dos tubos estiverem instalados,
assegure-se de que as buchas nesses locais
deslizem para dentro do suporte.

3. Reinstale os dedos removidos anteriormente.
Consulte os procedimentos a seguir se necessário:

• 8.1 Remoção dos dedos de plástico, página 251

• 8.3 Remoção dos dedos de aço, página 253

Figura 8.64: Extremidade do excêntrico

4. Instale a braçadeira da bucha (A) no tubo adjacente à
extremidade sem flange da bucha (B).

5. Posicione a braçadeira (A) nas buchas (B) de modo
que as bordas de braçadeira e a bucha estejam rentes
quando a braçadeira se encaixar ao sulco na bucha e
as linguetas da trava forem engatadas.

Figura 8.65: Bucha

214362 279 Revisão A



ACIONAMENTO DO MOLINETE

6. Aperte a braçadeira (A) com o alicate de trava de canal
modificado (B) de modo que a pressão do dedo NÃO
mova a braçadeira.

IMPORTANTE:
Apertar demais a braçadeira pode resultar em
quebra.

Figura 8.66: Braçadeiras em bucha

7. Alinhe a barra (B) ao braço do excêntrico e instale
o parafuso (A). Ajuste o torque dos parafusos para
165 Nm (120 lbf·ft).

Figura 8.67: Extremidade do excêntrico

8. Instale os parafusos (A) que prendem os braços (B) ao
disco central.

9. Instale o braço do molinete (B) e o suporte da tampa
lateral (C) da extremidade posterior do molinete no
local aplicável do tubo com os parafusos (A).

Figura 8.68: Extremidade traseira
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10. Instale o suporte da tampa lateral (A) no local aplicável
do tubo na extremidade do excêntrico.

11. Reinstale as proteções laterais do molinete. Consulte
8.9 Proteções laterais do molinete, página 285.

Figura 8.69: Extremidade do excêntrico

Instalação do disco central e buchas de extremidade
posterior

12. Posicione as metades da bucha (B) no tubo com
a extremidade sem flange adjacente ao braço do
molinete e posicione a orelha em cada metade da
bucha no orifício na barra no tubo.

13. Deslize o braço do molinete (A) para a bucha (B) e
posicione-o contra o disco no local original.

14. Reinstale os dedos removidos anteriormente.
Consulte os procedimentos a seguir se necessário:

• 8.1 Remoção dos dedos de plástico, página 251

• 8.3 Remoção dos dedos de aço, página 253
Figura 8.70: Extremidade traseira

15. Instale a braçadeira da bucha (A) no tubo adjacente à
extremidade sem flange da bucha (B).

16. Posicione a braçadeira (A) nas buchas (B) de modo
que as bordas de braçadeira e a bucha estejam rentes
quando a braçadeira se encaixar ao sulco na bucha e
as linguetas da trava forem engatadas.

Figura 8.71: Bucha
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17. Aperte a braçadeira (A) com o alicate de trava de canal
modificado (B) de modo que a pressão do dedo NÃO
mova a braçadeira.

IMPORTANTE:
Apertar demais a braçadeira pode resultar em
quebra.

Figura 8.72: Braçadeiras em bucha

18. Instale os parafusos (A) que prendem os braços (B) ao
disco central.

19. Instale o braço do molinete (B) e o suporte da tampa
lateral (C) da extremidade posterior do molinete no
local aplicável do tubo com os parafusos (A).

Figura 8.73: Extremidade traseira
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Instalação de buchas do suporte do tubo (se instalado)

20. Posicione as metades da bucha (B) no tubo com
a extremidade sem flange adjacente ao braço do
molinete e posicione a orelha em cada metade da
bucha no orifício na barra no tubo.

21. Deslize o suporte (C) sobre a bucha (B). Para o tubo
oposto, gire o suporte (C) ou mova ligeiramente o tubo
de modo que o mesmo libere os canais (D).

Figura 8.74: Suporte do tubo

Figura 8.75: Suporte Oposto

22. Instale a braçadeira da bucha (A) no tubo adjacente à
extremidade sem flange da bucha (B).

23. Posicione a braçadeira (A) nas buchas (B) de modo
que as bordas de braçadeira e a bucha estejam rentes
quando a braçadeira se encaixar ao sulco na bucha e
as linguetas da trava forem engatadas.

Figura 8.76: Braçadeira da Bucha
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24. Aperte a braçadeira (A) com o alicate de trava de canal
modificado (B) de modo que a pressão do dedo NÃO
mova a braçadeira.

IMPORTANTE:
Apertar demais a braçadeira pode resultar em
quebra.

Figura 8.77: Braçadeiras em bucha

25. Reafixe os canais (C) ao suporte (A) com parafusos (B)
e porcas. Ajuste o torque das porcas para 43 Nm
(32 lbf·ft).

26. Reinstale qualquer dedo (D) que tenha sido removido
usando parafusos (E). Consulte 8.2 Instalação dos
dedos de plástico, página 252.

Figura 8.78: Suporte do tubo

Figura 8.79: Suporte Oposto
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8.9 Proteções laterais do molinete

As proteções laterais do molinete e os suportes do molinete não requerem manutenção regular, mas eles devem
ser verificados periodicamente para que fixadores soltos ou danificados sejam identificados. As proteções laterais
e suportes ligeiramente amassados ou deformados são reparáveis, mas é necessário substituir os componentes
gravemente danificados.

Você pode encaixar as proteções laterais do molinete em qualquer extremidade do molinete.

8.9.1 Substituição das proteções laterais do molinete

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Abaixe a plataforma e o molinete, desligue o motor e
retire a chave da ignição.

2. Gire o molinete manualmente até que a proteção
lateral do molinete (A) que necessita de substituição
esteja acessível.

3. Remova os três parafusos (B).

Figura 8.80: Proteções laterais do molinete

4. Levante a extremidade da tampa lateral (A) para fora
do suporte (B).

Figura 8.81: Proteções laterais do molinete
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5. Remova a proteção lateral do molinete dos suportes.

Figura 8.82: Proteções laterais do molinete

6. Remova a proteção lateral do molinete (A) do
suporte (B).

7. Instale a nova proteção lateral do molinete (C) no
suporte (B).

8. Recoloque a proteção lateral do molinete (A) no
suporte (B) certificando-se de que esteja instalado no
alto da proteção lateral do molinete (C).

9. Reinstale os parafusos (D).

10. Aperte todos os parafusos.

Figura 8.83: Proteções laterais do molinete

8.9.2 Substituição dos suportes das proteções lateraisdo molinete

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Abaixe a plataforma e o molinete, desligue o motor e
retire a chave da ignição.

2. Gire o molinete manualmente até que a proteção
lateral do molinete (A) que necessita de substituição
esteja acessível.

3. Remova o parafuso (B) do suporte (A).

4. Remova os parafusos (C) do suporte (A) e os dois
suportes adjacentes.

Figura 8.84: Suportes das proteções laterais
do molinete
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5. Afaste as proteções laterais (A) do tubo e gire o
suporte (B) em direção ao molinete para removê-lo.

6. Insira as abas do novo suporte (B) nas ranhuras na
proteção lateral do molinete (A). Certifique-se de que
as abas engataram-se nas duas tampas laterais.

7. Prenda o suporte (B) ao disco com dois parafusos (C)
e a porca. Não aperte.

8. Prenda as proteções laterais (A) ao suporte (B) com o
parafuso (C) e a porca. Não aperte.

9. Reacople os suportes com os parafusos (C) e as
porcas.

10. Verifique a folga entre o tubo e o suporte da tampa
lateral e ajuste se necessário.

11. Ajuste o torque das porcas para 27 Nm. (20 lbf·ft).

Figura 8.85: Suportes das proteções laterais
do molinete
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8.10 Sistema de acionamento do molinete

O sistema de acionamento do molinete tem acionamento hidráulico por meio do sistema hidráulico da
colheitadeira. O motor hidráulico é conectado a um redutor de tração de corrente que varia ligeiramente
dependendo do tamanho da plataforma. Todas as plataformas com 25 pés ou menos possuem molinetes simples.
Plataformas com 30-35 pés estão disponíveis em versões com molinetes simples e molinetes duplos. Todas as
plataformas maiores do que 35 pés estão disponíveis apenas em configurações com molinetes duplos. Os
molinetes simples são acionados pelo braço direito e os molinetes duplos são acionados pelo braço central.

Figura 8.86: Configuração de plataforma com molinete duplo (braço central) e molinete simples (braço
direito)
A - Plataforma de esteiras com molinete duplo B - Plataforma de esteiras com molinete simples (motor de alto torque)
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NOTA:
As peças podem variar de acordo com as especificações. Para descrição de peças, consulte o catálogo de peças.

Figura 8.87: Plataformas de esteiras com molinete duplo e simples (braços externos)
A - Braço direito com excêntrico B - Traseira do braço esquerdo

214362 289 Revisão A



ACIONAMENTO DO MOLINETE

NOTA:
As peças podem variar de acordo com as especificações. Para descrição de peças, consulte o catálogo de peças.

8.10.1 Configuração do molinete

Modelo da
colheitadeira

Vazão do
molinete

L/min (gpm)

Pressão de
acionamento
do molinete

Configuração da
engrenagem do

molinete

Relação de
transmissão
do molinete/
Acionamento

do
molinete
acionado

(rpm)

Molinete de alto
torque (rpm)

km/h (mph)/
Excêntrico n.
3 e n. 4 Ponta

do dedo

Case

49,2 (13) 2000 Padrão 19-56 56,2 14,5 (9)Séries
2300/2500

5088/
6088/7088

21-56 62,1 16,1 (10)

19-48 65,5 16,9 (10,5)
Exportar -40 +

alto torque 10-56 29,6

49,2 (13) 2000 Padrão 19-56 67,2 17,4 (10,8)7010/8010
7120/8120/

9120 21-56 74,3 19,3 (12)

19-48 78,4 20,4 (12,7)
Exportar -40 +

alto torque 14-56 49,5

New Holland

49,2 (13) 3000 Padrão 19-56 67,2 17,4 (10,8)
Série CR/CX

21-56 74,3 19,3 (12)

19-48 78,4 20,4 (12,7)
Exportar -40 +

alto torque 14-56 49,5

Lexion

Série 500 41,6 (11) 2500 Padrão 19-56 56 14,5 (9)

19-48 65 16,1 (10)
Exportar -40 +

alto torque 12-56 35,4

Séries 600 e
700

48,8
(12,9)

2500 Padrão 19-56 65 16,9 (10,5)

19-48 76 18,8 (11,7)
Exportar -40 +

alto torque 12-56 41,5

John Deere

Séries
50/60/70

41,6 (11) 2190 Padrão 19-56 56 14,5 (9)

21-48 75,6 19,6 (12,2)
Exportar -40 +

alto torque 10-56 30,9
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Modelo da
colheitadeira

Vazão do
molinete

L/min (gpm)

Pressão de
acionamento
do molinete

Configuração da
engrenagem do

molinete

Relação de
transmissão
do molinete/
Acionamento

do
molinete
acionado

(rpm)

Molinete de alto
torque (rpm)

km/h (mph)/
Excêntrico n.
3 e n. 4 Ponta

do dedo

AHHC (Challenger, Gleaner e Massey Ferguson)

53 (14) 2000 Padrão 19-56 73 19,1 (11,9)
Série R

alto torque 10-56 38,6

Série A /
Challenger

/Massey
Ferguson

36 (9,5) 2600 Padrão 19-56 51 13,2 (8,2)

21-48 65,6 16,9 (10,5)
Exportar -40 +

alto torque 12-56 32,1

NOTA:
Proporções de acionamento do molinete de 19-48 e 21-48 são ajustadas de fábrica para exportação de alta
velocidade. 21-56 são opcionais de alta velocidade para a América do Norte.

8.10.2 Corrente de acionamento do molinete

Ajuste da tensão da corrente do acionamento do molinete simples – Torque padrão

Para ajustar a tensão na corrente em um molinete simples de torque padrão, siga os seguintes passos:

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Baixe a plataforma e o molinete, desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Remova quatro parafusos (A) e remova as tampas de
acionamento do molinete (B).

Figura 8.88: Tampa de acionamento: Molinete
simples
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3. Verifique a tensão na corrente (A). A corrente deve
desviar 3 mm (1/8 pol.) no ponto médio.

Figura 8.89: Corrente

4. Para ajustar a tensão, solte as quatro porcas (A) que
fixam a placa de acionamento do molinete (B) à caixa
de acionamento do molinete.

Figura 8.90: Parafusos e porcas na caixa de
acionamento do molinete

5. Deslize a placa de acionamento do molinete (A) para
cima e para baixo até que a tensão apropriada seja
alcançada.

Figura 8.91: Conjunto de acionamento do
molinete
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6. Aperte as porcas (A) para 102 N·m (75 ft·lbf) para fixar
a placa de acionamento do molinete (B) à caixa de
acionamento.

7. Reinstale a tampa.

Figura 8.92: Parafusos e porcas na caixa de
acionamento do molinete

Ajuste da tensão da corrente de acionamento do molinete duplo e simples – Alto torque

Para ajustar a tensão da corrente em um molinete de alto torque, siga estas etapas:

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Baixe a plataforma e o molinete, desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Para ACIONAMENTO DO MOLINETE SIMPLES,
remova os quatro parafusos (B) que prendem a
tampa (A) ao acionamento do molinete.

Figura 8.93: Tampa de acionamento: Molinete
simples
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3. Para ACIONAMENTO DO MOLINETE DUPLO
retire os seis parafusos (B) que prendem a tampa
superior (A) e os três parafusos (D) que prendem a
tampa inferior (C) ao acionamento do molinete.

Figura 8.94: Tampas de acionamento: Molinete
duplo

4. Verifique a tensão na corrente (A). A corrente deve
desviar 3 mm (1/8 pol.) no ponto médio.

Figura 8.95: Corrente

5. Para ajustar a tensão, solte seis porcas (A). Deslize
o motor (A) e o suporte do motor (C) para baixo em
direção ao eixo do molinete.

6. Quando a tensão correta for atingida, aperte as
porcas (A) em 102 N·m (75 ft·lbf) no suporte do motor.

Figura 8.96: Suporte do motor
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7. Parao ACIONAMENTO DO MOLINETE SIMPLES,
posicione a tampa de acionamento do molinete (A)
com quatro parafusos (B).

Figura 8.97: Tampa de acionamento: Molinete
simples

8. Primeiro, no ACIONAMENTO DO MOLINETE
SIMPLES posicione a tampa inferior (C) (se foi
removida) e prenda com três parafusos (D). Instale a
tampa superior (A) utilizando seis parafusos (B).

Figura 8.98: Tampas de acionamento: Molinete
duplo

Remoção de uma corrente de acionamento do molinete – torque padrão

Para substituir a corrente de transmissão em um plataforma de molinete simples, siga os seguintes passos:

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.
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1. Baixe a plataforma e o molinete, desligue a
colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Remova quatro parafusos (A) e remova as tampas de
acionamento do molinete (B).

Figura 8.99: Tampa de acionamento: Molinete
simples

3. Afrouxe quatro parafusos (A).

Figura 8.100: Parafusos e porcas na caixa de
acionamento do molinete

4. Deslize o motor (B) e o suporte do motor (C) para baixo
em direção ao eixo do molinete.

5. Remova a corrente (A).

Figura 8.101: Conjunto de acionamento do
molinete
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Instalação de uma corrente de acionamento do molinete – torque padrão

Para instalar a corrente em um acionador de molinete simples – plataforma de torque padrão –, siga os seguintes
passos:

1. Posicione a nova corrente (B) ao redor das
engrenagens.

2. Deslize a placa de acionamento do molinete (A) para
cima e para baixo até que a tensão na corrente (B) seja
tal que seja possível desviar a corrente manualmente
em 3 mm (1/8 pol.) no ponto médio.

Figura 8.102: Conjunto de acionamento do
molinete

3. Aperte os parafusos (A) e verifique novamente a
tensão.

Figura 8.103: Porcas no cubo de acionamento
do molinete

4. Instale a tampa de acionamento do molinete (B) e fixe
com quatro parafusos (A).

Figura 8.104: Tampa de acionamento: Molinete
simples

214362 297 Revisão A



ACIONAMENTO DO MOLINETE

Remoção da corrente de acionamento do molinete simples – Alto torque

Para remover uma corrente de acionamento do molinete simples de alto torque, siga estas etapas:

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Baixe a plataforma e o molinete, desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Remova quatro parafusos (A) e remova as tampas de
acionamento do molinete (B).

Figura 8.105: Tampa de acionamento: Molinete
simples

3. Afrouxe as porcas (A). Deslize o motor (B) e o suporte
do motor (C) para baixo em direção ao eixo do
molinete.

Figura 8.106: Base do motor
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4. Remova a corrente (A).

Figura 8.107: Corrente

Instalação de uma corrente de acionamento do molinete – Torque alto

Para instalar uma corrente em um acionador de molinete simples de torque alto siga os seguintes passos:

1. Posicione a nova corrente (A) ao redor das
engrenagens.

Figura 8.108: Corrente

2. Deslize o motor (B) e o suporte do motor (C) para cima
até que a tensão na correia seja tal que uma força
manual possa desviar a corrente 3 mm (1/8 pol.) no
ponto médio.

3. Aperte os parafusos (A) e verifique novamente a
tensão.

Figura 8.109: Ponto de montagem do motor
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4. Instale a tampa de acionamento do molinete (B) e fixe
com os quatro parafusos (A).

Figura 8.110: Tampa de acionamento: Molinete
simples

Substituição da corrente de acionamento no molinete duplo

Consulte os dois métodos a seguir para substituir a corrente de transmissão em um acionamento do molinete duplo
de alto torque:

• Substituição da correia usando o método de acionamento do molinete, página 300

• Substituir a corrente utilizando o método de quebra da corrente, página 302

NOTA:
Os dois procedimentos são aceitáveis, mas o método de desconexão do acionador do molinete é mais indicado,
pois a integridade da corrente não é afetada.

Substituição da correia usando o método de acionamento do molinete

1. Apoie a extremidade interna do molinete direito com
um carregador de extremidade frontal e tiras de
nylon (A) (ou componentes equivalentes).

IMPORTANTE:
Evite danificar ou chanfrar o tubo central. Apoie
a cinta o mais perto do disco da extremidade do
excêntrico quanto possível.

Figura 8.111: Molinete de apoio
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2. Remova os quatro parafusos (A) que fixam o tubo do
molinete ao flange da junta em U (B).

Figura 8.112: Junta em U

3. Mova o molinete direito para os lados para separar o
tubo (A) da junta em U (B).

4. Remova a corrente de acionamento (C).

5. Enrole a nova corrente (C) sobre a junta em U (B) e
coloque-a nas engrenagens tensoras.

Figura 8.113: Substituição da corrente

6. Posicione o tubo direito do molinete contra o
acionamento do molinete e engate o eixo da ponteira
no orifício piloto da junta em U.

7. Gire o molinete até alinhar os furos na extremidade do
tubo do molinete e no flange da junta em U (B).

8. Aplique Loctite® n. 243 (ou equivalente) aos quatro
parafusos de 1/2 pol. (A) e instale com arruelas de
pressão.

9. Ajuste o torque para 102–115 N·m (75–85 lbf·ft).

Figura 8.114: Junta em U
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10. Retire temporariamente o suporte do molinete (A).

Figura 8.115: Apoio do molinete

Substituir a corrente utilizando o método de quebra da corrente

1. Triture a cabeça de um rebite de ligação na
corrente (A), retire o rebite e remova a corrente.

2. Triture a cabeça de um rebite de ligação na nova
corrente (A), retire o rebite e separe a corrente.

3. Posicione as extremidades da nova corrente na
engrenagem (B).

Figura 8.116: Acionamento do molinete

4. Instale o conector do pino (A) (não disponível
como uma peça MacDon) dentro da corrente
(preferencialmente pelo lado traseiro da roda
dentada).

5. Instale o conector (B) nos pinos.

6. Instale a braçadeira de mola (C) sobre o pino
dianteiro (D) com a extremidade fechada da presilha
de mola voltada para a direção da rotação da
engrenagem.

7. Posicione uma perna da presilha de mola (C) na
ranhura do pino de recuo (E).

8. Pressione a outra perna do grampo da mola (C)
sobre a face de trás do pino (E) até ele deslizar para
dentro do sulco. NÃO pressione o grampo da mola
longitudinalmente da extremidade fechada.

9. Assegurar a presilha de mola (C) esteja encaixada nas
ranhuras do pino dianteiro (D) e recuo do pino (E).

Figura 8.117: Corrente
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Instalação da corrente de acionamento do molinete duplo

Para instalar a corrente de transmissão em um molinete duplo, siga estas etapas:

1. Gire a nova corrente (C) sobre a junta em U (B) e
coloque nas engrenagens tensoras.

2. Posicione o tubo direito do molinete (A) contra o
acionamento do molinete e engate o eixo da ponteira
no orifício piloto da junta em U (B).

3. Gire o molinete até alinhar os furos na extremidade do
tubo do molinete e na junta em U.

Figura 8.118: Molinete e junta em U

4. Aplique Loctite® n. 243 (ou equivalente) aos quatro
parafusos de 1/2 pol. (A) e instale com arruelas de
pressão.

5. Ajuste o torque para 102–115 N·m (75–85 lbf·ft).

Figura 8.119: Molinete e junta em U

6. Retire temporariamente o suporte do molinete.

Figura 8.120: Plataforma e empilhadeira
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7. Ajuste da tensão da corrente (C). A corrente deve
desviar 3 mm (1/8 pol.) no ponto médio.

8. Instale a tampa inferior (B) e prenda com três
parafusos (A).

Figura 8.121: Acionamento do molinete

9. Instale a tampa superior (B) e prenda com seis
parafusos (A).

Figura 8.122: Tampa de acionamento: Molinete
duplo

8.10.3 Substituição da engrenagem tensora de acionamento do molinete

Para os modelos de colheitadeiras Case IH e New Holland, configure a colheitadeira de acordo com o tamanho
da engrenagem a fim de otimizar o controle automático de velocidade do molinete no solo. Consulte o manual do
operador da colheitadeira para mais instruções.

Substituição da engrenagem de acionamento do molinete em molinete simples – torque padrão

Para substituir a engrenagem do acionamento do molinete de torque padrão em uma plataforma de molinete
simples, siga estes passos:

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.
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1. Baixe a plataforma e o molinete, desligue a
colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Retire quatro parafusos (A) e remova a tampa do
acionamento do molinete (B).

Figura 8.123: Tampa de acionamento: Molinete
simples

3. Afrouxe quatro parafusos (A).

Figura 8.124: Parafusos e porcas no cubo do
acionamento do molinete

4. Deslize o motor (B) e a placa do acionamento do
molinete (C) para baixo em direção ao eixo do
molinete.

5. Remova o parafuso (D), a arruela de fechamento e a
arruela plana (E).

6. Remova o disco do sensor de velocidade (F) (se
instalado).

7. Levante a corrente (G) para fora da engrenagem.

Figura 8.125: Acionamento do molinete
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8. Remova a engrenagem (A) do eixo.

IMPORTANTE:
NÃO utilize pé de cabra e/ou martelo para
remover a engrenagem; isso danificará o motor.
Use um extrator se a engrenagem não sair
manualmente.

9. Alinhe a fenda (B) na nova engrenagem com a
chave (C) no eixo e deslize a nova engrenagem no
eixo.

Figura 8.126: Engrenagem

10. Instale o disco do sensor de velocidade (F) (se
aplicável) no eixo e prenda com uma arruela chata (E),
arruela de segurança e parafuso (D).

11. Ajuste o torque dos parafusos para 24 Nm (18 lbf·ft).

12. Posicione a corrente (G) em volta das engrenagens.

13. Deslize o motor (B) e a placa de acionamento do
molinete (C) para cima até que a tensão na correia (G)
seja tal que uma força manual possa desviá-la em
3 mm (1/8 pol.) no ponto médio.

Figura 8.127: Acionamento do molinete

14. Aperte quatro porcas (A) e verifique a tensão
novamente.

15. Reinstale a tampa.

Figura 8.128: Parafusos e porcas no cubo do
acionamento do molinete
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Substituição da engrenagem do acionamento do molinete em molinete simples – alto torque

Para substituir a engrenagem do acionamento do molinete de alto torque em uma plataforma de molinete simples,
siga estes passos:

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

1. Baixe a plataforma e o molinete, desligue a
colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Retire quatro parafusos (A) e remova a tampa do
acionamento do molinete (B).

Figura 8.129: Tampa de acionamento: Molinete
simples

3. Afrouxe quatro porcas (A).

Figura 8.130: Porcas no cubo de acionamento
do molinete
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4. Deslize o motor e o suporte do motor para baixo em
direção ao eixo do molinete.

5. Remova o contrapino (A) e porca vazada (B).

6. Remova o disco do sensor de velocidade (C) (se
instalado).

Figura 8.131: Disco do sensor de velocidade

7. Deslize a corrente (A) para fora da engrenagem (B).

8. Remova a engrenagem (B) do eixo.

IMPORTANTE:
Não utilize pé de cabra e/ou martelo para
remover a engrenagem; isso danificará o motor.
Se a engrenagem não sair manualmente, use
um extrator.

Figura 8.132: Engrenagem de acionamento

9. Alinhe a fenda (A) na nova engrenagem com a
chave (B) no eixo e deslize a nova engrenagem no
eixo.

10. Coloque a corrente por cima da engrenagem.

Figura 8.133: Engrenagem de acionamento
e eixo

214362 308 Revisão A



ACIONAMENTO DO MOLINETE

11. Instale o disco do sensor de velocidade (C) (se
aplicável) no eixo.

12. Instale a porca castelo (B) e ajuste o torque para
54 N·m (40 ft·lbf).

13. Instale o contrapino (A). Aperte a porca até a próxima
ranhura se necessário.

14. Posicione a corrente em volta das engrenagens.

15. Deslize o motor e o suporte do motor para cima até
que a tensão na correia seja tal que uma força manual
possa desviar a corrente 3 mm (1/8 pol.) no ponto
médio.

Figura 8.134: Disco do sensor de velocidade

16. Reinstale a tampa do acionamento do molinete
posicionando-a (B) no acionamento e prendendo com
quatro parafusos (A).

Figura 8.135: Tampa de acionamento: Molinete
simples

Substituição da engrenagem de acionamento do molinete no molinete duplo

Para substituir a engrenagem do acionamento do molinete em uma plataforma de molinete duplo, siga estes
passos:

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.
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1. Baixe a plataforma e o molinete, desligue a
colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Retire seis parafusos (A) e remova a tampa superior
do acionamento do molinete (B).

Figura 8.136: Tampa de acionamento:
Molinete duplo

3. Remova o contrapino (A) e porca vazada (B) do eixo
do motor.

4. Remova o disco do sensor de velocidade (C) (se
instalado).

Figura 8.137: Disco do sensor de velocidade

5. Afrouxe os seis parafusos (B) e deslize o conjunto do
motor hidráulico para baixo para afrouxar a correia
motriz (A).

6. Remova a correia motriz (A) da engrenagem.

Figura 8.138: Acionamento do molinete
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7. Remova a engrenagem (B) do eixo.

IMPORTANTE:
Não utilize pé de cabra e/ou martelo para
remover a engrenagem; isso danificará o motor.
Se a engrenagem não sair manualmente, use
um extrator.

Figura 8.139: Engrenagem

8. Alinhe a fenda (A) na nova engrenagem com a
chave (B) no eixo e deslize a nova engrenagem no
eixo.

9. Coloque a corrente por cima da engrenagem.

Figura 8.140: Engrenagem e eixo

10. Instale o disco do sensor de velocidade (C) (se
aplicável) no eixo.

11. Prenda o disco e a engrenagem com uma porca
vazada (B).

12. Ajuste o torque da porca para 54 Nm (40 lbf·ft) e instale
o contrapino (A). Se preciso, aperte a porca até o
próximo orifício do contrapino.

13. Aperte a corrente (A). Consulte Ajuste da tensão da
corrente de acionamento do molinete duplo e simples
– Alto torque, página 293.

Figura 8.141: Disco do sensor de velocidade
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14. Deslize o motor (A) e a base do motor (B) para cima
ou para baixo até a tensão desejada.

Figura 8.142: Motor de acionamento do
molinete e mangueiras

15. Verifique a tensão da corrente. A corrente deve
desviar 3 mm (1/8 pol.) no ponto médio.

16. Aperte os parafusos (B) para 102 Nm (75 lbf·in).

Figura 8.143: Acionamento do molinete

17. Posicione a tampa superior (B) no acionamento e
prenda com seis parafusos (A).

Figura 8.144: Tampa de acionamento:
Molinete duplo
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8.10.4 Reparo do acionamento do molinete

NOTA:
Esse procedimento pressupõe que o molinete foi removido da plataforma e está posicionado no chão ou em
um suporte.

Remoção da tampa de acionamento do molinete

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

Acionamento de molinete simples:

1. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

2. Remova os quatro parafusos (A) fixando a tampa (B)
ao acionador do molinete.

Figura 8.145: Tampa de acionamento – Molinete
simples

Acionamento de molinete duplo:

3. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

4. Retire os seis parafusos (A) que prendem a tampa
superior (B) ao acionamento do molinete e à tampa
inferior (C).

Figura 8.146: Tampa de acionamento –
Molinete duplo
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5. Remova os três parafusos (A) e remova a tampa
inferior (B) se necessário.

Figura 8.147: Tampa de acionamento –
Molinete duplo

Instalação da tampa de acionamento do molinete

Acionamento de molinete simples:

1. Posicione a tampa do acionador (B) no acionador do
molinete e fixe com quatro parafusos (A).

Figura 8.148: Tampa de acionamento –
Molinete simples

Acionamento de molinete duplo:

2. Posicione a tampa do acionador (B) no acionador do
molinete (se tiver sido removida previamente) e fixe
com quatro parafusos (A).

Figura 8.149: Tampa de acionamento –
Molinete duplo
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3. Posicione a tampa superior do acionador (B) no
acionador do molinete e na parte inferior da tampa (C)
e fixe com seis parafusos (A).

Figura 8.150: Tampa de acionamento –
Molinete duplo

Desmontagem do acionamento do molinete simples

1. Remova a tampa do acionamento do molinete (A)
afrouxando os quatro parafusos (B) que firmam as
tampas ao acionamento do molinete.

Figura 8.151: Tampa do acionamento:
Molinete simples

2. Desconecte a conexão do sensor de velocidade (A) do
chicote de fios.

Figura 8.152: Conexão do sensor de velocidade
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3. Remova o disco do sensor de velocidade (C)
conforme segue:

Para torque padrão – retire o parafuso (A), arruela
de bloqueio, arruela chata (B) e disco do sensor de
velocidade (C).

Figura 8.153: Configuração de torque padrão

Para alto torque – remova o contrapino (A),
parafuso (B) e disco do sensor de velocidade (C) do
mandril.

Figura 8.154: Configuração de alto torque

4. Remova o sensor e o suporte do sensor
conforme segue:

Para as séries John Deere 60, 70 e S

a. Desconecte o sensor (A) e suporte (B) removendo
os dois parafusos (C). Certifique-se de que o sensor
seja girado de forma que não obstrua o acesso à
correia motriz.

b. Prossiga para o Passo 5., página 317.

Figura 8.155: Sensor e suporte JD
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Para Lexion Séries 500 e 700

a. Remova os dois parafusos (A) usados para fixar o
sensor de velocidade (B) e suporte do sensor do
molinete (C) ao suporte do acionamento do molinete.
Certifique-se que o sensor seja girado de forma que
não obstrua o acesso à correia motriz.

b. Prossiga para o Passo 5., página 317.

Figura 8.156: Sensor e suporte Lexion

Para Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

a. Remova o sensor (A) e suporte (B) removendo os dois
parafusos (C).

b. Puxe o feixe do sensor para fora do recorte e gire-o de
forma que não obstrua o acesso à correia motriz.

Figura 8.157: Sensor e suporte Challenger,
Gleaner e Massey Ferguson

5. Afrouxe quatro parafusos (A). Deslize a placa do
acionamento do molinete para baixo (B).

6. Remova a corrente (C).

NOTA:
Não há um elo de conexão na correia.

Figura 8.158: Acionamento do molinete
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7. Remova a engrenagem de acionamento (A).

IMPORTANTE:
Não utilize pé de cabra e/ou martelo para
remover a engrenagem. Isso danificará o motor.
Use um extrator se a engrenagem não sair
manualmente.

Figura 8.159: Engrenagens tensoras de
acionamento

8. Remova os parafusos (A) e o motor hidráulico da placa
do acionamento do molinete (B).

IMPORTANTE:
Se o motor estiver sendo trocado pelo mesmo
tipo (ex. padrão por padrão e alto torque por
alto torque), as mangueiras hidráulicas precisam
ser removidas do motor antigo e instaladas
no novo nas mesmas posições usando as
mesmas portas.

Figura 8.160: Acionamento do molinete

9. Remova o contrapino (A), porca vazada (B) e arruela
do eixo de transmissão do molinete inferior.

10. Remova a engrenagem inferior (C) e tome cuidado
para não perder as chaves no eixo.

Figura 8.161: Acionamento do molinete
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11. Remova as duas chaves (A) instaladas no eixo.

12. Remova os quatro parafusos (B) que fixam a placa de
acionamento do molinete (C) e ajuste a placa ao cubo
do acionamento do molinete.

Figura 8.162: Placa de acionamento do molinete

13. Use um extrator de rolamentos se o eixo não sair
manualmente e empurre o resto do conjunto do eixo
de transmissão do molinete (A) para fora do cubo do
acionamento do molinete (B).

NOTA:
O rolamento externo (C) pode ser retirado com
o invólucro. O rolamento interno (D) pode
permanecer no eixo ou no invólucro. Os anéis
do rolamento também podem ser removidos
nessa etapa, se necessário.

IMPORTANTE:
Mantenha o eixo centralizado no cubo para
evitar danos ao rolamento e à vedação. Figura 8.163: Disco do excêntrico

14. Remova os quatro parafusos (A) que fixam o cubo de
acionamento do molinete (B) ao disco do excêntrico.

IMPORTANTE:
Pode haver anilhas entre o cubo do acionamento
do molinete (B) e o disco do excêntrico (C).
Marque a localização das anilhas para
remontar depois.

Figura 8.164: Disco do excêntrico
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15. Remova os quatro parafusos (A) e porcas e placa
de suporte (B) que fixa o cubo do acionamento do
molinete (C) ao conjunto do suporte do excêntrico (D).

Figura 8.165: Cubo do acionamento do molinete

Remontagem do acionamento do molinete simples

NOTA:
Antes de remontar, verifique se há desgastes nos rolamentos de cone e em seus trilhos e substitua-os, se
necessário.

1. Instale e fixe a caixa de acionamento do molinete (C)
ao conjunto de suporte do excêntrico (D) com a placa
de suporte (B) e os quatro parafusos (A) e porcas.

Figura 8.166: Conjunto de suporte do
excêntrico
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2. Fixe a caixa de acionamento do molinete (B) ao
disco do excêntrico (C) usando os quatro parafusos e
porcas (A). NÃO aperte as porcas.

NOTA:
Ao instalar o cubo de transmissão do molinete,
mantenha o cubo centrado no eixo para evitar
danos às roscas do eixo e à vedação do
rolamento do eixo.

3. Instale o disco do excêntrico conforme mostrado:

a. Se estiver usando um disco de excêntrico já
usado, reinstale o calço no local marcado. Aperte
as quatro porcas (A) para 102 Nm. (75 lbf·ft).

b. Se você tiver substituído o disco do excêntrico,
complete o passo 4., página 321. Então consulte o
8.10.5 Disco do excêntrico (removido do molinete),
página 344 para verificar se o disco do excêntrico
necessita de um calço.

Figura 8.167: Disco do excêntrico

4. Instale o conjunto do eixo de transmissão do
molinete (A) no cubo de acionamento do molinete(B).

NOTA:
Tome cuidado para não danificar os rolamentos
e retentores (C) e (D) durante a instalação.

5. Instale a porca castelo enquanto gira o conjunto do
cubo. Ajuste o torque da porca para 54 Nm (40 lbf·ft).
Afrouxe a porca em meia volta e então ajuste o
torque para 2–2,3 Nm (18–20 lbf·in). O cubo deve
rodar livremente.

6. Instale o contrapino no orifício na extremidade do eixo.
Dobre a extremidade do contrapino em torno da porca
castelo para fixar.

IMPORTANTE:
Se você tiver substituído o disco do excêntrico,
consulte 8.10.5 Disco do excêntrico (removido
do molinete), página 344 para verificar se ele
necessita de calço.

·

Figura 8.168: Disco do excêntrico
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7. Instale a placa de acionamento do molinete (C) no
cubo de acionamento do molinete utilizando os quatro
parafusos (B) e porcas (não ilustrados). Não aperte
neste momento.

8. Reinstale as duas chaves (A) previamente removidas
do eixo.

Figura 8.169: Placa de acionamento do molinete

9. Instale o pinhão inferior (D), a arruela (C) e a porca
castelo (B).

NOTA:
Instale a porca castelo enquanto gira o eixo
de transmissão. Ajuste o torque da porca
para 54 Nm (40 lbf·ft) enquanto gira, pois isto
assentará o rolamento. Afrouxe a porca em
meia volta e então aperte-a para 2–2,3 Nm
(18–20 lbf·in). Se preciso, aperte a porca até o
próximo orifício do contrapino. O conjunto do
eixo de transmissão deve girar livremente depois
da montagem.

10. Instale o contrapino (A) através do furo no eixo.

NOTA:
Dobre as extremidades do pino (A) em torno da
porca castelo (B).

Figura 8.170: Acionamento do molinete

IMPORTANTE:
Se o motor estiver sendo substituído pelo tipo de
motor (isto é, padrão para padrão e alto torque para
torque alto), as mangueiras hidráulicas precisam ser
removidas do motor antigo e instaladas no novo motor
nas mesmas posições, usando as mesmas portas.

11. Use um composto de bloqueio de rosca (Loctite® 243)
na rosca dos parafusos (A).

12. Alinhe os quatro orifícios de montagem do motor
com os quatro orifícios na placa de acionamento
do molinete (B). Instale os quatro parafusos (A) e
aperte-os. Ajuste o torque de cada uma das porcas
para 106-118 Nm (79-87 libras pés).

Figura 8.171: Acionamento do molinete
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13. Instale os pinhões de acionamento (A).

NOTA:
Certifique-se de que as chaves estejam inseridas
na chaveta.

Figura 8.172: Acionamento do molinete

14. Instale a corrente (C).

NOTA:
Não existe um elo de ligação na corrente.

15. Empurre para cima o prato de acionamento do
molinete (B) até que haja tensão na corrente (C).
Aperte os parafusos com os dedos (A). Porcas (A)
não são mostradas.

Figura 8.173: Acionamento do molinete

16. Instale o sensor de velocidade conforme mostrado:

Para as séries John Deere 60, 70 e S

a. Instale o sensor (A) e o suporte (B) inserindo dois
parafusos (C) e porcas (não mostradas). As porcas
são apertadas apenas com os dedos.

b. Instale o disco do sensor de velocidade. Prossiga para
o passo 17., página 324.

Figura 8.174: Sensor de velocidade e suporte
para John Deere séries 60,70 e S
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Para Lexion Séries 500 e 700

a. Instale o sensor (B) e o suporte (C) inserindo dois
parafusos (A) e porcas (não mostradas). As porcas
devem ser apertadas com os dedos apenas.

b. Instale o disco do sensor de velocidade. Prossiga para
o passo 17., página 324.

Figura 8.175: Sensor de velocidade e suporte
para Lexion séries 500 e 700

Para Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

a. Instale o sensor (A) e o suporte (B) instalando dois
parafusos (C) e porcas (não mostradas). As porcas
devem ser apertadas com os dedos apenas.

b. Instale o disco do sensor de velocidade. Prossiga para
o passo 17., página 324.

Figura 8.176: Sensor de velocidade e suporte
Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

17. Instale o disco do sensor de velocidade conforme
mostrado:

Para o torque padrão

a. Instale o disco do sensor de velocidade (C), arruela de
travamento, arruela chata (B) e parafuso (A). Ajuste o
torque do parafuso (A) para 24 Nm. (18 lbf·ft).

NOTA:
Talvez seja necessário ajustar o suporte do
sensor para limpar o disco do sensor de
velocidade.

Figura 8.177: Hardware protetor do disco do
sensor de velocidade na unidade de molinete
de torque padrão
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Para torque alto

a. Instale o disco do sensor de velocidade (C) e a porca
castelo (B).

b. Instale o contrapino (A) através do furo no eixo.

NOTA:
Dobre as extremidades do pino (A) em torno da
porca castelo (B).

Figura 8.178: Hardware protetor do disco do
sensor de velocidade na unidade de molinete
de torque alto

18. Reconecte o conector do sensor de velocidade (A) ao
chicote de fios.

Figura 8.179: Conector do sensor de velocidade

19. Empurre para cima o conjunto do motor até que haja
tensão na corrente. Ajuste a tensão para permitir uma
deflexão na corrente de 3 mm (1/8 pol.).

20. Aperte os seis parafusos (A) na seguinte ordem:

a. Dois parafusos do sensor superior (consulte a nota
na próxima página para folgas)

b. Dois parafusos inferiores

c. Dois parafusos do meio

21. Ajuste o torque dos parafusos para 95-108 Nm
(70-80 lbf-ft).

Figura 8.180: Acionamento do molinete
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Folga do sensor

NOTA:
Para John Deere e Lexion: mantenha um intervalo
de 1 mm (0,04 pol.) entre o disco do sensor (A) e
o sensor (B). Para Challenger, Gleaner e Massey
Ferguson: mantenha um intervalo de 0,5 mm (0,02 pol.)
entre o disco do sensor (A) e o sensor (B). Uma vez
torcido, o sensor pode ser ajustado ligeiramente,
dobrando o suporte (C).

Figura 8.181: Sensor Lexion

IMPORTANTE:
Certifique-se de que o chicote elétrico do sensor (D) não
toca a corrente (E) ou a engrenagem tensora (F). Se
necessário, fixe o chicote (D) na proteção (G) usando
uma braçadeira (H).
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Tabela 8.1 Recomendações de pinhão para colheitadeiras com base na pressão de alívio do circuito
do molinete

Manufatura da
colheitadeira

Modelo da colheitadeira Pressão de alívio
Pinhão de

acionamento20

2300/2500

5088/6088/7088

7010/8010/7120/8120/9120
CaseIH

7230/8230/9230

13,8-14,5 MPa
(2000-2100 psi) Dente-10

New Holland Série CR/CX 20,7 MPa (3000 psi) Dente-14

Lexion Série 500 17,2 MPa (2500 psi) Dente-12

John Deere Série 50/60/70 15,1 MPa (2190 psi) Dente-10

Série-R 13,8 MPa (2000 psi) Dente-10
Gleaner

Série-A 17,9 MPa (2600 psi) Dente-12

Challenger 660/670/680B/540C/560C 17,9 MPa (2600 psi) Dente-12

Massey Ferguson 9690/9790/9895/9520/9540/9560 17,9 MPa (2600 psi) Dente-12

CAT Série 500/700 17,2 MPa (2500 psi) Dente-12

22. Instale a tampa de acionamento do molinete (A)
no acionamento do molinete e fixe com quatro
parafusos (B). Ajuste o torque dos parafusos para
12-13,2 Nm. (9-10 lbf-ft).

Figura 8.182: Tampa do acionamento: Molinete
simples

20. Engrenagens tensoras opcionais para o acionamento do molinete (torque alto) estão disponíveis.
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Unidade de molinete duplo

Instalação da junta em U do molinete duplo

NOTA:
Pode ser necessário mover o molinete direito lateralmente para a junta-U para limpar o tubo do molinete.

1. Posicione a flange da junta em U (B) no acionamento
da engrenagem (C) como mostrado. Instale seis
parafusos (A) e os aperte manualmente. Não aplique
torque aos parafusos.

Figura 8.183: Junta em U

2. Posicione o tubo direito do molinete contra o
acionamento do molinete e engate o eixo da ponteira
no orifício piloto da junta em U.

3. Gire o molinete até alinhar os furos na extremidade do
tubo do molinete e na flange da junta em U (B).

4. Aplique Loctite® n. 243 (ou equivalente) aos quatro
parafusos de 1/2 pol. (A) e instale com arruelas de
pressão.

5. Ajuste o torque para 102–115 N·m (75–85 lbf·ft).

Figura 8.184: Junta em U

6. Retire temporariamente o suporte do molinete (A).

Figura 8.185: Apoio do molinete
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7. Instale a tampa de acionamento Consulte Instalação
da tampa de acionamento do molinete, página 314.

Remoção da Junta em U do molinete duplo

1. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

2. Remova as tampas de acionamento. Consulte
Remoção da tampa de acionamento do molinete,
página 313.

3. Apoie a extremidade interna do molinete direito com
um carregador de extremidade frontal e tiras de
nylon (A) (ou componentes equivalentes).

IMPORTANTE:
Evite danificar ou chanfrar o tubo central. Apoie
a cinta o mais perto do disco da extremidade do
excêntrico quanto possível.

Figura 8.186: Molinete de apoio

4. Remova os seis parafusos (A) que prendem a flange
da junta em U (B) à engrenagem acionadora (C).

5. Remova a junta em U.

NOTA:
Pode ser necessário mover o molinete para o
lado direito para que a junta em U libere o tubo.

Figura 8.187: Junta em U

Desmontagem do acionamento do molinete duplo

NOTA:
Esse procedimento pressupõe que o molinete foi removido da plataforma e está posicionado no chão ou em
um suporte.
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1. Remova as tampas do acionamento do molinete (A)
retirando os nove parafusos (B) que firmam as tampas
ao acionamento do molinete.

Figura 8.188: Tampas de acionamento:
Molinete duplo

2. Desconecte a conexão do sensor de velocidade (A) do
chicote de fios.

Figura 8.189: Conexão do sensor de velocidade

3. Para torque padrão – retire o parafuso (A), arruela
de bloqueio, arruela chata (B) e disco do sensor de
velocidade (C).

Figura 8.190: Disco do sensor de velocidade
para fixação de ferragens no acionamento de
molinete de torque padrão
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4. Para alto torque – remova o contrapino (A), porca
vazada (B) e disco do sensor de velocidade (C).

Figura 8.191: Hardware protetor do disco do
sensor de velocidade na unidade de molinete
de torque alto

5. Remova o sensor conforme segue:

Para as séries John Deere 60, 70 e S

a. Desconecte o sensor (A) e suporte (B) removendo
os dois parafusos (C). Certifique-se de que o sensor
seja girado de forma que não obstrua o acesso à
correia motriz.

b. Prossiga para o Passo 6., página 332.

Figura 8.192: Sensor de velocidade e
suporte JD

Para Lexion Séries 500 e 700

a. Remova os dois parafusos (A) usados para fixar o
sensor de velocidade (B) e suporte do sensor do
molinete (C) ao suporte do acionamento do molinete.
Certifique-se que o sensor seja girado de forma que
não obstrua o acesso à correia motriz.

b. Prossiga para o Passo 6., página 332.

Figura 8.193: Sensor de velocidade e suporte
Lexion
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Para Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

a. Remova o sensor (A) e suporte (B) removendo os dois
parafusos (C).

b. Puxe o feixe do sensor para fora do recorte e gire-o de
forma que não obstrua o acesso à correia motriz.

Figura 8.194: Sensor de velocidade e suporte
Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

6. Afrouxe a correia motriz (A) soltando os quatro
parafusos (B) e deslizando o conjunto do
motor hidráulico.

7. Remova a correia motriz (A).

NOTA:
Não há um elo de conexão na correia.

Figura 8.195: Correia motriz do molinete

8. Remova a engrenagem (A). Tenha cuidado para não
perder a chave no eixo.

NOTA:
Não utilize pé de cabra e/ou martelo para
remover a engrenagem. Isso danificará o motor.
Use um extrator se a engrenagem não sair
manualmente.

Figura 8.196: Engrenagem
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9. Remova os parafusos (A) e o motor hidráulico da placa
do acionamento do molinete (B).

Figura 8.197: Placa de acionamento do molinete

10. Remova o conjunto da junta em U (A) parafusado à
engrenagem inferior (B) com seis parafusos (C).

NOTA:
Somente quatro parafusos são ilustrados.

Figura 8.198: Conjunto da junta em U

11. Remova o contrapino (A), porca (B) e arruela (C) do
eixo de transmissão do molinete inferior.

12. Remova a engrenagem inferior (D) e tome cuidado
para não perder as chaves no eixo.

Figura 8.199: Eixo de transmissão do molinete
inferior
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13. Remova os quatro parafusos (A) que fixam a placa de
acionamento do molinete (B) e ajuste a placa ao cubo
do acionamento do molinete.

Figura 8.200: Placa de acionamento do molinete

14. Remova as duas chaves (A) instaladas no eixo.

Figura 8.201: Eixo

15. Remova o eixo. Caso o eixo não possa ser retirado
manualmente, use um extrator de rolamentos e
empurre o resto do conjunto do eixo de transmissão
do molinete (A) para fora do cubo de acionamento do
molinete.

NOTA:
O rolamento externo (C) pode ser retirado com
o invólucro. O rolamento interno (D) pode
permanecer no eixo ou no invólucro. Os anéis
do rolamento também podem ser removidos
nessa etapa, se necessário.

IMPORTANTE:
Mantenha o eixo centralizado no cubo para
evitar danos ao rolamento e à vedação.

Figura 8.202: Cubo de acionamento do molinete
e eixo
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16. Remova os quatro parafusos (C) que fixam o
cubo do acionamento do molinete (A) ao disco do
excêntrico (B).

NOTA:
Somente três parafusos são ilustrados.

IMPORTANTE:
Pode haver anilhas entre o cubo do acionamento
do molinete (A) e o disco do excêntrico
(B). Marque a localização das anilhas para
remontar depois.

Figura 8.203: Cubo de acionamento do molinete
e disco do excêntrico

17. Remova o cubo do acionamento do molinete (A) do
conjunto do suporte do excêntrico (B).

Figura 8.204: Conjunto do cubo de acionamento
do molinete e disco do excêntrico

Remontagem do acionamento do molinete

NOTA:
Antes de remontar, verifique se há desgaste nos rolamentos de cone e nos trilhos e substitua-os se necessário.

1. Instale o cubo do acionamento do molinete (A) no
conjunto do suporte do excêntrico (B).

NOTA:
Uma ferramenta (C) pode ser usada para fixar
a caixa de acionamento do molinete (A) ao
conjunto do suporte do excêntrico (B) para
facilitar a instalação do disco do excêntrico e dos
braços do molinete.

Figura 8.205: Conjunto de suporte do
excêntrico
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2. Instale o cubo de acionamento do molinete (A) no disco
do excêntrico (B) usando os quatro parafusos (C).
NÃO aperte.

NOTA:
Apenas três parafusos são mostrados na
ilustração.

IMPORTANTE:

• Se estiver usando um disco de excêntrico já
usado, reinstale o calço no local marcado.
Aperte as quatro porcas para 102 Nm.
(75 lbf·ft).

• Se você tiver substituído o disco do excêntrico,
complete os passos 3., página 336 e consulte
8.10.5 Disco do excêntrico (removido do
molinete), página 344 para verificar se o o
disco do excêntrico necessita de calço.

Figura 8.206: Cubo de acionamento do molinete
e disco do excêntrico

3. Instale o conjunto de acionamento do molinete (A) no
cubo de acionamento do molinete (B).

NOTA:
Certifique-se de que os rolamentos e
vedações (C) e (D) não serão danificados
durante a instalação.

4. Instale a porca castelo enquanto gira o conjunto do
cubo. Ajuste o torque da porca para 54 Nm. (40
lbf·ft). Afrouxe a porca em meia volta e então ajuste
o torque para 2–2,3 Nm (18–20 lbf·in). O cubo deve
rodar livremente.

5. Instale o contrapino no orifício na extremidade do eixo.
Dobre a extremidade do contrapino em torno da porca
castelo para fixar.

IMPORTANTE:
Se você tiver substituído o disco do excêntrico,
consulte 8.10.5 Disco do excêntrico (removido
do molinete), página 344 para verificar se ele
necessita de calço.

Figura 8.207: Cubo de acionamento do molinete
e disco do excêntrico
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6. Instale as duas chaves (A) na ranhura mecanizada
no eixo.

Figura 8.208: Chaves no eixo

7. Fixe a placa de ajuste (não mostrada) e a placa
de acionamento do molinete ao conjunto de
acionamento do molinete (B) usando as quatro porcas
e parafusos (A). Deixe os parafusos soltos para
facilitar o ajuste.

Figura 8.209: Placa de acionamento do molinete

8. Instale o pinhão inferior (D), o espaçador (C) e a porca
castelo (B).

9. Aperte a porta castelo (B) para 54 Nm (40 lbf·ft),
enquanto gira o conjunto do molinete para assentar
os rolamentos. Afrouxe a porca e então aperte-a
novamente em 2–2.3 Nm (18–20 lbf·in).

10. Instale o contrapino (A) através do furo no eixo.

NOTA:
Dobre as extremidades do pino (A) em torno da
porca castelo (B).

Figura 8.210: Pinhão na placa de acionamento
do molinete
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11. Use Loctite® 243 nas roscas dos parafusos (C).

12. Instale o conjunto de junta em U (A) no pinhão
inferior (B) e fixe com seis parafusos (C) (quatro
são mostrados). Ajuste o torque dos parafusos para
102-115 Nm (75-85 lbf·ft).

Figura 8.211: Conjunto das juntas em U

13. Use Loctite® 243 nas roscas dos parafusos (A).

14. Alinhe os orifícios de montagem do motor com os
quatro orifícios que mantêm o motor no lugar na
placa de ajuste (B). Uma vez alinhado, fixe com
parafusos (A) e ajuste o torque de cada um dos
parafusos para 106–118 Nm (79–87 lbf·ft).

Figura 8.212: Ponto de montagem do motor e
placa de acionamento do molinete

15. Alinhe a chaveta no pinhão com a chave no eixo e
deslize o pinhão (A) no eixo.

Figura 8.213: Pinhão
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16. Instale a corrente (A).

NOTA:
Não existe um elo de ligação na corrente.

17. Empurre para cima o conjunto do motor até que haja
tensão na corrente (A). Aperte os parafusos e as
porcas com os dedos (B) (porcas não mostradas).

Figura 8.214: Conjunto de acionamento do
molinete

18. Instale o sensor de velocidade conforme mostrado:

Para as séries John Deere 60, 70 e S

a. Instale o sensor (A) e o suporte (B) instalando dois
parafusos (C) e porcas (não mostradas). As porcas
devem ser apertadas com os dedos apenas.

b. Instale o disco do sensor de velocidade. Prossiga para
o passo 19., página 340.

Figura 8.215: Sensor de velocidade John Deere

Para Lexion Séries 500 e 700

a. Instale o sensor (B) e o suporte (C) inserindo dois
parafusos (A) e porcas (não mostradas). As porcas
devem ser apertadas com os dedos apenas.

b. Instale o disco do sensor de velocidade. Prossiga para
o passo 19., página 340.

Figura 8.216: Sensores de velocidade Lexion
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Para Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

a. Instale o sensor (A) e o suporte (B) instalando dois
parafusos (C) e porcas (não mostradas). As porcas
devem ser apertadas com os dedos apenas.

b. Instale o disco do sensor de velocidade. Prossiga para
o passo 19., página 340.

Figura 8.217: Sensor de velocidade Challenger,
Gleaner e Massey Ferguson

19. Instale o disco do sensor de velocidade conforme
mostrado:

Para o torque padrão

a. Instale o disco do sensor de velocidade (C),

b. Ajuste o torque do parafuso (A) para 24 Nm (18 lbf·ft).

Figura 8.218: Disco do sensor de velocidade
– Torque padrão

Para torque alto

a. Instale o disco do sensor de velocidade (C) e a porca
castelo (B).

b. Instale o contrapino (A) através do furo no eixo.

c. Dobre as extremidades do pino (A) em torno da porca
castelo (B).

Figura 8.219: Disco do sensor de velocidade
– Torque alto
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20. Reconecte o conector do sensor de velocidade (A) ao
chicote de fios.

Figura 8.220: Conector do sensor de velocidade

21. Empurre para cima o conjunto do motor até que haja
tensão na corrente. Ajuste a tensão para permitir uma
deflexão na corrente de 3 mm (1/8 pol.).

22. Aperte os seis parafusos (A) na seguinte ordem:

a. Dois parafusos do sensor superior (consulte a nota
abaixo sobre a folga entre o sensor e o disco do
sensor)

b. Dois parafusos inferiores

c. Dois parafusos do meio

23. Ajuste o torque dos parafusos para 95-108 Nm.
(70-80 lbf-ft).

• Para John Deere e Lexion: mantenha um intervalo
de 1 mm (0,04 pol) entre o sensor e o disco do
sensor.

• Para Challenger, Gleaner e Massey Ferguson:
mantenha um intervalo de 0,5 mm (0,02 pol.) entre
o sensor e o disco do sensor.

NOTA:
Uma vez que o torque tenha sido aplicado, o
sensor pode ser ajustado dobrando o suporte
(mostrando-se o sensor Lexion).

Figura 8.221: Conjunto de acionamento do
molinete
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IMPORTANTE:
Certifique-se de que o chicote elétrico do sensor (A)
não entra em contato com a corrente (B) ou com
a engrenagem tensora (C). Se necessário, fixe o
chicote (A) na proteção (D) usando uma braçadeira (E).

Figura 8.222: Fiação do sensor de velocidade

24. Instale as tampas do acionamento do molinete (A),
começando pela tampa inferior em primeiro lugar e
seguindo para a tampa superior, fixe com os nove
parafusos (B). Ajuste o torque dos parafusos para
12-13,2 Nm (9-10 lbf·ft).

25. Para os modelos Case IH e New Holland, a dimensão
da engrenagem tensora da colheitadeira precisa ser
configurada a fim de otimizar o controle automático de
velocidade do molinete no solo. Consulte o manual
do operador de colheitadeira para detalhes sobre
esse procedimento.

Figura 8.223: Tampas de acionamento:
Molinete duplo
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Tabela 8.2 Recomendações de pinhão para colheitadeiras com base na pressão de alívio do circuito
do molinete

Manufatura da
colheitadeira

Modelo da colheitadeira Pressão de alívio
Pinhão de

acionamento21

2300/2500

5088/6088/7088

7010/8010/7120/8120/9120
CaseIH

7230/8230/9230

13,8-14,5 MPa
(2000-2100 psi) Dente-10

New Holland Série CR/CX 20,7 MPa (3000 psi) Dente-14

Lexion Série 500 17,2 MPa (2500 psi) Dente-12

John Deere Série 50/60/70 15,1 MPa (2190 psi) Dente-10

Série-R 13,8 MPa (2000 psi) Dente-10
Gleaner

Série-A 17,9 MPa (2600 psi) Dente-12

Challenger 660/670/680B/540C/560C 17,9 MPa (2600 psi) Dente-12

Massey Ferguson 9690/9790/9895/9520/9540/9560 17,9 MPa (2600 psi) Dente-12

CAT Série 500/700 17,2 MPa (2500 psi) Dente-12

21. Engrenagens tensoras opcionais para o acionamento do molinete (torque alto) estão disponíveis.
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8.10.5 Disco do excêntrico (removido do molinete)

Verificação do disco do excêntrico (removido do molinete)

Siga este procedimento para verificar se o disco do excêntrico está paralelo ao cubo e adicionar anilha(s) se
necessário.

1. Meça a distância entre a face de contato do cubo (A)
e o anel externo (B) no disco do excêntrico (D) em C1,
C2, C3 e C4 (aproximadamente 90° entre cada uma)
usando os furos na face do excêntrico como guia. A
medida deve ser de 57-64 mm (2-1/4–2-1/2 pol.).

2. Anote cada medida. Subtraia as medidas C1 da C3.
A diferença entre os dois números determina quantas
anilhas são necessárias. O lado com o maior número
determina a localização da anilha. Consulte a tabela
8.3 Anilhas necessárias (MD n. 245199 e MD n.
164061) , página 345.

3. Quando concluído, repita o passo 2., página 344 e
subtraia as medidas C2 da C4 para ver se anilhas
são necessárias.

Figura 8.224: Localização da inspeção
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NOTA:
Há duas anilhas disponíveis: MD n. 245199, com
espessura de 0,6 mm (0,02 pol.), e MD n. 164061, com
espessura de 1,2 mm (0,05 pol.).

Tabela 8.3 Anilhas necessárias (MD n. 245199 e MD
n. 164061)

C1-C3 C2-C4

Sem anilhas
0-2 mm

(0-0,08 pol.)
0-2 mm

(0-0,08 pol.)

Anilha MD
n. 245199

(qtd: 1)

2-3 mm
(0,08-0,12 pol.)

2-3 mm
(0,08-0,12 pol.)

Anilha MD
n. 164061

(qtd: 1)

3-4 mm
(0,12-0,16 pol.)

3-4 mm
(0,12-0,16 pol.)

Anilha MD
n. 164061

(qtd: 2)

4-5 mm
(0,16-0,20 pol.)

4-5 mm
(0,16-0,20 pol.)

4. Se anilhas forem necessárias, consulte 8.10.7
Instalação da anilha do disco do excêntrico, página
347 para o procedimento de instalação.

Figura 8.225: Anilha

8.10.6 Disco do excêntrico (no molinete)

Verificação da folga do braço do excêntrico

Uma folga suficiente entre os braços do excêntrico e o disco do excêntrico deve ser mantida para evitar que os
braços do excêntrico entrem em contato com o disco do excêntrico durante a operação. Se houver contato
evidente, o disco do excêntrico deve ser alinhado e/ou a folga entre os braços do excêntrico e seu disco deve
ser ajustada.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa, sempre
desligue o motor, remova a chave e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da plataforma
por qualquer motivo.

1. Ponha a plataforma em blocos de madeira de 6 pol. (150 mm) ou equivalentes.

2. Abaixe o molinete totalmente e coloque-o na posição de avanço total.

3. Desligue o motor e remova a chave.
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4. Escolha um braço do molinete e marque-o.

5. No disco do excêntrico (A), localize e marque cada
ponto de inspeção (C1, C2, C3, C4).

Figura 8.226: Localização da inspeção

6. Gire o molinete e meça a folga (C) entre o braço do
excêntrico (B) e o anel externo do excêntrico (A) em
cada ponto de inspeção.

7. Determine a inclinação do excêntrico usando as
dimensões na tabela 8.4 Anilhas necessárias (MD n.
245199 e MD n. 164061) , página 347.

8. Subtraia as medidas C1 da C3. A diferença entre
os dois números determina quantas anilhas são
necessárias. O ponto de inspeção com o maior
número determina a localização da anilha. Consulte a
tabela 8.4 Anilhas necessárias (MD n. 245199 e MD
n. 164061) , página 347.

9. Quando concluído, repita o passo 8., página 346 e
subtraia as medidas C2 da C4 para ver se anilhas
são necessárias.

Figura 8.227: Anel do excêntrico e braço do
excêntrico
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Tabela 8.4 Anilhas necessárias (MD n. 245199 e MD
n. 164061)

C1-C3 C2-C4

Sem anilhas
0-2 mm

(0-0,08 pol.)
0-2 mm

(0-0,08 pol.)

Anilha MD
n. 245199

(qtd: 1)

2-3 mm
(0,08-0,12 pol.)

2-3 mm
(0,08-0,12 pol.)

Anilha MD
n. 164061

(qtd: 1)

3-4 mm
(0,12-0,16 pol.)

3-4 mm
(0,12-0,16 pol.)

Anilha MD
n. 164061

(qtd: 2)

4-5 mm
(0,16-0,20 pol.)

4-5 mm
(0,16-0,20 pol.)

10. Se anilhas forem necessárias, consulte 8.10.7
Instalação da anilha do disco do excêntrico, página
347 para o procedimento de instalação.

11. Se nenhuma anilha for necessária e ainda houver
contato ou folga insuficiente entre o braço do
excêntrico e o anel do disco do excêntrico, consulte
8.10.9 Anilha de vedação (calço C), página 350.

Figura 8.228: Anilha

8.10.7 Instalação da anilha do disco do excêntrico

Antes de continuar, verifique se o disco do excêntrico requer anilhas (calços). Se o molinete estiver na plataforma,
consulte Verificação da folga do braço do excêntrico, página 345.

Se o molinete não estiver na plataforma e foi desmontado, consulte Verificação do disco do excêntrico (removido
do molinete), página 344.
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NOTA:
Para máquinas com o molinete na plataforma, use um
dispositivo de elevação adequado que possa suportar
aproximadamente 454 kg 1000 lbs. para apoiar o(s)
molinete(s).

1. Afrouxe as quatro porcas que prendem o disco
do excêntrico (D) ao cubo de acionamento do
molinete (A).

2. Utilizando as medidas do Verificação da folga do
braço do excêntrico, página 345, siga a Tabela
8.5 Anilhas (MD n. 245199 e MD n. 164061)
Instruções de uso, página 348 e insira a(s) anilha(s)
na(s) localização(ões) (1,2,3,4) entre o cubo de
acionamento do molinete e o disco do excêntrico de
acordo com a tabela.

3. Aperte as quatro porcas. Aplique torque de 102 Nm
(75 lbf·ft).

Tabela 8.5 Anilhas (MD n. 245199 e MD n. 164061)
Instruções de uso

C1-C3 C2-C4

Sem anilhas
0-2 mm

(0-0,08 pol.)
0-2 mm

(0-0,08 pol.)

Anilha MD
n. 245199

(qtd: 1)

2-3 mm
(0,08-0,12 pol.)

2-3 mm
(0,08-0,12 pol.)

Anilha MD
n. 164061

(qtd: 1)

3-4 mm
(0,12-0,16 pol.)

3-4 mm
(0,12-0,16 pol.)

Anilha MD
n. 164061

(qtd: 2)

4-5 mm
(0,16-0,20 pol.)

4-5 mm
(0,16-0,20 pol.)

Se C1 > C3,
insira em n. 1

Se C2 > C4,
insira em n. 2

Localização da
anilha, consulte

Figura 8.229:
Localização da

anilha, página 348

Se C1 < C3,
insira em n. 3

Se C2 < C4,
insira em n. 4

Figura 8.229: Localização da anilha

NOTA:
Caso o molinete não esteja montado, conclua os Passos 4., página 348 e 5., página 348 ao montar o
disco do excêntrico no tubo do molinete.

4. Gire manualmente o molinete e verifique as folgas outras vez entre os braços do excêntrico e o anel externo
do excêntrico.

5. Se houver muita folga entre o braço do excêntrico e o anel do disco do excêntrico, consulte 8.10.8 Inspeção do
rolamento, página 349.

6. Se nenhuma anilha for necessária e ainda houver contato ou folga insuficiente entre o braço do excêntrico e o
anel do disco do excêntrico, consulte 8.10.9 Anilha de vedação (calço C), página 350.
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8.10.8 Inspeção do rolamento

NOTA:
Use um dispositivo adequado de elevação que possa
suportar aproximadamente 454 kg (1.000 lbs.) para
apoiar o(s) molinete(s).

1. Usando o braço do molinete e os locais de inspeção
encontrados em Verificação da folga do braço do
excêntrico, página 345, gire o molinete e meça a
folga (C) entre a borda interna do rolamento de rolos
do braço do excêntrico (A) e a borda externa do anel
de disco do excêntrico (B) a cada ponto de inspeção.

2. Inspecione o rolamento de rolos do braço do
excêntrico. Caso esteja a no máximo 2 mm) (0.08
pol.) da borda do disco do excêntrico, instale um calço
(MD n. 164061) nos dois locais. Figura 8.230: Rolamento de rolos do braço do

excêntrico

3. Instale as anilhas (A) entre o cubo de acionamento
do molinete e o disco do excêntrico nos locais 2 e 4.
Esses calços empurrarão o excêntrico na direção de
seus braços.

4. Aperte as porcas novamente e gire o molinete
manualmente para verificar se os rolos estão a 2 mm
(0.08 pol.) ou mais dentro do disco do excêntrico.

5. Ajuste o torque das porcas para 102 Nm. (75 lbf·ft).

6. Gire o molinete manualmente e verifique mais uma vez
as folgas entre os rolamentos do braço do excêntrico
e o anel do disco do excêntrico externo.

Figura 8.231: Anilhas no cubo de acionamento
do molinete e disco do excêntrico
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8.10.9 Anilha de vedação (calço C)

A anilha C pode ajudar a atingir a folga necessária (A) entre a borda do excêntrico e a articulação. A folga nominal
deve ser de no mínimo 0,25 mm (0,01 pol.) e no máximo 5 mm (0,2 pol.), e deve ser aproximadamente igual em
todos os locais ao redor do excêntrico.

1. Gire o molinete manualmente e determine a folga
mínima entre o disco e o braço do excêntrico.

2. Determine a quantidade de anilhas C (MD n. 137753)
necessárias para conseguir a folga desejada.

Exemplo: Se a folga mínima não atingir 0,25 mm
(0,01 pol.), adicionar um calço (1 mm [0,04 in.])
aumentará as chances de que a folga atinja pelo
menos 1 mm (0,04 pol.). Adicionar duas anilhas
aumentará a folga para pelo menos 2 mm (0,08 pol.).

Para instalar uma anilha C, consulte Instalação de
calços - C em uma plataforma de molinete simples,
página 350 ou Instalação de um calço - C em uma
plataforma de molinete duplo, página 353. Figura 8.232: molinete

Instalação de calços - C em uma plataforma de molinete simples

1. Remova arruelas, porca, espaçador e o parafuso (A)
no braço do molinete do lado esquerdo para que o
braço e o molinete fiquem livres para movimentação.

Figura 8.233: Braçadeira do molinete
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2. Na extremidade do excêntrico, gire o molinete
para alinhar os parafusos que acoplam o centro
do excêntrico ao tubo do molinete com buracos de
acesso (A) no disco do excêntrico. Isso garante
acesso aos parafusos com uma tomada e uma
extensão.

CUIDADO

O molinete pode mudar quando o último parafuso é
removido. Mantenha as mãos e dedos longe da área
de trabalho.

Figura 8.234: Braço do molinete e disco do
excêntrico

3. Localize as forquilhas embaixo do tubo do molinete,
aproximadamente no centro do disco (A) e prenda o
tubo à empilhadeira com uma corrente (B) ou localize
a funda ao redor do tubo do molinete e anexe a
empilhadeira ou equivalente.

4. Levante um pouco as forquilhas para retirar peso do
molinete.

Figura 8.235: Empilhadeira e molinete
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5. Remova quatro parafusos de 1/2 pol. e as arruelas (A)
unindo o cubo do excêntrico ao tubo do molinete
usando o furo de acesso no disco do excêntrico.
Gire o molinete conforme necessário. Reposicione o
dispositivo de elevação, se necessário, para permitir
que o molinete gire.

6. Instale dois parafusos de 1/2 pol. nos furos de
alavanca no cubo do excêntrico e gire-o para mover o
cubo do excêntrico para longe do tubo do molinete.

7. Continue movendo o molinete para fora até que o
flange do eixo esteja exposto.

CUIDADO

Assegure-se de que o molinete esteja apoiado
quando o flange e o molinete forem retirados. NÃO
retire o molinete completamente do flange.

8. Remova os parafusos dos buracos de alavanca.

9. Aplique Loctite® n. 243 aos quatro parafusos de
1/2 pol. e instale com arruelas de pressão pelo centro
do excêntrico.

Figura 8.236: Centro do excêntrico e tubo do
molinete

10. Instale os calços - C (A) conforme determinado em
8.10.9 Anilha de vedação (calço C), página 350.

Figura 8.237: Calços - C
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11. Alinhe os parafusos com buracos no tubo do molinete
e deslize o molinete no eixo enquanto encaixa os rolos
da barra de dedos no disco de excêntrico.

12. Instale os parafusos (A) no tubo do molinete
assegurando que os calços estão no lugar.

13. Ajuste o torque dos parafusos para 108 Nm (80 lbf·ft).

14. Remova a tipóia/garfos de apoio do tubo do molinete.

15. Manualmente rotacione o molinete e verifique se há
interferências com as partes móveis.

Figura 8.238: Centro do excêntrico e tubo do
molinete

16. Recoloque a braçadeira do braço do molinete à
estrutura com um parafuso de cabeça sextavada de
3/4 pol., espaçador, arruelas e porca (A). Aplique
torque de 366 Nm (282 lbf·ft).

Figura 8.239: Braçadeira do molinete

Instalação de um calço - C em uma plataforma de molinete duplo

Molinete do lado direito

1. Localize a funda ao redor do tubo do molinete do
lado direito aproximadamente no centro do disco (A)
e anexe a empilhadeira ou equivalente, ou localize as
forquilhas embaixo do tubo do molinete e prenda o
tubo à empilhadeira com uma corrente.

2. Levante um pouco as forquilhas para retirar peso do
molinete.

NOTA:
Braços do molinete fora de borda nas plataformas
FD75 FlexDraper® não estão fixados. Prossiga para
o passo 4., página 354.

Figura 8.240: A funda ao redor do tubo do
molinete
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3. Remova o parafuso (A) no braço do molinete do lado
direito para que o braço do molinete fique livre para
movimentação.

Figura 8.241: Braço da cinta do lado direito

4. Na extremidade do excêntrico, gire o molinete
para alinhar os parafusos que acoplam o centro
do excêntrico ao tubo do molinete com buracos de
acesso no disco do excêntrico. Isso garante acesso
aos parafusos com uma tomada de extensão.

Figura 8.242: Braço do molinete e disco do
excêntrico

CUIDADO

O molinete pode mudar quando o último parafuso é
removido. Mantenha as mãos e dedos longe da área
de trabalho.

5. Remova quatro parafusos de 1/2 pol. e as arruelas (A)
unindo o cubo do excêntrico ao tubo do molinete
usando o furo de acesso no disco do excêntrico.
Gire o molinete conforme necessário. Reposicione o
dispositivo de elevação, se necessário, para permitir
que o molinete gire.

6. Instale dois parafusos de 1/2 pol. nos furos de
alavanca no cubo do excêntrico e gire-o para mover o
cubo do excêntrico para longe do tubo do molinete.

7. Continue movendo o molinete para fora até que o
flange do eixo esteja exposto.

Figura 8.243: Centro do excêntrico e tubo do
molinete
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CUIDADO

Assegure-se de que o molinete esteja apoiado
quando o flange e o molinete forem retirados. NÃO
retire o molinete completamente do flange.

8. Remova os parafusos dos buracos de alavanca.

9. Aplique Loctite® n. 243 aos quatro parafusos de
1/2 pol. e instale com arruelas de pressão pelo centro
do excêntrico.

10. Instale os calços - C (A) conforme determinado em
8.10.9 Anilha de vedação (calço C), página 350.

Figura 8.244: Calços - C

11. Alinhe os parafusos com buracos no tubo do molinete
e deslize o molinete no eixo enquanto encaixa os rolos
da barra de dedos no disco de excêntrico.

12. Instale os parafusos (A) no tubo do molinete
assegurando que os calços estão no lugar.

13. Ajuste o torque dos parafusos para 108 Nm (80 lbf·ft).

14. Remova a tipóia/garfos de apoio do tubo do molinete.

15. Manualmente rotacione o molinete e verifique se há
interferências com as partes móveis.

Figura 8.245: Centro do excêntrico e tubo do
molinete
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Molinete do lado esquerdo

1. Localize a funda ao redor do tubo do molinete do
lado direito aproximadamente no centro do disco (A)
e anexe a empilhadeira ou equivalente, ou localize as
forquilhas embaixo do tubo do molinete e prenda o
tubo à empilhadeira com uma corrente.

2. Levante um pouco as forquilhas para retirar peso do
molinete.

NOTA:
Se os braços do molinete fora de borda nas
plataformas FD75 FlexDraper®® não estiverem
fixados, prossiga para o passo 4., página 356.

Figura 8.246: A funda ao redor do tubo do
molinete

3. Remova o parafuso (A) no braço do molinete do lado
esquerdo para que o braço do molinete fique livre
enquanto o molinete é removido.

Figura 8.247: Braço da cinta do lado esquerdo

4. Na extremidade do excêntrico, gire o molinete
para alinhar os parafusos que acoplam o centro
do excêntrico ao tubo do molinete com buracos de
acesso no disco do excêntrico. Isso garante acesso
aos parafusos com uma tomada de extensão.

Figura 8.248: Extremidade do excêntrico
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CUIDADO

O molinete pode mudar quando o último parafuso é
removido. Mantenha as mãos e dedos longe da área
de trabalho.

5. Remova quatro parafusos de 1/2 pol. e as arruelas (A)
unindo o cubo do excêntrico ao tubo do molinete
usando o furo de acesso no disco do excêntrico.
Gire o molinete conforme necessário. Reposicione o
dispositivo de elevação, se necessário, para permitir
que o molinete gire.

6. Instale dois parafusos de 1/2 pol. nos furos de
alavanca no cubo do excêntrico e gire-o para mover o
cubo do excêntrico para longe do tubo do molinete.

7. Continue movendo o molinete para fora até que o
flange do eixo esteja exposto.

Figura 8.249: Centro do excêntrico e tubo do
molinete

CUIDADO

Assegure-se de que o molinete esteja apoiado
quando o flange e o molinete forem retirados. NÃO
retire o molinete completamente do flange.

8. Remova os parafusos dos buracos de alavanca.

9. Aplique Loctite® n. 243 aos quatro parafusos de
1/2 pol. e instale com arruelas de pressão pelo centro
do excêntrico.

10. Instale os calços - C (A) conforme determinado em
8.10.9 Anilha de vedação (calço C), página 350.

Figura 8.250: Anilha de vedação
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11. Alinhe os parafusos com buracos no tubo do molinete
e deslize o molinete no eixo enquanto encaixa os rolos
da barra de dedos no disco de excêntrico.

12. Instale os parafusos (A) no tubo do molinete
assegurando que os calços estão no lugar.

13. Ajuste o torque dos parafusos para 108 Nm (80 lbf·ft).

14. Remova a tipóia/garfos de apoio do tubo do molinete.

15. Manualmente rotacione o molinete e verifique se há
interferências com as partes móveis.

Figura 8.251: Centro do excêntrico e tubo do
molinete

16. VÁLIDO APENAS para D65: Reinstale parafusos nos
braços esquerdo e direito da cinta.
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9 Sistema hidráulico

9.1 Fluidos e lubrificantes recomendados

Assegure-se de que sua máquina funcione com a máxima eficiência usando apenas fluidos e lubrificantes limpos.

• Use recipientes limpos para manipular todos os lubrificantes.

• Armazene fluidos e lubrificantes em uma área protegida contra poeira, umidade e outros contaminantes.

Lubrificante Especificação Descrição Utilização Capacidades

Desempenho de alta
temperatura extrema pressão
(EP) com máximo de 1 % de

dissulfeto de molibdênio (NLGI
Categoria 2) de base lítio.

Conforme exigido,
salvo o contrário

seja indicado
—

Graxa SAE multiuso
Desempenho de alta

temperatura extrema pressão
(EP) com máximo de 10% de

dissulfeto de molibdênio (NLGI
Categoria 2) de base lítio.

Juntas deslizantes do
eixo de transmissão

—

Caixa de navalhas 2,2 litros

Óleo
lubrificante

SAE 85W-140 Categoria de serviço API GL-5 Caixa de engrenagens
de acionamento

principal
2,5 litros

Óleo
hidráulico

SAE 15W-40

Compatível com as
especificações SAE para
API Categoria SJ e óleo

de motor CH-4

Reservatório
dos sistemas de
acionamento da

plataforma

60 litros
(16 galões dos EUA)
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9.2 Teste hidráulico e reparo

9.2.1 Equipamento de teste hidráulico

Ao longo da vida útil da máquina pode ser necessário realizar vários testes hidráulicos para diagnosticar
adequadamente um problema hidráulico específico.

É mostrado o mínimo equipamento de teste necessário. O
equipamento pode ser montado a partir de componentes
hidráulicos comuns disponíveis em qualquer loja
hidráulica.

Figura 9.1: Equipamento de teste hidráulico

Equipamento de teste hidráulico

• Um medidor de fluxo capaz de analisar 0–151 L/min (40 gpm).

NOTA:
Ao usar um medidor de fluxo com uma válvula agulha, certifique-se de que esteja totalmente aberta para
os testes.

• Válvula agulha

• Um alargador (tubo) macho/montagem macho linear n. 10 JIC 37

• Um alargador (tubo) macho/montagem macho linear n. 12 JIC 37

• Duas mangueiras hidráulicas de diâmetro 1 m x 25 mm (3 ft. x 1 in.) com o mínimo de pressão de funcionamento
de 27,579 kPa (4000 psi) . As extremidades das mangueiras devem ser adaptáveis para os encaixes de tubo
fêmea n. 10 e n. 12.

• medidor de pressão 0–34,474 kPa (0–5000 psi)

• Um conjunto de acopladores lineares iniciais de 1/2 pol.
(MD n. 135206 [fêmea] e [macho])

• Um conjunto de acopladores lineares iniciais de 3/4 pol. (MD n. 135205 [macho] e MD# 135204 [fêmea].) Monte
todos os componentes citados de forma que o medidor de fluxo esteja na extremidade de saída do circuito; o
manômetro, na extremidade de entrada do circuito e a válvula agulha, no meio.

IMPORTANTE:
Use sempre equipamentos e procedimentos de apropriados ao substituir a(s) válvula(s) de alívio. Se uma válvula
de alívio estiver presa ou for levantada inadvertidamente por outra pessoa, a carcaça da bomba pode estourar.
O equipamento de teste deve ser instalado com a válvula agulha na posição aberta e a linha de retorno do
equipamento de teste orientada para a linha de drenagem da caixa T3 ou T4 (retorno direto ao tanque).
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Equipamento de teste mais precisos são recomendados.

Equipamento de teste adicional

O kit de teste Parker Service Master Easy 340 é
o equipamento de teste recomendado. Consulte
seu revendedor autorizado da Parker para maiores
informações. www.parker.com.

O medidor Parker Service Master Easy é ideal para
uso com sistemas hidráulicos e pneumáticos. Este
instrumento multicanal tem a capacidade de armazenar
até 1.000.000 pontos de dados relacionados à pressão,
fluxo, temperatura e velocidade de rotação. O kit inclui:

• O medido Parker’s service master easy

• Caixa

• Dois transdutores

• Dois cabos para transdutores

• Fonte

• Software Sensowin 6.0

• Cabo de interface USV

• Manual de operação

Figura 9.2: Equipamento de teste hidráulico

214362 361 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

9.3 Blocos de válvulas

9.3.1 Bloco Bosch (MD n. 187791)

O bloco da Bosch (MD n.187791) é substituído pelo Kit de conversão do bloco CA25 (MD n. 248245).

Figura 9.3: MD #187791
A - Válvula direcional (MD n. 174929) V3.1 B - Entrada T C - Entrada R
D - Entrada SD E - Entrada M1 F - Válvula de retenção (MD n. 174930) V4
G - Entrada M2 H - Válvula de retenção (MD n. 174927) V1 I - Válvula direcional (MD n. 174929) V3.2
J - Filtro (MD n.123989) K - Entrada SDG L - Entrada M1G
M - Entrada M2G N - Entrada PG O - Válvula de controle de vazão (MD n. 174933) V7
P - Entrada SG Q - Compensador de Pressão (MD n. 174932) V6 R - Válvula de retenção (MD n. 174936) V9
S - Válvula compensadora (MD n. 174935) V8 T - Válvula de retenção (MD n. 174931) V5 U - Entrada S
V - Válvula de retenção (MD n. 174928) V2 W - Entrada P X - Válvula de retenção (MD n. 174937) V10
Y - Esfera da alavanca (MD n. 174934) V7.1
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Tabela 9.1 Peças de reparo do bloco Bosch

Número de
peça

Etiqueta
de entrada

Descrição Torque de instalação Tamanho da chave

MD #174927 V1
Válvula de retenção

34 kPa (5 psi)
34-41 Nm (25–30 lbf·ft) 26 mm (1 pol.)

MD #174928 V2
Válvula de retenção

34 kPa (5 psi)
68-75 Nm (50-55 lbf·ft) 38 mm (1-1/2 pol.)

MD #174929 V3.1, V3.2
Controle da válvula

direcional 34 kPa (80 psi)
47-54 Nm (35-40 lbf·ft) 27 mm (1-1/16 pol.)

MD #174930 V4
Alívio da esteira central

9653 kPa (1.400 psi)
41-47 Nm (30-35 lbf·ft) 26 mm (1 pol.)

MD #174931 V5
Alívio da esteira central
17.237 kPa (2.500 psi)

41-47 Nm (30-35 lbf·ft) 26 mm (1 pol.)

MD #174932 V6 Válvula compensadora 47-54 Nm (35-40 lbf·ft) 27 mm (1-1/16 pol.)

MD #174933 V7
Controle de fluxo da

esteira lateral
27-34 Nm (20-25 lbf·ft) 26 mm (1 pol.)

MD #174935 V8 Válvula compensadora 68-75 Nm (50-55 lbf·ft) 34 mm (1-5/16 pol.)

MD #174936 V9
Válvula de retenção 207

kPa (30 psi)
102-108 Nm (75–80 lbf·ft) 38 mm (1-1/2 pol.)

MD #174937 V10
Válvula de retenção

55 kPa (8 psi)
102-108 Nm (75–80 lbf·ft) 34 mm (1-5/16 pol.)
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9.3.2 Bloco Parker (MD n. 245119) 2015 e anteriores

O Bloco Parker MD n. 245119 é substituído pelo MD n. 279490.

Figura 9.4: Bloco Parker (MD n. 245119)
A - Entrada POC (P.O. Válvula de retenção MD n. 220948) B - Entrada CV1 (Válvula de retenção MD n. 220949)
C - Entrada CV5 (Válvula de retenção MD n. 245117) D - Entrada CV1 (P.O Válvula de retenção MD n. 220951)
E - Entrada FC (Compensador de Pressão MD n. 245157) F - Válvula de agulha (MD n. 220953)
G - Entrada LE3 (Válvula de carretel tipo lógica MD n. 220954) H - Entrada LE2 (Válvula de gatilho tipo lógica MD n. 220955)
I - Filtro (MD n. 151975) J - Entrada T (Encaixe MD n. 135980)
K - Entrada SD (Encaixe MD n. 30695) L - Entrada R (Encaixe MD n. 21828)
M - Entrada S (Encaixe MD n. 30970) N - Entrada CV2 (Válvula de retenção MD n. 220956)
O - Entrada LE1 (Válvula de carretel tipo lógica MD n. 220957) P - Entrada CV4 (Válvula de retenção MD n. 220958)
Q - Entrada CV3 (Válvula de retenção MD n. 220471) R - Entrada M1 (MD n. 30695)
S - Entrada M2 (MD n. 30695) T - Entrada P (MD n. 30695)
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Tabela 9.2 Bloco Parker (MD n. 245119) Peças para reparo

Ref.
Número de

peça
Etiqueta de

entrada
Descrição

Torque de
instalação

Número do kit
de vedação

1 MD #220948 POC Válvula de retenção P.O. 20 Nm (15 lbf·ft) MD #220959

2 MD #220949 CV1
Válvula de alívio 35 kPa

(5 psi)
50-56 Nm (37-41

lbf·ft)
MD #220960

3 MD #245117 CV5
Válvula de alívio 35 kPa

(5 psi)
28 Nm (21 lbf·ft) MD #245158

4 MD #220951 RV1
Válvula de alívio P.O
17.2 MPa (2500 psi)

(esteira lateral)

50-56 Nm (37-41
lbf·ft)

MD #220960

5 MD #220471 RV2
Válvula de alívio P.O
9.7 MPa (1400 psi)

(esteira central)

50-56 Nm (37-41
lbf·ft)

MD #220960

6 MD #245157 FC Compensador de prioridade 22 Nm (16 lbf·ft) MD #245159

7 MD #220953 NV Válvula de agulha 22 Nm (16 lbf·ft) MD #220962

8 MD #220954 LE3
Carrinho, carretel tipo lógica

172 (25 psi)
80-88 Nm (60-65

lbf·ft)
MD #220963

9 MD #220955 LE2
Carrinho, gatilho tipo lógica

103 kPa (15 psi)
88-95 Nm (65-70

lbf·ft)
MD #220964

10 MD #151975 Filtro 7 Nm (5 lbf·ft)

11 MD #135980 T
-16 Cotovelo giratório

con. rosca reta
137-150 Nm

(101-111 lbf·ft)

12 MD #30695
Encaixe P,

SD, M1, M2,
JIC -10 para SAE-10

42-47 Nm (31-35
lbf·ft)

13 MD #21828 R -16 Con. rosca reta
137-150 Nm

(101-111 lbf·ft)

14 MD #30970 S
Encaixe, -12 90 deg.

para JIC
75-80 Nm (55-59

lbf·ft)

15 MD #220956 CV2
Válvula de alívio 69 kPa

(10 psi)
31-37 Nm (23-27

lbf·ft)
MD #220965

16 MD #220957 LE1
Elemento de lógica tipo

emenda (não)
80-88 Nm (60-65

lbf·ft)
MD #220963

17 MD #220958 CV4
Válvula de alívio 55 kPa

(8 psi)
54 Nm (40 lbf·ft) MD #220961

18 MD #245117 CV3
Válvula de alívio 35 kPa

(5 psi)
28 Nm (21 lbf·ft) MD #245158

214362 365 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

9.3.3 Bloco Parker (MD n. 279490) 2016 e mais recentes

Figura 9.5: Bloco Parker (MD n. 279490)
A - Entrada POC (P.O. Válvula de retenção MD n. 220948) B - Entrada CV1 (Válvula de retenção MD n. 220949)
C - Entrada CV5 (Válvula de retenção MD n. 245117) D - Entrada CV1 (P.O Válvula de retenção MD n. 220951)
E - Entrada FC (Compensador de Pressão MD n. 245157) F - Válvula de agulha (MD n. 220953)
G - Entrada LE3 (Válvula de carretel tipo lógica MD n. 279491) H - Entrada LE2 (Válvula de gatilho tipo lógica MD n. 220955)
I - Filtro (MD n. 151975) J - Entrada T (Encaixe MD n. 135980)
K - Entrada SD (Encaixe MD n. 30695) L - Entrada R (Encaixe MD n. 21828)
M - Entrada S (Encaixe MD n. 30970) N - Entrada CV2 (Válvula de retenção MD n. 220956)
O - Entrada LE1 (Válvula de carretel tipo lógica MD n. 220957) P - Entrada CV4 (Válvula de retenção MD n. 220958)
Q - Entrada CV3 (Válvula de retenção MD n. 220471) R - Entrada M1 (MD n. 30695)
S - Entrada M2 (MD n. 30695) T - Entrada P (MD n. 30695)
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Tabela 9.3 Bloco Parker (MD n. 279490) Peças para reparo

Ref.
Número de

peça
Etiqueta de

entrada
Descrição

Torque de
instalação

Número do kit
de vedação

1 MD #220948 POC Válvula de retenção P.O. 20 Nm (15 lbf·ft) MD #220959

2 MD #220949 CV1
Válvula de retenção 35

kPa (5 psi)
50-56 Nm (37-41

lbf·ft)
MD #220960

3 MD #245117 CV5
Válvula de alívio 35 kPa

(5 psi)
28 Nm (21 lbf·ft) MD #245158

4 MD #220951 RV1
Válvula de alívio P.O
17.2 MPa (2500 psi)

(esteira lateral)

50-56 Nm (37-41
lbf·ft)

MD #220960

5 MD #220471 RV2
Válvula de alívio P.O
9.7 MPa (1400 psi)

(esteira central)

50-56 Nm (37-41
lbf·ft)

MD #220960

6 MD #245157 FC Compensador de prioridade 22 Nm (16 lbf·ft) MD #245159

7 MD #220953 NV Válvula de agulha 22 Nm (16 lbf·ft) MD #220962

8 MD #279491 LE3
Carrinho, carretel tipo lógica

345 kPa (50 psi)
80-88 Nm (60-65

lbf·ft)
MD #220963

9 MD #220955 LE2
Carrinho, gatilho tipo lógica

103 kPa (15 psi)
88-95 Nm (65-70

lbf·ft)
MD #220964

10 MD #151975 Filtro 7 Nm (5 lbf·ft)

11 MD #135980 T
-16 Cotovelo giratório

con. rosca reta
137-150 Nm

(101-111 lbf·ft)

12 MD #30695
Encaixe P,

SD, M1, M2,
JIC -10 para SAE-10

42-47 Nm (31-35
lbf·ft)

13 MD #21828 R -16 Con. rosca reta
137-150 Nm

(101-111 lbf·ft)

14 MD #30970 S
Encaixe, -12 90 deg.

para JIC
75-80 Nm (55-59

lbf·ft)

15 MD #220956 CV2
Válvula de alívio 69 kPa

(10 psi)
31-37 Nm (23-27

lbf·ft)
MD #220965

16 MD #220957 LE1
Elemento de lógica tipo

emenda (não)
80-88 Nm (60-65

lbf·ft)
MD #220963

17 MD #220958 CV4
Válvula de alívio 55 kPa

(8 psi)
54 Nm (40 lbf·ft) MD #220961

18 MD #245117 CV3
Válvula de alívio 35 kPa

(5 psi)
28 Nm (21 lbf·ft) MD #245158
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9.3.4 Válvula seletora (MD n. 220535)

A válvula seletora usa um interruptor montado na cabine e três solenóides para desviar o fluxo para a função
correta.

Figura 9.6
A - Entrada B1 (Cotovelo n. 30282) B - Entrada B2 (Cotovelo n. 30282) C - Entrada A2 (Cotovelo n. 30282)
D - Entrada A1 (Cotovelo n. 30282) E - Entrada P1 (Cotovelo n. 30282) F - Entrada P2 (Cotovelo n. 30282)
G - Bobina – Válvula (MD n. 174941) H - Válvula – Solenoide (MD n. 174940) J - Válvula de checagem (MD n. 174938)
K - Válvula – solenoide (MD n. 174939)

Para obter mais informações, consulte 9.4.6 Válvula seletora, página 414.
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9.3.5 Válvula de deslocamento do deque (MD n. 145983)

Figura 9.7: Válvula de deslocamento do deque (MD n. 145983)
A - Porta A B - Porta B P - Bobina (MD n. 132783) D - Porta D
E - Porta E F - Válvula (MD n. 132782) G - Porta G H - Porta H
J - Porta J K - Porta K L - Porta L M - Porta M
N - Válvula (MD n. 132782) P - Bobina (MD n. 132783) Q - Plugue (MD n. 100577) R - Plugue (MD n. 102711)
S - Orifício (MD n. 132784)
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9.3.6 Válvula Hidráulica Lexion (MD n. 129963)

A válvula hidráulica Lexion (MD n. 129963) é padrão em todas as plataforma de esteiras configuradas da Lexion.
Sua finalidade é direcionar o fluxo de óleo para a função apropriada do molinete, como levantar/abaixar e
avançar/recuar o molinete.

Figura 9.8: MD #129963
A - V1 (Levantar molinete) B - V2 (Baixar molinete)
C - V3 (Molinete traseiro) D - V4 (Molinete dianteiro)
E- Verificação operada pelo piloto (POC1) (localizada na Porta B2) F - Verificação operada pelo piloto (POC2) (localizada na Porta A2)
G - Porta T H - Porta P
J- Válvula de retenção K - Porta A1 (levantar molinete)

Consulte Bloco de válvula multiacoplador Lexion, página 583 para mais informações.
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9.3.7 Operado por piloto (P.O.) Válvula de retenção (MD n. 279163) para
colheitadeiras John Deere

Figura 9.9: MD #279163
A - Bloco (MD n. 279227) B - P.O. Cartucho da válvula de retenção MD n. 279228)

Consulte Multiacoplador John Deere Séries S e T, página 585 para mais informações.
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9.4 Sistema hidráulico do adaptador

O adaptador para colheitadeira CA25 foi projetado para
fornecer energia hidráulica suficiente para acionar a
navalha e os motores do acionamento da esteira tanto na
plataforma quanto no adaptador.

Figura 9.10: CA25

O eixo da colheitadeira no lado esquerdo do alimentador
aciona uma caixa de engrenagem (A) que alimenta um
conjunto de bomba dupla (B). A primeira bomba (C) é de
pistão com deslocamento variável (programada para 23.8
cc/rev para colheitadeiras Challenger, Gleaner, Lexion, e
Massey Ferguson; e para 31 cc/rev para todas as outras
colheitadeiras) que alimenta um motor hidráulico com
deslocamento de 100 cc (6.1 cu in) na plataforma que, por
sua vez, aciona as navalhas.

NOTA:
Nas plataformas de navalha dupla FD75 de 40 e 45 pés
e D65 de 45 pés, há dois motores de acionamento da
navalha.

O deslocamento da bomba do pistão é definido de fábrica
de forma que uma velocidade adequada da navalha é
atingida para a colheitadeira específica em uso. Pode
ser ajustado para aumentar a velocidade da navalha
especialmente para plataformas de acionamento de
navalha dupla ou quando estruturas de transição forem
modificadas.

A segunda bomba (D) é de engrenagens que fornece
27–34 L/min (7–9 gpm) (relativo à velocidade do eixo do
alimentador) de óleo hidráulico para o bloco da válvula
hidráulica (E) localizada no lado esquerdo do adaptador.
Esse óleo então alimenta a esteira central seguida pelas
esteiras laterais esquerda e direita na plataforma.

Figura 9.11: Bombas CA25
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NOTA:
Adaptadores para colheitadeiras Challenger, Gleaner,
Massey Ferguson e Lexion vêm equipados com uma
bomba de engrenagens de 11 cc. Adaptadores para
todas as outras marcas de colheitadeiras com modelos
anteriores a 2017 são equipadas com bombas de
engrenagens de 16 cc. Adaptadores para colheitadeiras
John Deere (2017 e mais recentes) serão equipados
com uma bomba de engrenagem de 19 cc.

A velocidade das esteiras laterais é controlada utilizando
uma válvula de fluxo (A) tipicamente configurada para
uma posição intermediária. Qualquer vazão de óleo
em excesso que não estiver sendo utilizada será então
escoada de volta para o tanque por meio da válvula de
descarga.

O molinete na plataforma não é alimentado pelo
sistema hidráulico do adaptador e depende do sistema
hidráulico de alimentação da colheitadeira. Para mais
informações, consulte o manual do fabricante de serviços
da colheitadeira.

NOTA:
Se ocorrer um problema óbvio no sistema como a esteira
ou o sem fim não girarem, verifique todos os rolamentos
ou engates mecânicos como parafusos de fixação e/ou
chavetas antes de iniciar o diagnóstico de um problema
no sistema hidráulico.

Figura 9.12: Bombas CA25

9.4.1 Temperatura do óleo do adaptador

Verifique a temperatura do óleo do adaptador usando um
termômetro digital. Verifique a temperatura acima da linha
de sucção da bomba do pistão (A).

Se a temperatura do óleo em campo for 27°C (80ºF) ou
inferior à temperatura ambiente, está tudo normal.

Se a temperatura do óleo em campo for 27-38°C (80ºF)
acima da temperatura ambiente, procure o motivo.
Pode haver um problema ou o equipamento pode estar
operando em condições excepcionais.

Se a temperatura do óleo em campo for maior do que 38°C
(100ºF) acima da temperatura ambiente, a unidade requer
testes hidráulicos, pois o óleo está superaquecendo.

Exemplo: Filtros bloqueados, baixo nível de fluido,
restrição das linhas.

Figura 9.13: Linha de sucção da bomba
do pistão
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9.4.2 Reservatório

Verificação do nível do óleo no reservatório hidráulico

Verifique o nível do óleo hidráulico no reservatório a cada 25 horas.

1. Verifique o nível do óleo nos visores inferior (A) e
superior (B) com a barra de corte tocando o solo.

NOTA:
Verifique o nível quando o óleo estiver frio e com
união central recolhida.

2. Certifique-se de que o óleo esteja em nível adequado
para o terreno conforme segue:

• Terreno acidentado (C): Mantenha o nível de
modo que o visor inferior (A) fique preenchido, e
o visor superior (B) esteja preenchido em mais
da metade.

• Terreno normal (D): Mantenha o nível de modo
que o visor inferior (A) fique preenchido, e o visor
superior (B) esteja vazio.

• Nível do solo (E): Para inclinações de 6 graus
ou menos, o nível do óleo poderá ser mantido
ligeiramente baixo se desejado. Mantenha o nível
de modo que o visor inferior (A) fique cheio até a
metade ou pouco acima da metade.

NOTA:
Pode ser necessário reduzir levemente o nível
de óleo quando a temperatura ambiente estiver
acima de 35°C (95°F) para evitar o excesso de
vazão no respirador quando as temperaturas
normais de operação forem atingidas.

Figura 9.14: Visor do nível do óleo

Adição de óleo ao reservatório hidráulico

Siga este procedimento para repor o nível de óleo no reservatório hidráulico. Para trocar o óleo hidráulico,
consulte Troca do óleo no reservatório hidráulico, página 375.

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.
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1. Desligue o motor da colheitadeira e remova a chave
da ignição.

2. Limpe qualquer sujeira ou detritos da tampa de
abastecimento (A).

3. Solte e remova a tampa de abastecimento (A) girando
no sentido anti-horário.

4. Adicione óleo morno (aproximadamente 21°C [70°F]
e preencha até o nível necessário. Consulte 9.1
Fluidos e lubrificantes recomendados, página 359
para especificações.

IMPORTANTE:
O óleo morno fluirá melhor pela tela do que o óleo
frio. NÃO remova a tela.

5. Reinstale a tampa de abastecimento (A).

Figura 9.15: Tampa de abastecimento do
reservatório de óleo

Troca do óleo no reservatório hidráulico

Troque o óleo hidráulico do reservatório a cada 1000 horas de uso ou 3 anos (o que ocorrer primeiro).

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Separe a plataforma do adaptador. Consulte 13
Acoplamento/Desacoplamento da plataforma, página
813.

2. Eleve o alimentador e engate os apoios de segurança
do cilindro de elevação.

3. Coloque um recipiente de tamanho adequado (de pelo
menos 30 litros [8 galões americanos]) sob cada um
dos dois tampões (A) de drenagem de óleo localizado
na base de cada lado da estrutura.

4. Usando um soquete hexagonal de 1-1/2 polegadas,
remova os bujões de drenagem de óleo (A), permitindo
a drenagem do óleo.

5. Reposicione os plugues de drenagem de óleo (A)
quando o reservatório estiver vazio.

6. Troque o filtro de óleo se necessário. Consulte Troca
do filtro de óleo, página 376.

7. Adicione aproximadamente 60 litros (16 galões
americanos de óleo ao reservatório. Consulte Adição
de óleo ao reservatório hidráulico, página 374.

Figura 9.16: Dreno do reservatório
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Troca do filtro de óleo

Troque o filtro de óleo após as primeiras 50 horas de operação e daí em diante a cada 250 horas.

Obtenha o kit de serviço do filtro (MD n. 183620). O kit inclui um elemento de filtro, um O-ring e uma junta de corte
quadrado. O O-ring deve ser usado SOMENTE com blocos hidráulicos Bosch. A junta de corte quadrado deve ser
usada para todas as outras aplicações.

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Retire os cinco parafusos (A) e remova a tampa (B).

Figura 9.17: Tampa hidráulica do adaptador

2. Limpe em torno das superfícies de contato do filtro (B)
e do bloco (A).

3. Remova o filtro rotativo (B) e limpe a porta do filtro
exposta no bloco (A).

Figura 9.18: Adaptador hidráulico
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4. Apenas para Bloco Parker: Se o encaixe de
adaptação (A) (MD n. 245160) necessitar de
substituição, serão necessárias duas porcas (1 1 /
2-16 UN-2A) para ajustar corretamente o encaixe ao
bloco. Para instalar um encaixe de adaptação, siga
estes passos:

a. Enrosque o novo encaixe de adaptador (A)
(MD n. 245160) no bloco (B).

b. Rosqueie uma porca aproximadamente 13 mm
(0.5 polegadas) no encaixe do adaptador de filtro.

c. Aperte a segunda porca conforme a primeira e
torça até 81-88 Nm (60-65 lbf-pés). Tire as duas
porcas. Figura 9.19: Bloco Parker

5. Gire o filtro para dentro do bloco (A) até que o anel
O-ring toque a superfície de contato. Aperte o filtro
uma volta adicional de 1/2 a 3/4 manualmente.

IMPORTANTE:
NÃO use uma chave de filtro para instalar o filtro.
Apertar demais pode danificar o O-ring e o filtro.

Figura 9.20: Adaptador hidráulico

6. Reinstale a tampa (B) com os cinco parafusos (A).

Figura 9.21: Adaptador hidráulico
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9.4.3 Esquema hidráulico do adaptador: Bosch

A linha vermelha se refere à Pressão, a linha azul se refere ao Retorno, a linha amarela se refere à Sucção, e a
linha verde se refere à Drenagem da Caixa.

Figura 9.22: Esquema hidráulico do adaptador: Bosch
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior (UCA) F - Retorno da plataforma 3/4 pol.
F - Pressão da esteira 1/2 pol. F - Motor da esteira central H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol.
J - Retorno de drenagem da caixa 3/8 pol. K - Sucção 1,5 pol. M - Reservatório
N - Ajuste o fluxo da bomba para alcançar P - Ajustar para a recomendação Q - Elemento do filtro giratório da vedação O-Ring
62.1 L/min (16,4 gpm) a 6.2–13.8 MPa Velocidade do alimentador
(900–2000 psi)
R - Controle de fluxo 1/2 volta S - Travas para o reverso das navalhas T - Deslocar para frente
U - Deslocar para trás V - gpm de avanço depende do modelo da

colheitadeira
W - alívio de proteção da bomba 22.1 MPa
(3200 psi)X - Bomba de acionamento da engrenagem da

esteira

214362 378 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

Operação dianteira Bosch

Operação de avanço (navalha): Bosch

Figura 9.23: Operação de avanço (navalha): Bosch
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior (UCA) F - Retorno da plataforma 3/4 pol.
F - Pressão da esteira 1/2 pol. F - Motor da esteira central H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol.
K - Drenagem de Caixa 3/8 pol. L - Sucção 1,5 pol. M - Reservatório
N - Ajuste da bomba para 62,1 L/min (16,4 gpm) P - Ajustar ao alimentador recomendado Q - Elemento do filtro giratório da vedação O-Ring
a 6,2-13,8 MPa (900-2000 psi) Velocidade do alimentador
R - 1/2 de volta no controle de fluxo S - Fecha para reversão da navalha T - Mudança para a frente
U - Mudança de marcha ré V - gpm de avanço depende do modelo da

colheitadeira
W - alívio de proteção da bomba 22.1 MPa
(3200 psi)

Sucção (L) a partir da bomba da caixa de navalhas alimenta o óleo para os motores da caixa de navalhas (A/B). O
óleo sai do motor direito do acionamento da caixa de navalhas (B), volta ao bloco, em seguida passa por V8, pelo
filtro e, por último, por V2 ou V10. V10 tem uma maior pressão de craqueamento, então o óleo passa primeiro por
V2.
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Operação de avanço (esteira): Bosch

Figura 9.24: Operação de avanço (esteira): Bosch
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior (UCA) F - Retorno da plataforma 3/4 pol.
F - Pressão da esteira 1/2 pol. F - Motor da esteira central H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol.
J - Retorno de drenagem da caixa 3/8 pol. K - Sucção 1,5 pol. M - Reservatório
N - Ajuste o fluxo da bomba para alcançar P - Ajustar ao alimentador recomendado Q - Elemento do filtro giratório da vedação O-Ring
62.1 L/min (16,4 gpm) a 6.2–13.8 MPa Velocidade do alimentador
(900–2000 psi)
R - Controle de fluxo 1/2 volta S - Travas para o reverso das navalhas T - Deslocar para frente
U - Deslocar para trás V - gpm de avanço depende do modelo da

colheitadeira
W - alívio de proteção da bomba 22.1 MPa
(3200 psi)
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O óleo entra na bomba de engrenagem da válvula de retenção V2. O óleo sai da bomba de engrenagens e entra no
bloco na porta P. O óleo piloto desloca V3.2 e continua até V3.1. Com o conjunto de alívio de pressão, o óleo entra
no motor da esteira central. V5 é definido para aliviar, o que força o óleo a entrar V3.2. A velocidade da esteira
lateral é ajustada em V7.1 O óleo desnecessário retorna ao tanque por meio do escape do controle de fluxo (V6).
O óleo sai do bloco em SD para rodar os motores das esteiras laterais. O óleo sai do circuito da esteira lateral e
funde com o fluxo de retorno do acionamento da navalha antes de passar pelo bloco e retornar ao reservatório ou
circuito de unidade das esteiras laterais.

Alívio da esteira central (9653 kPa [1400 psi] acima da
pressão da esteira)

Se a pressão hidráulica no motor da esteira central exceder
9652 kPa (1400 psi) acima da pressão de execução, V4
abrirá e todo o óleo será desviado do motor da esteira
central. A esteira central para de rodar, mas ambas
esteiras laterais continuam operando normalmente.

Para testar o alívio de pressão de V4, consulte Teste da
pressão da esteira central (Bosch), página 410.

Figura 9.25: Bloco Bosch

Alivio da esteira lateral

Se a pressão hidráulica do motor da esteira lateral exceder
17,236 kPa (2500 psi), V5 se abre e o óleo é desviado dos
motores da esteira lateral e retorna ao tanque. A esteira
lateral parará de girar. Todavia, a esteira central continuará
a operar normalmente.

Para testar o alívio de pressão de V5, consulte Teste da
pressão da esteira central (Bosch), página 410.

Figura 9.26: Bloco Bosch
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Operação dianteira (navalha e esteira): Bosch

Figura 9.27: Operação dianteira (navalha e esteira): Bosch
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior (UCA) G - Retorno da plataforma 3/4 pol.
F - Pressão da esteira 1/2 pol. F - Motor da esteira central H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol.
J - Retorno de drenagem da caixa 3/8 pol. K - Sucção 1,5 pol. M - Reservatório
N - Ajuste o fluxo da bomba para alcançar P - Ajustar para a recomendação Q - Elemento do filtro giratório da vedação O-Ring
62.1 L/min (16,4 gpm) a 6.2–13.8 MPa Velocidade do alimentador
(900–2000 psi)
R - Controle de fluxo 1/2 volta S - Travas para o reverso das navalhas T - Deslocar para frente
U - Deslocar para trás V - gpm de avanço depende do modelo da

colheitadeira
W - alívio de proteção da bomba 22.1 MPa
(3200 psi)
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Operação Reversa: Bosch

Quando o alimentador da colheitadeira está engatado em operação reversa, o eixo auxiliar opera em reverso.
Assim, tanto a bomba de engrenagem quanto a bomba de pistões operam em reverso.

NOTA:
Embora a bomba de pistões possa operar em reverso, ela não bombeia óleo.

Pressão de alívio

Caso a pressão do sistema exceda 17,236 kPa (2500 psi),
a válvula de alívio V5 se abrirá e o óleo fluirá de volta ao
tanque, desviando assim do motor da esteira central. Isso
significa que motor da esteira central não virará quando a
pressão do sistema exceder 17,236 kPa (2500 psi).

Para testar o alívio de pressão de V5, consulte Teste a
pressão da esteira lateral (Bosch), página 408.

Figura 9.28: Bloco Bosch
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Operação reversa (Sucção da esteira) Bosch

Figura 9.29: Operação reversa (Sucção da esteira) Bosch
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior (UCA) F - Retorno da plataforma 3/4 pol.
F - Pressão da esteira 1/2 pol. F - Motor da esteira central H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol.
J - Retorno de drenagem da caixa 3/8 pol. K - Sucção 1,5 pol. M - Reservatório
N - Ajuste o fluxo da bomba para alcançar P - Ajustar ao alimentador recomendado Q - Elemento do filtro giratório da vedação O-Ring
62.1 L/min (16,4 gpm) a 6.2–13.8 MPa Velocidade do alimentador
(900–2000 psi)
R - Controle de fluxo 1/2 volta S - Travas para o reverso das navalhas T - Deslocar para frente
U - Deslocar para trás V - gpm de avanço depende do modelo da

colheitadeira
W - alívio de proteção da bomba 22.1 MPa
(3200 psi)

O eixo secundário do alimentador inverte as direções e o óleo é puxado do reservatório através de um V1 aberto e
para o pórtico de entrada da bomba de acionamento da esteira. V10 é fechada.
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Operação reversa (esteira central) Bosch

Figura 9.30: Operação reversa (esteira central) Bosch
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior (UCA) F - Retorno da plataforma 3/4 pol.
F - Pressão da esteira 1/2 pol. F - Motor da esteira central H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol.
J - Retorno de drenagem da caixa 3/8 pol. K - Sucção 1,5 pol. M - Reservatório
N - Ajuste o fluxo da bomba para alcançar P - Ajustar para a recomendação Q - Elemento do filtro giratório da vedação O-Ring
62.1 L/min (16,4 gpm) a 6.2–13.8 MPa Velocidade do alimentador
(900–2000 psi)
R - Controle de fluxo 1/2 volta S - Travas para o reverso das navalhas T - Deslocar para frente
U - Deslocar para trás V - gpm de avanço depende do modelo da

colheitadeira
W - alívio de proteção da bomba 22.1 MPa
(3200 psi)

O óleo sai da bomba de acionamento da esteira, flui através do V3.2 e entra no motor da esteira central fazendo com
que ela gire o motor em marcha ré movendo a colheita para fora do sem fim. A pressão do óleo de funcionamento
muda V3.1.
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Operação reversa (Navalha): Bosch

Figura 9.31: Operação reversa (Navalha): Bosch
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior (UCA) F - Retorno da plataforma 3/4 pol.
F - Pressão da esteira 1/2 pol. F - Motor da esteira central H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol.
J - Motor do dreno da caixa de 3/8 polegadas. K - Sucção 1,5 pol. M - Reservatório
N - Ajuste o fluxo da bomba para alcançar P - Ajustar ao alimentador recomendado Q - Elemento do filtro giratório da vedação O-Ring
62.1 L/min (16,4 gpm) a 6.2–13.8 MPa Velocidade do alimentador
(900–2000 psi)
R - Controle de fluxo 1/2 volta S - Travas para o reverso das navalhas T - Deslocar para frente
U - Deslocar para trás V - gpm de avanço depende do modelo da

colheitadeira
W - alívio de proteção da bomba 22.1 MPa
(3500 psi)

O óleo sai do motor da esteira central, passa pelo V3.1 deslocado e flui para os motores de acionamento da navalha
para inverter as navalhas. V8 fecha devido à pressão de funcionamento da bomba atuando na bobina. Com V8
fechada, previne-se que o óleo flua de volta ao tanque, forçando-o a passar pelos motores da caixa de navalha.
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9.4.4 Esquema hidráulico do adaptador: Parker

A linha vermelha se refere à Pressão, a linha azul se refere ao Retorno, a linha amarela se refere à Sucção, e a
linha verde se refere à Drenagem da caixa.

Figura 9.32: Adaptador esquemático hidráulico: Parker
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento) D - Motor da esteira lateral direita
E - Motor do sem fim transversal superior F - Pressão da esteira 1/2 pol. G - Retorno da Plataforma 3/4 pol.
H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol. J - Retorno da drenagem de caixa 3/8 pol. K - Sucção 1,5 pol.
L - Reservatório M - Ajuste da bomba para 62,1 L/min (16,4 gpm) N - Ajuste para a velocidade recomendada do

alimentador6,2-13,8 MPa (900-2000 psi)
P - Filtro Q - Bomba de acionamento da esteira R - Motor da esteira central

214362 387 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

Operação dianteira Parker

Operação dianteira (navalha): Parker

Figura 9.33: Operação avançada (Navalha): Parker
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral esquerda
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior F - Pressão da esteira 1/2 pol.
G - Retorno da plataforma de 3/4 pol. H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol. J - Retorno da drenagem da caixa de 3/8 pol.
K - Sucção 1,5 pol. L - Reservatório M - Ajuste da bomba para 62,1 L/min (16,4 gpm)
N - Ajuste para a velocidade recomendada do
alimentador

P - Filtro 6,2-13,8 MPa (900-2000 psi)

A sucção (K) da bomba de acionamento da caixa de navalhas injeta óleo nos motores da caixa de navalhas (A/B).
O óleo sai da bomba caixa de navalhas à direita e flui de volta para o bloco. O óleo entra no bloco, passa pelo LE2,
o filtro de óleo e o CV3 ou CV4. O CV4 tem uma pressão de craqueamento maior do que o CV3.
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Operação de avanço (esteira): Parker

Figura 9.34: Operação a frente (esteira): Parker
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral esquerda
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior (UCA) F - Esteira pressurizada 1/2 pol.
G - Cabeçalho de retorno 3/4 pol. H - Para motor de acionamento da navalha 3/4 pol. J - Caixa de drenagem de retorno
K - Blocos de 1,5 pol. L - Reservatório M - Ajuste fluxo da bomba para obter 62,1 L/min
N - Ajuste para a velocidade recomendada do
alojamento do alimentador

P - Filtro (16,4 gpm) a 6,2-13,8 MPa (900-2000 psi)

Óleo é fornecido para a bomba da engrenagem pelo CV3, então entra de forma multiforme na porta P. Escape
ocorre pelo RV2. CV5 está aberto e POC fechado, permitindo que o óleo entre no alimentador. O óleo sai do
motor do alimentador na porta B e entra de forma multiforme na porta M2. Com o escape de pressão em RV1, a
pressão de pilotagem mantém LE1 aberto e permite que o óleo entre na esteira lateral de controle de fluxo (NV).
O excesso de óleo que não é necessário para o funcionamento das esteiras laterais (baseado nos ajustes de fluxo
NV) é desviado de volta para o tanque através do controle de fluxo (FC). O óleo necessário para o funcionamento
das esteiras laterais sai de forma multiforme no SD e entra no motor da esteira da esquerda. O óleo sai do motor
da esteira lateral esquerda, passa pelo motor UCA (se instalado) e então se funde com o fluxo de acionamento da
navalha antes de atravessar o bloco.
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Operação dianteira (navalha e esteira): Parker

Figura 9.35: Operação dianteira (navalha e esteira): Parker
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior F - Pressão da esteira 1/2 pol.
G - Retorno da Plataforma 3/4 pol. H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol. J - Retorno da drenagem de caixa 3/8 pol.
K - Sucção 1,5 pol. L - Reservatório M - Ajuste fluxo da bomba para obter 62,1 L/min

(16,4 gpm) a 6,2-13,8 MPa (900-2000 psi)
N - Ajuste para a velocidade recomendada do
alimentador

P - Filtro
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Operação Reversa: Parker

Operação reversa (Sucção): Parker

Figura 9.36: Operação reversa (Sucção): Parker
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior F - Retorno da plataforma 3/4 pol.
F - Pressão da esteira 1/2 pol. H - Pressão da caixa de navalhas 3/4 pol. J - Retorno da drenagem de Caixa 3/8 pol.
K - Sucção 1,5 pol. L - Reservatório M - Ajuste fluxo da bomba para obter 62,1 L/min

(16,4 gpm) a 6,2-13,8 MPa (900-2000 psi)
N - Ajuste para a velocidade recomendada do
alimentador

P - Filtro

A rotação do eixo do macaco do alimentador é invertida. O óleo é puxado do reservatório, bloqueado pelo CV4,
passa através do CV1, bloqueado pelo CV5 e entra na bomba de acionamento da plataforma com correias.
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Operação reversa (esteira central) Parker

Figura 9.37: Operação reversa (esteira central) Parker
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior F - Pressão da esteira 1/2 pol.
G - Retorno da Plataforma 3/4 pol. H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol. J - Retorno da drenagem da caixa de 3/8 pol.
K - Sucção 1,5 pol. L - Reservatório M - Ajuste fluxo da bomba para obter 62,1 L/min

(16,4 gpm) a 6,2-13,8 MPa (900-2000 psi)
N - Ajuste para a velocidade recomendada do
alimentador

P - Filtro

O óleo sai da bomba de acionamento da esteira central, bloqueada pelo CV3, flui através do CV2, bloqueado pelo
LE1 e viaja para a alimentação do motor da esteira central. A pressão operacional é pilotada para LE2 e POC,
resultando em LE2 fechando e POC abrindo.
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Operação reversa (Navalha): Parker

Figura 9.38: Operação reversa (Navalha): Parker
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor LH da esteira lateral
(Para frente e retrocesso lento) (Para frente e retrocesso lento)
D - Motor da esteira lateral direita E - Motor do sem fim transversal superior F - Pressão da esteira 1/2 pol.
G - Retorno da plataforma de 3/4 pol. H - Motor da caixa de navalhas 3/4 pol. J - Drenagem de Caixa 3/8 pol.
K - Sucção 1,5 pol. L - Reservatório M - Ajuste fluxo da bomba para obter 62,1 L/min

(16,4 gpm) a 6,2-13,8 MPa (900-2000 psi)
N - Ajuste para a velocidade recomendada do
alimentador

P - Filtro

O óleo sai do motor da esteira central, é bloqueado pelo CV5, passa através do POC, bloqueado por LE2 e flui
através dos motores da caixa de navalhas, da bomba da caixa de navalhas, e então de volta para o tanque. Os
motores das esteiras laterais não giram por LE1 estar fechado.
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9.4.5 Teste – CA25

Acionamento das navalhas

CA25 usa uma de duas possíveis bombas para o
acionamento das navalhas: uma bomba Sauer Danfoss
ou uma bomba Bosch Rexroth. Identifique a bomba
instalada em sua máquina antes de repará-la e siga os
procedimentos relevantes.

Figura 9.39: Bomba Sauer Danfoss
(MD n. 187229)

Figura 9.40: Bomba Bosch Rexroth
(MD n. 187463)
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Velocidade da navalha

O acionamento da navalha da plataforma é feito pela bomba hidráulica do adaptador, que é movida pelo
alimentador da colheitadeira. Não há ajuste separado para controlar a velocidade da navalha.

IMPORTANTE:
Para velocidade variável de alimentadores, os valores
de rpm exibidos à direita representam as velocidades
MÍNIMAS do alimentador. Reduza o fluxo para o motor
de acionamento da navalha se operar acima desses
valores, a fim de prevenir excesso de velocidade e falha
da navalha.

Tabela 9.4 Velocidade do alimentador

Colheitadeira
Velocidade do

alimentador (rpm)

John Deere 490

Case IH 580

Gleaner 625

Massey Ferguson 625

Challenger 625

New Holland 580

Lexion22 420

IMPORTANTE:
Certifique-se de que a velocidade da navalha esteja
dentro do intervalo de valores de rpm na tabela 9.5
Velocidade da navalha da plataforma D65, página
395 e na Tabela 9.6 Velocidade da navalha da
plataforma FD75, página 396. Consulte Verificação da
velocidade da navalha, página 396.

IMPORTANTE:
Sob condições normais de corte, a velocidade da polia
de acionamento da navalha deve ser configurada entre
600–640 rpm (1200–1280 spm). Se configurado para
parte inferior do gráfico, pode ocorrer estagnação da
navalha.

Tabela 9.5 Velocidade da navalha da
plataforma D65

Variação de velocidade
recomendada para as

navalhas (rpm)Tamanho da
plataforma

(pés) Acionamento
da navalha

simples

Acionamento
da navalha

dupla

25 600-725 700-850

30 600-700 600-750

35 550-650 600-750

40 525-600 550-700

45 — 550-700

22. A velocidade do eixo traseiro nas colheitadeiras Lexion é 420 (a velocidade exibida no monitor da cabine será
também 420). A velocidade do eixo de saída é, na verdade, de 750 rpm.
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Tabela 9.6 Velocidade da navalha da
plataforma FD75

Variação de velocidade
recomendada para as

navalhas (rpm)Tamanho da
plataforma

(pés) Acionamento
da navalha

simples

Acionamento
da navalha

dupla

30 600-700 —

35 550-650 —

40 525-600 550-700

45 — 550-700

Verificação da velocidade da navalha

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Desligue o motor da colheitadeira e remova a chave
da ignição.

2. Abra a tampa lateral esquerda (A).

Figura 9.41: Tampa lateral esquerda
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ADVERTÊNCIA
Certifique-se de que todos os observadores tenham 
deixado a área.

3. Acione o motor da colheitadeira, engate o
acionamento da plataforma e faça a colheitadeira
funcionar no rpm de operação.

4. Opere o adaptador e a plataforma por 10 minutos para
aquecer o óleo a 38 °C (100 °F).

NOTA:
Colheitadeiras com alimentador de velocidade
variável devem verificar a velocidade da
navalha com o alimentador em velocidade mais
lenta. Consulte a Tabela 9.4 Velocidade do
alimentador, página 395 para valores de
velocidade do alimentador da colheitadeira.

5. Meça o rpm da polia da caixa de navalhas (A) usando
um tacômetro manual.

6. Desligue a colheitadeira.

7. Compare a rpm mensurada da polia com os valores
do gráfico de velocidade da navalha. Consulte
Velocidade da navalha, página 395.

8. Se a velocidade da navalha não estiver dentro da faixa,
será necessário ajustar a bomba. Consulte Ajuste da
bomba de velocidade da navalha (Bosch), página 397
ou Ajuste da bomba de velocidade da navalha (Sauer
Danfoss), página 398.

Figura 9.42: Polia de acionamento da navalha

Ajuste da bomba de velocidade da navalha (Bosch)

Siga o procedimento a seguir para ajustar a velocidade da navalha. A velocidade da navalha pode ser definida por
meio do ajuste da bomba até que a rpm correta na polia da caixa de navalhas seja atingida.

CUIDADO

Não ajuste essa configuração enquanto o
equipamento estiver em operação.

1. Remova a porca cega (A) e afrouxe a contraporca (B)
na válvula de deslocamento da bomba do pistão
usando uma chave de 3/4 pol. Essa é a válvula na
bomba do pistão que está a um ângulo de 30°.

2. Usando uma chave sextavada de 5 mm (3/16 pol.), gire
o parafuso de ajuste no sentido horário para reduzir o
fluxo e a velocidade da polia e no sentido anti-horário
para aumentar o fluxo e a velocidade da polia. Aperte
a porca de bloqueio e recoloque a porca cega.

Figura 9.43: Válvula de deslocamento da
bomba do pistão
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3. Abra as proteções laterais da plataforma. Consulte 4.1
Abertura das proteções laterais, página 49.

4. Dê a partida na colheitadeira. Deixe o motor ligado e
acelerado sem carga.

5. Engate a plataforma.

6. Utilizando um tacômetro do tipo mecânico ou
foto, verifique a velocidade da polia da caixa de
navalhas (A). Ajuste o ângulo da placa oscilante até
que a rpm da polia desejada seja atingida. Consulte
Velocidade da navalha, página 395 para ver as
configurações recomendadas.

7. Feche a tampa lateral. Consulte 4.2 Fechamento da
tampa lateral, página 51. Figura 9.44: Polia de acionamento da navalha

Ajuste da bomba de velocidade da navalha (Sauer Danfoss)

Siga o procedimento a seguir para ajustar a velocidade da navalha. A velocidade da navalha pode ser definida por
meio do ajuste da bomba até que a rpm correta na polia da caixa de navalhas seja atingida.

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Solte a porca de travamento (A). Usando uma chave,
gire o parafuso de ajuste (B) no sentido horário para
diminuir, ou anti-horário para aumentar, o fluxo e a
velocidade da polia. Aperte a porca de travamento.

Figura 9.45: Parafuso de ajuste da bomba de
acionamento da navalha

214362 398 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

3. Abra as proteções laterais da plataforma. Consulte 4.1
Abertura das proteções laterais, página 49.

4. Dê a partida na colheitadeira. Deixe o motor ligado e
acelerado sem carga.

5. Engate a plataforma.

6. Usando uma foto ou tacômetro mecânico, verifique a
velocidade da polia da caixa de navalhas. Ajuste o
ângulo da placa oscilante até que a rpm desejada da
polia seja alcançada. Consulte Velocidade da navalha,
página 395 para ver as configurações recomendadas.

7. Feche a tampa lateral. Consulte 4.2 Fechamento da
tampa lateral, página 51.

Figura 9.46: Polia de acionamento da navalha

Verificação da pressão da bomba do acionamento da navalha

Siga o procedimento a seguir para testar a pressão da navalha.

1. Instale o equipamento de teste alinhado ao lado
esquerdo do adaptador, onde a plataforma e o sistema
hidráulico do adaptador se conectam. A abraçadeira
laranja marca a linha de pressão do acionamento da
navalha.

2. Dê a partida na colheitadeira. Deixe o motor ligado e
acelerado sem carga. Permita que o óleo aqueça até
a temp. operacional de 38°C (100°F).

3. Engate a plataforma.

4. Feche a válvula agulha.

5. Verifique a pressão no medidor. A pressão deve estar
em 22,753–25,511 kPa (3300–3700 psi). Se não,
o compensador de pressão precisará ser ajustado,
consulte Ajuste do compensador de pressão da caixa
de navalhas (Bosch Rexroth), página 400 ou Ajuste do
compensador de pressão da navalha (Sauer Danfoss),
página 401.

Figura 9.47: Conexões para o sistema
hidráulico do adaptador
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Ajuste do compensador de pressão da caixa de navalhas (Bosch Rexroth)

Antes de proceder, você deve verificar a pressão do
acionamento da navalha. Consulte Verificação da pressão
da bomba do acionamento da navalha, página 399.

1. Localize a válvula compensadora de pressão na
bomba do pistão. É a válvula reta localizada na parte
de trás da bomba.

NOTA:
Há duas revisões dessa bomba. A ilustrada é a
rev 1. A versão rev 2 tem um parafuso de ajuste
ligeiramente diferente.

2. Remova a tampa de aço e afrouxe a contraporca
usando uma chave de boca de 17 mm.

3. Gire o parafuso do compensador usando uma chave
sextavada de 5 mm. Girar o parafuso do compensador
no sentido horário aumentará a pressão e girá-lo
no sentido anti-horário reduzirá a pressão. Defina a
pressão em 22,753–25,511 kPa (3300–3700 psi).

4. Dê a partida na colheitadeira. Deixe o motor ligado e
acelerado sem carga. Permita que o óleo aqueça até
a temp. operacional de 38°C (100°F).

5. Engate a plataforma.

6. Verifique a pressão. Ajuste até que a pressão
desejada seja atingida.

7. Quando a pressão de compensação estiver definida,
aperte a contraporca e recoloque a tampa.

8. Remova o equipamento de teste do sistema.

Figura 9.48: Compensador de bomba da caixa
de navalhasBosch Rexroth Pump Rev 1
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Ajuste do compensador de pressão da navalha (Sauer Danfoss)

Antes de proceder, você deve verificar a pressão do
acionamento da navalha. Consulte Verificação da pressão
da bomba do acionamento da navalha, página 399.

1. Localize a válvula compensadora de pressão na
bomba do pistão.

2. Remova o parafuso de fixação (A).

3. Gire o parafuso do compensador (B) usando uma
chave hexagonal de 3/16 . Girar o parafuso do
compensador no sentido horário aumentará a
pressão e girá-lo no sentido anti-horário reduzirá a
pressão. Defina a pressão em 22,753–25,511 kPa
(3300–3700 psi).

4. Dê a partida na colheitadeira. Deixe o motor ligado e
acelerado sem carga. Permita que o óleo aqueça até
a temp. operacional de 38°C (100°F).

5. Engate a plataforma.

6. Verifique a pressão. Ajuste até que a pressão
desejada seja atingida.

7. Quando a pressão de compensação estiver definida,
aperte a contraporca e recoloque a tampa.

8. Remova o equipamento de teste do sistema.

Figura 9.49: Bomba do pistão

Lavagem do sistema hidráulico

Se detritos forem encontrados no sistema hidráulico, uma lavagem de sistema será necessária. Se um motor
falhar, segure a carcaça do motor e veja se o eixo pode movimentar-se ao longo de seu eixo de rotação (para
dentro e para fora da carcaça do motor). Se o eixo puder se movimentar, o rolamento axial apresenta falha e
contaminou o sistema.

1. Remova o bloco da estrutura CA25.

2. Desconecte as portas de conexão M1 e M2 das mangueiras do motor da esteira central.

3. Desconecte a porta de conexão SD da mangueira do motor da esteira lateral esquerda.

4. Desconecte a mangueira conectando o motor esquerdo ao motor direito.

5. Desconecte a mangueira conectando o motor direito ao engate T do circuito de retorno.

6. Enxágue todas as mangueiras com um solvente e ar comprimido. Verifique as portas dos motores para ver se
há detritos.

7. Substitua o motor da esteira central que falhou. Certifique-se de aplicar graxa de extrema pressão ao eixo do
motor quando o motor estiver instalado no rolo do acionamento da esteira.

8. Remova todas as válvulas, filtro e tampas de porta da carcaça do bloco. Certifique-se de que as válvulas estão
marcadas de acordo com sua localização. Consulte 9.3 Blocos de válvulas, página 362.

9. Lave o bloco usando um solvente e ar comprimido. Inspecione visualmente todas as portas e cartuchos das
válvulas para ver se há sinais de detritos presos dentro das peças. Limpe com solvente e ar comprimido.

214362 401 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

10. Quando todas as válvulas tiverem sido limpas e inspecionadas, reinstale-as no bloco certificando-se de que as
válvulas estejam com o torque ajustado dentro das especificações. Consulte 9.3 Blocos de válvulas, página
362.

11. Reinstale o bloco e reconecte todas as mangueiras hidráulicas.

12. Instale um novo filtro de óleo. Consulte Troca do filtro de óleo, página 376.

13. Teste o circuito da esteira central. Consulte Teste da pressão da esteira central (Bosch), página 410 ou Teste
a pressão da esteira central (Parker), página 412.

14. Teste o circuito da esteira lateral. Consulte Teste da pressão da esteira central (Bosch), página 410 ou Teste
da pressão da esteira lateral (Parker), página 411.

Falha no motor da esteira central (Bloco Parker)

Para diagnosticar um problema de motor da esteira central, esteja atento a estes sintomas:

• Vazamento de óleo hidráulico da extremidade esquerda do rolo de acionamento da esteira central:
vazamento de óleo desta conexão indica falha na vedação do eixo do motor.

Caso se observe o sintoma descrito anteriormente, verifique RV1 e FC e a Porta M2G para ver se há detritos.
Se forem encontrados detritos, remova o motor da esteira central. Consulte Remoção do rolo de acionamento da
esteira central do CA25, página 236. Ao segurar a carcaça do motor, verifique se o eixo do motor pode mover-se
ao longo de seu eixo de rotação (dentro e fora da carcaça do motor). Caso o eixo possa ser movido, o rolamento
de impulso falhou e este procedimento deve ser seguido:

1. Marque a mangueira M1 (A) do motor da esteira central
com fita adesiva para facilitar a poterior identificação.

Figura 9.50: Bloco Parker

2. Para melhorar o acesso à conexão entre o bloco e o
reservatório de óleo, afrouxe os dois parafusos (A) que
prendem o bloco ao adaptador.

3. Desconecte todas as mangueiras do bloco usando as
tampas de mangueira para minimizar o derramamento
de óleo.

Figura 9.51: Bloco
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NOTA:
Para minimizar o derramamento de óleo, mantenha
um plugue à mão para fechar o reservatório.

4. Remova o acessório (A) para o reservatório.

5. Remova o bloco da estrutura CA25 e desconecte as
seguintes mangueiras do motor da esteiras central e
dos motores das esteiras laterais:

• Mangueiras que ligam as entradas M1 e M2 ao
motor da esteira central

• Mangueira que liga a porta SD ao motor da esteira
lateral esquerda

• Mangueira que liga o motor esquerdo ao motor
direito

• Mangueira que liga o motor à direita ao circuito de
retorno

Figura 9.52: Bloco Parker

6. Lave todas as mangueiras usando um solvente e ar
comprimido. Verifique se não há detritos nas portas
dos motores.

7. Substitua o motor da esteira central que apresentou
falha. Certifique-se de que a graxa de pressão
extrema seja aplicada ao eixo do motor quando o
motor for instalado no rolo de acionamento da esteira.

8. Remova todas as válvulas, filtro e tampas de porta da
carcaça do bloco. Certifique-se de que as válvulas
estão marcadas de acordo com sua localização.
Consulte 9.3.2 Bloco Parker (MD n. 245119) 2015 e
anteriores, página 364 para a localização das portas.

9. Lave o bloco usando um solvente e ar comprimido.
Verifique visualmente todas as portas para detectar
sinais de detritos.

10. Verifique visualmente todos os cartuchos de válvula
para detectar sinais de detritos presos nas peças.
Limpe usando um solvente limpo e ar comprimido.

11. Após a verificação e limpeza de todas as válvulas,
reinstale-as no bloco, garantindo que estejam
apertadas. Consulte 9.3.2 Bloco Parker (MD n.
245119) 2015 e anteriores, página 364 para os valores
de torque.

12. Reinstale o bloco e reconecte todas as
mangueiras hidráulicas.

13. Instale um novo filtro de óleo (MD n. 151975).

14. Teste a pressão das esteiras laterais. Consulte Teste
da pressão da esteira lateral (Parker), página 411.
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Falha no motor da esteira central (Bloco Bosch)

Ao diagnosticar um problema no motor da esteira central, procure pelos seguintes sintomas:

• Óleo hidráulico vazando da extremidade esquerda do rolo da esteira central: O vazamento de óleo desta
conexão indica que a vedação do eixo do motor falhou.

• As esteiras laterais ou o cruzamento superior do sem fim (UCA) movem-se mais lentamente do que o
esperado ou há um ruído agudo proveniente do bloco hidráulico CA25 quando as esteiras laterais estão
operando vazias: O ruído é um sinal de que a válvula de alívio do revestimento lateral (V5) está abrindo e
fechando repetidamente ou mantendo-se aberta, assim permitindo que o fluxo de óleo desvie os motores das
esteiras laterais e volte ao tanque.

Caso se observe qualquer um dos sintomas descritos anteriormente, verifique as válvulas 3.2, 5, 6, 7 e a Porta
M2G para ver se há detritos. Se forem encontrados detritos, remova o motor da esteira central. Consulte Remoção
do rolo de acionamento da esteira central do CA25, página 236. Ao segurar a carcaça do motor, verifique se o eixo
do motor pode mover-se ao longo de seu eixo de rotação (dentro e fora da carcaça do motor). Caso o eixo possa
ser movido, o rolamento de impulso falhou e este procedimento deve ser seguido:

1. Marque a mangueira M1 (A) do motor da esteira central
com fita adesiva para facilitar a poterior identificação.

Figura 9.53: Bloco Bosch

2. Para melhorar o acesso à conexão entre o bloco e o
reservatório de óleo, remova o parafuso (A) e solte
os outros dois parafusos (B) que prendem o bloco
ao adaptador.

3. Desconecte todas as mangueiras do colector
usando as tampas de mangueira para minimizar o
derramamento de óleo.

Figura 9.54: Parafusos de fixação do bloco
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NOTA:
Para minimizar o derramamento de óleo, mantenha um
plugue à mão para fechar o reservatório.

4. Remova o acessório (A) para o reservatório.

5. Remova o bloco da estrutura CA25 e desconecte as
seguintes mangueiras do motor da esteiras central e
dos motores das esteiras laterais:

• Mangueiras que ligam as entradas M1 e M2 ao
motor da esteira central

• Conexão de mangueira SD ao motor da esteira
lateral esquerda

• Mangueira que liga o motor esquerdo ao motor
direito

• Mangueira que liga o motor à direita ao circuito de
retorno

Figura 9.55: Bloco Bosch

6. Lave todas as mangueiras usando um solvente e ar
comprimido. Verifique se não há detritos nas portas
dos motores.

7. Substitua o motor da esteira central que apresentou
falha. Certifique-se de que a graxa de pressão
extrema seja aplicada ao eixo do motor quando o
motor for instalado no rolo de acionamento da esteira.

8. Remova todas as válvulas, filtro e tampas de porta da
carcaça do bloco. Certifique-se de que as válvulas
estão marcadas de acordo com sua localização.
Consulte 9.3.1 Bloco Bosch (MD n. 187791), página
362 para a localização das portas.

9. Lave o bloco usando um solvente e ar comprimido.
Verifique visualmente todas as portas para detectar
sinais de detritos.

10. Verifique visualmente todos os cartuchos de válvula
para detectar sinais de detritos presos nas peças.
Limpe usando um solvente limpo e ar comprimido.

11. Após a verificação e limpeza de todas as válvulas,
reinstale-as no bloco, garantindo que estejam
apertadas. Consulte 9.3.1 Bloco Bosch (MD n.
187791), página 362 para os valores de torque.

12. Reinstale o bloco e reconecte todas as
mangueiras hidráulicas.

13. Instale um novo filtro de óleo (MD n. 123989).

14. Teste a pressão das esteiras laterais. Consulte Teste
a pressão da esteira lateral (Bosch), página 408.
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Acionamento da esteira

O circuito hidráulico do acionamento da esteira foi atualizado para incluir uma válvula de alívio adicional. Essa
válvula foi adicionada para proteger a bomba de engrenagens do acionamento da esteira. O novo bloco hidráulico
com inversores de faca usa duas válvulas controladas por piloto para direcionar o fluxo do óleo. Se essas válvulas
não se movimentarem corretamente, podem causar um perigoso pico na pressão.

Teste de fluxo da bomba de engrenagens de acionamento da esteira (Bosch apenas)

1. Instale um fluxômetro na linha no lado esquerdo da plataforma onde a plataforma e as mangueiras hidráulicas
do adaptador se conectam (linha de pressão do motor da esteira lateral).

2. Ligue o motor da colheitadeira, engate o acionamento da plataforma e faça a colheitadeira funcionar no rpm de
operação.

3. Opere o adaptador e a plataforma por 10 minutos para aquecer o óleo a 38 °C (100 °F).

4. Aumente a rotação do motor ao máximo.

5. Registre o fluxo e compare com a tabela 9.7 A velocidade do eixo de entrada, página 406.

NOTA:
Caso o fluxo esteja abaixo das especificações, verifique se o rpm do alimentador está correto. Se a RPM
do alimentador estiver correta, pode ser necessário substituir a bomba. A configuração de deslocamento
na bomba de acionamento da esteira não é ajustável.

Tabela 9.7 A velocidade do eixo de entrada

A velocidade do eixo
de entrada (rpm)

Ajuste de controle
de fluxo

Fluxo da esteira lateral
L/min (gpm)

JD 490 9 24,2-27,3 (6,4-7,2)

JD (2017) 490 9 28,8–31,8 (7,6–8,4)

Case IH 580 9 28,8–31,8 (7,6–8,4)

Gleaner 625 9 21,2-24,2 (5,6-6,4)

Massey Ferguson 625 9 21,2-24,2 (5,6-6,4)

Challenger 625 9 21,2-24,2 (5,6-6,4)

New Holland 580 9 28,8–31,8 (7,6–8,4)

Lexion
A velocidade do eixo

traseiro nas colheitadeiras
Lexion é 75023

9 25,7-28,8 (6,8-7,6)

Eficiência da bomba de engrenagens de acionamento das esteiras

IMPORTANTE:
Se houver suspeita de falha em um componente hidráulico, verificar a pressão de alívio antes de realizar
um teste de eficiência do motor.

23. 420 (a velocidade exibida no monitor da cabine também será 420). A velocidade do eixo de saída é, na verdade,
de 750 rpm.
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Bomba de engrenagem (A)

Kit de vedação: MD n. 133568 – igual para ambos os
modelos.

• Challenger, Gleaner, Lexion e Massey Ferguson
MD n. 56853 ou 187253 – 11 cc (0,67 pol. cúbicas)
deslocamento da bomba de engrenagem

• John Deere (modelo ano 2017 e mais recente): MD n.
245695 – 19 cc (1,16 pol. cúbicas) deslocamento da
bomba de engrenagem

• Todas as outras colheitadeiras: MD n.156852 ou
187252 – 16 cc (0,98 pol. cúbicas) deslocamento da
bomba de engrenagem

NOTA:
As bombas de engrenagens são idênticas exceto o
comprimento.

• Challenger, Gleaner, Lexion e Massey Ferguson
MD n. 156853 ou 187253 (B) = 59 mm (2-5/16 pol.)

• John Deere (modelo ano 2017 e mais recente):
MD n. 245695 (B) = 100 mm (3-15/16 pol.)

• Todas as outras colheitadeiras: MD n. 156852 ou
187252 (B) = 63,5 mm (2-1/2 pol.)

Figura 9.56: Bomba de engrenagem

Teste da eficiência da bomba de engrenagens do acionamento da esteira

O teste seguinte providenciará uma leitura precisa da eficiência da bomba de engrenagens da CA25 (sistema de
acionamento da esteira)

1. Instale o equipamento em (A). Certifique-se de que
a extremidade de entrada do equipamento de teste
esteja o mais próxima possível da bomba possível.

2. O sistema deve ser testado quente. Para fazer isso,
execute o sistema até a velocidade de operação e
feche a válvula agulha até que o medidor de pressão
mostre 6895 kPa (1000 psi). Rode o sistema com essa
pressão de 10 a 15 minutos.

3. Com o sistema aquecido, registre o fluxo hidráulico em
6895 kPa (1000 psi) (deve estar entre 27–34 L/min
[7–9 gpm]).

4. Eleve a pressão do sistema a 13,790 kPa (2000 psi).
O fluxo hidráulico não deve diminuir mais do que
3.8 L/min (1 gpm). Caso o fluxo de saída da bomba
caia maios do que 3.8 L/min (1 gpm), a eficiência da
bomba está baixa e a bomba deve ser consertada ou
substituída.

Figura 9.57: Bomba de engrenagem
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Figura 9.58: Diagrama do circuito da bomba
A - Bomba B - Medidor de pressão
C - Válvula agulha D - Medidor de vazão
E - Sistema hidráulico F - Filtro

Esteira central e lateral

Teste a pressão da esteira lateral (Bosch)

NOTA:
Antes de ajustar a pressão da esteira lateral, certifique-se
que a altura do deque esteja devidamente ajustada.
Consulte 7.1.5 Ajuste da altura do deque, página 211.

SDG (B) é a pressão de alívio da esteira lateral
16,203–18,271 kPa (2350–2650 psi).

PG (A) é a pressão de alívio do bomba de acionamento da
esteira 22,753-25,511 kPa (3300-3700 psi).

1. Instale o medidor de vazão alinhado com o lado
esquerdo da plataforma onde a plataforma e as
mangueiras hidráulicas do adaptador se conectam
(linha de pressão do motor da esteira lateral).

2. Instale dois medidores de pressão de 34,475 kPa
(5000 psi) nas entradas PG e SDG no bloco.

3. Ligue o motor da colheitadeira, engate o acionamento
da plataforma e faça a colheitadeira funcionar no rpm
de operação.

4. Opere o adaptador e a plataforma por 10 minutos para
aquecer o óleo a 38 °C (100 °F).

5. Defina a velocidade do motor para ponto morto.

6. Defina o bloco para vazão total (nove no painel).
Feche o controle da vazão lentamente no medidor
de vazão ou válvula de interrupção até que a vazão
atinja 0 L/min (0 gpm). Monitore o medidor instalado
na porta PG.

Figura 9.59: Bloco Bosch
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ADVERTÊNCIA
Monitore com atenção o medidor da porta PG. Se
a pressão ultrapassar 31,027 kPa (4500 psi), abra
o controle de fluxo ou a válvula de interrupção
para prevenir danos à bomba. Se isso ocorrer,
a configuração da válvula de alívio da bomba de
acionamento da esteira precisa ser reduzida em
duas voltas.

NOTA:
A V5 é difícil de acessar em algumas configurações e
pode requerer a remoção de partes da carcaça para
o ajuste.

7. Gire o parafuso de ajuste (sentido horário) na V5
até que a pressão na entrada PG atinja 24,132 kPa
(3.500 psi).

8. Gire V5 no sentido horário mais uma volta. A pressão
deve permanecer em 24,132 kPa (3500 psi). Se
a pressão não estiver dentro das especificações,
interrompa o procedimento e ajuste o alívio do
acionamento da esteira. Consulte o passo 9., página
409.

Figura 9.60: Bloco Bosch

9. Se a pressão não estiver dentro das especificações,
desligue a colheitadeira e localize a válvula de alívio
do acionamento da esteira (A). Remova a tampa (B) e
ajuste o parafuso conforme necessário.

NOTA:
Uma revolução do parafuso de ajuste do
alívio do acionamento da esteira equivale a
aproximadamente 3447 kPa (500 psi). Sentido
horário para aumentar, sentido anti-horário para
diminuir.

10. Teste o sistema novamente. A pressão da porta PG
deve estar em 22,753–25,511 kPa (3300–3700 psi).

Figura 9.61: Alívio da bomba da esteira lateral
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11. Quando atingida a configuração de alívio de
22,753–25,511 kPa ( 3300–3700 psi) na porta PG, gire
o parafuso de ajuste na V5 até que a pressão da Porta
SDG esteja em 15,858–18,616 kPa (2300–2700 psi).

12. Abra a válvula do controle de vazão e remova o
equipamento de teste.

Figura 9.62: Alívio da bomba da esteira lateral

Teste da pressão da esteira central (Bosch)

1. Instale um medidor de vazão ou válvula de interrupção
alinhada com o lado da pressão da porta M1 do motor
da esteira central

Figura 9.63: Localização da entrada M1 em
Bosch

2. Instale medidores de pressão de 34,474 kPa (5000 psi)
nas portas M1G e M2G no bloco.

3. Ligue o motor da colheitadeira, engate o acionamento
da plataforma e faça a colheitadeira funcionar no rpm
de operação.

4. Opere a plataforma e o adaptador por 10 minutos para
aquecer o óleo a 38 °C (100 °F).

5. Mantenha o motor acelerado em marcha lenta
sem carga.

6. Defina o bloco para vazão total (nove no painel).
Feche o controle da vazão lentamente no medidor
de vazão ou válvula de interrupção até que a vazão
atinja 0 L/min (0 gpm). Registre a leitura da pressão
em ambos os medidores.

7. A pressão da entrada M1G deve estar 8963–10,342
kPa (1300–1500 psi) acima da pressão da
entrada M2G.

Figura 9.64: Localização das portas M1G e M2G
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8. Se a válvula de alívio não estiver dentro da faixa
especificada, ajuste a V4 para aumentar ou diminuir a
pressão da entrada M1G.

9. Quando esse ajuste tiver sido realizado, teste o
sistema novamente.

Figura 9.65: Localização da válvula V4
em Bosch

Teste da pressão da esteira lateral (Parker)

NOTA:
Antes de ajustar a pressão da esteira lateral, certifique-se
que a altura do deque esteja devidamente ajustada.
Consulte 7.1.5 Ajuste da altura do deque, página 211.

1. Instale o medidor de vazão alinhado com o lado
esquerdo da plataforma onde a plataforma e as
mangueiras hidráulicas do adaptador se conectam
(linha de pressão do motor da esteira lateral, porta SD
no bloco)

Figura 9.66: Bloco Parker

2. Instale dois medidores de pressão de 34,475 kPa
(5000 psi) nas portas PG e SDG no bloco.

3. Acione o colheitadeira e engate a plataforma. Permita
que o óleo aqueça até a temperatura operacional de
38°C (100°F).

4. Defina a velocidade do motor para ponto morto.

5. Defina o bloco para vazão total (nove no painel). Com
as esteiras laterais movimentando-se na velocidade
total, feche o controle da vazão lentamente no medidor
de vazão ou válvula de interrupção até que a vazão
atinja 0 gpm. O medidor instalado na porta SDG deve
exibir 16,202-18,960 kPa (2350–2750 psi).

Figura 9.67: Localização da porta SDG
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6. Caso a pressão não atinja 16,202–18,960 kPa
(2350–2750 psi), localize RV1 e gire o parafuso de
ajuste (sentido horário) até que a pressão na porta
SDG atinja 16,202–18,960 kPa (2350–2750 psi).

Figura 9.68: Localização do Bloco Parker RV1

Teste a pressão da esteira central (Parker)

1. Instale um medidor de vazão ou válvula de interrupção
alinhada com o lado da pressão da porta M1 do motor
da esteira central

Figura 9.69: Localização da entrada M1 em Park

2. Instale medidores de pressão de 34,474 kPa (5000 psi)
nas portas M1G e M2G no bloco.

3. Acione o colheitadeira e engate a plataforma. Permita
que o óleo aqueça até a temperatura operacional de
38°C (100°F).

4. Mantenha o motor acelerado em marcha lenta sem
carga.

5. Defina o bloco para vazão total (nove no painel).
Feche o controle da vazão lentamente no medidor
de vazão ou válvula de interrupção até que a vazão
atinja 0 L/min (0 gpm). Registre a leitura da pressão
em ambos os medidores.

6. A pressão da porta M1G deve estar 9653 kPa
(1400 psi) acima da pressão da porta M2G.

Figura 9.70: Localização das portas M1G e M2G
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7. Se a válvula de alívio não estiver dentro da faixa
especificada, ajuste RV2 para aumentar ou diminuir a
pressão da porta M1G.

8. Quando esse ajuste tiver sido realizado, teste o
sistema novamente.

Figura 9.71: Localização do bloco Parker RV2

Eficiência da bomba de pistões

Este teste fornecerá uma leitura precisa da eficiência da bomba do pistão do acionamento da navalha da CA25.

Consulte Acionamento das navalhas, página 394 para identificar qual bomba está instalada.

Bomba de pistões de deslocamento variável:

• Challenger, Gleaner, Lexion e Massey Ferguson (MD n. 187229) – Configurado de fábrica em 16–20 gpm para
750 ±10.rpm do eixo.

• Todas as outras colheitadeiras (MD n.156033) têm configuração de fábrica de 61–76 L/min (16–20 gpm) no rpm
do eixo 580 ±10.

Kit de vedação MD n. 133569

Teste da eficiência da bomba do pistão

Este teste fornecerá uma leitura precisa da eficiência da bomba do pistão do acionamento da navalha da CA25.

Bomba do pistão com deslocamento variável:

• Challenger, Gleaner, Lexion e Massey Ferguson (MD n. 187229) – Configurado de fábrica em 61–76 L/min
(16–20 gpm) para 750 ±10.rpm do eixo.

• Todas as outras colheitadeiras (MD n.156033) têm configuração de fábrica de 61–76 L/min (16–20 gpm) no rpm
do eixo 580 ±10.

O Kit de vedação é MD n. 133569
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1. Conecte o equipamento de teste na linha de pressão
ao motor do acionamento da navalha na linha da
plataforma marcada com uma etiqueta laranja.

2. O sistema deve ser testado quente. Execute o sistema
até a velocidade de operação e feche a válvula agulha
até que o medidor de pressão mostre 6895 kPa
(1000 psi). Deixe o sistema funcionar nessa pressão
por 10-15 minutos.

3. Com o sistema aquecido, registre a vazão hidráulica
a 6895 kPa (1000 psi). A vazão hidráulica deve estar
entre 16-20 gpm dependendo da velocidade do eixo
do alimentador.

4. Eleve a pressão do sistema para 17,237 kPa (2500
psi). A vazão hidráulica não deve cair em mais do que
7,6 L/min (2 gpm). Caso o fluxo de saída da bomba
caia mais do que 7.6 L/min (2 gpm), a eficiência da
bomba está baixa e a bomba deve ser consertada ou
substituída.

Figura 9.72: Diagrama do circuito da bomba
A - Bomba B - Medidor de pressão
C - Válvula agulha D - Medidor de vazão
E - Motor de acionamento da
navalha

F - Filtro

9.4.6 Válvula seletora

Essa válvula seletora dá ao operador a capacidade de usar a opção de avanço/recuo hidráulico e a opção de
inclinar a plataforma do circuito de avanço/recuo do molinete da colheitadeira.

A válvula seletora consiste em três válvulas solenóides
ativadas eletronicamente e uma válvula de checagem
operada por piloto. A válvula de checagem operada por
piloto recebe uma leitura de pressão do piloto da linha
na porta A2 e abre sempre que a pressão nessa linha
exceder 172 kPa (25 psi).

Para garantir o funcionamento correto da válvula seletora
(para todos os modelos de colheitadeiras), conecte as
mangueiras como segue:

1. Identifique as linhas hidráulicas a partir de onde vêm
(barril ou ponta da haste do cilindro).

2. Conecte as mangueiras à inclinação e cilindros de
avanço/recuo como segue:

• Linha de inclinação do cilindro na ponta do barril à
Porta A2 da válvula

• Porta de inclinação do cilindro na ponta da haste à
Porta B2 da válvula

• Mangueira dianteira (verde) da Porta A1 da válvula
à (consulte 9.8 Conexão de mangueiras dianteira e
traseira, página 415)

• Mangueira traseira (vermelha) da Porta B1 da
válvula à (consulte 9.8 Conexão de mangueiras
dianteira e traseira, página 415)

Figura 9.73: Válvula seletora
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Tabela 9.8 Conexão de mangueiras dianteira e traseira

Modelo da
plataforma

Mangueira dianteira (verde)
da Porta A1 da válvula

conecta com

Mangueira traseira (vermelha)
da Porta B1 da válvula

conecta com

D65 (molinete duplo)
FD75

Ponta da haste do cilindro de
avanço-recuo (verde) direito

Ponta do barril do cilindro de
avanço-recuo (vermelha) central

D65 (molinete
simples)

Ponta do barril do cilindro de
avanço-recuo (verde) esquerdo

Ponta do barril do cilindro de
avanço-recuo (vermelha) direito

Consulte o seguinte esquemático para uma explicação detalhada das funções da válvula seletora:

Carcaça New Holland/AGCO/John Deere (2015 e mais antiga)

• Esquema da válvula seletora CA25 – Base, page 416

• Esquema da válvula seletora CA25 – não energizada, extensão do molinete, page 417

• Esquema da válvula seletora CA25 – Retração do molinete, não energizado, page 418

• Esquema da válvula seletora CA25 – extensão da união central, energizada, page 419

• Esquema da válvula seletora CA25 – Retração da união central, energizada, page 420

John Deere Séries (2016 e mais recente)

• Válvula seletora CA25 com válvula de retenção John Deere - Posição estacionária, page 422

• Válvula seletora CA25 com válvula de retenção John Deere – Extensão do molinete, page 423

• Válvula seletora CA25 com válvula de retenção John Deere - Retração do molinete, page 424

CLAAS/Lexion

• Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Posição estacionária, page 426

• Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion - Levantamento do molinete, page 427

• Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Rebaixamento do molinete, page 428

• Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Retração do molinete, page 429

• Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – União central estendida, page 430

• Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Retração do molinete, page 431

• Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Retração da união central, page 432
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Case New Holland/AGCO/John Deere (2015 e anteriores)

Esquema da válvula seletora CA25 – Base

O peso da plataforma está constantemente tentando estender a união central (D) ao puxar a haste do cilindro. A
válvula de retenção operada por piloto (V2) impede que o cilindro da união central se estenda, impedindo o óleo de
escapar do cilindro quando este estiver estacionário.

Para manter a posição dos cilindros dianteiros do molinete, as válvulas de retenção controladas por combinação
(não ilustradas) bloqueiam o fluxo de óleo em ambas as direções das entradas P1 e P2.

Figure 9.74: Válvula seletora CA25 – Base
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
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Esquema da válvula seletora CA25 – não energizada, extensão do molinete

Com a válvula seletora na posição padrão (não energizada), o óleo pressurizado do circuito dianteiro da bobina
(fornecido pela colheitadeira) entra na entrada P1, passa pela válvula V4A e, em seguida, retira a entrada A1 para
a extremidade da haste da direita (C) que faz com que ele se retraia.

O óleo da base do cilindro (C) flui para a base do cilindro dianteiro-traseiro (A) do molinete esquerdo forçando a
haste a se estender. O óleo da extremidade da haste do cilindro (A) flui para a extremidade da haste do cilindro (B)
fazendo com que se retraia.

O óleo da base do cilindro (B) regressa à colheitadeira através da entrada B1, passa então pela válvula V4B e para
fora da entrada P2. O mesmo óleo que entra através de P1 pressuriza a linha indo para V3, mas a união central
(D) não pode mover-se devido à válvula de retenção dupla em V3.

Para completar o movimento para frente-e-para-trás do molinete, os cilindros (B) e (C) puxam o molinete para a
frente enquanto o cilindro (A) empurra.

Figure 9.75: Válvula seletora CA25 – molinete estendido
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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Esquema da válvula seletora CA25 – Retração do molinete, não energizado

Para retrair a bobina, o fluxo de óleo é revertido pela colheitadeira. O óleo pressurizado entra na entrada P2 e flui
através da V4B para a base do cilindro do molinete central (B) fazendo com que ele se estenda.

O óleo da extremidade da haste do cilindro (B) flui para dentro da extremidade da haste do cilindro dianteiro-traseiro
(A) do molinete esquerdo fazendo com que ele se retraia.

O óleo da base do cilindro (A) flui para a base do cilindro dianteiro-traseiro (A) do molinete esquerdo causando o
seu estendimento.

O óleo contido na extremidade da haste do cilindro (C) retorna através da entrada A1, da válvula V4A, então sai da
porta P1 e volta para a colheitadeira.

Para completar o movimento para frente e para trás do molinete, os cilindros (B) e (C) empurram o molinete para a
frente enquanto o cilindro (A) puxa.

O fluxo de óleo é bloqueado à união central pela válvula V3

Figure 9.76: Válvula seletora CA25 – Molinete estendido
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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Esquema da válvula seletora CA25 – extensão da união central, energizada

Pressionar o botão de mudança de direção ou o interruptor da união central na cabine da colheitadeira energizará
os solenóides na válvula seletora, o que deslocará as válvulas V3, V4B e V4A.

O fluxo de óleo é invertido pela colheitadeira para estender a união central (D).

A válvula de retenção operada por piloto V2 é desmontada pela pressão piloto saindo de V3 que pressuriza a base
do cilindro da união central (D).

O óleo na extremidade da haste do cilindro pode passar de volta para P2, permitindo que a união central se estenda.

O orifício V6 atua como um restritor para retardar o movimento da união central, que é auxiliada pelo peso da
plataforma.

Figure 9.77: Válvula seletora CA25 – União central estendida
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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Esquema da válvula seletora CA25 – Retração da união central, energizada

Pressionar o botão de mudança de direção ou o interruptor da união central na cabine da colheitadeira energizará
os solenóides na válvula seletora, o que deslocará as válvulas V3, V4B e V4A.

V4A e V4B bloqueiam o fluxo para os cilindros dianteiros e mantêm a posição do molinete com as válvulas de
retenção dupla.

O óleo da entrada P2 é forçado através de V2 e flui para a extremidade da haste do cilindro da união central (D).

O óleo da base do cilindro da união central (D) regressa através da válvula deslocada V3 para a porta P1, permitindo
que o cilindro da união central se retraia.

Figure 9.78: Válvula seletora CA25 – União central retraída
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
Vermelho - Pressão Azul - Retorno

214362 420 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

John Deere (2016 e posteriores)

A colheitadeira John Deere modelo/ano 2016 teve seu circuito de controle do molinete dianteiro/traseiro revisto.
As válvulas de retenção que mantêm os cilindros dianteiro/traseiro estacionários foram removidas da colheitadeira
e deslocadas para o lado do circuito na plataforma. Essa alteração demandou um bloco de válvula de retenção
adicional (MD n. 279163) que deve ser instalado na CA25 para impedir que os cilindros dianteiro/traseiro derrapem.

Os adaptadores CA25 modelo/ano 2017 virão com os blocos de válvulas instalados de fábrica em plataformas John
Deere configuradas. Plataformas modelo/ano 2016 e anteriores necessitarão da instalação do kit antiderrapagem
da John Deere (B6157) se forem instalados em uma colheitadeira John Deere.

A válvula de retenção com comando duplo (A) no bloco impede o fluxo de óleo em ambas as direções até que a
pressão seja aplicada à entrada 2 ou à entrada 3 do bloco da válvula de retenção (B).

NOTA:
Ambas as válvulas de retenção estão contidas dentro de um único cartucho de válvula (A).

Figure 9.79: Bloco da válvula de retenção (MD n. 279163) – John Deere
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Válvula seletora CA25 com válvula de retenção John Deere - Posição estacionária

O bloco da válvula de retenção (MD n. 279163) não afetará a operação se a plataforma estiver instalada em uma
colheitadeira John Deere 2015 ou anterior.

O funcionamento da válvula seletora com o bloco de retenção instalado é idêntico ao da configuração
CNH/AGCO/John Deere (2015 e anteriores). O DPOC abrirá quando for aplicada uma pressão tanto na porta 2
quanto na porta 3 no bloco da válvula de retenção múltipla da colheitadeira, permitindo que o óleo flua e retorne
tanto de P1 quanto de P2 na válvula seletora.

Figure 9.80: Válvula seletora CA25 com válvula de retenção John Deere - Posição estacionária
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Válvula de retenção JD
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Válvula seletora CA25 com válvula de retenção John Deere – Extensão do molinete

O óleo fornecido à porta 3 do bloco da válvula de retenção abre a válvula de retenção permitindo o escoamento
da porta 4 para o bloco do seletor. A pressão do piloto abre a válvula de retenção, permitindo que o óleo volte do
bloco do seletor para a porta 1 e saia da porta 2 para a colheitadeira.

Figure 9.81: Válvula seletora CA25 com válvula de retenção John Deere – Extensão do molinete
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Válvula de retenção JD
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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Válvula seletora CA25 com válvula de retenção John Deere - Retração do molinete

O óleo fornecido à porta 2 do bloco da válvula de retenção abre a válvula de retenção permitindo o escoamento
da porta 1 para o bloco do seletor. A pressão do piloto abre a válvula de retenção, permitindo que o óleo volte do
bloco do seletor para a porta 4 e saia da porta 3 para a colheitadeira.

Figure 9.82: Válvula seletora CA25 com válvula de retenção John Deere - Retração do molinete
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Válvula de retenção JD
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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CLAAS/Lexion

As colheitadeiras CLAAS/Lexion fornecem apenas um circuito hidráulico para a altura e para posição
traseira-dianteira do molinete, e o fluxo hidráulico do molinete a partir da colheitadeira não reverte o fluxo.

Para realizar todos os ajustes de molinete necessários, o adaptador CA25 é equipado com um bloco adicional
(MD n. 129963) projetado para a colheitadeira CLAAS/Lexion. Este bloco proporcionará a troca necessária entre
a altura do molinete e o posicionamento dianteiro-traseiro e inverterá o fluxo hidráulico internamente para circuitos
que o exijam, como a inclinação longitudinal e vertical do molinete. Este bloco é instalado próximo à válvula seletora
do bloco.

Figure 9.83: Bloco hidráulico (MD n. 129963) – CLAAS/Lexion
A - V1 (Levantar molinete) B - V2 (Baixar molinete) C - V3 (Molinete traseiro/retração)
D - V4 (Molinete dianteiro/extensão) E - POC1 F - POC 2
G - Porta P (fornecimento de pressão) H - Porta (alívio de pressão) J - Porta A1 (elevação do molinete)
K - CV (válvula de retenção)
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Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Posição estacionária

Na posição estacionária, nenhum óleo é enviado para a colheitadeira. Ambos, POC1 e POC2, estão fechados e
impedem qualquer movimento de óleo no bloco do seletor, impedindo qualquer movimento do cilindro. CV e V2
mantêm a posição de altura do molinete.

Figure 9.84: Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Posição estacionária
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Bloco CLAAS/Lexion

214362 426 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion - Levantamento do molinete

Quando o operador seleciona a elevação do molinete, o óleo pressurizado é fornecido à entrada P do bloco
CLAAS/Lexion da colheitadeira e V1 é energizado. Isto abre um caminho através de V1 e a válvula de retenção
de CV, permitindo que o óleo flua para fora da porta A1 para os cilindros de elevação e eleve o molinete.

Figure 9.85: Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion - Levantamento do molinete
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Bloco CLAAS/Lexion
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Rebaixamento do molinete

Para baixar o carretel, o operador selecionará o botão de controle correto na cabine que energizará o V2 permitindo
que o óleo volte dos cilindros de elevação para a porta A1 e através de V2 e retire a entrada T para a colheitadeira.
Estes cilindros são de ação simples de modo que o peso da bobina agora força o óleo para fora dos cilindros de
elevação, fazendo com que eles se retraiam e o molinete abaixe.

Figure 9.86: Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Rebaixamento do molinete
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Bloco CLAAS/Lexion
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Retração do molinete

Para estender o molinete, o óleo é fornecido à porta P pela colheitadeira quando o operador ativa o interruptor
correto. V4 é energizada e deslocada para permitir que o óleo passe. A POC2 é aberta pelo óleo pressurizado.
POC1 é aberta pela pressão do piloto. O óleo flui para fora da porta A2 e entra em P1 movendo os cilindros
dianteiros-traseiros, como mencionado anteriormente. O óleo retorna de P2 para B2, flui através de POC1, V3 e
retorna da porta P para a colheitadeira.

Figure 9.87: Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Retração do molinete
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Bloco CLAAS/Lexion
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – União central estendida

O fluxo através do colector CLAAS é idêntico à extensão do molinete estendendo a união central quando as válvulas
seletoras são energizadas pelo interruptor seletor da cabine.

Figure 9.88: Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – União central estendida
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Bloco CLAAS/Lexion
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Retração do molinete

Para retrair o molinete, o óleo é novamente fornecido à porta P pela colheitadeira quando o operador ativa o
interruptor correto.

O óleo flui pela V2 energizada e abre a válvula de retenção POC1; a pressão do piloto abre a POC2. O óleo
continua a fluir pela B2 para a P2 e movimento os cilindros anteriores-posteriores para retrair o molinete conforme
previamente mencionado. O óleo retorna da P1 para a A2 e flui através do POC2. V4 então é desenergizada e
permite o fluxo de volta para a porta T da colheitadeira.

Figure 9.89: Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Retração do molinete
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Bloco CLAAS/Lexion
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Retração da união central

O fluxo através do bloco CLAAS é idêntico à operação de retração do molinete para retração da união central
quando as válvulas seletoras são energizadas pelo interruptor seletor da cabine.

Figure 9.90: Válvula seletora CA25 com bloco CLAAS/Lexion – Retração da união central
A - Cilindro esquerdo do molinete dianteiro-traseiro B - Cilindro central dianteiro-traseiro (molinete duplo apenas)
C - Cilindro direito do molinete dianteiro-traseiro D - Cilindro de inclinação da plataforma (CA25)
E - Seletor do bloco CA25 F - Bloco CLAAS/Lexion
Vermelho - Pressão Azul - Retorno
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9.5 Sistema hidráulico da plataforma

9.5.1 Teste – acionamento de navalha

Motor de acionamento das navalhas (MD n.174217) – Plataformas de navalha simples e
navalha dupla não sincronizadas

Figura 9.91: MD n. 174217 Vista das peças

Tabela 9.9 Kit de vedação MD n. 174304

Ref. Quantidade Descrição

A 4 Vedação

B 1 Vedação de eixo de alta pressão

C 1 Vedação de superfície do eixo

D 1 Vedação de superfície interna

E 1 Vedação de superfície externa

F 1 Vedação de exclusão do eixo

G 1 Anel de vedação (O-Ring)
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Teste do motor de acionamento das navalhas simples e não sincronizadas (MD n. 174217)

Este teste é aplicável ao motor do acionamento da navalha MD n. 174217

1. Instale o equipamento de teste na porta de pressão da
navalha (A).

2. Deixe a plataforma funcionar na velocidade normal de
operação até que a temperatura normal de operação
seja atingida.

3. Verifique se há vazamentos.

4. Registre a vazão hidráulica em 10,342 kPa (1500 psi).
Deve estar na faixa de 16-20 gpm.

Figura 9.92: D65 25-35 pés Navalha Dupla Rígida

Figura 9.93: FD75 30-45 pés Navalha Simples

5. Ajuste a válvula agulha (D) para aumentar a pressão
do sistema para 20,684 kPa (3.000 psi). A vazão
hidráulica não deve cair mais do que 2-3 gpm. Se a
vazão de saída do motor cair mais de 2-3 gpm, muito
óleo está fluindo através da drenagem da caixa. O
motor deve ser consertado ou substituído.

NOTA:
O motor também pode ser verificado por meio da
medição das perdas do ralo da carcaça. As perdas
do ralo não devem exceder 1,5 gpm sob carga. Se
as perdas do ralo estiverem acima disso, o motor
deve ser consertado ou substituído.

Figura 9.94: Esquemático do teste
A - Pressão B - Motor
C - Medidor de pressão D - Válvula agulha
E - Medidor de vazão F - Retorno
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9.5.2 Teste – acionamento do molinete

Motor de acionamento do molinete (Torque padrão) (MD n. 164072)

Figura 9.95: MD #164072
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Motor de acionamento de alto torque do molinete (MD n. 143088)

Figura 9.96: MD #143088
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Motor de acionamento de alto torque do molinete (MD n. 273258)

Figura 9.97: MD #273258
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Teste para o motor de acionamento do molinete

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por quaisquer motivos.

Antes de testar o molinete para um motor ruim, verifique se há componentes adicionais presos no circuito do
molinete, como navalhas verticais. Este item deve ser isolado após o motor do molinete. Se o sem fim transversal
superior (UCA) estiver encaixado no circuito do molinete, ele deve ser movido para o circuito da esteira. Consulte
a versão mais recente das instruções de instalação do UCA para encaminhamento. Com cada motor adicionado
a um circuito em série, há uma queda de pressão através do motor. O molinete deve ser priorizado em qualquer
situação, uma vez que, em última análise, é o componente mais importante nesse circuito.

Para testar para um motor de acionamento do molinete ruim, siga estes passos:

1. Fixe o molinete (B) à extremidade do motor de
acionamento usando uma braçadeira adequada (A).
Certifique-se de que a cinta esteja livre de
componentes inferiores como o sem fim transversal
superior (UCA - se equipado), pois pode o sem fim
pode se mover.

Figura 9.98: Molinete fixado à extremidade do
motor de acionamento

2. Instale o equipamento de teste hidráulico entre a
colheitadeira e a plataforma no circuito do molinete.

3. Acione o colheitadeira e engate a plataforma. O
circuito do molinete deve ser capaz de alcançar a
pressão de alívio. Um motor dever ser considerado
ruim se ele não for capaz de manter a pressão de
alívio (15,168–16,203 kPa [2200–2350 psi]).

Figura 9.99: Diagrama do circuito do molinete
A - Pressão B - Motor
C - Medidor de pressão D - Válvula agulha
E - Medidor de vazão F - Retorno

214362 438 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

9.5.3 Teste de acionamento da esteira

Teste do motor de acionamento da esteira

Os motores de acionamento da esteira podem ser testados verificando o fluxo do dreno da caixa. Cada motor de
acionamento da esteira tem uma linha de drenagem conectada ao motor ou uma porta plugada.

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por quaisquer motivos.

1. Localize a porta e/ou a linha e anexe uma linha curta à porta de drenagem da caixa.

2. Rode as esteiras. O fluxo não deve exceder 1,9 L/min (0,5 gpm).
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9.6 Cilindros de elevação do molinete

9.6.1 Teoria do elevador do molinete

Em modo estático, as pressões (P1, P2 e P3) estão
relacionadas entre si e podem ser usadas para ajudar
a diagnosticar para que direção o óleo fluirá caso um
determinado anel de vedação apresente problemas.
O óleo fluirá do lado da alta pressão para o lado de
baixa pressão.

Em um molinete duplo, o cilindro do braço do molinete
central leva 3,5 vezes mais peso do que o cilindro
esquerdo devido ao peso do acionador do molinete e do
excêntrico. O cilindro do lado direito carrega 1,4 vezes
mais peso que o cilindro esquerdo devido ao excêntrico
estar no lado direito.

A força varia conforme o molinete é movimentado para
cima e para baixo.

P1 > (é maior que) P2.

P2 > (é maior que) P3.

Figura 9.100: Diagrama da plataforma de
molinete duplo

Em um molinete simples, o cilindro esquerdo é o escravo
e o direito, o mestre. O cilindro do lado direito carrega
1,2 vezes mais peso do que o cilindro esquerdo devido
ao excêntrico estar no lado direito. A pressão é maior no
mestre.

Figura 9.101: Diagrama de molinete simples
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9.6.2 Esquemáticos do acionamento do molinete, elevador e avanço-recuo

Figura 9.102: Rotação do molinete – Molinete simples da Plataforma
A - Molinete traseiro (braçadeira verde) B - Molinete dianteiro (braçadeira vermelha)
C - Elevador do molinete (braçadeira preta) D - Retorno de acionamento do do molinete (braçadeira amarela)
E - Pressão de Acionamento do molinete F - Motor de acionamento da navalha
G - Cilindros de avanço-recuo do molinete H - Cilindros de elevação do molinete Multiconector24 (Opção)

24. Consulte 9.7.4 Multiacoplador, página 582 para conexões específicas da colheitadeira.
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Figura 9.103: Circuito do molinete – Plataforma de molinete duplo
A - Molinete traseiro (braçadeira verde) B - Molinete dianteiro (braçadeira vermelha)
C - Elevador do molinete (braçadeira preta) D - Retorno de acionamento do do molinete (braçadeira amarela)
E - Pressão de Acionamento do molinete F - Motor de acionamento da navalha
G - Cilindros de avanço-recuo do molinete H - Cilindros de elevação do molinete Multiconector25 (Opção)

25. Consulte 9.7.4 Multiacoplador, página 582 para conexões específicas da colheitadeira.
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9.6.3 Teste diagnóstico – Estática

1. Abaixe o molinete ao máximo e segure para deslocar os cilindros.

2. Eleve o molinete a pelo menos 1/2 da altura ou à altura normal de operação. Ambos os braços do molinete
devem movimentar-se ao mesmo tempo. Se um braço se movimentar muito adiante do outro, consulte 9.6.4
Teste diagnóstico – dinâmico, página 443.

3. Meça a porção brilhante exposta da haste do cilindro em cada cilindro e registre a medida.

4. Espere aproximadamente 10 minutos e então repita o Passo 3., página 443. Observe se há mudanças para
cima ou para baixo. Mudanças de 2 mm (1/16 pol.) ou menos devem ser registradas como "sem mudanças".
Verifique novamente em 5-10 minutos para confirmar os resultados. Para obter mais informações sobre
diagnósticos, consulte 9.6.5 Gráfico de teste de diagnóstico do cilindro de elevação, página 444.

NOTA:
Se o molinete for testado de um dia para o outro, lembre-se que a expansão térmica pode causar alguns
resultados inesperados, especialmente quando houver ar nas linhas hidráulicas.

5. Se o teste estático não puder diagnosticar o problema, então proceda com o teste dinâmico. Consulte 9.6.4
Teste diagnóstico – dinâmico, página 443.

NOTA:
Testes estáticos são 90 % confiáveis para diagnosticar problemas graves. Vedações podem vazar
normalmente e a gravidade do vazamento dependerá do comprimento da haste exposta (ex. a altura do
molinete está fora da barra de corte ao cortar). A concentricidade do barril é outra preocupação (foi apertado
em um torno). O peso do molinete e a aspereza do solo são outras preocupações. O deslocamento do
molinete deve ser de 4-5 vezes por hora, dependendo das condições do terreno e, se passar no teste estático,
o cilindro deve ser considerado aceitável. Distorções na solda do barril podem afetar o aperto do cilindro e
vazamentos podem aumentar conforme o cilindro é testado mais próximo da ponta inferior, perto da porta.

9.6.4 Teste diagnóstico – dinâmico

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre pare o motor
e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por quaisquer motivos.

IMPORTANTE:
Deve-se ter cuidado ao relatar os sintomas observados enquanto a máquina estiver em operação. Por exemplo,
se um molinete estiver vazando em uma extremidade, confirme que o molinete está de fato vazando nessa
extremidade e também relate o que está acontecendo na outra extremidade e no meio. O problema pode ser
bastante diferente se a outra extremidade estiver levantando ou ficando no mesmo nível. Se o meio do molinete
parece estar levantando, certifique-se de também relatar se as extremidades estão caindo ou permanecendo
no mesmo nível. Faça o seguinte quando tentar fazer um diagnóstico preciso dos problemas com o elevador
do molinete.

1. Rode com a plataforma no campo para determinar a melhor altura para o molinete para os testes dinâmicos.
Baixe o molinete ao máximo e segure para deslocar os cilindros. Levante o molinete para uma altura
operacional, desligue a máquina. Meça a porção brilhante exposta da haste do cilindro em cada cilindro e
anote essas medidas. Alternativamente, marque uma barra e posicione-o verticalmente sobre a barra de corte,
e meça até o mesmo ponto entre a barra de corte e a barra, o mais próximo possível do braço de suporte do
molinete, continue a operar no campo.

2. Após um período de tempo, ou quando os sintomas se tornarem óbvios, verifique novamente as medições e
consulte 9.6.5 Gráfico de teste de diagnóstico do cilindro de elevação, página 444.
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9.6.5 Gráfico de teste de diagnóstico do cilindro de elevação

Cilindro escravo Cilindro central Cilindro mestre Problema/Solução

Abaixo Acima 1

Abaixo Sem mudança 2, 3 ou 4

Abaixo Abaixo 5

Acima Sem mudança 4

Sem mudança Acima Sem mudança 9

Abaixo Sem mudança Acima 1

Acima Abaixo Acima 6

Abaixo Abaixo Abaixo 7

Abaixo Abaixo Acima 1 e 6

Acima Sem mudança Acima 4

Acima Sem mudança Sem mudança 4

Abaixo Sem mudança Abaixo 8

Abaixo Sem mudança Sem mudança 4 ou 3

Sem mudança Sem mudança Sem mudança chave

Problema/Solução

• Vazamento em uma linha entre cilindros mestre e escravo: localize o vazamento na linha ou conexão (verifique
dentro do tubo traseiro) e repare.

• Ar no sistema: sangre o ar do cilindro escravo. Afrouxe o parafuso sangria e deixe o ar escapar. Aperte o
parafuso sangria, movimente o molinete para cima e para baixo várias vezes e repita até que não haja mais ar.

• Vazamento entre a base do cilindro mestre e a fonte hidráulica (unidade de tração): localize vazamento e repare.
Tente desconectar o elevador do molinete da fonte hidráulica para confirmar se o problema é com a plataforma
ou com a unidade de tração.

• Vazamentos internos no vedante do cilindro central mestre: identifique o tipo do cilindro pelo número
impresso nele.

• Vazamento entre a base do cilindro mestre e a fonte hidráulica (unidade de tração): localize o vazamento e
repare. Tente desconectar o elevador do molinete da fonte hidráulica para confirmar se o problema é com a
plataforma ou com a unidade de tração.

• Vazamento na linha entre o cilindro central e o cilindro mestre secundário: pode ser resultado de tensão
insuficiente na mola de compressão na válvula poppet. Isso pode ocorrer durante a operação em altas
velocidades em solos irregulares. Recomenda-se velocidades de solo menores.

Soluções (molinete simples)

Se houver um problema, o molinete cederá sempre no cilindro escravo caso os procedimentos de teste descritos
na página anterior forem usados. Para determinar qual cilindro está falhando, use as seguintes diretrizes:

• Cilindro escravo afunda, mas não há vazamentos de vedação no cilindro escravo: cilindro mestre está com
problemas

• Cilindro escravo afunda, e existe um vazamento de vedação no cilindro escravo: cilindro escravo está com
problemas
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Soluções (molinete duplo)

• O cilindro central mestre afunda e os outros não se
mexem: cilindro mestre central está com problemas.

Figura 9.104: Sistema hidráulico do molinete

• Cilindro escravo mestre afunda e os outros
permanecem constantes: cilindro escravo está com
problemas (haverá óleo vazando do anel de vedação
superior do cilindro).

Figura 9.105: Sistema hidráulico do molinete

• O cilindro escravo afunda e o cilindro mestre secundário
levanta: o cilindro escravo está com problemas.

Figura 9.106: Sistema hidráulico do molinete
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9.7 Reparo do componente

9.7.1 Cilindros

Molinete simples

Cilindro (MD n. 245992) elevação do Molinete (Esquerdo)

Fases do cilindro em ambas as extremidades do curso.

Kit de vedação MD n. 132474

Ref. Descrição

1 Anel de vedação bn 1,250 x 1,000

2 Encaixe de limpa-vidros 1,00 x 1,28 x 104

3 Anel de vedação bn 1,938 x 1,750

4
Haste do anel externo em U 1,00 x 1,25
x 0,250

5 Anel W 1,00id x 0625 x 375

6 Arruela Bi 1,750 x 1,500

7 Anel de vedação bn 1,750 x 1,500

8 Anel de vedação bn 625 x 500

9 Vedação do pistão 1,75 x 1,50 x 187

10 Anel W 1,75 od x 125 x 19

Figura 9.107: Cilindro de elevação do molinete
- Lado esquerdo
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Cilindro (MD n. 245993) elevação do molinete (Direito)

Fases do cilindro em ambas as extremidades do curso.

Kit de vedação MD n. 132475

Ref. Descrição

1 Anel de vedação bn 1,25 x 1,00

2 Encaixe de limpa-vidros 1,00 x 1,28 x 1,04

3 Anel de vedação bn 2,188 x 2,00

4
Haste do anel externo em U 1,00 x 1,25
x 0,250

5 Anel W 1,00id x 0,625 x 0,375

6 Arruela Bi 2,00 x 1,750

7 Anel de vedação bn 2,00 x 1,750

8 Anel de vedação bn 750 x 0,625

9 Anel de vedação p 2,000 x 1,625

Figura 9.108: Cilindro de elevação do molinete
– Lado direito
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Conserto dos cilindros frontais/traseiros (MD n. 164933 e MD n. 164934)

Fases do cilindro nas duas extremidades do curso.

O kit de vedação é MD n. 113435.

NOTA:
A diferença entre os cilindros MD n. 164933 e
MD n. 164934 é uma porta em branco (A) soldada à
lateral do cilindro MD n. 164933. Essa porta destina-se
somente a fins de suporte.

1. Certifique-se de que os braços do molinete estejam
nivelados ou bloqueie o molinete frontal/traseiro com
parafusos para evitar que o molinete se movimente.

2. Desconecte as mangueiras e remova os pinos do
cilindro. Remova o cilindro.

3. Firme o cilindro em um torno de bancada na sua base
para evitar deformar o barril do cilindro. Remova a
placa principal com uma chave para tubos.

4. Remova o pistão e o conjunto da haste. Coloque uma
porca hexagonal no torno e gire a haste para fora da
porca. Retire o pistão da haste para substituir o anel
de vedação (8) por um novo.

5. Empurre o pistão de volta para dentro da haste
e recoloque-a na porca até que o pistão esteja
firmemente anexado contra o ombro e a haste saia
um pouco da porca.

6. Insira o conjunto da haste e pistão de volta no barril.
Tome cuidado para não danificar a vedação das
roscas.

7. Recoloque os anéis de vedação na placa principal e
rosqueie-a de volta no barril, apertando bem.

Figura 9.109: MD #164933
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Molinete duplo

Cilindro de elevação do molinete mestre central (MD n. 245671)

Fases do cilindro em ambas as extremidades do curso.

A tabela a seguir se refere ao cilindro MD n. 245671.

Kit de vedação MD n. 132476

Ref. Descrição

1 Anel de vedação (O-Ring)

2 Vedação do limpador

3 Anel de vedação (O-Ring)

4 Vedação da haste do anel externo em U

5 Anel de desgaste

6 Arruela reserva

7 Anel de vedação (O-Ring)

8 Anel de vedação (O-Ring)

9 Anel de vedação (O-Ring)

Figura 9.110: Cilindro de elevação do molinete
– Centro
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Cilindro (MD n. 174492) elevação do molinete (Direito)

Fases do cilindro em ambas as extremidades do curso.

Kit de vedação MD n. 123990

Ref. Descrição

1 Limpador 520

2 Anel de vedação (O-Ring)

3 Anel externo em U

4 Anel de desgaste

5 Anel de vedação (O-Ring)

6 Anel reserva

7 Anel de vedação (O-Ring)

8 Vedação do pistão 775

Figura 9.111: Cilindro de elevação do molinete
– Lado direito
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Cilindro (MD n. 174493) elevação do Molinete (Esquerdo)

Fases do cilindro em ambas as extremidades do curso.

Kit de vedação MD n. 123991

Ref. Descrição

1 Limpador 520

2 Anel de vedação (O-Ring)

3 Anel externo em U

4 Anel de desgaste

5 Anel de vedação (O-Ring)

6 Anel reserva

7 Anel de vedação (O-Ring)

8 Vedação do pistão 755

Figura 9.112: Cilindro de elevação do molinete
– Lado esquerdo
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Conserto dos cilindros frontais/traseiros (MD n. 164933 e MD n. 164934)

Fases do cilindro nas duas extremidades do curso.

O kit de vedação é MD n. 113435.

NOTA:
A diferença entre os cilindros MD n. 164933 e
MD n. 164934 é uma porta em branco (A) soldada à
lateral do cilindro MD n. 164933. Essa porta destina-se
somente a fins de suporte.

1. Certifique-se de que os braços do molinete estejam
nivelados ou bloqueie o molinete frontal/traseiro com
parafusos para evitar que o molinete se movimente.

2. Desconecte as mangueiras e remova os pinos do
cilindro. Remova o cilindro.

3. Firme o cilindro em um torno de bancada na sua base
para evitar deformar o barril do cilindro. Remova a
placa principal com uma chave para tubos.

4. Remova o pistão e o conjunto da haste. Coloque uma
porca hexagonal no torno e gire a haste para fora da
porca. Retire o pistão da haste para substituir o anel
de vedação (8) por um novo.

5. Empurre o pistão de volta para dentro da haste
e recoloque-a na porca até que o pistão esteja
firmemente anexado contra o ombro e a haste saia
um pouco da porca.

6. Insira o conjunto da haste e pistão de volta no barril.
Tome cuidado para não danificar a vedação das
roscas.

7. Recoloque os anéis de vedação na placa principal e
rosqueie-a de volta no barril, apertando bem.

Figura 9.113: MD #164933
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Cilindro da união central (MD n. 187621)

Fases do cilindro em ambas as extremidades do curso.

Kit de vedação MD n. 123978

Ref. Descrição

1 Limpador

2 Anel de retenção externo

3 Vedação dupla

4 Vedação da haste do anel externo em U

5 Anel de retenção interno

6 Anel de desgaste da haste

7 Vedação do pistão

8 Anel de desgaste

9 Porca do pistão

Figura 9.114: MD #187621

Reparo no cilindro da união central (MD n. 187621)

Fases do cilindro em ambas as extremidades do curso.

1. Remova o anel de fio de aço externo (A).

Figura 9.115: Anel de fio de aço externo
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2. Abra completamente a haste (A).

Figura 9.116: Haste

3. Bata a cabeça no cilindro (A) até que a ranhura interna
do tubo fique totalmente exposta.

Figura 9.117: Cilindro

NOTA:
Tirar a ondulação para fora do anel de plástico (A)
antes da instalação fará com que ela encaixe no
sulco com mais facilidade e assim vai impedi-la
de cair.

Figura 9.118: Anel plástico
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IMPORTANTE:
O perfil do anel de plástico (A) deve coincidir com o
perfil do sulco do tubo (B) na extremidade do tubo (C).

Figura 9.119: Anel no final do tubo

4. Segure uma extremidade do anel de plástico (A) na
ranhura enquanto encaixa a outra extremidade do anel
na ranhura. As pontas deve encaixar juntas.

IMPORTANTE:
NÃO corte o anel mais curto, pois assim ele não
encaixará corretamente no sulco. Certifique-se
de que o anel está completamente encaixado
no sulco antes de puxar a haste (B) para fora.
O anel ficará preso entre a cabeça e o tubo se
estiver saindo.

NOTA:
Se a haste não sair facilmente, empurre a
cabeça para trás e garanta que o anel esteja
devidamente encaixado no sulco. Substitua o
anel se necessário (um segundo anel é fornecido
caso o primeiro anel fique danificado).

CUIDADO

Forçar a haste para fora pode danificar o cilindro.

Figura 9.120: Anel plástico

5. Estenda a haste (A) para puxar a cabeça para fora do
tubo (B).

Figura 9.121: Haste e tubo
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6. Remova completamente a haste (A) e a cabeça (B) do
tubo (C).

Figura 9.122: Cabeça da haste

7. Remova o anel plástico previamente instalado (A).

Figura 9.123: Anel plástico

8. Substitua todos os vedantes (A) no cilindro. Deixe o
O-ring (A) solto conforme indicado.

Figura 9.124: Vedantes no cilindro
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9. Use a abraçadeira de fita (A) para comprimir o anel (B)
para que ele entre no tubo. Certifique-se de que o
excêntrico não esteja tapando a abertura no anel.

Figura 9.125: Excêntrico no anel

10. Lubrifique os vedantes (A) e o tubo.

Figura 9.126: Cabeça da haste

11. Insira a cabeça (A) no tubo (B).

Figura 9.127: Cabeça da haste e tubo
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12. Bata a cabeça (A) no tubo (B) até que a
abraçadeira (C) deslize e o anel fique no tubo.

13. Afrouxe e remova a braçadeira (C).

Figura 9.128: Tubo

14. Instale o anel O-ring (A).

Figura 9.129: O-Ring (anel de vedação)

15. Bata na cabeça até fique nivelada com o tubo.

IMPORTANTE:
A cabeça deve estar nivelada com o tubo para
permitir que o anel encaixe na ranhura. Se a
cabeça não for inserida conforme ilustrado, o
conjunto da cabeça e da haste sairá do tubo
quando a pressão for aplicada ao cilindro.

Figura 9.130: Cilindro
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16. Puxe a haste (A) para fora para expor a ranhura do
anel de arame na cabeça do cilindro.

Figura 9.131: Cilindro

17. Insira o anel de arame (A) na ranhura da cabeça do
cilindro (B).

Figura 9.132: Anel de arame

9.7.2 Motores hidráulicos

Motor do acionamento da esteira (MD n. 172471)

Remoção do motor de acionamento da esteira

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

1. DESLIGUE a plataforma. Levante o molinete e acople os apoios de segurança. Em seguida, levante a
plataforma e engate os apoios de segurança da colheitadeira.
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2. No lado posterior do conjunto do deque (extremidade
fora da borda) há um parafuso para tensionar a esteira.
Localize o parafuso (A) no lado em que será feita a
alteração e afrouxe a esteira.

3. Separe o conector de aleta que junta a esteira,

Figura 9.133: Ajustador de tensão

4. Desconecte as mangueiras hidráulicas (A) do motor
hidráulico de acionamento da esteira que está sendo
removido.

NOTA:
Dependendo do fabricante do motor e da
configuração da plataforma, pode haver uma linha
de drenagem (não exibida na ilustração).

Figura 9.134: Motor de acionamento da esteira

5. Alinhe os parafusos ao furo (A) na proteção. Remova
os dois parafusos que prendem o motor ao rolo
de acionamento.

NOTA:
Os parafusos estão separados a 1/4 de volta.

6. Remova os quatro parafusos (A) que prendem o motor
ao braço do rolo de acionamento.

NOTA:
Talvez seja necessário remover a proteção
de plástico (C) para obter acesso ao
parafuso superior.

Figura 9.135: Rolo de acionamento
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Instalação do motor de acionamento da esteira

1. Engraxe o eixo do motor e insira na extremidade do
rolo do acionamento.

2. Prenda o motor ao suporte do rolo com quatro
parafusos (A). Aplique torque de 27 Nm (20 lbf·ft).

NOTA:
Aperte os parafusos soltos e reinstale a proteção
de plástico (B), caso a tenha removido.

3. Aperte os dois parafusos de fixação através do furo de
acesso (C).

Figura 9.136: Rolo de acionamento

4. Reconecte as mangueiras hidráulicas (A) ao motor
hidráulico de acionamento da esteira.

Figura 9.137: Motor de acionamento da esteira

5. Conecte as extremidades da esteira juntamente com
a aleta do conector.

6. Tencione a esteira com o parafuso do tensor (A). Para
obter mais instruções, consulte 7.1.3 Ajuste de tensão
das esteiras laterais, página 207.

7. Desengate os apoios de segurança da plataforma e do
molinete.

8. Ligue o motor. Abaixe a plataforma e o molinete.

9. Coloque a máquina para funcionar e verifique se a
esteira corre corretamente.

10. Se forem necessários ajustes, consulte 7.1.4 Ajuste do
alinhamento da esteira lateral, página 209. Figura 9.138: Tensor da esteira
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Desmontagem do motor de acionamento da esteira (MD n. 172471)

O fator limpeza é extremamente importante durante o reparo destes motores. Trabalhe em uma área limpa. Antes
de desconectar as linhas, limpe a área das portas do motor. Remova a chave quando usá-la. Verifique o eixo e a
ranhura da chave. Remova rebarbas, cortes e bordas afiadas. Antes de desmontar, drene o óleo do motor. Então
plugue as portas e limpe completamente o exterior do motor.

Embora nem todos os desenhos mostrem o motor em um torno, recomendamos que você mantenha o motor em
um torno durante a desmontagem.

1. Coloque o motor em um torno e aperte através da
borda da flange com o eixo de saída para baixo.
Quando estiver prendendo-o, use um dispositivo
de proteção no torno, como mandíbulas especiais
macias, pedaços de borracha dura ou blocos madeira.
Usando um marcador, desenhe duas linhas de
referência, na forma de um V, para baixo do lado do
motor. Isso assegurará que o motor será remontado
corretamente. Uma vez que as linhas de referência
estejam marcadas, remova os sete parafusos da
tampa posterior usando uma chave de 13 mm
(1/2 pol.).

IMPORTANTE:
Assim que a tampa posterior for removida,
faça um movimento deslizante para retirar a
tampa da extremidade. Isso assegurará que
o conjunto da engrenagem não se separará
após a desmontagem. NÃO DESMONTE O
CONJUNTO DA RODA DE ENGRENAGEM!

Figura 9.139: Motor em um torno

2. Remova e descarte o retentor da tampa da
extremidade (A) usando um retentor de vedação e
coloque a tampa da extremidade em um local limpo
da bancada de trabalho.

Figura 9.140: Retentor da tampa posterior
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3. Uma vez que a tampa posterior tenha sido removida,
limpe o conjunto de engrenagens com uma toalha
comum. Usando um marcador, desenhe duas ou três
marcas de referência no conjunto de engrenagens.
Isso garantirá que o conjunto de engrenagens será
remontado da mesma maneira, caso se separe
acidentalmente.

Figura 9.141: Conjunto de engrenagens

4. Remova o conjunto de engrenagens tomando cuidado
para não separar o rotor da roda principal.

5. Retire com cuidado a vedação (A) da base do conjunto
de engrenagens e então retire a placa de canal (B) da
carcaça do motor

6. Coloque o conjunto de engrenagens e a placa do canal
em um local limpo na bancada de trabalho.

Figura 9.142: Retentor do conjunto de
engrenagens

7. Remova e descarte a vedação da ranhura (A), retire
o eixo (B) do motor e coloque-o em um local limpo na
bancada de trabalho.

8. Remova o motor do torno, vire-o de cabeça para baixo
e drene o excesso de óleo contido na bomba em uma
bandeja de dreno.

Figura 9.143: Eixo
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9. Monte o motor (A) em um torno com o eixo de saída (B)
apontando para cima. Remova os seis parafusos de
cabeça hexagonal (C) usando uma chave sextavada
de 4 mm (7/32 pol.) e então remova o flange da
espiga (D) usando um alicate de ponta de agulha.

Figura 9.144: Eixo do motor e da saída

10. Com a flange do encaixe separada do corpo do motor,
remova os retentores internos (A) e externos (B), bem
como a vedação da flange do encaixe (C), e descarte.

Figura 9.145: Retentores do eixo e do encaixe

11. Usando uma picotador de vedação, remova as
correntes internas (B) e externas (A), bem como o
rolamento de pressão (C), e coloque-os em local limpo
na bancada de trabalho. Observe a ordem em que
cada componente foi removido.

NOTA:
O rolamento de pressão e seus trilhos também
podem ser removidos girando o motor de cabeça
para baixo e batendo suavemente na parte
traseira do motor.

Figura 9.146: Rolamentos e trilhos
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12. Com o rolamento de pressão e todos os retentores
removidos, gire o eixo de saída para a frente e
para trás em ambas as direções e determine se há
algum ponto irregular ou encadernação ocorrendo nos
rolamentos de agulha. Se a rotação do eixo em ambos
os sentidos for suave, o motor pode ser reconstruído;
caso contrário, será necessário substituí-lo.

Figura 9.147: Eixo de saída

Reparo do motor da esteira (MD n. 172471)

Obter kit para conserto da vedação MD n. 132759.

Inspecione o invólucro do motor, rolamento axial, conjunto
de engrenagens e todos os outros componentes para ver
se há marcas, danos ou desgaste excessivo. Se houver
quaisquer danos a algum desses componentes, o motor
precisará ser substituído. Se todos os componentes
estiverem sem danos, devem ser limpos utilizando um
solvente à base de óleo e secos com ar comprimido (para
segurança, respeite as diretrizes da OSHA).

Também é importante que todos os anéis de vedação
sejam cobertos com uma camada fina de óleo ou graxa
antes da instalação.

Se a ordem da montagem for perdida ou ficar confusa
em algum momento durante a remontagem, consulte o
diagrama de peças explodidas exibido à direita.

Figura 9.148: Diagrama do motor de
acionamento da esteira
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Remontagem do motor da esteira (MD n. 172471)

1. Instale os anéis do rolamento e a bucha de volta no
eixo de saída de forma que o anel mais fino seja
anexado antes do rolamento enquanto que o anel
mais grosso seja anexado depois do rolamento.

Figura 9.149: Eixo de saída

2. Instale a nova vedação do eixo externo levemente
lubrificada/engraxada e a vedação da flange da
espiga nesta. Certifique-se de pressionar os anéis
de vedação do eixo interno e externo, pois tentar
empurrar ou martelá-los para encaixá-los no lugar
danificará os anéis de vedação.

Figura 9.150: Vedação do eixo

3. Instale o flange da espiga, arruelas e parafusos
sextavados. Ajuste o torque dos parafusos de cabeça
hexagonal para 6-8Nm. (4,5-6 lbf-ft). Certifique-se
de que os parafusos tenham seu torque ajustado em
uma ordem diagonal. Siga o padrão em diagonal até
que todos os seis parafusos estejam apertados.

Figura 9.151: Sequência de torque de parafusos
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4. Afrouxe o torno prendendo o motor e vire o motor em
180° de forma que o eixo de saída esteja voltado para
baixo. Aperte o torno com o motor nessa posição.

5. Instale o novo anel de vedação (A) na ranhura do corpo
do motor. Então posicione a placa da canaleta no topo
de forma que as marcas de referência em formato de
V estejam alinhadas.

Figura 9.152: Anel de vedação e placa da
canaleta

6. Posicione um ímã (A) no conjunto de engrenagens (B)
para segurá-lo enquanto é encaixado na posição
correta. Certifique-se de que todas as marcações de
referência estejam alinhadas.

7. Deslize o eixo (C) através do rotor no conjunto
de engrenagens e depois através do furo na
canaleta. Posicione o conjunto de engrenagens
cuidadosamente contra a placa da canaleta e
certifique-se de que as marcações de referência em
formato de V estejam alinhadas.

8. Remova o ímã.

NOTA:
O conjunto de engrenagens e o eixo devem estar
instalados conforme descrito acima, ou o corpo
da bomba, a placa da canaleta e o conjunto de
engrenagens não ficarão corretamente alinhados.

Figura 9.153: Conjunto de engrenagens

9. Insira o novo anel de vedação (A) na ranhura na tampa
lateral e coloque a tampa lateral em posição, alinhando
as marcações de referência.

Figura 9.154: Tampa do motor
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10. Insira e aperte manualmente os seis parafusos da
tampa. Ajuste o torque para 30–35 Nm (22–26 lbf·ft)
usando a sequência exibida de torque dos parafusos.

11. Remova as marcações de tinta da engrenagem.

Figura 9.155: Sequência de torque de parafusos
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Motor do acionamento da esteira (MD n. 220936)

Kit de vedação MD n. 220944

Figura 9.156: Motor do acionamento da esteira (MD n. 220936)
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Desmontagem do motor de acionamento da esteira (MD n. 220936)

1. Remova o motor de acionamento da esteira do deque.
Consulte Remoção do motor de acionamento da
esteira, página 459.

NOTA:
NÃO desmonte ambas as extremidades ao
mesmo tempo.

2. Remova os seis parafusos M6 (A) que fixam a flange
piloto (B).

3. Remova a flange piloto (B). Remova o vendante de
sujeira (C), o vedante de óleo (D) e o O-Ring (E).

Figura 9.157: MD #220936

4. Remova os sete parafusos (A) que fixam a tampa
posterior (B) ao motor.

5. Remova a tampa posterior (B).

6. Desmontar o conjunto vedante (D) e dois vedantes (C).

NOTA:
Segure o conjunto vedante para evitar que as
peças caiam.

7. Remova a placa do distribuidor (E) e o vedante (C).

Figura 9.158: MD #220936
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Remontagem do motor do acionamento da plataforma (MD n. 220936)

Tabela 9.10 Kit de vedação MD n. 220944

Ref. Qtd. Descrição Dimensões

A 1
Retentor de

poeira
35 x 28,5 x 4,0 mm

(NBR26)

B 1
Vedação do

eixo
42 x 28,6 x 5,5 mm

(NBR26 )

C 1
Anel de
vedação
(O-Ring)

48 x 28,6 x 2,0 mm
(NBR26 )

D 3
Anel de
vedação
(O-Ring)

75,9 x 1 8 mm (NBR26 )

E 7 Arruela 11,9 x 8,2 x 1 mm

F 1 Arruela 17,5 x 13,5 x 1,5 mm

Figura 9.159: Kit de vedação MD n. 220936

1. Substitua o retentor de poeira (C), o vedante de
óleo (D) e o anel de vedação (E) no flange piloto (B).

2. Instale o flange piloto (B) na carcaça do motor e fixe
com seis parafusos M6 (A), ajustando o torque para
5–8 Nm (45–70 lbf·in).

Figura 9.160: MD #220936

3. Lubrifique a vedação (C) e instale, depois instale a
placa do distribuidor (E). Gire a placa do distribuidor
para que os buracos alinhem-se .

Figura 9.161: MD #220936

26. Buna N, Perbunan
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4. Marque o eixo, entre as ranhuras finais (A) que se
alinham com a chaveta que está no eixo.

5. Lubrifique os retentores (C) e instale-os no conjunto do
redutor (D).

a. Coloque a engrenagem no eixo de modo que a
parte superior de um dente nos dentes externos da
engrenagem esteja verticalmente acima da marca
no eixo.

b. Gire a engrenagem no sentido anti-horário até que
o eixo e a engrenagem comecem a rodar (15 °).

c. Gire o rebordo do redutor para que os furos feitos
para os parafusos se alinhem.

Figura 9.162: Eixo

6. Instale a tampa posterior (B).

NOTA:
Se você removeu o plugue de dreno no centro
da tampa, reinstale-o usando uma nova arruela
do kit de vedação. Ajuste o torque dos plugues
para 30-36 Nm (270-315 lbf-ft).

7. Use as arruelas novas incluídas com o kit de vedação
e instale os sete parafusos (A) para fixar a tampa
posterior ao motor. Ajuste o torque para 30-35 Nm
(265-310 lbf·ft).

Figura 9.163: MD #220936
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Motor do acionamento da esteira (MD n. 220891)

O fator limpeza é extremamente importante durante o reparo destes motores. Trabalhe em uma área limpa. Antes
de desconectar as linhas, limpe a área das portas do motor. Remova a arruela e a chave quando estiverem
sendo utilizadas. Verifique o eixo e a ranhura da chave. Remova rebarbas, cortes e bordas afiadas. Antes da
desmontagem, esvazie o óleo do motor, depois ligue as portas e limpe completamente o exterior do motor.

Figura 9.164: Motor de acionamento da esteira (MD n. 220891)
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Desmontagem do motor de acionamento da esteira (MD n. 220891)

1. Remova o bujão do ralo (A) e anel de vedação (B).

2. Escoe o óleo do motor.

IMPORTANTE:
Nem todas as ilustrações mostram o motor
em um torno mas recomendamos que você
mantenham o motor em um torno durante a
desmontagem.

3. Coloque o motor em um torno com o eixo de saída
voltado para baixo.

4. Remova os seis parafusos (C) e arruelas (D).

NOTA:
Somente um parafuso e arruela são exibidos
na ilustração.

5. Remova a tampa lateral (E).

Figura 9.165: MD #220891

6. Remova o conjunto do gerotor (A) cuidadosamente
para evitar derrubar o rotor do estator.

IMPORTANTE:
NÃO desmonte.

7. Remova os anéis de vedação (B) das ranhuras do
conjunto do gerotor.

Figura 9.166: MD #220891

8. Remova o eixo (A), placa de distribuição (B) e anel de
vedação (C) do invólucro (D).

9. Reposicione o motor em um torno com o eixo de saída
voltado para cima.

Figura 9.167: MD #220891
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10. Usando uma chave hexagonal, remova seis
parafusos (A).

NOTA:
Os parafusos foram instalados com Loctite® para
prendê-los firmemente.

11. Remova o flange (B) do invólucro. A vedação de
poeira (C) e a vedação do eixo (D) sairão com o
flange.

Figura 9.168: MD #220891

12. Remova a vedação de poeira (A) e a vedação do
eixo (B) do flange (C) utilizando uma chave de fenda
pequena.

NOTA:
Retire as vedações do lado externo.

Figura 9.169: Diagrama do flange

13. Remova as arruelas de encosto (A) e rolamentos
agulha (B) do eixo (C).

14. Remova o eixo (C) do invólucro.

NOTA:
O rolamento agulha sairá com o eixo. Retire o
rolamento agulha do invólucro com um martelo
plástico e bucha macia.

IMPORTANTE:
Se não for necessário, NÃO desmonte o eixo e
o rolamento agulha do invólucro do motor.

15. Retire o anel de vedação (D) do diâmetro externo da
arruela de encosto.

IMPORTANTE:
Se não for necessário, NÃO desmonte as
válvulas de checagem.

Figura 9.170: MD #220891
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Reparo do motor do acionamento da esteira (MD n. 220891)

Obter kit para conserto da vedação MD n. 132759.

Lave todas as peças (exceto anéis de vedação) em um solvente fraco à base de carbono e desengraxe-as.
Inspecione os componentes para verificar se há marcas, danos, arranhões ou rebarbas que possam causar
vazamentos ou danos a outros componentes. Substitua quaisquer componentes danificados e utilize novos anéis
de vedação ao montar o motor. Lubrifique todas as peças de vedação, que devem ser remontadas com uma
camada fina de filme ou geleia de petróleo.

Remontagem do motor do acionamento da plataforma (MD n. 220891)

1. Lubrifique o eixo de saída com óleo hidráulico.

2. No fundo do eixo, marque um ponto de
sincronização (A) colocado entre as fendas de
válvulas frontal (B) e traseira (C).

Figura 9.171: Eixo de saída

3. Lubrifique levemente todas as superfícies internas do
invólucro com óleo hidráulico.

4. Monte o eixo (A) no invólucro (B).

5. Coloque o motor em um torno com o eixo de saída
voltado para cima.

6. Monte o rolamento da agulha (C) no invólucro (B) a
uma profundidade de 9,4 ±0,15 mm da junta do flange
da espiga. Engraxe os jornais do eixo e monte no
invólucro.

IMPORTANTE:
A folga entre o eixo e o rolamento deve ser
de 0,010 ±0,003 mm e entre o rolamento e o
invólucro do motor no diâmetro 42 deve ser de
0,017 ±0,003 mm.

Figura 9.172: Eixo e invólucro
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7. Instale os rolamentos agulha (A) e arruelas de
encosto (B) no eixo (C).

8. Coloque o anel de vedação lubrificado (D) em volta da
arruela de encosto (E).

Figura 9.173: Rolamentos e arruelas

9. Coloque o flange (A) em uma superfície limpa e macia.
Lubrifique a vedação do eixo e a vedação de poeira
com uma fina camada de geleia de petróleo.

10. Coloque a vedação do eixo (B) no flange e empurre
com a transmissão da vedação (C).

11. Instale a vedação de poeira (D) no flange.
Cuidadosamente pressione a vedação de poeira para
encaixá-la no lugar.

NOTA:
Os lábios da vedação do eixo e a vedação de
poeira devem estar voltados para fora.

IMPORTANTE:
Verifique as condições da vedação depois
da instalação. Se danificada, cortada ou
não instalada corretamente, substitua-a por
uma nova.

Figura 9.174: Diagrama do flange

12. Instale o conjunto do flange (A) no eixo (B).

13. Aplique 2–3 gotas de Loctite® 638 na parte de cima da
rosca de cada furo de parafuso no flange (A).

14. Prenda o flange (A) ao invólucro (C) com seis
parafusos e arruelas (D). Ajuste o torque para
10-12 Nm (7-9 lbf·ft).

15. Reposicione o motor em um torno com o eixo voltado
para baixo.

Figura 9.175: Conjunto do flange e invólucro
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16. Monte o rolamento agulha (A) no invólucro (B) na
profundidade máxima de 0,1 mm.

Figura 9.176: Rolamento e invólucro

17. Lubrifique e instale o anel de vedação (A) na ranhura
da vedação do invólucro (B).

18. Instale o eixo (C) nas estrias do eixo de saída.

19. Marque um dente do eixo e alinhe esse dente com o
ponto de sincronização no eixo.

20. Instale a placa de distribuição (D) no invólucro.

Figura 9.177: Invólucro

21. Lubrifique os dois anéis de vedação (B) e coloque-os
nas ranhuras da vedação em ambos os lados do
conjunto do gerotor (A).

Figura 9.178: Invólucro e conjunto do gerotor

22. Prossiga para Procedimento de cronometragem (MD
n. 220891), página 479.
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Procedimento de cronometragem (MD n. 220891)

1. Coloque o conjunto gerotor (A) na placa
distribuidora (B) e alinhe qualquer ponto estelar (D)
com o dente marcado no eixo (C).

NOTA:
Os furos de parafusos escalonados são voltados
com o menor diâmetro para a placa distribuidora.

2. Gire o conjunto gerotor para alinhar com furos dos
parafusos.

Figura 9.179: Procedimento de cronometragem
A - Conjunto gerotor B - Placa do distribuidor
C - Eixo D - Ponto estelar
E - Vale estelar F - Ponto de sincronização
G - Carcaça H - Eixo de saída
J - Espaço de válvula de avanço

3. Coloque cuidadosamente a tampa (A) no conjunto
gerotor (B).

4. Instale sete parafusos e arruelas (C) na tampa de
extremidade (A). Ajuste o torque dos parafusos para
40-45 Nm (29-33 lbf·ft).

NOTA:
Siga a sequência de torque conforme a
indicação.

5. Instale o O-Ring (D) no plugue de dreno (E). Aperte o
torque dos plugues para 20-25 Nm (15-18 lbf·ft).

Figura 9.180: Sequência de torque
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6. Instale a chave (A) na ranhura da chave do eixo (B).

Figura 9.181: MD #220891

Motor do acionamento da esteira (MD n. 125564)

Desmontagem do motor de acionamento da esteira (MD n. 125564)

O fator limpeza é extremamente importante durante o reparo destes motores. Trabalhe em uma área limpa. Antes
de desconectar as linhas, limpe a área das portas do motor. Remova a chave quando usá-la. Verifique o eixo e a
ranhura da chave. Remova rebarbas, cortes e bordas afiadas. Antes de desmontar, drene o óleo do motor. Então
plugue as portas e limpe completamente o exterior do motor.

Embora nem todos os desenhos mostrem o motor em um torno, recomendamos que você mantenha o motor em
um torno durante a desmontagem.

ADVERTÊNCIA
Se o motor não estiver firmemente preso no torno, ele poderá ser deslocado durante os procedimentos
de manutenção, causando ferimentos.

1. Coloque o motor em um torno, com o eixo de
acoplamento (A) apontado para baixo e as garras do
torno agarrando-se firmemente nos lados da flange
de montagem da carcaça ou nas saliências de porta.
Remova os O-Rings do bloco, se for o caso.

2. Desenhe duas linhas de referência, na forma de um
V para baixo, do lado do motor. Isto garantirá a
remontagem correta do motor.

Figura 9.182: Motor em um torno
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3. Remova os cinco parafusos (A) da tampa posterior.

4. Inspecione os parafusos de roscas danificadas ou
anéis de vedação sob a cabeça do parafuso. Substitua
os parafusos danificados.

Figura 9.183: Motor em um torno

5. Remova o conjunto da tampa posterior (A) e o anel de
vedação (B). Descarte o anel de vedação.

Figura 9.184: Remoção do conjunto da tampa
posterior

6. Remova o anel do comutador (A). Inspecione o anel
do comutador em busca de rachaduras ou rebarbas.

Figura 9.185: Remoção do anel do comutador
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7. Remova o comutador A) e o anel de vedação (B).

8. Remova o anel de vedação do comutador, usando
uma mangueira de ar comprimido para jogar ar dentro
da ranhura do anel até que o anel de vedação seja
levantado. Descarte o anel de vedação.

Figura 9.186: Remoção do comutador

9. Remova o bloco (A).

10. Verifique se há fissuras ou marcas na superfície do
bloco. Substitua o bloco caso esteja danificado.

11. Remova e descarte os dois anéis de vedação (B) que
estão em ambos os lados do bloco.

NOTA:
O bloco foi construído com placas ligadas em
conjunto que não podem ser desmontadas para
reparações. Compare a configuração de ambos os
lados do bloco para garantir que a mesma superfície
seja remontada de acordo com o conjunto do rotor.

Figura 9.187: Removendo o bloco

12. Remova o conjunto do rotor (A) e a placa de
desgaste (B) para reter o conjunto do rotor em sua
forma montada.

NOTA:
O eixo de transmissão (C) pode afastar-se do eixo
de acoplamento quando se retira o conjunto do rotor
e a placa de desgaste. Você pode ter que deslocar
o conjunto do rotor na placa de desgaste para
trabalhar o elo de acionamento fora do rotor e da
placa de desgaste.

13. Inspecione o conjunto do rotor e a placa de desgaste,
procurando por danos, e substitua-o se necessário.

14. Descarte o anel de vedação que está entre o conjunto
do rotor (A) e a placa de desgaste (B).

15. Verifique o conjunto do rotor, procurando por quaisquer
desgaste ou danos. Verifique o lóbulo do rotor para
a folga da palheta do rotor (usando um medidor de
espessura), onde o lóbulo do rotor e a palheta do rotor
estão ponta com ponta. Se houver mais de 0,13 mm
(0,005 pol.) de folga, o motor deve ser substituído.

Figura 9.188: Removendo o conjunto do rotor
e a placa de desgaste
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16. Remova o eixo de transmissão (A) do eixo de
acoplamento se o eixo de transmissão não tiver
sido removido junto ao conjunto do rotor e à placa
de desgaste. Inspecione o eixo de transmissão,
procurando por chavetas gastas ou danificadas.

17. Remova e descarte o anel de vedação (B) da caixa.

Figura 9.189: Removendo o eixo de
transmissão.

18. Verifique a parte exposta do eixo de acoplamento (A)
por sinais de ferrugem e corrosão, que poderiam
impedir sua remoção através do vedante e do
rolamento. Essa verificação pode ser feita utilizando
um pano abrasivo ou papel esmerilado fino.

19. Remova a chave do eixo de acoplamento.

Figura 9.190: Eixo de acoplamento

20. Remova o eixo de acoplamento (A), empurrando a
extremidade de saída do eixo.

21. Inspecione as superfícies do rolamento e vedação
do eixo do acoplamento, procurando por desgaste,
corrosão e descoloração severos.

Figura 9.191: Remoção do eixo de acoplamento
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22. Remova o rolamento de pressão (A) e a arruela de
pressão (B). Inspecione por desgaste e corrosão.

Figura 9.192: Remoção do rolamento de
pressão e da arruela de pressão

23. Remova o vedante (A), o anel de apoio (B) e a arruela
de apoio (C) da caixa.

NOTA:
As unidades de projeto originais não incluem
a arruela de apoio (C), mas devem incluir um
espaçador de reserva quando remontados.

Figura 9.193: Remoção do vedante, do anel de
apoio e da arruela de apoio

24. Remova a caixa do torno.

25. Retire e elimine a sujeira e o vedante de água (A). É
necessário um rolamento de furo cego ou um puxador
de vedação.

26. Inspecione a montagem da caixa, procurando por
fissuras, rebarbas e corrosão; e inspecione os orifícios
roscados por danos na rosca.

Figura 9.194: Remoção da sujeira e do vedante
de água
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Reparo do motor do acionamento da esteira (MD n. 125564)

Obter kit para conserto da vedação MD n. 220672.

Lave todas as peças (exceto anéis de vedação) em um solvente fraco à base de carbono e desengraxe-as.
Inspecione os componentes para verificar se há marcas, danos, arranhões ou rebarbas que possam causar
vazamentos ou danos a outros componentes. Substitua quaisquer componentes danificados e utilize novos anéis
de vedação ao montar o motor. Lubrifique todas as partes da vedação com uma fina camada de vaselina antes de
montar novamente.

Remontagem do motor do acionamento da plataforma (MD n. 125564)

1. Instale o novo retentor de sujeira e água dentro da
carcaça. O retentor deve ser pressionado até que a
flange deslize contra a carcaça.

2. Coloque o conjunto da carcaça em um torno com o
furo do eixo do acoplamento virado para baixo. Aperte
o flange de montagem.

3. Instale o novo anel de reserva (A), a nova arruela
de reserva (B) e a nova vedação (C) nas respectivas
cavidades da caixa. Certifique-se de que o rebordo
está voltado para dentro do motor.

Figura 9.195: Instalação do vedante, do anel de
reserva e da arruela de reserva

4. Instale a arruela de pressão (A) e, em seguida, o
rolamento de pressão (B) na caixa.

Figura 9.196: Instalação da arruela de pressão
e do rolamento de pressão

214362 485 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

5. Aplique fita adesiva em torno de ranhuras ou chavetas
no eixo de acoplamento (A) para evitar danos ao
retentor.

6. Instale o eixo de acoplamento (A) na caixa,
encaixando-o contra o rolamento de pressão.
Certifique-se de que uma quantidade generosa de
graxa resistente à corrosão foi aplicada ao rolamento
exterior da caixa.

NOTA:
O eixo do acoplamento ficará nivelado ou logo
abaixo da superfície de desgaste da caixa quando
estiver devidamente assentado.

Figura 9.197: Instalação do eixo de
acoplamento

7. Aplique uma pequena quantidade de graxa limpa a um
novo anel de vedação (A) e insira o anel de vedação
na ranhura da carcaça.

NOTA:
Usar dois pinos de alinhamento, aparafusados com
os dedos nos orifícios dos parafusos da caixa,
ajudará no alinhamento dos componentes durante
a remontagem.

Figura 9.198: Instalação do retentor da caixa

8. Instale o eixo de transmissão (A) no eixo de
acoplamento (B), engrenando as ranhuras do eixo de
transmissão com as ranhuras do eixo de acoplamento.

Figura 9.199: Instalação do eixo de
transmissão.
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9. Instale a placa de desgaste (A) sobre o eixo de
transmissão (B) e na caixa.

Figura 9.200: Instalação da placa de desgaste

10. Aplique uma pequena quantidade de graxa limpa a um
novo anel de vedação (A) e instale o anel de vedação
na ranhura no lado da placa de desgaste do conjunto
do rotor (B).

Figura 9.201: Anel de vedação do conjunto do
rotor

11. Instale o conjunto do rotor montado (A) na placa de
desgaste (B), com o contrafuro do rotor e o anel de
vedação voltados para baixo. Combine as estrias do
rotor com estrias de ligação de transmissão.

NOTA:
Talvez seja necessário remover temporariamente um
parafuso de alinhamento da carcaça para instalar o
conjunto do rotor sobre o eixo de transmissão.

NOTA:
O lado do contra-ângulo do rotor deve estar para
baixo contra a placa de desgaste para a folga do
eixo de transmissão e para manutenção do rotor
original para acionar o contato da estria de ligação. Figura 9.202: Instalação do conjunto do rotor
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12. Aplique graxa limpa a um novo anel de vedação (A) e
instale o anel de vedação na ranhura no lado do rotor
do bloco (B).

Figura 9.203: Anel de vedação do bloco

13. Instale o bloco (A) sobre o eixo de transmissão e no
conjunto do rotor (B). Certifique-se de que a superfície
correta do bloco esteja contra o conjunto do rotor.

Figura 9.204: Instalação do bloco

14. Aplique graxa a um novo anel de vedação (A) e instale
o anel de vedação na ranhura no topo do bloco (B).

Figura 9.205: Instalação do anel de vedação
do bloco
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15. Instale o anel do comutador (A) no bloco (B).

Figura 9.206: Instalação do anel do comutador

16. Instale o novo anel de vedação (A) (lado chato para
cima) no comutador (B).

Figura 9.207: Comutador e anel de vedação

17. Instale o comutador (A) (lado do anel de vedação
para cima) por cima da extremidade final do eixo de
transmissão.

Figura 9.208: Instalação do comutador
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18. Instale o novo anel de vedação (A) na ranhura na
tampa posterior (B).

Figura 9.209: Anel de vedação da tampa
posterior

19. Instale a tampa posterior (A) no conjunto do
comutador (B).

20. Instale os cinco parafusos retidos (C) na tampa
posterior e aperte com os dedos.

21. Aperte alternadamente os parafusos para puxar a
tampa posterior e outros componentes para o lugar
certo com um torque final de 34-41 Nm (25–30 lbf·ft).

Figura 9.210: Instalação da tampa posterior
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Motor de deslocamento do deque (Lado direito) (MD n. 120518)

Remoção do motor de deslocamento do deque (lado direito) (MD n. 120518)

1. Afrouxe a porca (A) para soltar a correia do
deslocamento do deque (B).

Figura 9.211: Correia do deslocamento
do deque

2. Remova as duas linhas hidráulicas (A) e cubra-as,
assim como as portas no motor para evitar
contaminação.

Figura 9.212: Linhas hidráulicas

3. Remova os dois parafusos de fixação (A) que mantêm
a engrenagem firme ao eixo do motor.

4. Remova a engrenagem (C).

5. Remova os quatro parafusos (B) na parte interna da
costela da plataforma. Esses são os parafusos que
fixam o motor à costela da plataforma.

6. Remova o motor.

Figura 9.213: Vista frontal lado direito
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Desmontando o motor de deslocamento do deque (lado direito) (MD n. 120518)

IMPORTANTE:
A limpeza é um fator extremamente importante durante a reparação de motores – sempre trabalhe numa área
limpa. Limpe as áreas de porta e superfícies exteriores do motor antes de desconectar as linhas hidráulicas.
Remova e inspecione a chave se ela estiver em uso. Verifique o eixo e a ranhura da chave e remova rebarbas,
cortes e bordas afiadas. Drene o óleo do motor antes de desmontá-lo.

1. Coloque o motor em um torno e aperte através
da borda da flange com o eixo de saída
voltado para baixo.

NOTA:
Prenda-o usando um dispositivo de proteção
no torno, como mandíbulas especiais macias,
pedaços de borracha dura, ou blocos madeira.

Figura 9.214: Motor em um torno

2. Remova o parafuso (A) e a arruela de vedação (B)
(quando aplicável).

3. Remova a tampa posterior (C).

4. Remova a vedação da tampa posterior (D).

5. Remova o gerotor (E).

6. Remova a vedação (F) do gerotor (E).

7. Remova o espaçador da transmissão (G) (se
aplicável).

8. Remova a transmissão.

9. Remova a placa espaçadora.

10. Remova a vedação da caixa.

11. Remova o eixo de saída da caixa.

12. Remova o rolamento de agulha de pressão do eixo ou
da caixa.

Figura 9.215: Diagrama do motor
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13. Reposicione o motor no torno e aperte através das
portas como indicado. Não aperte o lado da caixa –
a pressão de um aperto excessivo nos lados da caixa
pode causar distorção.

14. Remova os parafusos de fixação da flange de
montagem. Os parafusos de fixação são instalados
com Loctite® e requerem 35–45 Nm (300–400 lbf·pol.)
de torque para soltar 11 Nm (100 lbf·pol.) de torque
para serem removidos. NÃO use uma chave de
impacto nos parafusos com Loctite®. Isso poderia
resultar em cabeças arredondadas ou soquetes
quebrados.

NOTA:
Caso o torque necessário para afrouxar
os parafusos de fixação exceda 35–45 Nm
(300–400 lbf·pol.), aplique calor ao alojamento.

DICA:
O Loctite® fundirá parcialmente quando aquecido,
reduzindo a quantidade de torque necessária para
remover os parafusos de fixação. Use um maçarico
de propano de chama pequena para aquecer uma
pequena área da caixa onde os parafusos de
fixação estão instalados, tendo o cuidado de não
superaquecer a carcaça.

Gradualmente aplique torque aos parafusos de
fixação enquanto esquenta por 8 a 10 segundos.
Pare de aquecer a caixa assim que os parafusos de
fixação se soltarem. Continue girando os parafusos
de fixação até que eles sejam completamente
removidos.

Figura 9.216: Motor em um torno

15. Remova cuidadosamente a flange (C) da caixa.

IMPORTANTE:
Alguns motores podem ter um vedante quadrado
e um anel de reserva no lugar do vedante de
pressão. O vedante quad e o anel de apoio não
estão mais disponíveis e são substituídos pelo
vedante de pressão. Eles são intercambiáveis,
mas algumas precauções devem ser tomadas
para garantir a instalação adequada. Siga as
instruções de remontagem.

Figura 9.217: Procedimento de remoção dos
parafusos
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16. Use a removedor de vedante para remover o vedante
de exclusão (J), o anel de apoio (E) e a vedação de
pressão (F) da flange.

IMPORTANTE:
Tenha cuidado para não riscar o diâmetro
externo da cavidade da vedação (O.D.) ou isso
pode criar um vazamento.

Figura 9.218: Chave de fenda modificada como
ferramenta de remoção e vista do lado externo
do vedante
A - Ponta de dobra da chave de fenda
B - Raio da chave de fenda
C - Raio da chave de fenda no final D - Lado interno da

flangeE - Anel sobressalente ( Motores-008 e -009)
F - Vedante de pressão G - Lado externo da

flangeH - Ferramenta de remoção de vedante J - Vedante de exclusão

NOTA:
Um dos três tipos de plugue metálico e de
vedação (A) plugam um furo mecânico na caixa.
Não é necessário remover o plugue ou substituir a
vedação a não ser que haja vazamento em torno
do plugue.

17. Remova o plugue com vazamento (A) inserindo uma
chave sextavada de 5 mm (3/16 pol.) através da
abertura da porta e empurrando-o para fora. O plugue
009 não é intercambiável com os plugues 007 ou 008.

Figura 9.219: Remoção do plugue

214362 494 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

Remontagem dos motores hidráulicos (MD n. 152541) – Extremidade do eixo

Kit de vedação MD n. 132758

NOTA:
Verifique todas as superfícies de contato. Substitua
quaisquer peças com arranhões ou rebarbas que
possam causar vazamento ou danos. Limpe todas as
peças metálicas em solvente limpo. Seque com ar. Não
limpe as peças com um pano ou uma toalha de papel,
porque o algodão ou outras matérias podem entrar no
sistema hidráulico e causar danos.

Verifique ao redor da ranhura da chave e da área do
chanfro do eixo por rebarbas, ranhuras ou bordas afiadas
que possam danificar os vedantes durante a remontagem.
Remova cortes ou rebarbas com uma pedra lisa dura
(como uma pedra de Arkansas). Não lime ou triture as
peças do motor.

NOTA:
Lubrifique todos os vedantes com vaselina. Use novos
vedantes ao montar o motor.

IMPORTANTE:
NÃO estique os vedantes antes de instalá-los.

Figura 9.220: Diagrama da Flange e do Vedante
A - Vedante de exclusão B - Flange de montagem
C - Vedante de pressão D - Vedante
E - Anel sobressalente (Motores 008 e 009)
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1. A limpeza é extremamente importante na aplicação
bem sucedida de Loctite®. Antes de aplicar o Loctite®,
limpe as peças da seguinte forma:

a. Lavar a carcaça com solvente para remover óleo,
graxa e detritos. Preste especial atenção aos
quatro furos roscados na extremidade da flange.

b. Seque com ar comprimido. Limpe e seque os
orifícios roscados.

c. Escove com uma escova metálica as roscas dos
parafusos para remover Loctite® velho e outros
detritos. Descarte os parafusos que tenham
roscas danificadas ou cabeças arredondadas.

d. Lave os parafusos com um solvente que não seja
a base de óleo. Seque com ar comprimido.

2. Se você removeu o plugue e o vedante, lubrifique o
novo vedante e instale no plugue. Alguns plugues
têm duas ranhuras O-ring, mas requerem apenas um
O-ring. Instale o O-ring no sulco mais próximo da
extremidade externa do plugue. Empurre o plugue na
carcaça para que o plugue e a caixa fiquem nivelados.
Seja cuidados para não danificar o vedante.

NOTA:
Ferramenta de instalação do vedante Eaton: Nº
600470 (para motores 007) e nº 600523 (para
motores 008 e 009 ).

Figura 9.221: Montagem da Flange e do Vedante
A - Vedante do eixo de pressão B - Vedante de exclusão
C - Vedante da transmissão D - Tubo de vedante
E - Flange de montagem F - Assento de vedação
G - Anel de respaldo (Motores-008 e -009)

3. Instale o vedante de exclusão na flange. Pressione
cuidadosamente o selo de exclusão no lugar.

4. Verifique visualmente o assento de vedação na flange
de montagem para arranhões ou outras marcas que
possam danificar a vedante de pressão. Verifique
se há rachaduras no flange que possam causar
vazamento.
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5. Lubrifique o diâmetro interno (I.D.) do tubo de vedação
e o diâmetro externo do vedante de pressão do eixo
com uma camada fina de vaselina limpa. Alinhe o
I.D. pequeno da extremidade do tubo de vedação com
assento de vedação na flange de montagem. Instale
o anel de respaldo e a vedação de pressão no tubo
com os lábios de vedação voltados para cima. Insira o
condutor de vedação no tubo e empurre firmemente o
assento de vedação com uma ação giratória.

NOTA:
O uso do catalizador é opcional. Com o
catalizador, o tempo de cura do Loctite®

é de aproximadamente 15 minutos. Sem
o catalizador, o tempo de cura é de
aproximadamente seis horas.

6. Aplique três ou quatro gotas de vedante Loctite ®

na parte superior da rosca para cada um dos quatro
furos na caixa. Não permita que peças com Loctite®

aplicado entrem em contato com peças metálicas
diferentes daquelas para montagem Limpe o excesso
de Loctite ® da superfície da caixa usando um solvente
que não seja a base de óleo.

NOTA:
Não aplique Loctite ® nas roscas por mais de
15 minutos antes de instalar os parafusos. Se a
carcaça ficar por mais do que 15 minutos, repita
a aplicação. Nenhuma limpeza ou remoção
adicional do Loctite ® previamente aplicado
é necessária

Figura 9.222: Aplicação do Loctite®

A - Ponta do aplicador no Topo da parte rosqueada
B - Aplique 2 ou 4 gotas em cada buraco.

7. Antes de instalar o conjunto de flange e vedação sobre
o eixo, coloque uma luva protetora ou uma bala sobre o
eixo. Em seguida, lubrifique o espaço entre o vedante
de exclusão e o vedante de pressão, bem como os
lábios de ambos os vedantes.

8. Instale a flange. Gire a flange lentamente enquanto a
empurra para baixo sobre o eixo. Tenha cuidado para
não inverter nem danificar os vedantes.

Figura 9.223: Diagrama do Eixo
A - Eixo de saída B - Vedante de exclusão
C - Vedante de pressão D - Vedante
E - Rolamento de corrida F - Anel de respaldo (Motores -008

e -Motores 009G - Aplique vaselina

em toda Essa Área
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9. Depois de remover a bala, aperte o motor no torno.
Certifique-se de que o eixo não cairá. Instale os
parafusos secos e aplique alternadamente o torque
de 28 Nm (250 lbf·pol.) imediatamente. Se você
usar catalizador, deixe curar por 10-15 minutos. Se o
catalizador não for usado, espere um tempo de cura
de seis horas antes de submeter o motor a inversões
de torque elevadas. Em todas as outras aplicações,
você pode executar o motor imediatamente.

NOTA:
Se utilizar parafusos novos, certifique-se de que têm
o comprimento correcto: 22 mm ( 7/8 in.) sob o
comprimento da plataforma. Consulte as peças para
obter os números de peça corretos. Figura 9.224: Motor em um torno

A - 13 mm (1/2 pol.)

Remontagem da extremidade do gerotor

1. Reposicione o motor com o lado do gerotor para cima
e trave as portas. Não trave o lado do invólucro.

IMPORTANTE:
Para auxiliar na instalação dos anéis de vedação,
aplique uma camada fina de geleia de petróleo aos
anéis. NÃO estire os anéis de vedação antes de
instalá-los na ranhura.

2. Coloque aproximadamente 35 cc. de óleo hidráulico
limpo na cavidade do eixo de saída.

3. Instale vedação de 73 mm (2-7/8 pol.) de diâmetro
interno (I.D.) na ranhura de vedação do invólucro.
Evite torcer o anel de vedação.

Figura 9.225: Montagem do motor e do gerotor
A - Gerotor B - Vedação do gerotor
C - Acionamento D - Placa espaçadora
E - Invólucro F - Ranhura do sistema de

válvulas dianteiro
G - Ponto estrela H - Eixo do ponto de sincronização
J - Sentido anti-horário quando K - Sentido horário quando a

sincronização estiver orientada
conforme ilustrado

a sincronização é orientada
conforme ilustrado
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Procedimento interno de sincronização

1. Instale o acionamento. Use uma caneta de feltro para
marcar um dos dentes do acionamento. Alinhe esse
dente com o ponto de sincronização no eixo.

NOTA:
Se o acionamento não for simétrico, instale o lado
ranhurado maior no eixo.

2. Instale a placa espaçadora.

3. Instale vedação de 73 mm (2-7/8 pol.) de diâmetro
interno (I.D.) na ranhura de vedação do gerotor.
Coloque o gerotor na placa espaçadora com cuidado,
com a vedação virada para a placa espaçadora.

4. Gire o gerotor para alinhá-lo com os orifícios dos
parafusos. Tome cuidado para não desengatar a
estrela do acionamento ou mexer na vedação do
gerotor.

5. Instale o espaçador do acionamento se aplicável.

6. Instale a vedação de 73 mm (2-7/8 pol.) na tampa
da extremidade. Coloque a tampa da extremidade
cuidadosamente no gerotor.

Figura 9.226: Montagem do motor e do gerotor
A - Gerotor B - Vedação do gerotor
C - Acionamento D - Placa espaçadora
E - Invólucro F - Ranhura do sistema de

válvulas dianteiro
G - Ponto estrela H - Eixo do ponto de sincronização
J - Sentido anti-horário quando K - Sentido horário quando

a sincronização for orientada
conforme acima

a sincronização é orientada
conforme acima

7. Instale os parafusos sextavados e arruelas (se
aplicável) na tampa da extremidade. Aperte os
parafusos em 7,4 Nm (40 lbf·pol.). Certifique-se de
que as vedações estão afixadas adequadamente. Em
seguida ajuste o torque dos parafusos para 27–28 Nm
(235–250 lbf·pol.) na sequência mostrada.

Figura 9.227: Sequência do torque dos
parafusos
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Instalação do motor de deslocamento do deque (lado direito) (MD n. 120518)

1. Instale o motor. Fixe com quatro parafusos (B).

2. Instale a engrenagem (C). Fixe com dois parafusos de
fixação (A).

Figura 9.228: Vista frontal lado direito

3. Instale duas linhas hidráulicas (A) no motor.

Figura 9.229: Linhas hidráulicas

4. Aperte a porca (A) para esticar a correia do
deslocamento do deque (B).

Figura 9.230: Correia do deslocamento
do deque
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Motor de deslocamento do deque (Lado esquerdo) (MD n. 120374)

Remontagem do motor de deslocamento do deque (Lado esquerdo) (MD n. 120374)

1. Afrouxe a porca (A) para soltar a correia do
deslocamento do deque (B).

Figura 9.231: Correia do deslocamento
do deque

2. Marque e remova as oito mangueiras do bloco de
válvulas (A). Conecte as linhas hidráulicas e as portas
no bloco para evitar a contaminação.

Figura 9.232: Visão traseira

3. Remova os dois parafusos de fixação (A) que mantêm
a engrenagem firme ao eixo do motor.

4. Remova a engrenagem (C).

5. Remova os quatro parafusos (B) na parte interna da
costela da plataforma. Esses são os parafusos que
fixam o motor à costela da plataforma.

6. Remova o conjunto da válvula hidráulica e do motor.

Figura 9.233: Visão frontal
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7. Remova o bloco hidráulico do motor. Remova os
quatro parafusos sextavados (A) da parte superior do
bloco. Isso separará o bloco do motor. Tenha cuidado
para não perder nem danificar os anéis O-rings entre
o bloco e o motor. Reposição dos anéis O-rings
(MD n. 16605) estão disponíveis.

Figura 9.234: Motor e conector

Desmontagem do motor de deslocamento do deque (Lado esquerdo) (MD n. 120374)

1. Coloque o motor hidráulico em um torno de mandíbula
suave de modo que o eixo de saída fique apontando
para baixo. Utilizando um marcador de tinta, trace
duas linhas de referência em formato de "V" na lateral
do motor. Isso garante que o motor seja remontado
corretamente. Solte e remova os seis parafusos que
mantêm o conjunto do motor usando um soquete de
13 mm (1/2 pol.).

Figura 9.235: Motor em um torno

2. Remova a tampa da extremidade (A) e o anel do
comutador (B) da parte superior do conjunto do motor.
Remova e descarte o antigo vedante da tampa (C).
Caso seja necessário, use uma palheta de vedante
ou uma pequena chave de fendas a fim de remover o
vedante da tampa.

Figura 9.236: Tampa da extremidade do motor
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3. Remova o comutador (A) da extremidade do elo
de transmissão e coloque em uma bancada limpa.
Certifique-se de remover e descartar o vedante
limpo (B) do comutador.

Figura 9.237: Comutador

4. Remova o bloco (A) do conjunto do corpo do motor.
Remova e descarte ambos os vedantes superior (B)
e inferior (C) do bloco. Coloque o bloco em uma
bancada limpa.

Figura 9.238: Desmontagem do motor

5. Verifique o conjunto do rotor, procurando por quaisquer
desgaste ou danos. Verifique o lóbulo do rotor em
busca da folga da palheta do rotor (usando um
medidor de espessura) em (A), onde o lóbulo do rotor
e a palheta do rotor estão ponta com ponta. Se houver
mais de 0,13 mm (0,005 pol.) de folga, o motor deve
ser substituído.

Figura 9.239: Rotor
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6. Remova o conjunto do rotor (A) do conjunto do corpo
do motor tendo muito cuidado para não perder nenhum
dos componentes internos dentro do conjunto de
rotor, uma vez que eles podem cair após a remoção.
Coloque o rotor em um local seguro e limpo onde não
será mexido até a remontagem.

IMPORTANTE:
Ao retirar o conjunto do rotor do conjunto do
motor, tenha muito cuidado para não deslocar
nenhum dos componentes dentro do conjunto
do rotor, pois isso interromperá a temporização
do motor.

7. Remova e descarte o vedante (B) da parte inferior do
conjunto rotor. Coloque o conjunto do rotor em um
local limpo e seguro.

8. Remova o elo de transmissão (C) do motor.

Figura 9.240: Conjunto do rotor

9. Remova a placa de desgaste (A).

10. Remova o vedante do corpo do motor e descarte-o (B).

Figura 9.241: Placa de desgaste

IMPORTANTE:
Nos passos 11., página 504 e 12., página 505, é
importante observar a ordem e a posição nas quais
os componentes são removidos, pois será necessário
remontar esses componentes na mesma ordem.

11. Remova o eixo de acoplamento empurrando para cima
na extremidade de saída do eixo e puxando o eixo para
fora da caixa. Com o eixo de acoplamento removido,
puxe o rolamento de pressão (B) e a arruela (A) do
corpo do motor e coloque em uma bancada limpa.

Figura 9.242: Rolamento e arruela

214362 504 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

12. Remova o vedante (A), a arruela (B) e a pequena
arruela de apoio (C) da carcaça usando um pegador
ou chave de fenda pequena. Descarte todos os três
componentes.

Figura 9.243: Vedante e arruelas

13. Com o vedante interno e a arruela de reserva
removidas da carcaça do motor, vire o motor
de cabeça para baixo no torno, de modo que a
extremidade do eixo da caixa esteja apontada para
cima. Usando uma pequena chave de fenda, puxe a
sujeira e o retentor de água (A) até que ele saia da
caixa. Descarte esse vedante uma vez removido.

Figura 9.244: Extremidade do eixo da caixa do
motor

Reparando o motor de deslocamento do deque (Lado esquerdo) (MD n. 120374)

O kit de vedação é o MD n. 37181.

O anel O-ring da porta do bloco é o MD n. 16605.

Inspecione a carcaça do motor, os dois rolamentos de
agulhas internos e todos os outros componentes para
qualquer desgaste ou danos. Se houver algum dano em
algum dos componentes, descarte e substitua o motor.

Se todos os componentes estiverem em boas condições,
limpe-os em um solvente à base de óleo e seque com ar
comprimido (por segurança, respeite todas as diretrizes de
segurança da OSHA).

Encoste ligeiramente todos os selos novos na graxa
(fornecida no kit) antes da instalação.

Figura 9.245: Diagrama do motor
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Remontagem do motor de deslocamento do deque (Lado esquerdo) (MD n. 120374)

IMPORTANTE:
Certifique-se de aplicar uma pequena quantidade de
graxa (fornecida com o kit de vedação) em todos os
anéis novos antes da instalação.

1. Coloque o motor num torno de mandíbula macia com
a face do eixo voltada pra cima. Utilizando a graxa
fornecida com o kit, reaplique o rolamento da frente.
Isso pode ser feito facilmente, aplicando alguma
graxa à ponta do dedo e trabalhando a graxa entre as
agulhas dos rolamentos.

Figura 9.246: Aplicação da graxa

2. Uma vez que o rolamento dianteiro esteja lubrificado,
a nova vedação contra sujeira e de água deve ser
pressionada dentro da carcaça do motor. Coloque
a caixa em um torno com uma placa entre a parte
traseira da caixa e a mandíbula do torno.

3. Coloque a nova vedação de sujeira e de água no
recesso da carcaça do motor. Usando um grande
soquete (do mesmo diâmetro que o do vedante) como
um colar entre a mandíbula do torno e a vedação,
aperte o torno até que a vedação seja pressionada
dentro da caixa.

IMPORTANTE:
NÃO aperte demais o torno pois isso danificará a
vedação contra sujeira e água. Simplesmente aperte
até que o flange da vedação fique nivelado contra a
face da carcaça do motor.

Figura 9.247: Carcaça do motor em um torno

4. Reposicione a carcaça no torno de forma que a
extremidade do eixo da caixa fique voltada para baixo.
Insira a nova arruela de apoio em primeiro lugar,
seguido da nova vedação. Trabalhe a vedação no
respectivo contrafuro até que encaixe adequadamente
na caixa. Certifique-se de aplicar uma pequena
quantidade de graxa no vedante antes de instalar.

NOTA:
Com o novo kit de vedação, não há nenhuma arruela
entre o vedante e a arruela de reserva como havia
originalmente. Esta arruela é substituída por um anel
de segurança de plástico vermelho (A) que faz parte
do novo vedante. O vedante deve ser instalado com
o anel vermelho voltado para baixo em direção à
arruela reserva.

Figura 9.248: Instalação da arruela e do vedante
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5. Insira a arruela de pressão (A) e o rolamento de
pressão (B) na caixa, certificando-se de que a arruela
de pressão se encaixe primeiro.

6. Quando terminar, o eixo de acoplamento pode ser
reinstalado. Certifique-se de limpar a extremidade de
saída do eixo com um pano de esmeril fino e aplicar
fita adesiva na ranhura da chave no eixo antes da
instalação. É importante remover qualquer ferrugem
ou detritos da extremidade de saída do eixo de
acoplamento antes de instalá-lo. Se houver ferrugem
ou detritos no eixo ou se a ranhura da chave estiver
exposta, podem ocorrer danos na vedação após a
remontagem.

Figura 9.249: Instalação da arruela e do
rolamento

7. Uma vez que o eixo de acoplamento esteja instalado
e encaixado corretamente contra o rolamento de
pressão, a porção superior do eixo deve estar nivelada
ou apenas ligeiramente abaixo da borda da caixa.
Caso seja necessário, bata levemente na porção
superior do eixo de acoplamento com uma marreta de
borracha para assentar o eixo contra o rolamento de
pressão.

8. Instale o anel de vedação (B) na ranhura da caixa.
Instale a placa de desgaste (A) certificando-se de que
todas as marcações de referência estejam alinhadas.

Figura 9.250: Placa de desgaste

9. Inserir o elo de transmissão (C) no eixo de
acoplamento.

10. Instale o anel de vedação (B) na ranhura no lado
inferior do conjunto do rotor (A).

11. Instale o conjunto do rotor de modo que as marcas
de referência se alinhem. Tenha cuidado para não
deslocar nenhum dos componentes dentro do conjunto
do rotor quando encaixar o elo de transmissão no rotor.

Figura 9.251: Elo de transmissão e conjunto
do rotor
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12. Instale anéis de vedação nas ranhuras de vedação no
lado superior (B) e inferior (C) do bloco (A).

13. Coloque o bloco na parte superior do conjunto do
rotor, certificando-se de que as marcas de referência
estejam alinhadas.

Figura 9.252: Anéis de vedação e bloco

14. Instale o vedante do comutador (A) dentro do furo de
vedação no comutador. O vedante é cônico em uma
extremidade e deve ser inserido no furo de vedação
com a extremidade cônica voltada para baixo.

Figura 9.253: Vedante do comutador

15. Instale o comutador (B) na parte superior do elo
de transmissão com a vedação voltada para cima.
Depois disso, instale o anel do comutador (A) na
parte superior do bloco, garantindo que as marcas de
referência estejam alinhadas.

Figura 9.254: Instalação do comutador
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16. Insira a vedação do anel (A) na tampa de
extremidade (B) e coloque a tampa da extremidade
sobre o anel do comutador, certificando-se de que as
marcas de referência estejam alinhadas. Depois de
alinhadas, insira os seis parafusos no motor e aperte
com os dedos.

NOTA:
Se a bomba foi reconstruída corretamente, haverá
um anel de vedação adicional sobressalente (do kit
MD n. 37181).

Figura 9.255: Tampa posterior

17. Ajuste o torque de cada parafuso para 33 Nm (24 lbf·ft)
na sequência especificada.

18. Consulte os 7 sistemas de acionamento da esteira,
página 205 para instruções apropriadas sobre como
reinstalar o motor em um rolo de acionamento.

19. Quando o motor estiver devidamente instalado, ligue
a colheitadeira e deixe o motor funcionar em ponto
morto. Verifique a existência de vazamentos ou
operação anormal.

Figura 9.256: Sequência de ajuste de parafuso

Instalação do motor de deslocamento do deque (lado esquerdo) (MD n. 120374)

1. Anexe o bloco hidráulico ao motor. Fixe-o com os
quatro parafusos sextavados (A) na parte superior do
bloco. Anéis de vedação de reposição (MD n. 16605)
estão disponíveis.

Figura 9.257: Motor e bloco hidráulico
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2. Instale o motor e o conjunto da válvula hidráulica. Fixe
com quatro parafusos (B).

3. Instale a engrenagem (C). Fixe com dois parafusos de
fixação (A).

Figura 9.258: Visão frontal

4. Reconecte as oito mangueiras ao bloco de
válvulas (A).

NOTA:
Consulte 12.1.1 Esquema da plataforma, página 775
para o esquemático do roteamento.

Figura 9.259: Visão traseira

5. Aperte a porca (A) para esticar a correia do
deslocamento do deque (B).

Figura 9.260: Correia do deslocamento
do deque
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Motor de acionamento do molinete (Torque padrão) (MD n. 164072)

Figura 9.261: MD #164072
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Remoção do acionamento do molinete simples (motor de torque padrão)

Para substituir o motor de torque padrão de acionamento do molinete simples, siga estas etapas:

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Baixe a plataforma e o molinete, desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Remova quatro parafusos (A) e remova as tampas de
acionamento do molinete (B).

Figura 9.262: Tampa de acionamento: Molinete
simples

3. Solte a corrente (A). Consulte Ajuste da tensão da
corrente do acionamento do molinete simples – Torque
padrão, página 291.

4. Remova o sensor de rotação do disco (B) e a
engrenagem de acionamento. Consulte Substituição
da engrenagem de acionamento do molinete em
molinete simples – torque padrão, página 304.

5. Desacople as tubulações hidráulicas (A) do motor.
Cubra ou bujão os orifícios abertos e as tubulações.

Figura 9.263: Configuração do acionamento do
molinete
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6. Remova os quatro parafusos (A) e porcas (B) e remova
o motor (C).

Figura 9.264: Motor do molinete
A - Porcas B - Parafusos
C - Motor hidráulico D - Caixa da corrente

Remoção do motor de acionamento do molinete duplo (Torque padrão) (MD n. 164072)

1. Remova nove parafusos (B) e remova as tampas de
acionamento do molinete (A).

Figura 9.265: Tampas de acionamento:
Molinete duplo

2. Remova o contrapino (A) e porca vazada (B) do eixo
do motor.

3. Remova o disco do sensor de velocidade (C), se
instalado.

Figura 9.266: Disco do sensor de velocidade
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4. Afrouxe seis parafusos (A). Deslize o suporte do motor
para cima e remova a correia (B).

NOTA:
Somente quatro parafusos exibidos.

5. Remova a engrenagem (C). Tenha cuidado para não
perder a chave no eixo.

IMPORTANTE:
NÃO utilize pé de cabra e/ou martelo para
remover a engrenagem. Isso danificará o
motor. Use um extrator se a engrenagem não
sair manualmente.

6. Desconecte as linhas hidráulicas (D) do motor. Cubra
ou bujão os orifícios abertos e as tubulações.

Figura 9.267: Acionamento do molinete

7. Remova os parafusos e porcas (A) e o motor hidráulico
da placa do suporte do motor (B).

Figura 9.268: Motor de acionamento do
molinete
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Desmontagem do motor do molinete (torque padrão)

Figura 9.269: MD #164072
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NOTA:
O motor hidráulico depende da orientação correta das peças assim como da sincronização interna correta para
a operação adequada do motor. Antes de desmontá-lo, use tinta ou um marcador para marcar a tampa da
extremidade do motor no invólucro com linhas em forma de "V". Isso ajudará a reinstalar os componentes do
motor corretamente. Para garantir a operação correta do motor, também é importante que os passos envolvendo
as sincronização interna das peças sejam seguidos cuidadosamente.

A limpeza é extremamente importante durante a reparação desses motores. Trabalhe em uma área limpa. Antes
de desconectar as linhas, limpe a área das portas do motor. Remova a chave quando usá-la. Verifique o eixo e a
ranhura da chave. Remova rebarbas, cortes e bordas afiadas. Antes de desmontar, drene o óleo do motor. Então
plugue as portas e limpe completamente o exterior do motor.

Consulte a Figura 9.269: MD #164072, página 515 para o detalhamento das peças.

1. Remova todos os componentes relacionados ao eixo deste (15) (p. ex., chaves e porcas) Para auxiliar na
remontagem do motor, marque com um conjunto de linhas em "V" indo da tampa lateral (11) até o invólucro
usando tinta ou um marcador. Com o eixo voltado para baixo, prenda o motor num torno fixando-o pelo
invólucro (5).

2. Afrouxe e remova sete parafusos (14) firmando o conjunto do motor.

3. Remova a tampa lateral (11).

4. Remova a vedação do corpo (4) e descarte-a. Remova o conjunto do rotor (9) e a placa de desgaste (8).
Remova os anéis de vedação do corpo (4) do conjunto do rotor (9) e do invólucro (5) e descarte-os.

5. Remova o pino do elo de transmissão (10) e o elo de transmissão (7) do motor e deixe de lado.

6. Bata levemente no eixo (15) para cima através do invólucro (5) e retire-o através da parte de trás do invólucro.

7. Remova o invólucro (5) do torno. Pegue o rolamento axial e a arruela de encosto da parte traseira do invólucro
ao virá-lo.

8. Prenda o invólucro no torno com o lado do flange voltado para cima. Empurre ligeiramente a vedação de
poeira (1) para fora do invólucro usando uma chave de fenda pequena e um martelo. Remova a vedação do
eixo com cuidado (2) com uma chave de fenda pequena e descarte-a.
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Reparação do motor do molinete (torque padrão)

O kit de vedação é MD n. 164143.

Inspecione a carcaça do motor, os dois rolamentos de
agulhas internos e todos os outros componentes para
qualquer desgaste ou danos.

Se houver algum dano em quaisquer componentes,
descarte e substitua o motor.

Se todos os componentes estiverem em boas condições,
limpe-os em um solvente à base de óleo e seque com ar
comprimido (por segurança, respeite todas as diretrizes de
segurança da OSHA).

Cubra todos os novos anéis de vedação com uma camada
fina de óleo antes de instalar.

Figura 9.270: Montagem do motor de
torque padrão

Remontagem do motor do molinete (torque padrão)

Consulte a Figura 9.269: MD #164072, página 515 para referência.

1. Posicione o eixo (15) em uma superfície plana e limpa com a extremidade de saída voltada para cima. Coloque
o rolamento axial (6) e arruela de encosto (3) no eixo. Instale a vedação do eixo (2) no eixo (15), certificando-se
de que o lábio da vedação esteja voltado para baixo.

2. Vire o eixo (15) de forma que a extremidade de saída fique voltada para baixo. Abaixe o elo de transmissão (7)
no eixo, certificando-se que a ponta de marcação de tempo do elo de transmissão esteja voltada para cima e
que a marcação do tempo na ponta do elo de transmissão (7) esteja alinhada à esquerda de qualquer ranhura
curta e aberta no eixo (15).

3. Vire o invólucro (5) de forma que o piloto fique voltado para baixo e firme o invólucro (5) no torno. Sem mexer
na vedação do eixo (2) e no elo de transmissão (7), baixe o conjunto do eixo com cuidado dentro do invólucro.
Aplique pressão usando um prensa hidráulica ou um martelo de borracha para garantir que a extremidade do
eixo esteja alinhada - ou um pouco abaixo - da superfície do furo do parafuso do invólucro.

4. Coloque um anel de vedação de corpo (4) na ranhura na superfície traseira do invólucro (5). Coloque a placa
de desgaste (8) no invólucro. Certifique-se de que os sete encaixes de válvulas na placa de desgaste estejam
alinhados com os sete furos de parafusos no invólucro (5).
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5. Coloque um anel de vedação de corpo (4) na ranhura
na superfície do conjunto do rotor (9).

6. Com a superfície da ranhura para vedação no conjunto
do rotor voltada para a placa de desgaste, abaixe
o conjunto do rotor (9) no elo de transmissão (7),
garantindo que a marcação de tempo no elo de
transmissão esteja alinhada com um pico no rotor (9).
Depois de montar o conjunto do rotor no elo de
transmissão, gire o conjunto do rotor para alinhar os
orifícios de parafusos de montagem.

7. Insira o pino do elo de transmissão (10) na
extremidade deste (7), assegurando-se de que a face
côncava ou recuada esteja voltada para cima.

Figura 9.271: Rotor
A - Marcação de tempo no elo de transmissão
B - Pico no rotor

8. Coloque o outro anel de vedação de corpo (4) na ranhura na tampa (11). Coloque a tampa (11) no motor
certificando-se de que a ponta do pino do elo de transmissão (10) esteja no furo do centro da tampa (11). Não
há uma orientação específica para montar a tampa do motor.

9. Instale uma arruela (13) em cada parafuso (14) da ponta roscada. Insira sete parafusos de montagem (14) com
arruelas (13) nos furos dos parafusos e aperte em 13.6 Nm (10 lbf·ft). Usando um padrão cruzado, ajuste o
torque dos parafusos para 60 Nm (44 lbf·ft).

10. Remova o motor do torno e posicione-o na bancada com o eixo (15) voltado para cima. Certifique-se de que o
lábio na vedação de poeira (1) esteja voltado para cima, coloque a vedação de poeira (1) no eixo (15). Utilizando
uma luva e martelo, conduza cuidadosamente a vedação de poeira (1) para seu encaixe.

Instalando o acionamento do molinete simples (motor de torque padrão)

Para substituir um motor de acionamento do molinete (torque padrão), siga os seguintes passos.

1. Posicione o novo motor hidráulico (C) na caixa da
corrente (D) e instale quatro parafusos côncavos (B)
através dos furos na caixa da corrente para fixar o
motor. Instale as porcas (A) e deixe-as soltas.

Figura 9.272: Motor hidráulico
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2. Conecte as linhas hidráulicas (C) do motor.

3. Instale o disco do sensor de velocidade (B) e os
pinhões de acionamento. Consulte Substituição da
engrenagem de acionamento do molinete em molinete
simples – torque padrão, página 304.

4. Instale a corrente (A). Consulte Ajuste da tensão da
corrente do acionamento do molinete simples – Torque
padrão, página 291.

5. Ajuste o torque das porcas que fixam o motor para
102 N·m (75 ft·lbf).

Figura 9.273: Disco do sensor de velocidade

6. Instale a tampa de acionamento do molinete (B) e fixe
com os quatro parafusos (A).

Figura 9.274: Tampa de acionamento: Molinete
simples

Instalação do motor de acionamento do molinete duplo

1. Posicione o motor hidráulico na montagem do
motor (B) e alinhe os orifícios no motor e na montagem
do motor.

2. Instale quatro parafusos escareados (A) com
composto de travamento de rosca (Loctite® 243),
através dos furos e ranhuras na caixa da corrente
para prender o motor para a montagem do motor (B).

3. Aperte as porcas (B) com um torque de 102 Nm
(75 lbf·ft).

Figura 9.275: Motor de acionamento do
molinete
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4. Alinhe a ranhura da engrenagem (C) com a chave no
eixo e deslize a engrenagem no eixo.

5. Passe a corrente (B) sobre as engrenagens.

6. Deslize o motor e a montagem do motor para cima ou
para baixo até a tensão desejada.

NOTA:
Verifique a tensão na corrente. A corrente deve
desviar 3 mm (1/8 pol.) no ponto médio.

Figura 9.276: Acionamento do molinete

7. Instale o sensor de velocidade de disco (C) no eixo
do motor.

8. Fixe o disco e a engrenagem com a porca castelo (B).

9. Ajuste o torque da porca para 54 Nm (40 lbf·ft) e instale
o contrapino (A). Se preciso, aperte a porca até o
próximo orifício do contrapino.

Figura 9.277: Acionamento do molinete

10. Instale as tampas de acionamento do molinete (A),
começando com a tampa inferior primeiro e depois
a tampa superior. Prenda com os nove parafusos
(B). Ajuste o torque dos parafusos para 12-13 Nm
(9-10 lbf·ft).

Figura 9.278: Tampa do acionamento:
Molinete duplo
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11. Remova as tampas e os bujões das mangueiras
hidráulicas (A) e os pórticos do motor. Conecte as
mangueiras marcadas anteriormente ao motor.

Figura 9.279: Molinete
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Motor de acionamento de alto torque do molinete (MD n. 143088)

Figura 9.280: MD #143088
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Remoção do motor de alto torque de acionamento do molinete simples

Para substituir um motor de alto torque de acionamento de molinete simples, siga estas etapas:

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

1. Baixe a plataforma e o molinete, desligue a colheitadeira e retire a chave da ignição.

2. Retire os quatro parafusos (A) e remova a tampa (B).

Figura 9.281: Tampa de acionamento: Molinete
simples

3. Solte a corrente. Consulte Ajuste da tensão da
corrente de acionamento do molinete duplo e simples
– Alto torque, página 293.

4. Remova os contrapinos (A) e porca castelo (B).

5. Remova o disco sensor de rotação (C) (se instalado).

Figura 9.282: Sensor de velocidade
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6. Deslize a corrente (A) para fora da engrenagem (B).

7. Remova a engrenagem (B) do eixo.

IMPORTANTE:
NÃO utilize um pé de cabra e/ou martelo para
remover a engrenagem, pois isso danificará o motor.
Se a engrenagem não sair manualmente, utilize
um puxador.

Figura 9.283: Engrenagem e corrente

8. Desacople as tubulações hidráulicas (A) no motor (B).
Cubra ou bujão os orifícios abertos e as tubulações.

9. Deslize o motor (B) e o suporte do motor (C) para que
os parafusos de fixação (D) fiquem expostos nos furos
e ranhuras na bandeja traseira.

Figura 9.284: Conjunto do motor
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10. Remova as quatro porcas (A) e os parafusos de
fixação e remova o motor (B) do suporte do motor (C).

Figura 9.285: Conjunto do motor

Remoção do motor de acionamento do molinete duplo (Torque padrão) (MD n. 164072)

1. Remova nove parafusos (B) e remova as tampas de
acionamento do molinete (A).

Figura 9.286: Tampas de acionamento:
Molinete duplo

2. Remova o contrapino (A) e porca vazada (B) do eixo
do motor.

3. Remova o disco do sensor de velocidade (C), se
instalado.

Figura 9.287: Disco do sensor de velocidade
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4. Afrouxe seis parafusos (A). Deslize o suporte do motor
para cima e remova a correia (B).

NOTA:
Somente quatro parafusos exibidos.

5. Remova a engrenagem (C). Tenha cuidado para não
perder a chave no eixo.

IMPORTANTE:
NÃO utilize pé de cabra e/ou martelo para
remover a engrenagem. Isso danificará o
motor. Use um extrator se a engrenagem não
sair manualmente.

6. Desconecte as linhas hidráulicas (D) do motor. Cubra
ou bujão os orifícios abertos e as tubulações.

Figura 9.288: Acionamento do molinete

7. Remova os parafusos e porcas (A) e o motor hidráulico
da placa do suporte do motor (B).

Figura 9.289: Motor de acionamento do
molinete

Desmontagem do motor de alto torque (MD n. 143088)

A limpeza é extremamente importante durante a reparação desses motores. Trabalhe em uma área limpa. Antes
de desconectar as linhas, limpe a área das portas do motor. Remova a chave quando usá-la. Verifique o eixo e a
ranhura da chave. Remova rebarbas, cortes e bordas afiadas. Antes de desmontar, drene o óleo do motor. Então
plugue as portas e limpe completamente o exterior do motor.
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1. Coloque o motor hidráulico em uma bancada limpa.
Utilizando um marcador de tinta, trace duas linhas de
referência em formato de V na lateral do motor. Isso
garante que o motor seja remontado corretamente.

Figura 9.290: Motor hidráulico

2. Coloque o motor em um torno e firme-o pela beira do
flange com o eixo de saída voltado para baixo. Ao fixar
o motor, utilize um dispositivo de proteção no torno
como garras macias especiais, pedaços de borracha
rígida ou madeira.

3. Solte e remova os sete parafusos que firmam o
conjunto do motor usando um soquete de 13 mm
(9/16 pol.).

Figura 9.291: Motor em um torno

IMPORTANTE:
Registre as dimensões de todos os anéis de vedação
removidos durante a desmontagem. Isso garante
que o anel de vedação correto seja instalado na
localização correta durante a remontagem, pois
o kit de vedação contém vários tamanhos não
identificados.

4. Remova a tampa do topo do motor. Remova e
descarte o anel de vedação usado da tampa utilizando
um palito ou chave de fenda pequena.

Figura 9.292: Tampa do motor
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5. Remova a placa de equilíbrio do motor tomando
cuidado para não perder as três esferas de aço (A)
localizadas nos três orifícios no topo da placa de
equilíbrio.

Figura 9.293: Placa de equilíbrio

6. Remova o espaçador do elo de transmissão (A) do
corpo da bomba e coloque-o na bancada limpa.

Figura 9.294: Espaçador do elo de transmissão
no corpo da bomba

7. Remova e descarte os anéis de vedação usados do
rotor (A) (um de cada lado do rotor) utilizando um
palito ou chave de fenda pequena. Remova o rotor
do invólucro e coloque-o na bancada limpa.

Figura 9.295: Rotor e vedação do rotor
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8. Remova o elo de transmissão (A) e o bloco (B) do
invólucro do motor e coloque-os na bancada.

Figura 9.296: Elo de transmissão e bloco

9. Remova e descarte o anel de vedação usado do
corpo (A) utilizando um palito ou chave de fenda
pequena. Também é necessário remover o rolamento
axial (B) do corpo da bomba e colocá-lo na bancada.

Figura 9.297: Vedação do corpo e
rolamento axial

10. Com o motor ainda preso ao torno, empurre o eixo de
transmissão (A) a partir da parte de baixo até que o
eixo saia pelo topo do corpo da bomba. Remova o
eixo de transmissão e coloque-o na bancada.

NOTA:
Se o eixo não sair pelo topo do motor com o
empurrão, pode ser necessário martelá-lo para
cima a partir da ponta do eixo com uma marreta de
borracha para soltar o eixo do corpo.

Figura 9.298: Eixo de transmissão
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11. Afrouxe o torno e vire o corpo do motor para deixar
a extremidade de saída do motor voltada para cima.
Empurre a vedação de poeira (A) para fora do
invólucro.

Figura 9.299: Vedação de poeira

12. Empurre o suporte da vedação (A) para baixo para
acessar o anel de retenção (B). Usando uma chave de
fenda achatada pequena, remova o anel de retenção
do invólucro.

Figura 9.300: Suporte de vedação e anel de
retenção

13. Quando o anel de retenção tiver sido removido, retire
a vedação de alta pressão (A) e a anilha auxiliar de
aço (B).

Figura 9.301: Vedação de alta pressão
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14. Remova o conjunto do suporte da vedação do
invólucro do motor. Isso inclui três componentes:
o suporte da vedação, a arruela de encosto e o
rolamento axial.

Figura 9.302: Conjunto do suporte de vedação

15. Usando um palito ou chave de fenda pequena, remova
cuidadosamente a vedação do eixo, a vedação auxiliar
e a anilha auxiliar de metal do suporte da vedação e
descarte-as. Deixe o suporte da vedação de lado.

Figura 9.303: Anéis de vedação e anilhas
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Reparo do motor de alto torque (MD n. 143088)

Kit de vedação MD n. 47277

Inspecione a carcaça do motor, os dois rolamentos de
agulhas internos e todos os outros componentes para
qualquer desgaste ou danos. Se houver algum dano em
quaisquer componentes, descarte e substitua o motor.
Se todos os componentes estiverem em boas condições,
limpe-os em um solvente à base de óleo e seque com ar
comprimido (por segurança, respeite todas as diretrizes
de segurança da OSHA). Cubra levemente todas juntas
novas no óleo antes da instalação.

Figura 9.304: Diagrama do motor de alto torque

Remontagem do motor de alto torque (MD n. 143088)

1. Posicione o eixo em uma superfície plana e limpa com
a extremidade de saída voltada para cima.

a. Coloque o rolamento axial (A) e arruela de
encosto (B) no eixo. Aplique uma camada fina de
óleo limpo na área de vedação do eixo.

b. Deslize o novo anel de vedação (C) no eixo
(certificando-se que o lábio no anel esteja virado
para baixo) até que entre em contato com a
arruela de encosto.

c. Instale com cuidado o novo anel de vedação
auxiliar (D) no eixo, com o lado plano para cima e
o lábio do anel virado para a vedação do eixo.

d. Coloque a anilha auxiliar de metal (E) no eixo e
contra o anel de vedação auxiliar.

Figura 9.305: Anéis de vedação e anilhas
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2. Coloque o suporte de vedação (A) no eixo e
pressione-o cuidadosamente no conjunto de vedação.

Figura 9.306: Suporte de vedação

3. Com o lado de saída do motor virado para cima,
coloque o invólucro em um torno, deixando uma
folga de cerca de 13 mm (1/2 pol.) entre o fundo
do invólucro e o torno. Isso permitirá que o eixo de
transmissão deslize ligeiramente para fora do fundo
do invólucro, deixando uma folga suficiente no topo
do invólucro para instalar a vedação de alta pressão
e anilha auxiliar de metal.

4. Coloque o conjunto do eixo/suporte de vedação no
invólucro.

5. Usando um soquete profundo de 32 mm (1-1/4 pol.) (A)
e um martelo de borracha, bata levemente no conjunto
do suporte de vedação (B) para que entre no invólucro
até que o rolamento axial esteja posicionado contra o
rolamento de agulhas dentro do invólucro do motor.

Figura 9.307: Conjunto do suporte da vedação
no invólucro

6. Instale o anel de vedação de alta pressão (A) na
ranhura do invólucro. Instale a anilha auxiliar de
metal (B) contra o anel de vedação de pressão na
ranhura do diâmetro do invólucro apertando a anilha
entre o polegar e o indicador para curvá-la. Mantendo
a curva na anilha, comece a colocá-la na ranhura.

7. Usando uma chave de fenda pequena, empurre a
anilha para dentro da ranhura.

8. Instale o anel de retenção do fio (C) na ranhura,
certificando-se que as extremidades estejam unidas.

Figura 9.308: Anel de vedação de alta pressão
no invólucro
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9. Enquanto segura o eixo no invólucro, coloque o
conjunto do invólucro/eixo em um torno com a ponta
do eixo para baixo. Certifique-se que a ponta do elo
de transmissão (A) com as estrias entre no eixo.

10. Instale o elo de transmissão no eixo e martele
levemente (com uma marreta de borracha) para
posicionar o suporte de vedação contra o anel
de arame.

Figura 9.309: Elo de transmissão

11. Coloque o rolamento axial (A) sobre o elo de
transmissão. Se o suporte de vedação estiver
devidamente posicionado contra o anel de retenção do
fio, o rolamento axial estará alinhado com a superfície
traseira do invólucro.

12. Instale a nova vedação do invólucro em sua
ranhura (B).

Figura 9.310: Rolamento axial no invólucro

13. Coloque o bloco no invólucro certificando-se que as
marcações de referência feitas durante o processo de
desmontagem estejam alinhadas corretamente.

NOTA:
O lado do bloco com somente sete furos deve estar
virado para o invólucro.

Figura 9.311: Bloco
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14. Coloque os anéis de vedação do corpo nas
ranhuras (A) dos dois lados do rotor. Coloque o
rotor no bloco com o lado chanfrado do rotor virado
para o bloco. Certifique-se de que as linhas de
referência combinem. Posicione o espaçador do elo
de transmissão no topo deste na abertura (B) no
centro do rotor.

NOTA:
Certifique-se que as estrias no elo de transmissão e
as estrias no rotor estejam corretamente encaixadas.
Se corretamente encaixadas, o topo do espaçador
do elo de transmissão deve estar alinhado com o
topo do rotor.

Figura 9.312: Posicionamento do rotor e elo de
transmissão

15. Instale a placa de equilíbrio no rotor com orifícios para
esferas de aço (A) virada para cima, assegurando-se
de que as linhas de referência correspondam. Instale
três esferas de aço nos orifícios da placa de equilíbrio.

Figura 9.313: Placa de equilíbrio

16. Instale o anel de vedação da tampa da extremidade (A)
na ranhura da tampa. Posicione a tampa na placa
de equilíbrio, fazendo com que as linhas de referência
correspondam.

NOTA:
Antes de prosseguir para o próximo passo,
certifique-se de que todas as marcações
de referência do lado do motor estejam
corretamente alinhadas.

Figura 9.314: Anel de vedação da tampa da
extremidade
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17. Instale os sete parafusos de montagem e aperte cada
um em 14 Nm (10 lbf·ft) usando uma chave de torque
com um soquete de 14 mm. Siga a sequência de
torque de parafusos. Aperte ainda mais todos os
parafusos para 68 Nm (50 lbf·ft) usando a mesma
sequência de torque de parafusos.

Figura 9.315: Sequência de torque de parafusos

18. Remova o motor do torno e posicione-o na bancada
com o eixo de saída virado para cima. Certifique-se
de que o lábio no anel de vedação esteja virado
para cima.

19. Coloque a vedação de poeira sobre o eixo. Usando
um martelo de borracha, bata levemente no selo até
que se encaixe.

NOTA:
Pode ser necessário utilizar uma luva para ajustar
a vedação corretamente. Um soquete profundo
de 1-1/4 pol. geralmente funciona bem para este
propósito.

20. Consulte Instalação do motor de acionamento do
molinete duplo, página 519 para instalar um motor
de torque padrão em um acionamento de molinete
duplo e consulte Instalação do motor de alto torque
de acionamento do molinete simples, página 537 para
instalar um motor de alto torque em um acionamento
de molinete simples.

21. Quando o motor estiver devidamente instalado, ligue
a colheitadeira e deixe o motor funcionar em ponto
morto. Verifique a existência de vazamentos ou
operação anormal.

Figura 9.316: Conjunto do motor
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Instalação do motor de alto torque de acionamento do molinete simples

Para substituir um acionamento de molinete simples, motor de alto torque, siga estas etapas:

1. Posicione o novo motor hidráulico (B) na base do
motor (C) e instale quatro parafusos de fixação de
cabeça escariada (D) através dos furos e ranhuras
na caixa da corrente para prender o motor à base do
motor. Instale as porcas e deixe-as frouxas.

2. Acople as tubulações hidráulicas (A) do motor.

Figura 9.317: Motor de acionamento do
molinete

3. Alinhe a ranhura da engrenagem (A) com a chave (B)
no eixo e deslize a engrenagem no eixo.

4. Deslize a corrente sobre a engrenagem.

Figura 9.318: Engrenagem tensora para
acionamento do molinete
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5. Reinstale o disco sensor de velocidade (C) (se
aplicável) no eixo.

6. Instale a porca castelo (B) e ajuste o torque para
54 N·m (40 ft·lbf).

7. Instale o contrapino (A). Aperte a porca até a próxima
ranhura se necessário.

8. Aperte a corrente (A). Consulte Ajuste da tensão da
corrente de acionamento do molinete duplo e simples
– Alto torque, página 293.

Figura 9.319: Disco do sensor de velocidade

9. Posicione a tampa (B) no acionamento e prenda com
quatro parafusos (A).

Figura 9.320: Tampa de acionamento: Molinete
simples

Instalação do motor de acionamento do molinete duplo

1. Posicione o motor hidráulico na montagem do
motor (B) e alinhe os orifícios no motor e na montagem
do motor.

2. Instale quatro parafusos escareados (A) com
composto de travamento de rosca (Loctite® 243),
através dos furos e ranhuras na caixa da corrente
para prender o motor para a montagem do motor (B).

3. Aperte as porcas (B) com um torque de 102 Nm
(75 lbf·ft).

Figura 9.321: Motor de acionamento do
molinete
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4. Alinhe a ranhura da engrenagem (C) com a chave no
eixo e deslize a engrenagem no eixo.

5. Passe a corrente (B) sobre as engrenagens.

6. Deslize o motor e a montagem do motor para cima ou
para baixo até a tensão desejada.

NOTA:
Verifique a tensão na corrente. A corrente deve
desviar 3 mm (1/8 pol.) no ponto médio.

Figura 9.322: Acionamento do molinete

7. Instale o sensor de velocidade de disco (C) no eixo
do motor.

8. Fixe o disco e a engrenagem com a porca castelo (B).

9. Ajuste o torque da porca para 54 Nm (40 lbf·ft) e instale
o contrapino (A). Se preciso, aperte a porca até o
próximo orifício do contrapino.

Figura 9.323: Acionamento do molinete

10. Instale as tampas de acionamento do molinete (A),
começando com a tampa inferior primeiro e depois
a tampa superior. Prenda com os nove parafusos
(B). Ajuste o torque dos parafusos para 12-13 Nm
(9-10 lbf·ft).

Figura 9.324: Tampa do acionamento:
Molinete duplo
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11. Remova as tampas e os bujões das mangueiras
hidráulicas (A) e os pórticos do motor. Conecte as
mangueiras marcadas anteriormente ao motor.

Figura 9.325: Molinete
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Motor de acionamento de alto torque do molinete (MD n. 273258)

Figura 9.326: MD #273258
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Reparo do motor de alto torque (MD n. 273258)

Kit de vedação MD n. 273259

A limpeza é extremamente importante durante a reparação desses motores. Trabalhe em uma área limpa. Antes
de desconectar as linhas, limpe a área das portas do motor. Remova a chave quando usá-la. Verifique o eixo e a
ranhura da chave. Remova rebarbas, cortes e bordas afiadas. Antes de desmontar, drene o óleo do motor. Então
plugue as portas e limpe completamente o exterior do motor.

1. Coloque o motor em um torno e firme-o com o eixo de
saída (A) voltado para cima.

2. Remova e guarde os nove parafusos do suporte da
vedação (B) e arruelas.

3. Coloque dois parafusos do suporte da vedação (B)
nos orifícios do suporte e aperte uniformemente para
erguer o suporte da vedação acima do invólucro e do
eixo de saída.

Figura 9.327: Motor de acionamento do
molinete (MD n. 273258)

4. Remova a vedação do suporte de vedação (A) da
ranhura no invólucro (B) e descarte-a. Deixe o eixo
de saída no motor para evitar problemas com os
rolamentos internos do invólucro.

5. Se a arruela de encosto (C) e rolamento axial (D)
forem removidos ao retirar o suporte da vedação,
recoloque-os no invólucro na parte superior do eixo,
com o rolamento axial (D) apoiado no eixo e a arruela
de encosto (C) no topo do rolamento axial.

Figura 9.328: Motor de acionamento do
molinete (MD n. 273258)
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6. Remova, com cuidado, a vedação de poeira (A)
do diâmetro externo do suporte de vedação (B) e
descarte-a.

7. Remova cuidadosamente a vedação do eixo (C),
vedação auxiliar (D) e anilha auxiliar (E) do diâmetro
interno do suporte da vedação. Descarte as vedações.

8. Limpe todas as peças em um solvente à base de óleo
e seque utilizando ar comprimido.

Figura 9.329: Conjunto do suporte de vedação

9. Instale a nova vedação do suporte da vedação (A) na
ranhura do invólucro.

10. Coloque o suporte da vedação (C) em uma superfície
limpa e plana com os furos para parafusos de cabeça
escareada voltados para cima.

11. Instale uma nova vedação de poeira (D) na ranhura
no suporte da vedação com o lábio voltado para
cima. Pressione o anel de vedação uniformemente
para dentro da ranhura até que esteja corretamente
posicionado.

12. Vire o suporte da vedação e instale uma nova anilha
auxiliar (E), vedação auxiliar (F) e vedação do eixo (G).
Pressione o anel de vedação do eixo de maneira
uniforme até que esteja corretamente posicionado no
suporte da vedação.

Figura 9.330: Motor de acionamento do
molinete (MD n. 273258)

NOTA:
Consulte a ilustração à direita para direção e
orientação correta dos componentes do suporte da
vedação.

Figura 9.331: Kit de vedação (MD n. 273259)
A - Vedação de poeira B - Suporte de vedação
C - Anilha auxiliar D - Vedação auxiliar
E - Vedação do eixo F - Vedação do suporte da
G - Invólucro vedação
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13. Coloque o suporte da vedação (A) sobre o eixo de
saída (B) e no invólucro, alinhando os orifícios dos
parafusos. Certifique-se de que a vedação de poeira
esteja virada para cima.

IMPORTANTE:
Ao instalar o suporte da vedação, minimize o contato
da vedação do eixo com a ranhura vazada no eixo
de saída.

14. Instale nove arruelas e nove parafusos no suporte da
vedação.

Figura 9.332: Motor de acionamento do
molinete (MD n. 273258)

15. Ajuste o torque dos parafusos para 17-21 Nm
(12,5-15,5 lbf·ft) usando a sequência exibida à direita.

Figura 9.333: Sequência de torque

Substituição do motor de torque padrão por um motor de alto torque - acionamento do
molinete duplo

O motor de torque padrão pode ser substituído por um motor de alto torque. Em caso de substituição do motor
de torque padrão por um motor de alto torque, as correias do pino também devem ser substituídas por canais
do disco do excêntrico.

As seguintes peças são necessárias para substituição:

Tabela 9.11 Configuração para 5-bat

Quantidade Descrição Número de peça

1 Motor de molinete de alto torque MD #273258

6 Canal do disco do excêntrico MD #137532

4 parafusos da máquina® Torx MD #105136

4 Porca chanfrada MD #50186

1 Engrenagem tensora
Selecione um item da tabela 9.13 Opções de

engrenagem tensora com base na pressão de alívio
do circuito do molinete, página 545
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Tabela 9.12 Configuração para 6-bat

Quantidade Descrição Número de peça

1 Motor de molinete de alto torque MD #273258

6 Canal do disco do excêntrico MD #137532

1 Engrenagem tensora
Selecione um item da tabela 9.13 Opções de

engrenagem tensora com base na pressão de alívio
do circuito do molinete, página 545

Tabela 9.13 Opções de engrenagem tensora com base na pressão de alívio do circuito do molinete

Marca da
colheitadeira

Modelo da colheitadeira
Pressão de alívio

do circuito do
molinete

Engrenagem tensora de
acionamento

Case IH

2300/2500
5088/6088/7088
7010/8010/7120/8120/9120
7230/8230/9230

13,8-14,5 MPa
(2000-2100 psi)

10 dentes (MD n. 137348)

New Holland Série CR/CX 20,7 MPa (3000 psi) 14 dentes (MD n. 137356)

Lexion Série 500 17,2 MPa (2500 psi) 12 dentes (MD n. 137970)

John Deere Séries 50/60/70 15,1 MPa (2190 psi) 10 dentes (MD n. 137348)

Gleaner
Série R
Série A

13,8 MPa (2.000 psi)
17,9 MPa (2.600 psi)

10 dentes (MD n. 137348)
12 dentes (MD n. 137970)

Challenger 660/670/680B/540C/560C 17,9 MPa (2600 psi) 12 dentes (MD n. 137970)

Massey Ferguson 9690/9790/9895/9520/9540/9560 17,9 MPa (2600 psi) 12 dentes (MD n. 137970)

CAT Séries 500/700 17,2 MPa (2500 psi) 12 dentes (MD n. 137970)

Instalação dos canais do disco do excêntrico – Acionamento de molinete duplo

Este procedimento se aplica a plataformas com molinetes de 5 e 6 barras.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

1. Abaixe o molinete e estenda-o para a frente. Desligue a colheitadeira e remova a chave.
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2. A partir da frente da plataforma, localize o conjunto
do disco da extremidade do excêntrico no centro da
plataforma.

3. Localize as tiras do pino da junta (A).

Figura 9.334: Tiras do pino da junta no
conjunto do disco da extremidade do
excêntrico

4. Remova as duas porcas chanfradas (A) que prendem
cada tira de pino da junta (B).

IMPORTANTE:
SOMENTE remova as porcas e tiras de pino da
junta. NÃO remova os parafusos usinados Torx®

HD do conjunto do disco. Guarde as porcas (A)
para remontagem depois.

NOTA:
Molinetes de 5 barras têm 10 porcas chanfradas
e molinetes de 6 barras têm 12 porcas
chanfradas.

Figura 9.335: Tira no disco da extremidade do
excêntrico

5. Remova as porcas chanfradas de todos os parafusos
usinados Torx® HD (A) na borda externa do conjunto
do disco.

NOTA:
Molinetes de 5 barras têm 16 porcas de
segurança na beira do conjunto do disco
e molinetes de 6 barras têm 18 porcas de
segurança.

6. Remova e descarte as cinco tiras de pinos da junta (B).

NOTA:
Somente uma tira de pino da junta é ilustrada na
Figura 9.336: Parafusos usinados Torx®, página
546.

Figura 9.336: Parafusos usinados Torx®
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7. Instale os três canais do disco do excêntrico (MD
n. 1375321) no conjunto do disco.

NOTA:
Os canais do disco do excêntrico se sobrepõem
e entrelaçam em cada ponta com o canal
anterior. Os canais precisarão ser encaixados e
posicionados simultaneamente no conjunto do
disco antes que qualquer porca chanfrada seja
reinstalada.

Figura 9.337: Canaletas de disco no disco do
excêntrico

8. Reinstale as porcas chanfradas em todos os parafusos
usinados Torx® HD em cada canal. Aperte cada porca
manualmente para prender os canais ao conjunto
do disco.

9. SOMENTE para plataformas de 5 barras, instale
dois parafusos usinados Torx® HD adicionais (MD
n. 105136) e porcas chanfradas (MD n. 10186)
nos pontos nos quais os canais se encontram (A).
Cada ponto de entrelaçamento terá dois parafusos
usinados e porcas chanfradas para prender os canais
ao conjunto do disco.

NOTA:
Plataformas de 6 barras não necessitam
ferragens adicionais.

Figura 9.338: Canais e parafusos no disco do
excêntrico

10. Ajuste o torque de cada parafuso usinado Torx®

HD começando pelas linhas onde os canais se
encontram (A) e prosseguindo para os encaixes (B)
e (C).

NOTA:
Consulte 9.340: Especificações de torque,
página 548.

11. Repita os passos 3., página 546 a 10., página 547 para
o lado direito do conjunto de disco da extremidade do
excêntrico.

Figura 9.339: Sequência de torque
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Figura 9.340: Especificações de torque

NOTA:
Ajuste o torque das porcas chanfradas no parafuso CSX Torx® (A) para 75 Nm (55 lbf·ft). O parafuso CSX
Torx® (inserto [A]) mostra uma visão invertida do conjunto. Para todos os outros parafusos usinados Torx®

HD, ajuste o torque para 95–108 Nm (70–80 lbf·ft).
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Substituição do motor – Unidade de molinete duplo

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

1. Abaixe o molinete e estenda-o para a frente. Desligue a colheitadeira e remova a chave.

2. Remova os nove parafusos (B) e a capa do eixo do
molinete (A) da placa eixo do molinete.

Figura 9.341: Tampa de acionamento:
Molinete duplo

3. Desplugue o conector do sensor de velocidade (A) do
chicote de fios.

Figura 9.342: Conector do sensor de velocidade
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4. Remova o parafuso (A), a arruela de travamento
e a arruela chata (B) e o disco do sensor de
velocidade (C).

Figura 9.343: Equipamento do motor de torque
padrão

5. Remova o sensor de velocidade conforme mostrado a
seguir:

Para as séries John Deere 60, 70 e S

a. Desconecte o sensor (A) e o suporte (B) removendo
os dois parafusos (C).

NOTA:
Certifique-se de que o sensor esteja fora do
caminho para trabalhar com a corrente de
transmissão.

b. Prossiga para o passo 6., página 551.

Figura 9.344: Sensor de velocidade John Deere

Para Lexion Séries 500 e 700

a. Remova os dois parafusos (A) fixando o sensor de
velocidade (B) e o suporte do sensor do molinete (C)
para o suporte de acionamento do molinete.

NOTA:
Certifique-se de que o sensor esteja fora do
caminho para trabalhar com a corrente de
transmissão.

b. Prossiga para o passo 6., página 551.

Figura 9.345: Sensores de velocidade Lexion
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Para Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

a. Remova o sensor (A) e o suporte (B) removendo os
dois parafusos (C).

b. Puxe o chicote do sensor do recorte e gire o sensor
para fora do caminho para trabalhar com a corrente
de transmissão.

Figura 9.346: Colheitadeiras Challenger,
Gleaner e Massey Ferguson

6. Solte os quatro parafusos (B) e deslize para baixo o
conjunto do motor hidráulico para soltar a corrente de
transmissão (A).

7. Remova a corrente de transmissão.

NOTA:
Não existe um elo de ligação na corrente.

Figura 9.347: Acionamento do molinete

IMPORTANTE:
NÃO use pé de cabra e/ou martelo para remover o
pinhão. Isso irá danificar o motor. Use um extrator se
o pinhão não sair manualmente.

8. Remova e descarte as engrenagens tensoras de
acionamento de torque padrão de 13 dentes A).

9. Desconecte as duas mangueiras hidráulicas do motor.
Cubra ou bujão os orifícios abertos e as tubulações.

NOTA:
Marque ou etiquete a localização das
mangueiras hidráulicas para instalar depois.

Figura 9.348: Engrenagens tensoras de
acionamento
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10. Remova os quatro parafusos (A) e o motor de
torque padrão da placa do motor de acionamento do
molinete (B).

NOTA:
Descarte o motor de torque padrão.

Figura 9.349: Parafusos do motor hidráulico

11. Alinhe os furos de montagem com os quatro orifícios
no motor hidráulico de alto torque (MD n. 143088).

12. Fixe o motor de alto torque na placa de acionamento
do molinete (B) usando os quatro parafusos (A).

NOTA:
Use um composto de bloqueio de rosca (Loctite®

243) na rosca dos parafusos.

13. Ajuste o torque dos parafusos para 106-118 Nm
(79-87 lbf·ft).

Figura 9.350: Parafusos do motor hidráulico

14. Instale as mangueiras hidráulicas (A) no motor de alto
torque.

IMPORTANTE:
O encaminhamento das mangueiras inverterá
(isto é, a mangueira inferior no motor de torque
padrão será a mangueira superior no motor de
torque alto e a mangueira do topo no motor
de torque padrão será a mangueira inferior no
motor de alto torque).

15. Ajuste o torque do encaixe da mangueira hidráulica
para 110-120 Nm (81-89 lbf-ft).

16. Alinhe a chaveta (B) da nova engrenagem (C)
(para opções de pinhão, consulte 9.13 Opções de
engrenagem tensora com base na pressão de alívio
do circuito do molinete, página 545) com a chave no
eixo (D) e deslize a engrenagem no eixo.

NOTA:
O eixo é cônico e só pode ser instalado de uma
maneira.

Figura 9.351: Pinhão de alto torque
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17. Enrole a corrente de transmissão (A) em torno dos
pinhões.

18. Deslize o conjunto de montagem do motor para cima
ou para baixo até que haja tensão na corrente.

NOTA:
Verifique a tensão da corrente. A corrente deve
desviar 3 mm (1/8 pol.) no ponto médio.

19. Aperte com os dedos os quatro parafusos (B).

Figura 9.352: Corrente de transmissão em
pinhões

20. Instale o sensor de velocidade conforme mostrado:

Para as séries John Deere 60, 70 e S

a. Instale o sensor de velocidade (A) e o suporte (B)
usando dois parafusos e porcas (C).

NOTA:
Aperte os parafusos com os dedos.

Figura 9.353: Sensor de velocidade John Deere

Para Lexion Séries 500 e 700

a. Instale o sensor de velocidade (B) e o suporte (C)
usando dois parafusos e porcas (A).

NOTA:
Aperte os parafusos com os dedos.

Figura 9.354: Sensores de velocidade Lexion
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Para Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

a. Enrole o chicote ao redor do recorte.

b. Instale o sensor de velocidade (A) e o suporte (B)
usando dois parafusos e porcas (C).

NOTA:
Aperte os parafusos com os dedos.

Figura 9.355: Colheitadeiras Challenger,
Gleaner e Massey Ferguson

21. Instale o disco do sensor de velocidade (C), porca
castelo (B) e o contrapino (A).

22. Aperte as quatro porcas castelo (A) para 54 Nm.
(40 lbf·ft).

NOTA:
Se for preciso, aperte a porca no próximo orifício
do contrapino.

23. Dobre o contrapino (A) no local onde ele sai através
do eixo do motor para mantê-lo no lugar.

IMPORTANTE:
Para John Deere e Lexion: mantenha um
intervalo de 1 mm (0,04 pol.) entre o sensor e o
disco do sensor. Para Challenger, Gleaner, e
Massey Ferguson, mantenha um intervalo de
0.5 mm (0.02 pol.) entre o sensor e disco do
sensor. Faça ajustes dobrando o suporte.

Figura 9.356: Disco do sensor de velocidade

24. Prenda o conector do sensor de velocidade (A) ao
chicote de fios.

Figura 9.357: Conector do sensor de velocidade
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25. Aperte os seis parafusos (A) na seguinte ordem:

a. Dois parafusos superiores

b. Dois parafusos inferiores

c. Dois parafusos do meio

26. Ajuste o torque dos parafusos para 95-108 Nm
(70-80 lbf·ft).

IMPORTANTE:
Certifique-se de que o chicote elétrico do sensor
não entra em contato com a corrente ou a
engrenagem tensora. Se necessário, fixe o
chicote na proteção usando uma braçadeira.

Figura 9.358: Sequência de torque

27. Instale a tampa inferior do acionamento do
molinete (C) e fixe com três parafusos (D).

28. Instale a tampa superior (A) e prenda-a com seis
parafusos (B).

NOTA:
Ajuste o torque dos nove parafusos para
12-13,2 Nm. (9-10 lbf-ft).

IMPORTANTE:
Para os modelos Case IH e New Holland,
a dimensão da engrenagem tensora da
colheitadeira precisa ser reconfigurada a fim de
otimizar o controle automático de velocidade
do molinete no solo. Consulte o manual do
operador da colheitadeira

Figura 9.359: Tampa de acionamento:
Molinete duplo
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Motor de acionamento das navalhas (MD n.174217) – Plataformas de navalha simples e
navalha dupla não sincronizadas

Figura 9.360: MD n. 174217 Vista das peças

Tabela 9.14 Kit de vedação MD n. 174304

Ref. Quantidade Descrição

A 4 Vedação

B 1 Vedação de eixo de alta pressão

C 1 Vedação de superfície do eixo

D 1 Vedação de superfície interna

E 1 Vedação de superfície externa

F 1 Vedação de exclusão do eixo

G 1 Anel de vedação (O-Ring)

Remoção do motor de acionamento das navalhas simples e não sincronizadas

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.
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1. Abaixe a plataforma até o piso.

2. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

3. Abra a tampa lateral. Consulte 4.1 Abertura das
proteções laterais, página 49.

4. Remova a correia de acionamento da navalha.
Consulte Remoção da correia sincronizada de
acionamento da navalha, página 114.

5. Remova o contrapino (D).

6. Remova a porca castelo (B).

7. Remova a arruela (C).

8. Remova a polia (D), mantendo a chave no eixo do
motor de acionamento de navalha.

Figura 9.361: Polia de acionamento da navalha

9. Desconecte as linhas hidráulicas (A) e (B) conectadas
ao motor (C). Marque a orientação do motor e o local
das linhas para remontagem.

NOTA:
A orientação do motor e a localização das linhas
podem mudar dependendo da configuração da
plataforma.

Figura 9.362: Motor de acionamento da navalha

10. Remova as quatro porcas e parafusos (A) que fixam o
motor ao suporte de montagem do motor.

Figura 9.363: Motor de acionamento da navalha
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Remoção da polia do motor da caixa de navalhas - faca simples

1. Firme o motor em um torno.

2. Remova o contrapino (A).

Figura 9.364: Polia do motor da caixa de
navalhas

3. Insira um parafuso longo (A) (não incluído) em um dos
orifícios do suporte de montagem do motor para evitar
que a polia gire quando você soltar a porca castelo (B).

Figura 9.365: Polia do motor da caixa de
navalhas
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4. Retire a porca castelo (C) e a arruela (B).

5. Retire a polia (A), mantendo a chave na haste do motor
da caixa de navalhas.

Figura 9.366: Polia do motor da caixa de
navalhas

Desmontagem do motor de acionamento da navalha não sincronizada

Esse procedimento se aplica ao motor MD n. 174217, usado em navalha simples e plataformas de navalhas
duplas de duração indeterminada.

IMPORTANTE:
O fator limpeza é extremamente importante durante a reparação de um motor hidráulico. Trabalhe em uma área
limpa. Antes de desconectar as linhas, limpe cuidadosamente a área das portas do motor. Use uma escova de
arame para remover material estranho e detritos das juntas exteriores do motor. Verifique o eixo e a ranhura
da chave, remova todos os entalhes, rebarbas ou bordas afiadas que possam danificar as vedações da caixa
do rolamento durante a instalação do conjunto do eixo e do rolamento. Antes de desmontar, drene o óleo do
interior do motor.

NOTA:
Fixe o motor em um torno durante a montagem e desmontagem.
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1. Coloque o motor (A) em um torno (B) com o eixo de
saída para baixo. Use as abraçadeiras ao longo do
flange de montagem do motor, não da carcaça.

NOTA:
Aplicar muita pressão com as abraçadeiras
causará distorção. Use algum dispositivo de
proteção no torno, como mandíbulas especiais
macias, pedaços de borracha dura ou blocos
madeira.

Figura 9.367: Motor em um torno

2. Remova os quatro parafusos (A) do motor (B).

Figura 9.368: Parafusos e motor

3. Levante a caixa de válvula (A) para cima.

NOTA:
Se feito com cuidado, os pinos, as molas,
o conjunto do anel de equilíbrio e a válvula
permanecerão na placa da válvula.

Figura 9.369: Caxa de válvula
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4. Remova o retentor (A) e a tampa de drenagem do
invólucro (B) com o O-ring (C) da caixa de válvula (D).

Figura 9.370: Caxa de válvula

5. Remova dois pinos (A) e duas molas (B) do conjunto
de anel de equilíbrio (C).

6. Remova o conjunto de anel de equilíbrio (C).

7. Remova as vedações da face interna (D) e externa (E)
do anel de equilíbrio (C).

8. Remova a válvula (F).

Figura 9.371: Válvula e conjunto de anel de
equilíbrio

9. Remova a placa de válvula (A).

10. Remova o retentor (B) da placa de válvula (A).

11. Remova o acionador da válvula (C).

Figura 9.372: Acionador e placa da válvula
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12. Remove o geroler (A).

IMPORTANTE:
Certifique-se de manter os rolos no anel externo
se eles estiverem soltos.

13. Remova o acionador (B).

14. Remova o retentor (C) da placa da válvula (D).

Figura 9.373: Motor

15. Remova a placa de desgaste (A).

16. Remova a vedação da face do eixo (B) da placa
de desgaste (A) e a vedação (C) da caixa do
rolamento (D).

17. Remova a chave (E) do eixo (F).

Figura 9.374: Carcaça do rolamento e placa de
desgaste

18. Remova o conjunto do eixo e do rolamento (A) da
carcaça de rolamento (B).

NOTA:
Pode ser necessário usar uma prensa para
remover o conjunto do eixo e do rolamento da
carcaça de rolamento.

NOTA:
Substitua o conjunto do eixo e do rolamento (A)
como uma unidade, se necessário.

Figura 9.375: Montagem do eixo e do rolamento
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19. Usando uma pequena chave de fenda, remova a
vedação do eixo (A), a arruela de segurança (B) e a
vedação de exclusão (C) da caixa de rolamento (D).

NOTA:
NÃO danifique o diâmetro de carcaça.

Figura 9.376: Retentores e carcaça de
rolamento

Remontagem do motor de acionamento da navalha não sincronizada

Este procedimento aplica-se ao motor MD n. 174217 usado em navalha simples e plataformas de navalhas
duplas não sincronizadas.

IMPORTANTE:
Siga este procedimento antes da remontagem:

• Cheque todas as superfícies de contato e substitua todas as peças com arranhões ou rebarbas que possam
causar vazamento.

• Limpe todas as peças metálicas imersas em solvente limpo. Seque com ar. NÃO seque as peças com um pano
ou uma toalha de papel, porque o algodão ou outros matérias podem entrar no sistema hidráulico e causar
danos. NÃO use uma lixa grossa ou tente limpar ou triturar estas peças.

• Procure ao redor da ranhura da chaveta e da área chanfrada do eixo por rebarbas, entalhes ou bordas afiadas
que possam danificar os vedantes na hora de remontar o alojamento do rolamento.

• Lubrifique todos os vedantes com vaselina.

• Use novos vedantes ao remontar esse motor.
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1. Use uma prensa para instalar o vedante de
exclusão (A) no furo externo da caixa do rolamento.
O lábio de vedação deve estar virado para a frente.

NOTA:
Se não houver uma prensa disponível, use um
martelo de plástico ou borracha. Tenha cuidado
para não danificar ou vedar o furo.

2. Coloque a arruela de apoio (B) no furo do retentor.
Coloque a vedação do eixo (C) na ferramenta de
instalação e pressione a vedação no orifício de
vedação da caixa.

NOTA:
A ferramenta de instalação de vedação de eixo
da Eaton é a 600496.

3. Fixe a caixa no torno.

4. Coloque a capa protetora sobre o eixo.

NOTA:
A capa protetora da Eaton para o eixo de
diâmetro de 1 pol. é a 600465, disponível sob
encomenda especial da Eaton.

5. Aplique vaselina no diâmetro interno do retentor de
poeira e do eixo (C).

NOTA:
Pode ser necessária uma prensa para instalar
o conjunto do eixo e do rolamento (H). NÃO
distorça o retentor do eixo. Danos a este retentor
causarão vazamentos. Use fita adesiva sobre
outros eixos para evitar corte nos retentores.

Figura 9.377: Montagem do eixo e do rolamento
A - Vedante de exclusão B - Arruela de reserva
C - Retentor do eixo D - Face do eixo
E - Retentor da face do eixo F - Placa de desgaste
G - Retentor H - Montagem do eixo e do

rolamento

6. Aplique vaselina no retentor (A). Instale o retentor (A)
na carcaça do rolamento (B).

7. Se estiver usando parafusos prisioneiros, instale
dois parafusos em oposição diagonal na carcaça do
rolamento.

NOTA:
Pinos de alinhamento podem ser muito úteis na
remontagem do motor.

8. Instale o retentor da face do eixo (C) na placa de
desgaste (D). NÃO distorça o selo.

9. Instale a placa de desgaste (D).
Figura 9.378: Carcaça do rolamento e placa de
desgaste
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10. Aplique um filme leve de vaselina no retentor (A) e
instale o retentor (A) na placa de desgaste (B).

11. Instale o inversor (C) no eixo de saída.

12. Alinhe o entalhe no exterior do geroler (D) com o
entalhe na placa de desgaste (B).

13. Instale o geroler (D) contra a placa de desgaste (B).

NOTA:
Certifique-se de manter os rolos no anel externo
se eles estiverem soltos.

14. Prossiga para Procedimento de sincronização do
motor do acionamento da navalha (MD n. 174217),
página 565.

Figura 9.379: Placa de desgaste e geroler

Procedimento de sincronização do motor do acionamento da navalha (MD n. 174217)

1. Instale o acionamento da válvula (A) no geroler (B).

2. Localize o maior bolso aberto (C) no geroler (B) e
marque-o na borda externa do geroler.

3. Aplique uma camada fina de geleia de petróleo à
vedação. Instale o anel de vedação na ranhura da
placa da válvula (D).

4. Alinhe a marcação na parte externa da placa da válvula
com a marcação no geroler.

5. Localiza a fenda (E) na placa da válvula (D) alinhada
com o maior bolso aberto (C) do geroler (B).

6. Localize qualquer uma das aberturas laterais da
válvula (F) e alinhe essa abertura com a fenda da
placa da válvula (D) alinhada com o maior bolso
aberto (C) do geroler (B).

7. Instale a válvula (F) girando-a no sentido horário até
que os dentes da coluna se encaixem (máx. 1/2 dente
da coluna).

Figura 9.380: Alinhamento da sincronização
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IMPORTANTE:
Instalando a válvula ao girá-la no sentido horário
providenciará a rotação adequada do eixo de saída
quando este estiver pressurizado.

Figura 9.381: Rotação do eixo de saída

8. Instale duas molas (A) e dois pinos (B) nos furos
localizados no diâmetro do invólucro da válvula (C).

9. Aplique uma camada fina de geleia de petróleo
à vedação (D). Instale o anel de vedação (D) no
invólucro da válvula (C).

Figura 9.382: Invólucro da válvula

10. Aplique geleia de petróleo às vedações da face
interna (A) e externa (B). Instale os anéis de vedação
no anel de equilíbrio (C).

IMPORTANTE:
Instale anéis de vedação (A) e (B) na posição
indicada ou o motor não operará corretamente.
NÃO force ou dobre os anéis de vedação da
face. Qualquer dano a esses anéis de vedação
afetará a operação do motor.

11. Alinhe as marcações dos pinos (D) no anel de
equilíbrio (C) com os pinos no diâmetro do invólucro
da válvula. Instale o anel de equilíbrio no invólucro da
válvula. Figura 9.383: Anéis de vedação da face e anel

de equilíbrio
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12. Insira seu dedo através da porta do invólucro da
válvula (A). Aplique pressão à lateral do anel de
equilíbrio (B).

Figura 9.384: Anel de equilíbrio

NOTA:
NÃO remova os pinos de alinhamento (A), se
utilizados.

13. Segure o anel na posição até que o invólucro da
válvula (B) esteja firme contra a placa da válvula (C).

NOTA:
Depois de instalar o invólucro da válvula na placa
da válvula, verifique o posicionamento correto.
Empurre o invólucro da válvula para baixo. Você
deverá sentir um pequeno efeito de mola.

Figura 9.385: Invólucro e placa da válvula

14. Instale dois parafusos no lado oposto dos pinos de
alinhamento. Aperte manualmente os parafusos.

15. Remova os dois pinos de alinhamento (se utilizados)
e substitua-os pelos dois parafusos sobressalentes.

16. Ajuste o torque dos parafusos para 50 Nm (450 lbf·ft).

17. Instale o anel de vedação (A) no bujão do ralo da
carcaça (B) e instale-o no invólucro da válvula (C).
Aplique torque de 6 Nm (50 lbf·ft).

Figura 9.386: Invólucro, parafusos e bujão do
ralo da carcaça
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Instalação da polia do motor da caixa de navalhas - faca simples

1. Firme o motor em um torno para a montagem.

2. Instale a polia (A), alinhando-a com a chave na haste
do motor da caixa de navalhas.

3. Instale a arruela (B) e porca castelo (C).

Figura 9.387: Polia do motor da caixa de
navalhas

4. Insira um parafuso longo (A) (não incluído) em um dos
orifícios do suporte de montagem do motor para evitar
que a polia gire quando você soltar a porca castelo.

5. Ajuste o torque da porca (B) para 200 Nm (148 lbf·ft) e
então aperte até o próximo orifício do contrapino.

Figura 9.388: Polia do motor de acionamento
da navalha
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6. Instale o contrapino (A).

Figura 9.389: Polia do motor da caixa de
navalhas

Instalação do motor de acionamento das navalhas simples e não sincronizadas (MD n. 174217)

1. Instale o motor (B) com as portas hidráulicas viradas
para o tubo posterior.

2. Instale os parafusos e porcas (A) para fixar o motor ao
seu suporte.

Figura 9.390: Motor de acionamento da navalha

3. Conecte as linhas hidráulicas (A) e (B) ao motor (C).

Figura 9.391: Motor de acionamento da navalha
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4. Instale a polia (D), mantendo a chave no eixo do motor
de acionamento de navalhas.

5. Remova o contrapino (A).

6. Remova a porca castelo (B)

7. Remova a arruela (C).

8. Instale a correia de acionamento da navalha. Consulte
Instalação da correia sincronizada de acionamento da
navalha, página 115.

9. Feche a tampa lateral. Consulte 4.2 Fechamento da
tampa lateral, página 51.

Figura 9.392: Polia do motor de acionamento
de navalha
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Motor da caixa de navalhas (MD n. 145392) – Plataforma de navalha dupla sincronizada

Figura 9.393: Vista das peças MD n. 145392
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Substituição do kit de vedação (MD n. 145392)

NOTA:
Para evitar danos ao eixo durante a remoção, instale um grande parafuso de metal de folha no mandril de
um martelo deslizante. Conduza o parafuso na superfície do vedante e use o martelo deslizante para puxar
o vedante.

O Kit de vedação é MD n. 279003

1. Remova o anel de retenção (A) que fixa a vedação do
eixo e a arruela de suporte.

2. Remova a arruela de suporte (B).

3. Retire com cuidado a vedação do eixo (C) e
descarte-a.

4. Inspecione a nova vedação, o furo do vedante do
corpo do motor e a área de vedação no eixo para
verificar se há ferrugem, desgaste e contaminação.
Pula o eixo e limpe a carcaça se necessário.

5. Cubra as ranhuras do eixo com uma capa de
instalação para proteger a vedação do eixo durante a
instalação.

6. Instale uma nova vedação do eixo (C) com o lado em
concha voltado para o motor. Pressione o vedante na
carcaça até o fundo. Pressione uniformemente para
evitar a ligação e danificar ao vedante.

7. instale o vedante da arruela de suporte (B).

8. Instale o anel de retenção (A).

9. Remova a capa de instalação.

Figura 9.394: Diagrama do vedante

Substituição do motor do sem fim transversal superior (UCA)

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o motor e 
remova a chave antes de ajustar a máquina.
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1. Coloque uma tira de catraca (A) em volta do sem fim
transversal e do tubo da estrutura da plataforma.

Figura 9.395: Sem fim transversal superior –
seção central

2. Apóie o sem fim transversal superior (UCA) na ponta
do motor usando uma tira de elevação (A) e dispositivo
de elevação suspenso.

NOTA:
NÃO use arame ou corrente para prender o UCA.
Esses itens podem danificar o UCA.

Figura 9.396: Sem fim transversal superior –
ponta do motor

3. Rotule as posições da mangueira hidráulica do
motor. Desconecte as mangueiras hidráulicas (A) do
motor (B).

IMPORTANTE:
Feche os encaixes das mangueiras para evitar
contaminação.

Figura 9.397: Motor do sem fim transversal
superior
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4. Remova quatro parafusos (A) que prendem o conjunto
do motor ao sem fim. Guarde as ferragens para
reinstalação.

Figura 9.398: Sem fim transversal superior –
ponta do motor

5. Remova três parafusos (A) e porcas e remova
o conjunto de suporte do motor (B). Guarde as
ferragens.

Figura 9.399: Sem fim transversal superior –
ponta do motor

6. Remova o contrapino e a porca castelo (A) e remova o
cubo (B). Guarde a porca castelo e o contrapino para
a reinstalação.

Figura 9.400: Montagem do motor do sem fim
transversal superior
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7. Remova dois parafusos (A), arruelas e porcas.
Remova o motor (B) do conjunto de suporte (C).
Guarde os parafusos, porcas e arruelas para a
reinstalação.

Figura 9.401: Motor do sem fim transversal
superior

8. Instale o novo motor (A) no suporte (B) usando
dois dos parafusos reservados (C), arruelas (D) e
porcas (E). Certifique-se de que as arruelas estejam
instaladas entre o motor e o conjunto de suporte.

Figura 9.402: Motor do sem fim transversal
superior

9. Prenda o cubo (B) ao motor usando a porca castelo
reservada (A) e o contrapino. Ajuste o torque das
porcas para 136-168 Nm. (100-124 lbf·ft).

NOTA:
Afaste a porca castelo para alinhar o contrapino
se necessário.

Figura 9.403: Montagem do motor do sem fim
transversal superior
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10. Instale o conjunto de suporte do motor (B) usando três
dos parafusos reservados (A) e porcas.

Figura 9.404: Sem fim transversal superior –
ponta do motor

11. Use quatro dos parafusos reservados de 3/8 pol. (A)
para prender o cubo no conjunto do motor ao sem
fim. Ajuste o torque dos parafusos para 54-61 Nm
(40-45 lbf·ft).

Figura 9.405: Sem fim transversal superior –
ponta do motor

12. Direcione as mangueiras (A) por sob o suporte e
conecte-as ao motor (B).

13. Remova as tiras de elevação e abraçadeiras e deixe
a unidade funcionar para verificar se o sem fim está
girando na direção correta.

Figura 9.406: Sem fim transversal superior –
ponta do motor
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Substituição do motor do sem fim transversal superior (UCA) (Alta capacidade)

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o motor e 
remova a chave antes de ajustar a máquina.

1. Coloque uma tira de catraca (A) em volta do sem fim
transversal e do tubo da estrutura da plataforma.

Figura 9.407: Sem fim transversal superior –
seção central

2. Apóie o sem fim transversal superior (UCA) na ponta
do motor usando uma tira de elevação (A) e dispositivo
de elevação suspenso.

NOTA:
NÃO use arame ou corrente para prender o
UCA. Esses itens podem danificar o UCA.

3. Remova dois parafusos (B) e porcas do suporte do
UCA (C).

4. Use o dispositivo de elevação para levantar a ponta do
motor acima do topo da tampa lateral esquerda.

Figura 9.408: Sem fim transversal superior –
ponta do motor
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5. Remova a tampa de acesso (A) do UCA. Guarde a
tampa e as ferragens para reinstalação.

Figura 9.409: Sem fim transversal superior –
ponta do motor

6. Remova quatro parafusos (A) que prendem o conjunto
do motor (B) ao sem fim e remova o conjunto do motor.
Guarde as ferragens para reinstalação.

Figura 9.410: Sem fim transversal superior –
ponta do motor

7. Remova o contrapino e a porca castelo (A) e remova
o cubo (B).

Figura 9.411: Motor do sem fim transversal
superior
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8. Remova dois parafusos (A), arruelas (B) e porcas (C)
que prendem o motor ao conjunto de suporte (D).
Remova o motor (E) e guarde as ferragens.

Figura 9.412: Motor do sem fim transversal
superior

9. Rotule as posições da mangueira hidráulica do
motor do sem fim e desconecte as mangueiras
hidráulicas (A) do motor (B).

IMPORTANTE:
Feche os encaixes das mangueiras para evitar
contaminação.

Figura 9.413: Motor do sem fim transversal
superior

10. Alinhe o novo motor como ilustrado na Figura 9.414:
Motor do sem fim transversal superior, página 579.
Instale as mangueiras hidráulicas reservadas (A)
conforme ilustrado.

Figura 9.414: Motor do sem fim transversal
superior
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11. Anexe o novo motor (A) ao conjunto do suporte (B)
usando dois dos parafusos reservados (C),
arruelas (D) e porcas (E). Certifique-se de que as
arruelas (D) estejam instaladas entre o motor e o
conjunto de suporte.

Figura 9.415: Motor do sem fim
transversal superior e conjunto de suporte

12. Prenda o cubo (A) ao motor usando a porca castelo
reservada (B) e o contrapino. Ajuste o torque da porca
para 135-168 Nm (100-124 lbf·ft).

NOTA:
Afaste a porca castelo para alinhar o contrapino
se necessário.

Figura 9.416: Motor do sem fim
transversal superior e conjunto de suporte

13. Anexe o motor e o conjunto de suporte (B) ao
sem fim utilizando quatro dos parafusos de 3/8 pol.
reservados (A). Ajuste o torque dos parafusos para
54-61 Nm (40-45 lbf·ft).

Figura 9.417: Motor do sem fim
transversal superior e conjunto de suporte
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14. Recoloque a tampa de acesso (A) no sem fim usando
os parafusos de 1/4 pol. reservados (B).

15. Abaixe o suporte do UCA na tampa lateral e prenda
usando os parafusos de 3/8 pol. reservados (C) e
porcas.

16. Reconecte as mangueiras hidráulicas e a mangueira
do ralo da carcaça.

17. Remova as tiras de elevação e abraçadeiras e deixe
a unidade funcionar para verificar se o sem fim está
girando na direção correta.

Figura 9.418: Motor do sem fim
transversal superior e conjunto de suporte

9.7.3 Bomba de acionamento da navalha (MD n. 187463)

Substituição do retentor do eixo

O kit de vedação é o MD n. 133569.

1. Remova a chave (A) do eixo de acoplamento.

2. Remova o anel de retenção (B) que fixa o retentor
do eixo.

3. Retire com cuidado a vedação do eixo (C) e
descarte-a.

4. Inspecione a nova vedação e a área de vedação
no eixo para verificar se há ferrugem, desgaste e
contaminação. Pula o eixo e limpe a carcaça se
necessário.

5. Instale uma nova vedação do eixo (C) com o lado em
concha voltado para a bomba. Pressione o vedante na
carcaça até o fundo. Pressione uniformemente para
evitar a ligação e danificar ao vedante.

6. Instale o anel de retenção (B) e a chave (A).
Certifique-se de que o anel de retenção esteja
corretamente encaixado na ranhura.

Figure 9.419: Bomba da navalha (MD n. 187463)
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9.7.4 Multiacoplador

O propósito do sistema multiacoplador é permitir que a colheitadeira se ligue ao adaptador com apenas uma
conexão. Alguns conectores multiacopladores incorporam as conexões hidráulicas e elétricas em uma conexão
simples, enquanto outros têm conexão separada. Esta seção explorará a orientação e funcionalidade dos vários
sistemas multiacopladores.

Multiacoplador Lexion Séries 500 e 700

O multiacoplador Lexion Séries 500 e 700 é padrão em todas as colheitadeiras Lexion Séries 500 e 700. Ele
incorpora o elevador do molinete, avanço-recuo e a unidade hidráulica, bem como todas as conexões elétricas em
um acoplador. O multiacoplador Lexion é único porque também incorpora um bloco de válvulas. Esse bloco de
válvulas é usado para controlar o fluxo hidráulico para as várias funções do molinete. Para obter mais informações
sobre manutenção, consulte Bloco de válvula multiacoplador Lexion, página 583.

NOTA:
Certifique-se de que a linha P1 do multiacoplador
conecte-se à porta P no bloco do multiacoplador e
de que a linha T1 conecte-se à porta T no bloco do
multiacoplador.

Tabela 9.15 Conexões traseiras MD n. 190866

Ref. Função

A Retorno do acionamento do molinete
(amarelo)

B Elevador do molinete (porta AI) (preto)

C Molinete traseiro (porta A2) (verde)
conecta-se à porta P1 da válvula
seletora.

D Molinete dianteiro (porta B2) (verde)
conecta-se à porta P2 da válvula
seletora.

E Pressão do acionamento do molinete
(branco)

F A porta T conecta-se à porta T1 no
multiacoplador

G A porta P conecta-se à porta P1 no
multiacoplador

H Elétrica

Figura 9.420: Visão traseira MD n. 190866
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Tabela 9.16 Conexões dianteiras MD n. 190866

Ref. Função

A Retorno do acionamento do molinete
(amarelo)

B Pressão do elevador do molinete
dianteiro-traseiro

C Retorno do elevador do molinete
dianteiro-traseiro

E Pressão de acionamento do molinete

H Elétrica

Figura 9.421: Visão dianteira MD n. 190866

Bloco de válvula multiacoplador Lexion

O bloco de válvula multiacoplador Lexion é padrão em todas as plataformas de esteiras Lexion. Seu propósito
é direcionar o fluxo do óleo para a função correta do molinete como levantar/abaixar o molinete e para a
frente/para trás.

O botão de elevação ou avanço-recuo do molinete na alavanca hidrostática ativa o solenoide mestre na
colheitadeira, enviando óleo desta ao multiacoplador e ao bloco da válvula na porta P. Uma vez dentro do bloco
da válvula, a válvula de solenoide ativada eletronicamente desvia o óleo à função que se destina. Quando o
botão para baixar o molinete for pressionado, apenas a válvula V2 será ativada (solenoide mestre não ativado),
permitindo que os cilindros de elevação/descida do molinete escoem diretamente para o tanque. A função de baixar
o molinete é acionada pela gravidade e não impulsionada para baixo pelo sistema hidráulico da colheitadeira.

Tabela 9.17 Conexões elétricas MD n. 129963

Ref. Válvula Função Ligação
elétrica

A V1 (Porta A1)

Elevação
do molinete
(braçadeira

preta)

X2 (marcada
no arreio)

B V2
Abaixar o
molinete

X5 (marcada
no arreio)

C V3 (Porta B2)

Avançar o
molinete

(braçadeira
vermelha)

X4 (marcada
no arreio)

D V4 (Porta A2)

Recuar o
molinete

(braçadeira
verde)

X3 (marcada
no arreio)

Figura 9.422: MD #129963
A - V1 (Levantar molinete) B - V2 (Baixar molinete)
C - V3 (Avançar o molinete) D - V4 (Recuar o molinete)

214362 583 Revisão A



SISTEMA HIDRÁULICO

Figura 9.423: Esquemático hidráulico
MD n. 129963
A - Braçadeira vermelha B - Braçadeira verde
C - Braçadeira preta

Multiacoplador MacDon, Case 7/8010 e NH,CR/CX

O multiacoplador Case IH é padrão em todas as colheitadeiras Case 7/8010 e New Holland CR/CX. Ests sistema
multiacoplador também é uma opção em todos os adaptadores das colheitadeiras MacDon CA25 (localizados no
lado direito do adaptador) a fim de permitir que o sistema hidráulico do molinete do adaptador conecte-se ao sistema
hidráulico do molinete da plataforma.

O multiacoplador incorpora o elevador do molinete dianteiro-traseiro e o sistema hidráulico de movimentação em
uma conexão. Entretanto, a conexão elétrica permanece separada.

Tabela 9.18 Portas Hidráulicas MD n. 153151

Ref. Função

A Retorno do acionamento do molinete
(braçadeira amarela)

B Pressão do acionamento do molinete
(braçadeira branca)

C Molinete traseiro (braçadeira verde)

D Molinete dianteiro (braçadeira vermelha)

E Elevador do molinete (braçadeira preta)

F Elétrica (MD n. 220328)

Figura 9.424: Visão dianteira MD n. 153151
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Figura 9.425: Visão traseira MD n. 153151

Tabela 9.19 Portas Hidráulicas MD n. 135238

Ref. Função

A Retorno do acionamento do molinete
(braçadeira amarela)

B Pressão do acionamento do molinete
(braçadeira branca)

C Molinete traseiro (braçadeira vermelha)

D Molinete dianteiro (braçadeira vermelha)

E Elevador do molinete (braçadeira preta)

Figura 9.426: Multiacoplador (visão frontal)
MD n. 135238

Multiacoplador John Deere Séries S e T

O multiacoplador John Deere é padrão em todas as colheitadeiras John Deere Séries S e T Ele incorpora a elevação
do molinete, avanço-recuo e o sistema hidráulico de acionamento, bem como todas as conexões elétricas em um
acoplador múltiplo.

Tabela 9.20 Conexões MD n. 129120

Ref. Função

A Pressão de acionamento do molinete (disco
branco)

B Retorno do acionamento do molinete (disco
amarelo)

C Recuo do molinete (disco vermelho)

D Elevação do molinete (disco preto)

E Avanço do molinete (disco verde)

F Elétrica

Figura 9.427: Visão dianteira MD n. 129120
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Figura 9.428: MD n. 129120 Vista traseira

Tabela 9.21 Operado por piloto (P.O.) Conexões da
válvula de retenção (MD n. 279163)

Ref. Função

A Válvula de retenção P.O. MD n. 279163

B Multiacoplador John Deere MD n. 279718

C Válvula seletora CA25 MD n. 220535

D Porta 1 na válvula de retenção para P2 na
válvula seletora

E Recuo do molinete para a porta 2 na válvula
de retenção

F Avanço do molinete para a porta 3 na válvula
de retenção

G Porta 4 na válvula de retenção para P1 na
válvula seletora

Figura 9.429: Multiacoplador da colheitadeira
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Válvula de retenção P.O. (MD n. 279163). Quatro
portas 9/16-18 (-6 ORB) .

Figura 9.430: Esquemática MD n. 279163

Remoção dos encaixes de colheitadeiras e plataformas sem opção de avanço-recuo do molinete

Na parte traseira do multiacoplador, localize o encaixe
traseiro do molinete (disco azul claro) e o encaixe dianteiro
do molinete (azul escuro). Usar uma chave de fendas (A)
para remover o anel de retenção (B). A conexão agora
pode ser removida do multiacoplador.

Figura 9.431: Multiacoplador
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Multiacopladores Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

Use a tabela a seguir para identificar as portas hidráulicas.

Tabela 9.22 Conexões MD n. 279737

Ref. Função

A
Retorno do acionamento do molinete (disco
amarelo)

B
Pressão de acionamento do molinete (disco
branco)

C Recuo do molinete (disco vermelho)

D Elevação do molinete (disco preto)

E Avanço do molinete (disco verde)

F Elétrica (MD n. 187019) Figura 9.432: MD n. 279737 Vista dianteira

Figura 9.433: MD n. 279737 Vista traseira
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10 Elétrica
NOTA:
Todos os cabos mostrados são mostrados pelo lado traseiro e todos os cabos são classificados de acordo
com o GXL.

10.1 Chicote específico da colheitadeira

10.1.1 Case Séries 20/30/40 Case 7088 e New Holland Séries CR/CX

Reconhecimento da plataforma (Case, New Holland)

O resistor MD n. 153933 informa para a colheitadeira CNH que existe uma plataforma de esteiras engatada e
padroniza a velocidade da correia para 575 RPM. No monitor de PLAT 1, TIPO DE PLATAFORMA deve mostrar
ESTEIRA/VARIALIMENT e o menu suspenso deve estar acinzentado.

As colheitadeiras Case 2388/2588/2788 não têm uma cablagem especial para o chicote de fios principal
MD n. 156612 e o chicote MD n. 133133 para o AHHC.

Se o menu suspenso TIPO DE PLATAFORMA estiver
selecionável (não acinzentado), o resistor MD n. 153933
pode estar danificado. Meça a resistência entre os
seguintes pinos para obter uma leitura correta.

• A e B = 75 ohms

• B e E = 75 ohms

• F e E = 300 ohms

• A e F = 450 ohms

Se qualquer uma das leituras acima estiver fora das
especificações, o resistor apresenta falhas.

Figure 10.1: Resistor MD n. 153933
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Chicote MD n. 220328 - Conector da plataforma (CNH)

Figura 10.2: Case Séries 10/20/30/40, Case 7088 e New Holland Séries CR/CX (MD n. 220328)
A - Conector da plataforma (C1B) B - Reconhecimento da plataforma (C8) C - Válvula seletora (C7)
D - Válvula seletora (C6) E - Válvula seletora (C5) F - Lâmpadas do refletor (C3B)
G - Conector AHHC (C4) H - Colheitadeira CNH (C2) J - MD #191757 (APENAS Modelos New Holland)

Tabela 10.1 C1B (Ponto de conexão da plataforma)

Pino N. do fio Cor Awg De Para

C 3103 PTO 16
C1B-C - aterramento do ponto de
conexão da plataforma

Emenda-1

F 3106 PTO 16
C1B-F - aterramento do ponto de
conexão da plataforma

Emenda-2

K 4110 DVDE 16
C1B-K - sinal do sensor de
velocidade do molinete

C2-7 - colheitadeira CNH - sinal
do sensor de velocidade do
molinete

M 6112 DAZL 16
C1B-M - alimentação do sinal de
mudança de direção esquerdo do
ponto de conexão da plataforma

C2-22 - colheitadeira CNH -
alimentação do sinal de mudança
de direção esquerdo

N 6113 LAZL 16
C1B-N - alimentação do sinal de
mudança de direção direito do
ponto de conexão da plataforma

C2-28 - colheitadeira CNH -
alimentação do sinal de mudança
de direção direito

O 6114 AZL 16
C1B-O - alimentação das
lâmpadas do refletor do ponto de
conexão da plataforma

C3B-4 - alimentação das
lâmpadas do refletor
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Tabela 10.2 C8 (Reconhecimento da plataforma)

Pino N. do fio Cor Awg De Para

A 2012 LVDE 16
C8-A - alimentação do
reconhecimento da plataforma

C2-12 - colheitadeira CNH -
alimentação do reconhecimento
da plataforma

B 4027 DVDE 16
C8-B - sinal de reconhecimento
da plataforma

C2-27 - colheitadeira CNH - sinal
de reconhecimento da plataforma

E 3103-A PTO 16
C8-E - sinal de reconhecimento
da plataforma

Emenda-1

Tabela 10.3 C7 (Válvula seletora)

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3106-C PTO 16
C7-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-2

2 5020-C ROX 16
C7-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-3

Tabela 10.4 C6 (Válvula seletora)

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3106-B PTO 16
C6-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-2

2 5020-B ROX 16
C6-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-3

Tabela 10.5 C5 (Válvula seletora)

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3106-A PTO 16
C5-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-2

2 5020-A ROX 16
C5-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-3

Tabela 10.6 C3B (Lâmpadas do refletor)

Pino N. do fio Cor Awg De Para

3 3106-DA PTO 16
C3B-3 - aterramento das
lâmpadas do refletor

Emenda-4

4 6114 AZL 16
C3B-4 - alimentação das
lâmpadas do refletor

C1B-O - alimentação das
lâmpadas do refletor do ponto de
conexão da plataforma
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Tabela 10.7 C4 (Conector AHHC)

Pino N. do fio Cor Awg De Para

A 2005 LAR 16
C4-A - alimentação do sensor de
altura do conector AHHC

C2-5 - colheitadeira CNH -
alimentação do sensor de altura

B 4001-A DVDE 16
C4-B - sinal do sensor de altura
do conector AHHC

Emenda-5

C 3006 PTO 16
C4-C - aterramento do sensor de
altura do conector AHHC

C2-6 - colheitadeira CNH -
aterramento do sensor de altura

Tabela 10.8 C2 (Colheitadeira CNH)

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 4001 DVDE 16
C2-1 - colheitadeira CNH - sinal
do sensor de altura esquerdo

Emenda-5

2 4002 DVDE 16
C2-2 - colheitadeira CNH - sinal
do sensor de altura direito

Emenda-5

5 2005 LAR 16
C2-5 - colheitadeira CNH -
alimentação do sensor de altura

C4-A - alimentação do sensor de
altura do conector AHHC

6 3006 PTO 16
C2-6 - colheitadeira CNH -
aterramento do sensor de altura

C4-C - aterramento do sensor de
altura do conector AHHC

7 4110 DVDE 16
C2-7 - colheitadeira CNH - sinal
do sensor de velocidade do
molinete

C1B-K - sinal do sensor de
velocidade do molinete

12 2012 LVDE 16
C2-12 - colheitadeira CNH -
alimentação do reconhecimento
da plataforma

C8-A - alimentação do
reconhecimento da plataforma

13 3103-B PTO 16
C2-13 - colheitadeira CNH -
aterramento do ponto de conexão
da plataforma

Emenda-1

20 5020 ROX 16
C2-13 - colheitadeira CNH -
alimentação da válvula seletora

Emenda-3

22 6112 DAZL 16
C2-22 - colheitadeira CNH -
alimentação do sinal de mudança
de direção esquerdo

C1B-M - alimentação do sinal de
mudança de direção esquerdo do
ponto de conexão da plataforma

27 4027 DVDE 16
C2-27 - colheitadeira CNH - sinal
de reconhecimento da plataforma

C8-B - sinal de reconhecimento
da plataforma

28 6113 LAZL 16
C2-28 - colheitadeira CNH -
alimentação do sinal de mudança
de direção direito

C1B-N - alimentação do sinal de
mudança de direção direito do
ponto de conexão da plataforma

30 3106-DB PTO 16

C2-30 - colheitadeira CNH -
válvula seletora, lâmpadas do
refletor e alimentação do ponto de
conexão da plataforma

Emenda-4
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Tabela 10.9 MD #191757 (APENAS New Holland 10v)

Pino Cabo n. Cor Awg De Para Serviço

1 MARR 16 plug de 3 pinos C no conector de 3 pinos Aterramento

2 LAR 16 plug de 3 pinos B no conector de 3 pinos Sinal

3 ROS 16 plug de 3 pinos A no conector de 3 pinos Potência

10.1.2 John Deere Séries 60/70/S

Reconhecimento da plataforma (John Deere)

O pino 4 da John Deere é energizado e conectado ao pino 16 e 28 (os três cabos verde-claro na parte de trás
do multiacoplador) que informa à colheitadeira que existe um sensor resistivo nele. Os dois sensores são para a
velocidade do molinete e para o AHHC. A configuração desse pino muda um alimentador de 5 velocidades para
a primeira marcha, o que fica ao redor de 490 rpm. No monitor, abaixo do ícone de ajuste da plataforma, será
mostrado PLATAFORMA FLEX. Qualquer outro tipo de plataforma mostrada resultará em erro quando você estiver
calibrando o AHHC.

Chicote MD n. 220330 – Conector da plataforma (John Deere Séries 60/70/S)

Figura 10.3: Chicote MD #220330
A - Conector da plataforma (C1B) B - Válvula seletora (C7) C - Válvula seletora (C6)
D - Válvula seletora (C5) E - Conector AHHC (C4) F - Válvula seletora (C3B)
G - HSG: DT06-4S-P012 H- Colheitadeiras John Deere (C2)
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Tabela 10.10 C1B

Pino N. do fio Cor Awg De Para

C 3103 PTO 16
C1B-C - aterramento do conector
da plataforma

Emenda-1

F 3106 PTO 16
C1B-F - aterramento do conector
da plataforma

Emenda-1

K 4110 DVDE 16
C1B-K - sinal do sensor de
velocidade do molinete do
conector da plataforma

C2-8 - colheitadeira John Deere -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

M 6112 DAZL 16
C1B-M - alimentação da seta
esquerda do conector da
plataforma

C2-13 - colheitadeira John Deere
- alimentação da seta esquerda

N 6113 LAZL 16
C1B-N - alimentação da seta
direita do conector da plataforma

C2-14 - colheitadeira John Deere
- alimentação da seta direita

O 6114 DAZL 16
C1B-O - alimentação das
lâmpadas do refletor do conector
da plataforma

C2-15 - colheitadeira John Deere
- alimentação das lâmpadas do
refletor

Tabela 10.11 C7

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-AC PTO 16
C7-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-2

2 5302-C ROX 16
C7-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-3

Tabela 10.12 C6

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-AB PTO 16
C6-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-2

2 5302-B ROX 16
C6-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-3

Tabela 10.13 C5

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-AA PTO 16
C5-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-2

2 5302-A ROX 16
C5-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-3
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Tabela 10.14 C4

Pino N. do fio Cor Awg De Para

A 2020 LAR 16
C4-A - alimentação do sensor de
altura do conector AHHC

C2-20 - colheitadeira John Deere
- alimentação do sensor de altura

B 4003 DVDE 16
C4-B - sinal do sensor de altura
do conector AHHC

C2-3 - colheitadeira John Deere -
sinal do sensor de altura

C 3010 PTO 16
C4-C - aterramento do sensor de
altura do conector AHHC

C2-10 - colheitadeira John Deere
- alimentação do sensor de altura

Tabela 10.15 C3B

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-A PTO 16
C3-B-1 válvula seletora -
aterramento da válvula seletora

Emenda-2

2 5302 ROX 16
C3-B-2 válvula seletora -
alimentação da válvula seletora

Emenda-3

Tabela 10.16 C2

Pino N. do fio Cor Awg De Para

3 4003 DVDE 16
C2-3 - colheitadeira John Deere -
sinal do sensor de altura

C4-B - sinal do sensor de altura
do conector AHHC

4 2004 LVDE 16
C2-4 - colheitadeira John Deere -
reconhecimento da plataforma

Emenda-4

8 4110 DVDE 16
C2-8 - colheitadeira John Deere -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

C1B-K - sinal do sensor de
velocidade do molinete do
conector da plataforma

10 3010 PTO 16
C2-10 - colheitadeira John Deere
- alimentação do sensor de altura

C4-C - aterramento do sensor de
altura do conector AHHC

12 3103-A PTO 16
C2-12 - colheitadeira John Deere
- aterramento do conector da
plataforma

Emenda-1

13 6112 DAZL 16
C2-13 - colheitadeira John Deere
- alimentação da seta esquerda

C1B-M - alimentação da seta
esquerda do conector da
plataforma

14 6113 LAZL 16
C2-14 - colheitadeira John Deere
- alimentação da seta direita

C1B-N - alimentação da seta
direita do conector da plataforma

15 6114 DAZL 16
C2-15 - colheitadeira John Deere
- alimentação das lâmpadas do
refletor

C1B-O - alimentação das
lâmpadas do refletor do conector
da plataforma

16 2016 LVDE 16
C2-16 - colheitadeira John Deere
- reconhecimento da plataforma

Emenda-4

20 2020 LAR 16
C2-20 - colheitadeira John Deere
- alimentação do sensor de altura

C4-A - alimentação do sensor de
altura do conector AHHC

28 2028 LVDE 16
C2-28 - colheitadeira John Deere
- reconhecimento da plataforma

Emenda-4
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Chicote MD n. 279753 - Seletor de inclinação da plataforma/avanço-recuo do molinete

Figura 10.4: MD #279753
A - Válvula seletora (C3A) B - HSG: DT04-4P27 C - Fusível embutido 15 Amp

Tabela 10.17 C3A

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3101-A PTO 16
C3A-1 - aterramento da válvula
seletora

Receptáculo de aterramento da
colheitadeira Faston

2 5202 VERM 16
C3A-2 - alimentação da válvula
seletora

Receptáculo Faston para saída de
potência do interruptor de báscula

Tabela 10.18 Receptáculo Faston

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 5102 VERM 16
Receptáculo Faston para entrada
de potência do interruptor de
báscula

Guia para isqueiro de alimentação
pelo chicote elétrico Faston

2 5202 VERM 16
Receptáculo Faston para saída de
potência do interruptor de báscula

C3A-2 - alimentação da válvula
seletora

3 3101-A PTO 16
Receptáculo de aterramento da
colheitadeira Faston

C3A-1 - aterramento da válvula
seletora

4 3101 PTO 16
Receptáculo de aterramento da
colheitadeira Faston

Guia para isqueiro de aterramento
pelo chicote elétrico Faston

27. Use Pino 1 para fio do tirante.
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Pino N. do fio Cor Awg De Para

5 5102-A VERM 16
Receptáculo de alimentação da
colheitadeira Faston

Guia para isqueiro de alimentação
pelo chicote elétrico Faston

6 5102 VERM 16
Receptáculo Faston para entrada
de potência do interruptor de
báscula

Guia para isqueiro de alimentação
pelo chicote elétrico Faston
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Chicote MD n.133887 – Velocidade do Molinete (John Deere)

NOTA:
Chicote conecta acionamento do molinete na plataforma.

Figura 10.5: MD #133887
A - Conector de 2 pinos B - DTM04-3P C - DTM06-3S

Tabela 10.19 Conector de 2 pinos

Pino Cabo n. Cor Awg De Para Serviço

A LVDE A no conector de 2 pinos 3 no DTM04-3P Comum

B AMO B no conector de 2 pinos 2 no DTM04-3P Sinal

Tabela 10.20 DTM04-3P

Pino N. do
fio

Cor Awg De Para Serviço

2 AMAR 2 no DTM04-3P B no conector de 2 pinos Sinal

3 LVDE 3 no DTM04-3P A no conector de 2 pinos Comum
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10.1.3 Lexion Séries 500 e 700

Reconhecimento da plataforma (CLAAS/Lexion)

Colheitadeiras CLAAS/Lexion usam um regulador de tensão MD n. 133683 o qual engancha no chicote de fios MD
n. 220354. Em uma plataforma Lexion haveria um sensor de altura do molinete conectado a este circuito. Não
há nenhuma exigência para isso em uma plataforma de esteiras MacDon; por isso, ter este regulador conectado
permite que a plataforma funcione corretamente. Se o regulador não estiver conectado, haverá um alarme sonoro
acionado quando a plataforma estiver engatada.

Chicote MD n. 220354 - Conector da plataforma (Lexion)

Figura 10.6: Chicote MD #220354
A - Conector da plataforma (C1B) B - Válvula seletora (C6) C - Válvula seletora (C5)
D - Válvula seletora (C4) E - HSG:DT06-4S-P01228 F - Válvula seletora /Lâmpadas do Refletor (C3B)
G - Reconhecimento da Plataforma (C7) H - Setas (C8) J - Colheitadeira Lexion (C2)

Tabela 10.21 C1B

Pino N. do fio Cor Awg De Para

A 2101 LAR 16

C1B-A - conector da plataforma -
alimentação do reconhecimento
da plataforma/sensor de
velocidade do molinete

Emenda-5

C 3103 PTO 16
C1B-C - aterramento do conector
da plataforma

Emenda-4

28. Use Pino 1 o fio do tirante.
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Pino N. do fio Cor Awg De Para

F 3106 PTO 16
C1B-F - aterramento do conector
da plataforma

Emenda-3

K 4110 DVDE 16
C1B-K - sinal do sensor de
velocidade do molinete

C2-2 - colheitadeira lexion -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

M 6112 DAZL 16
C1B-M - alimentação da seta
esquerda do conector da
plataforma

C2-4 - setas - alimentação da seta
do lado esquerdo

N 6113 LAZL 16
C1B-N - alimentação da seta
direita do conector da plataforma

C2-3 - setas - alimentação da seta
do lado direito

O 6114 DAZL 16
C1B-O - alimentação das
lâmpadas do refletor do conector
da plataforma

C3b-4 - alimentação das
lâmpadas do refletor

Tabela 10.22 C6

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-AC PTO 16 C6-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-1

2 5302-C ROX 16 C6-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-2

Tabela 10.23 C5

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-AB PTO 16 C5-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-1

2 5302-B ROX 16 C5-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-2

Tabela 10.24 C4

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-AA PTO 16 C4-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-1

2 5302-A ROX 16 C4-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-2

Tabela 10.25 C3B

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-A PTO 16
C3B-1 – aterramento das
lâmpadas do refletor/válvula
seletora

Emenda-1

2 5302 ROX 16
C3B-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-2
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Pino N. do fio Cor Awg De Para

3 3106-A PTO 16
C3B-3 - aterramento das
lâmpadas do refletor

Emenda-3

4 6114 DAZL 16
C3B-4 - alimentação das
lâmpadas do refletor

C1B-O - alimentação das
lâmpadas do refletor do conector
da plataforma

Tabela 10.26 C7

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3103-A PTO 16
C7-1 - aterramento para
reconhecimento de plataforma

Emenda-4

2 2101-A LVDE 16
C7-2 - alimentação para
reconhecimento de plataforma

Emenda-5

3 4003 DVDE 16
C7-3 - sinal de reconhecimento de
plataforma

C2-3 - colheitadeira Lexion - sinal
de reconhecimento da plataforma

Tabela 10.27 C8

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3106-B PTO 16 C8-1 - aterramento para seta Emenda-3

3 6113 LAZL 16
C2-3 - setas - alimentação da seta
do lado direito

C1B-N - alimentação da seta
direita do conector da plataforma

4 6112 DAZL 16
C2-4 - setas - alimentação da seta
do lado esquerdo

C1B-M - alimentação da seta
esquerda do conector da
plataforma

Tabela 10.28 C2

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3103-B PTO 16
C2-1 - colheitadeira Lexion -
sinal de reconhecimento da
plataforma/conector da plataforma

Emenda-4

2 4110 DVDE 16
C2-2 - colheitadeira lexion -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

C1B-K - sinal do sensor de
velocidade do molinete

3 4003 DVDE 16
C2-3 - colheitadeira Lexion - sinal
de reconhecimento da plataforma

C7-3 - sinal de reconhecimento de
plataforma

5 2101-B LAR 16

C2-5 - colheitadeira
Lexion - alimentação do
sensor de velocidade do
molinete/reconhecimento da
plataforma

Emenda-5
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Chicote MD n. 129772 - Adaptador (Lexion)

Figura 10.7: Chicote MD #129772
A - Conector de luzes intermitentes B - Distribuição para Zona 8 C - Molinete para baixo
D - Molinete para trás E - Molinete para frente F - Molinete para cima
G - Botão CAC (esquerda + direita) H - Deslocamento do molinete do transdutor rotativo J - Sensor a laser do piloto automático + CAN

Medidor de altura do molinete
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Tabela 10.29 AX

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 001 MARR - Pino 1 em AX Pino L na Emenda-1

2 002 MARR - Pino 2 em AX Pino L na Emenda-2

3 003 PTO/BCO - Pino 3 em AX Pino 3 em X1

6 004 PTO/VDE - Pino 6 em AX Pino 1 em X1

7 005 VDE/CZA - Pino 7 em AX Pino 2 em X2

8 006 VDE/BCO - Pino 8 em AX Pino 2 em X5

9 007 VDE/VERM - Pino 9 em AX Pino 2 em X3

10 008 VDE/AZL - Pino 10 em AX Pino 2 em X4

13 009 MARR - Pino 13 em AX Pino 2 em X1

Tabela 10.30 BX

Pino N. do fio Cor Awg De Para

9 010 AZL - Pino 9 em BX Pino L em SP3

10 011 BCO/CZA - Pino 10 em BX Pino 2 em VS1

11 012 BCO/VIO - Pino 11 em BX Pino 3 em VS1

12 013 VERM/BCO - Pino 12 em BX Pino 4 em VS1

13 014 PTO/AZL - Pino 13 em BX Pino 1 em VS3

Tabela 10.31 CX

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 015 VERM/AMAR - Pino 1 em CX Pino 2 em VS2

2 015 LAR/BCO - Pino 2 em CX Pino 3 em VS2

3 017 LAR/AMAR - Pino 3 em CX Pino 4 em VS2

5 018 AZL - Pino 5 em CX Pino L em SP3

6 019 AMO - Pino 6 em CX Pino 4 em VS3

7 020 LAR - Pino 7 em CX Pino 7 em VS3

10 021 LAR/VDE - Pino 10 em CX Pino 3 em VS3

13 022 BCO/AZL - Pino 13 em CX Pino L em SP4

Tabela 10.32 VS3

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 014 PTO/AZL - Pino 1 em VS3 Pino 13 em BX

2 031 BCO/AZL - Pino 2 em VS3 Pino R em SP4

3 021 LAR/VDE - Pino 3 em VS3 Pino 10 em CX

4 019 AMAR - Pino 4 em VS3 Pino 6 em CX

7 020 LAR - Pino 7 em VS3 Pino 7 em CX

214362 603 Revisão A



ELÉTRICA

Tabela 10.33 VS2

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 030 BCO/AZL - Pino 1 em VS2 Pino R em SP4

2 015 VERM/AMAR - Pino 2 em VS2 Pino 1 em CX

3 016 LAR/BCO - Pino 3 em VS2 Pino 2 em CX

4 017 LAR/AMAR - Pino 4 em VS2 Pino 3 em CX

6 028 AZL - Pino 6 em VS2 Pino R em SP3

Tabela 10.34 VS1

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 029 BCO/AZL - Pino 1 em VS1 Pino R em SP4

2 011 BCO/CZA - Pino 2 em VS1 Pino 10 em BX

3 012 BCO/VIO - Pino 3 em VS1 Pino 11 em BX

4 013 VERM/BCO - Pino 4 em VS1 Pino 12 em BX

5 027 AZL - Pino 5 em VS1 Pino R em SP3

Tabela 10.35 X1

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 004 PTO/VDE - Pino 1 em X1 Pino 6 em AX

2 009 MARR - Pino 2 em X1 Pino 13 em AX

3 003 PTO/BCO - Pino 3 em X1 Pino 3 em AX

Tabela 10.36 X2

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 023 MARR - Pino 1 em X2 Pino R em SP1

2 005 VDE/CZA - Pino 2 em X2 Pino 7 em AX

Tabela 10.37 X3

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 025 MARR - Pino 1 em X3 Pino R em SP2

2 007 VDE/VERM - Pino 2 em X3 Pino 9 em AX

Tabela 10.38 X4

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 026 MARR - Pino 1 em X4 Pino R em SP2

2 008 VDE/AZL - Pino 2 em X4 Pino 10 em AX
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Chicote MD n. 220340 - AHHC (Lexion)

Figura 10.8: Chicote MD #220340
A - AHHC (C2) B - Colheitadeira Lexion (C1)

Tabela 10.39 C2

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3001 PTO 16 C2-1 Aterramento AHHC
C1-1 - Colheitadeira Lexion -
aterramento AHHC

2 2006 LAR 16 C2-2 Alimentação AHHC
C1-6 - Colheitadeira Lexion -
alimentação AHHC

3 4003-A DVDE 16 C2-3 Sinal AHHC Emenda-1

Tabela 10.40 C1

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3001 PTO 16
C1-1 - Colheitadeira Lexion -
aterramento AHHC

C2-1 Aterramento AHHC

3 4003 DVDE 16
C1-3 - Colheitadeira Lexion - sinal
AHHC esquerdo

Emenda-1

4 4004 DVDE 16
C1-4 - Colheitadeira Lexion - sinal
AHHC direito

Emenda-1

6 2006 LAR 16
C1-6 - Colheitadeira Lexion -
alimentação AHHC

C2-2 Alimentação AHHC
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Chicote MD n.133889 – Velocidade do Molinete (Lexion)

NOTA:
Chicote conecta acionamento do molinete na plataforma.

Figura 10.9: Chicote MD n. 133889
A - Conector de 3 pinos B - Plug DTM06-3S C - Plug DTM04-3P

Tabela 10.41 Conector de 3 pinos

Pino Cabo n. Cor Awg De Para Serviço

1 - MARR 16 Pino 1 no conector de 3
pinos

Pino 3 no plug
DTM04-3P

Solo

2 - VDE 16 Pino 2 no conector de 3
pinos

Pino 2 no plug
DTM04-3P

Sinal

3 - VERM 16 Pino 3 no conector de 3
pinos

Pino 1 no plug
DTM04-3P

Potência

Tabela 10.42 Plug DTM04-3P

Pino Cabo n. Cor Awg De Para Serviço

1 - MARR 16 Pino 1 no plug
DTM04-3P

Pino 3 no conector de 3
pinos

Potência

2 - VDE 16 Pino 2 no plug
DTM04-3P

Pino 2 no conector de 3
pinos

Sinal

3 - VERM 16 Pino 3 no plug
DTM04-3P

Pino 1 no conector de 3
pinos

Solo
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10.1.4 Challenger, Gleaner Séries R/S/A e Massey Ferguson

Reconhecimento da plataforma (AGCO)

As colheitadeiras Gleaner da série R/S7/S8 usam dois cabos para a configuração da velocidade do molinete,
enquanto todas as outras colheitadeiras Gleaner da série S9 usam três cabos para velocidade do molinete.
Colheitadeiras Gleaner e AGCO precisam de uma fonte de energia para o sensor de efeito hall. Nos chicotes
MD n. 220347, os pinos 17 e 18 são agrupados para o reconhecimento da plataforma.

Chicote MD n. 220347 - Conector da plataforma (AGCO)

Figura 10.10: MD #220347
A - Conector da plataforma (C1B) B - Válvula seletora (C7) C - Válvula seletora (C6)
D - Válvula seletora (C5) E - Conector AHHC (C4) F - Lâmpadas do Refletor/Válvula seletora (C3B)
G - HSG: DT06-4S-P012 H - Colheitadeiras Challenger, Gleaner ou Massey Ferguson (C2)

Tabela 10.43 C1B

Pino N. do fio Cor Awg De Para

A 2101 LAR 16
C1B-A conector da plataforma
- alimentação do sensor de
velocidade do molinete

C2-25 - colheitadeira –
alimentação do sensor de
velocidade do molinete

C 3103 PTO 16
C1B-C aterramento do conector
da plataforma

C2-3 colheitadeira - aterramento
do conector da plataforma

F 3106 PTO 16
C1B-F aterramento do conector
da plataforma

Emenda-5
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Pino N. do fio Cor Awg De Para

K 4110 DVDE 16
C1B-K conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

C2-1 - colheitadeira - sinal do
sensor de velocidade do molinete

M 6112 DAZL 16
C1B-M alimentação da seta
esquerdo do conector da
plataforma

C2-16 colheitadeira – alimentação
da seta esquerda

N 6113 LAZL 16
C1B-N alimentação da seta direita
do conector da plataforma

C2-16 colheitadeira – alimentação
da seta direita

O 6114 DAZL 16
C1B-O alimentação das lâmpadas
do refletor do conector da
plataforma

C3B-4 válvula seletora/lâmpadas
do refletor - alimentação das
lâmpadas do refletor

Tabela 10.44 C7

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-AC PTO 16 C7-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-1

2 5302-C ROX 16 C7-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-2

Tabela 10.45 C6

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-AB PTO 16 C6-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-1

2 5302-B ROX 16 C6-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-2

Tabela 10.46 C5

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-AA PTO 16 C5-1 - aterramento da válvula
seletora

Emenda-1

2 5302-A ROX 16 C5-2 - alimentação da válvula
seletora

Emenda-2

Tabela 10.47 C4

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 2006 LAR 16
C4-A - alimentação do sensor de
altura do conector AHHC

C2-6 - colheitadeira - alimentação
do sensor de altura

2 4009-A DVDE 16
C4-B - sinal do sensor de altura
do conector AHHC

Emenda-4

3 3007-A PTO 16
C4-C - aterramento do sensor de
altura do conector AHHC

Emenda-3

214362 608 Revisão A



ELÉTRICA

Tabela 10.48 C3B

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3201-A PTO 16
C3B-1 – válvula
seletora/lâmpadas do refletor
– aterramento da válvula seletora

Emenda-1

2 5302 ROX 16
C3B-2 – válvula
seletora/lâmpadas do refletor
– alimentação da válvula seletora

Emenda-2

3 3106-A PTO 16
C3B-3 - válvula seletora/lâmpadas
do refletor - aterramento das
lâmpadas do refletor

Emenda-5

4 6114 DAZL 16
C3B-4 válvula seletora/lâmpadas
do refletor - alimentação das
lâmpadas do refletor

C1B-O - alimentação das
lâmpadas do refletor do conector
da plataforma

Tabela 10.49 C2

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 4110 DVDE 16
C2-1 - colheitadeira Massey
Ferguson - sinal do sensor de
velocidade do molinete

C1B-K - sinal do sensor de
velocidade do molinete do
conector da plataforma

3 3103 PTO 16
C2-3 colheitadeira - aterramento
do conector da plataforma

C1B-C - aterramento do conector
da plataforma

5 3106-B PTO 16
C2-5 colheitadeira - aterramento
do conector da plataforma

Emenda-5

6 2006 LAR 16
C2-6 - colheitadeira - alimentação
do sensor de altura

C4-A - alimentação do sensor de
altura do conector AHHC

7 3007 PTO 16
C2-7 - colheitadeira - aterramento
do sensor de altura

Emenda-3

9 4009 DGN 16
C2-9 - colheitadeira - sinal do
sensor de altura esquerdo

Emenda-4

10 4010 DVDE 16
C2-10 - colheitadeira - sinal do
sensor de altura direito

Emenda-4

15 6113 LAZL 16
C2-15 colheitadeira – alimentação
da seta direita

C1B-N – alimentação da seta
direita do conector da plataforma

16 6112 DAZL 16
C2-16 colheitadeira – alimentação
da seta esquerda

C1B-M – alimentação da seta
esquerda do conector da
plataforma

17 4017 DVDE 16
C2-17 colheitadeira – solenoide
de velocidade do molinete para
reconhecimento de plataforma

C2-18 colheitadeira – solenoide
de velocidade do molinete para
reconhecimento de plataforma

18 4017 DVDE 16
C2-18 colheitadeira – solenoide
de velocidade do molinete para
reconhecimento de plataforma

C2-17 colheitadeira – solenoide
de velocidade do molinete para
reconhecimento de plataforma
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Pino N. do fio Cor Awg De Para

19 3019 PTO 16
C2-19 colheitadeira – aterramento
para reconhecimento de
plataforma

Emenda-3

25 2101 LAR 16
C2-25 - colheitadeira –
alimentação do sensor de
velocidade do molinete

C1B-A alimentação do sensor
de velocidade do molinete do
conector da plataforma

Chicote MD n. 279573 - Seletor de inclinação da plataforma/avanço-recuo do molinete

Figura 10.11: MD #279573
A - Válvula seletora (C3A) B - HSG: DT04-4P29 C - Fusível embutido 15 Amp

Tabela 10.50 C3A

Pino N. do
fio

Cor Awg De Para

1 3101-A PTO 16
C3A-1 - aterramento da
válvula seletora

Receptáculo de aterramento da colheitadeira
Faston

2 5202 VERM 16
C3A-2 - alimentação da
válvula seletora

Receptáculo Faston para saída de potência
do interruptor de báscula

29. Use Pino 1 para fio do tirante.
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Tabela 10.51 Receptáculo Faston

Pino N. do
fio

Cor Awg De Para

1 5102 VERM 16
Receptáculo Faston para entrada de
potência do interruptor de báscula

Guia para isqueiro de alimentação
pelo chicote elétrico Faston

2 5202 VERM 16
Receptáculo Faston para saída de
potência do interruptor de báscula

C3A-2 - alimentação da válvula
seletora

3 3101-A PTO 16
Receptáculo de aterramento da
colheitadeira Faston

C3A-1 - aterramento da válvula
seletora

4 3101 PTO 16
Receptáculo de aterramento da
colheitadeira Faston

Guia para isqueiro de aterramento
pelo chicote elétrico Faston

5 5102-A VERM 16
Receptáculo de alimentação da
colheitadeira Faston

Guia para isqueiro de alimentação
pelo chicote elétrico Faston

6 5102 VERM 16
Receptáculo Faston para entrada de
potência do interruptor de báscula

Guia para isqueiro de alimentação
pelo chicote elétrico Faston

Chicote MD n.220572 – Velocidade do Molinete (AGCO)

Figura 10.12: MD #220572
A - Challenger, Gleaner ou Massey Ferguson Sensor de velocidade da Colheitadeira (C2)
B - HSG: DTM06-3S C - Sensor de velocidade do molinete (C1B)
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Tabela 10.52 C1B

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 2301 LAR 16
C5B-1 alimentação do sensor de
velocidade do molinete

C2-1 - alimentação do sensor de
altura da colheitadeira

2 4310 DVDE 16
C1B-2 sinal do sensor de
velocidade do molinete

C2-2 - sinal do sensor de altura
da colheitadeira

3 3303 PTO 16
C1B-3 aterramento do sensor de
velocidade do molinete

C2-3 aterramento do sensor de
altura da colheitadeira

Tabela 10.53 C2

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 2301 LAR 16
C2-1 - alimentação do sensor de
altura da colheitadeira

C5B-1 alimentação do sensor de
velocidade do molinete

2 4310 DVDE 16
C2-2 - sinal do sensor de altura
da colheitadeira

C1B-2 sinal do sensor de
velocidade do molinete

3 3303 PTO 16
C2-3 aterramento do sensor de
altura da colheitadeira

C1B-3 aterramento do sensor de
velocidade do molinete

Chicote MD n. 220570 - plug do acendedor

Figura 10.13: MD #220570
A - Acendedor de cigarros (C1)

214362 612 Revisão A



ELÉTRICA

Tabela 10.54 C1

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 3001 PTO 16
C1-1 - Aterramento do acendedor
de cigarros

Receptáculo de aterramento da
colheitadeira Faston

2 5002 VERM 16
C1-2 - Alimentação do acendedor
de cigarros

Receptáculo de alimentação da
colheitadeira Faston
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10.2 Chicote da plataforma

10.2.1 Extensão do chicote do sensor de velocidade do molinete (MD n.
220574)

Figura 10.14: Extensão do chicote do sensor de velocidade do molinete (MD n. 220574)
A - Sensor de velocidade do molinete (C1A) B - Sensor de velocidade do molinete (C5B)

Tabela 10.55 C1A

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 2201 LAR 16 C1A-1 - Alimentação do sensor de
velocidade do molinete

C5B-1 - Alimentação do sensor de
velocidade do molinete

2 4210 DVDE 16 C1A-2 - Sinal do sensor de
velocidade do molinete

C5A-2 - Sinal do sensor de
velocidade do molinete

3 3203 PTO 16 C1B-3 - Aterramento do sensor de
velocidade do molinete

C5B-3 - Aterramento do sensor de
velocidade do molinete

Tabela 10.56 C5B

Pino N. do fio Cor Awg De Para

1 2201 LAR 16 C5B-1 - Alimentação do sensor de
velocidade do molinete

C1A-1 - Alimentação do sensor de
velocidade do molinete

2 4210 DVDE 16 C5A-2 - Sinal do sensor de
velocidade do molinete

C1A-2 - Sinal do sensor de
velocidade do molinete

3 3203 PTO 16 C5B-3 - Aterramento do sensor de
velocidade do molinete

C1B-3 - Aterramento do sensor de
velocidade do molinete
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10.3 Chicotes (opcionais) de transporte

10.3.1 Luzes de retransmissão dos chicotes (MD n. 193080)

Figura 10.15: Luzes de retransmissão dos chicotes (MD n. 193080)
A - Plugue de 4 pinos (mão direita) B - Conector de 6 pinos C - Plugue de 4 pinos (mão esquerda)

Tabela 10.57 A - Plugue de 4 pinos (mão direita)

PINOCabo n. Cor Awg De Para Serviço

1 1A PTO 16 Pino 1 do plugue de 4
pinos (R/H)

Pino 1 do plugue de 4
pinos (L/H)

Solo

2 6A MARR 16 Pino 2 do plugue de 4
pinos (R/H)

Pino 2 do plugue de 4
pinos (L/H)

Traseira

3 2 LAZL 16 Pino 3 do plugue de 4
pinos (R/H)

Pino F do conector de 6
pinos

R/H freio vermelho

4 5 VDE 16 Pino 4 do plugue de 4
pinos (R/H)

Pino E do conector de 6
pinos

R/H se torna âmbar

Tabela 10.58 Plugue de 4 pinos (LH)

PINOCabo n. Cor Awg De Para Serviço

1 1 PTO 16
Pino 1 do plugue de 4
pinos (L/H)

Pino B do conector de 6
pinos

Solo

1A PTO 16
Pino 1 do plugue de 4
pinos (L/H)

Pino 1 do plugue de 4
pinos (R/H)

Solo

2 6 MARR 16
Pino 2 do plugue de 4
pinos (L/H)

Pino C do conector de 6
pinos

Traseira
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PINOCabo n. Cor Awg De Para Serviço

6A MARR 16
Pino 2 do plugue de 4
pinos (L/H)

Pino 2 do plugue de 4
pinos (R/H)

Traseira

3 4 DAZL 16
Pino 3 do plugue de 4
pinos (L/H)

Pino A do conector de 6
pinos

R/H freio vermelho

4 3 AMO 16
Pino 4 do plugue de 4
pinos (L/H)

Pino D do conector de 6
pinos

L/H se torna âmbar

Tabela 10.59 Conector de 6 pinos

Pino Cabo n. Cor Awg De Para Serviço

A 4 DAZL 16
Pino A do conector de 6
pinos

Pino 3 do plugue de 4
pinos (L/H)

R/H freio vermelho

B 1 PTO 16
Pino B do conector de 6
pinos

Pino 1 do plugue de 4
pinos (R/H)

Solo

C 6 MARR 16
Pino C do conector de 6
pinos

Pino 2 do plugue de 4
pinos (L/H)

Traseira

D 3 AMO 16
Pino D do conector de 6
pinos

Pino 4 do plugue de 4
pinos (L/H)

L/H se torna âmbar

E 5 VDE 16
Pino E do conector de 6
pinos

Pino 4 do plugue de 4
pinos (R/H)

R/H se torna âmbar

F 2 LAZL 16
Pino F do conector de 6
pinos

Pino 3 do plugue de 4
pinos (R/H)

R/H freio vermelho
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10.3.2 Operação de transporte do módulo de iluminação

Figura 10.16: Operação de transporte do módulo de iluminação
A - entrada B - Cabo verde C - Cabo amarelo D - Cabo marrom
E - Cabo branco F - Cabo azul G - Cabo vermelho H - Cabo verde
J - Cabo amarelo K - Cabo marrom L - Cabo branco M - Cabo preto
N - saída

Modo de condução normal (faróis intermitentes de 4
vias LIGADOS):

• As lâmpadas de advertência âmbar piscam a uma taxa
de 60-85 ciclos/minuto

• Se as luzes de funcionamento estiverem acesas, as
lâmpadas vermelhas da cauda (filamento baixo) estarão
acesas de maneira constante.

• Se o sinal do freio é fornecido ao módulo, as luzes
vermelhas da cauda (filamento elevado) estarão acesas
de maneira constante.

Tabela 10.60 Entrada (A)

Cor Descrição

BRAN Solo

VDE Pisca-pisca da direita

AMAR Pisca-pisca da esquerda

BRN Luz de freio

AZL Freio
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Modo de rotação (sinal esquerdo ou direito LIGADOS)
com luzes DESLIGADAS:

• Lâmpadas âmbar e vermelha (filamento alto) opostas
ao lado da curva ficam ligadas constantemente.

• A lâmpada âmbar da direção da curva aumenta sua taxa
de piscagem em 20 ciclos por minuto.

• A lâmpada vermelha (filamento alto) na direção da curva
sincroniza a sua piscagem com a lâmpada âmbar da
curva.

• Se o sinal de freio for providenciado ao módulo,
ambas as lâmpadas vermelhas de freio estarão
constantemente ligadas (filamento alto).

Tabela 10.61 Saída (N)

Cor Descrição

BRAN Solo

VERM Iluminação melhorada da
direita

VDE Pisca-pisca da direita

MARN Luz de freio

AMAR Pisca-pisca da esquerda

PTO Iluminação melhorada da
esquerda

Modo de rotação (sinal esquerdo ou direito LIGADOS)
com luzes LIGADAS:

• Lâmpadas âmbar e vermelha (filamento alto) opostas
ao lado da curva ficam ligadas constantemente.

• A lâmpada âmbar da direção da curva aumenta sua taxa
de piscagem em 20 ciclos por minuto.

• A lâmpada vermelha no sentido da curva pisca do
filamento baixo ao filamento alto em sincronia com a
lâmpada âmbar da curva

• Se o sinal de freio for providenciado ao módulo,
ambas as lâmpadas vermelhas de freio estarão
constantemente ligadas (filamento alto).
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10.3.3 Engate de transporte (MD n.193058/MD n.193059)

Figura 10.17: Chicotes do Engate de transporte (MD n.193058)
A - Plug de 7 pinos B - DT06-6S-P012 C - DT04-6P

Tabela 10.62 Plug de 7 pinos

Pino N. do fio Cor Awg De Para Serviço

1 A BRAN 16 Pino 1 no plug de 7 pinos Pino 2 no receptáculo de
6 pinos

Solo

2 B - - Pino 2 no plug de 7 pinos Pino 6 no receptáculo de
6 pinos

-

3 C AMO 16 Pino 3 no plug de 7 pinos Pino 3 no receptáculo de
6 pinos

Virar para lado esquerdo

4 D AZL 16 Pino 4 no plug de 7 pinos Pino 1 no receptáculo de
6 pinos

Luz de freio

5 E VDE 16 Pino 5 no plug de 7 pinos Pino 4 no receptáculo de
6 pinos

Virar para lado direito

6 F MARR 16 Pino 6 no plug de 7 pinos Pino 5 no receptáculo de
6 pinos

Luz traseira

7 G - - Pino 7 no plug de 7 pinos
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Tabela 10.63 Receptáculo de 6 pinos (DT04-6P)

Pino N. do fio Cor Awg De Para Serviço

1 D AZL 16 Pino 1 no receptáculo de
6 pinos

Pino 4 no plug de 7 pinos Luz de freio

2 A BRAN 16 Pino 2 no receptáculo de
6 pinos

Pino 1 no plug de 7 pinos Solo

3 C AMO 16 Pino 3 no receptáculo de
6 pinos

Pino 3 no plug de 7 pinos Virar para lado esquerdo

4 E VDE 16 Pino 4 no receptáculo de
6 pinos

Pino 5 no plug de 7 pinos Virar para lado direito

5 F MARR 16 Pino 5 no receptáculo de
6 pinos

Pino 6 no plug de 7 pinos Luz traseira

6 B - - Pino 6 no receptáculo de
6 pinos

Pino 2 no plug de 7 pinos -

Figura 10.18: Chicotes do Engate de transporte (MD n.193059)
A - DT06-6S-P012 B - DT04-6P C - DT06-6S-P012

Tabela 10.64 DT06-6S-P012 (Lado direito)

Pino N. do
fio

Cor Awg De Para Serviço

1 D AZL 16 Pino 1 no plug de 6 pinos
do lado direito

Pino 1 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Luz de freio

2 A BRAN 16 Pino 2 no plug de 6 pinos
do lado direito

Pino 2 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Solo
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Pino N. do
fio

Cor Awg De Para Serviço

3 C AMO 16 Pino 3 no plug de 6 pinos
do lado direito

Pino 3 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Virar para lado esquerdo

4 E VDE 16 Pino 4 no plug de 6 pinos
do lado direito

Pino 4 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Virar para lado direito

5 F MARR 16 Pino 5 no plug de 6 pinos
do lado direito

Pino 5 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Luz traseira

6 B - - Pino 6 no plug de 6 pinos
do lado direito

Pino 6 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

-

Tabela 10.65 DT06-6S-P012 (Lado esquerdo)

Pino N. do fio Cor Awg De Para Serviço

1 D AZL 16 Pino 1 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Pino 1 no plug de 6 pinos
do lado direito

Luz de freio

2 A BRAN 16 Pino 2 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Pino 2 no plug de 6 pinos
do lado direito

Solo

3 C AMO 16 Pino 3 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Pino 3 no plug de 6 pinos
do lado direito

Virar para lado esquerdo

4 E VDE 16 Pino 4 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Pino 4 no plug de 6 pinos
do lado direito

Virar para lado direito

5 F MARR 16 Pino 5 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Pino 5 no plug de 6 pinos
do lado direito

Luz traseira

6 B - - Pino 6 no plug de 6 pinos
do lado esquerdo

Pino 6 no plug de 6 pinos
do lado direito

-
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11 Controle automático de altura da plataforma (AHHC)
O recurso de controle automático de altura da plataforma (AHHC) da MacDon funciona em conjunto com a opção
de AHHC disponível em certos modelos de colheitadeira.

Um sensor está instalado na caixa indicadora da flutuação (A) no adaptador da colheitadeira CA25. Esse sensor
envia um sinal à colheitadeira, permitindo que seja mantida uma altura de corte consistente e uma flutuação ideal
do módulo de flutuação à medida que a plataforma segue os contornos do solo.

Figura 11.1: Módulo de Flutuação FM100 do

O Adaptador para colheitadeira CA25 é equipado de fábrica para AHHC; no entanto, antes de se usar o recurso de
AHHC, deve-se fazer o seguinte:

1. Assegure-se de que a faixa de tensão de saída do sensor de AHHC esteja adequada para a colheitadeira.
Para obter mais informações, consulte 11.1 Variação de tensão de saída do sensor – Requisitos da colheitadeira,
página 624.

2. Prepare a colheitadeira para usar o recurso de AHHC (aplica-se somente a alguns modelos de
colheitadeira—consulte as instruções para a sua colheitadeira).

3. Calibre o sistema de AHHC de modo que a colheitadeira possa interpretar corretamente os dados do sensor
de altura do adaptador para colheitadeira (consulte as instruções para a sua).

NOTA:
Uma vez que a calibração tenha sido concluída, você estará pronto para usar o recurso de AHHC
no campo. As configurações individuais da colheitadeira podem melhorar o desempenho do AHHC
(consulte o manual de instruções da colheitadeira).
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CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA (AHHC)

NOTA:
Se o adaptador de colheitadeira CA25 não estiver equipado para trabalhar com um modelo específico
de colheitadeira, será necessário instalar o kit de acoplamento adequado para a colheitadeira. Kits de
acoplamento vêm com instruções para instalar o sensor de AHHC no adaptador para colheitadeira.

Consulte as instruções a seguir para seu modelo de colheitadeira específico:

• 11.2 Colheitadeiras Case IH2300/2500 e 5088/6088/7088, página 629

• 11.3 Colheitadeiras Case IH 5130/6130/7130, 7010/8010, 7120/8120/9120, e 7230/8230/9230, página 634

• 11.4 Colheitadeiras Challenger Séries 6 e 7, página 646

• 11.5 Colheitadeiras Gleaner R62/R72, página 654

• 11.6 Colheitadeiras Gleaner R65/R66/R75/R76 e Série S, página 658

• 11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9, página 669

• 11.8 Colheitadeiras John Deere Série 50, página 685

• 11.9 Colheitadeiras John Deere Série 60, página 698

• 11.10 Colheitadeiras John Deere Série 70, página 706

• 11.11 Colheitadeiras John Deere Série S e T , página 714

• 11.12 Colheitadeiras Lexion Série 500, página 727

• 11.13 Colheitadeiras Lexion Série 700, página 741

• 11.14 Colheitadeiras New Holland Série CX/CR (Série CR – Modelo ano 2014 e mais antigos), página 751

• 11.15 Colheitadeiras New Holland (Série CR - Modelo ano 2015 e posteriores), página 763

11.1 Variação de tensão de saída do sensor – Requisitos da
colheitadeira

A saída do sensor do controle automático de altura da plataforma (AHHC) deve estar dentro de uma faixa de
tensão específica para cada colheitadeira ou o recurso de AHHC não funcionará adequadamente.

Tabela 11.1 Limites de tensão do sensor

Colheitadeira
Limite inferior de

tensão
Limite superior

de tensão
Faixa de tensão

mínima

Colheitadeiras Challenger, Gleaner A,
Gleaner S e Massey Ferguson

0,7 V 4,3 V 2,5 V

Case IH 5088/6088/7088,
5130/6130/7130, 7010/8010,
7120/8120/9120, e 7230/8230/9230

0,7 V 4,3 V 2,5 V

Case IH 2300/2500 3,0 V 7,0 V 4,0 V

Gleaner Séries R e S 0,7 V 4,3 V 2,5 V

John Deere Séries 50, 60, 70, S e T 0,7 V 4,3 V 2,5 V

Lexion Séries 500/600/700 0,7 V 4,3 V 2,5 V
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Colheitadeira
Limite inferior de

tensão
Limite superior

de tensão
Faixa de tensão

mínima

New Holland sistema CR/CX - 5 V 0,7 V 4,3 V 2,5 V

New Holland sistema CR/CX - 10 V 3,0 V 7,0 V 4,1–4,4 V

NOTA:
Alguns modelos de colheitadeira não suportam a verificação de tensão de saída do sensor a partir da
cabine (séries iniciais 23/2588 , Lexion séries 500/700). Para esses modelos, verifique a tensão de saída
manualmente. Consulte 11.1.1 Verificação manual da variação de tensão, página 625.

11.1.1 Verificação manual da variação de tensão

Em algumas colheitadeiras, os sensores da faixa de tensão de saída do controle automático de altura da
plataforma (AHHC) podem ser verificados da cabine. Para obter instruções, consulte o manual de operação de
sua colheitadeira ou as instruções do AHHC mais adiante neste documento.

Para verificar manualmente a faixa de tensão de saída do
sensor, siga estes passos:

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do
solo e destrave a flutuação do adaptador do .

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.2: Trava de flutuação
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3. Ajuste o suporte de tensão de cabo (B) (se necessário)
até que o ponteiro (A) do indicador de flutuação esteja
no "0".

Figura 11.3: Caixa Indicadora de flutuação (o
Conjunto de Sensor de AHHC de 5 volts mais
comum é mostrado)

4. Use um voltímetro (A), para medir a tensão entre os
fios de aterramento (pino 2) e de sinal (pino 3) no
sensor de AHHC na caixa do indicador de flutuação.
Certifique-se de que esteja no limite superior de tensão
para a colheitadeira. Consulte a tabela 11.1 Limites de
tensão do sensor, página 624.

NOTA:
O conector do chicote deve estar conectado ao
sensor.

Figura 11.4: Medição da tensão na
Caixa indicadora de flutuação
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5. Baixe totalmente o alimentador da colheitadeira e
flutue a plataforma para cima dos batentes inferiores (o
indicador da flutuação deve estar em "4" e o adaptador
deverá estar totalmente separado da plataforma).

NOTA:
Pode ser necessário manter o botão
PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por
alguns segundos para garantir que o alimentador
esteja totalmente abaixado.

6. Use um voltímetro (A), para medir a tensão entre os
fios de aterramento e de sinal no sensor de AHHC na
caixa do indicador de flutuação. Deve ficar no limite
inferior de tensão para a colheitadeira. Consulte a
tabela 11.1 Limites de tensão do sensor, página 624.

NOTA:
O conector do chicote deve estar conectado ao
sensor.

7. Ajuste os limites da tensão (consulte 11.1.2 Ajuste de
limite de tensão, página 627), se a tensão do sensor
não estiver dentro dos limites inferior e superior ou
se o intervalo entre os limites inferior e superior for
insuficiente. Consulte a tabela 11.1 Limites de tensão
do sensor, página 624).

Figura 11.5: Medição da tensão na
Caixa indicadora de flutuação

11.1.2 Ajuste de limite de tensão

NOTA:
Os conjuntos do sensor do controle automático de altura da plataforma (AHHC) utilizados para colheitadeiras
Lexion e algumas colheitadeiras New Holland são um pouco diferentes dos conjuntos de sensores usados por
outros modelos de colheitadeiras—todos os três conjuntos são ilustrados neste procedimento.

1. Complete as etapas a seguir para ajustar o limite
superior de tensão:

a. Estenda totalmente o ângulo dos dedos duplos. O
indicador de ângulo da plataforma deve estar em
D.

b. Posicione a plataforma a 152-254 mm (6-10 pol.)
acima do solo. O indicador de flutuação deve
estar em 0.

c. Afrouxe os parafusos de montagem dos
sensores (A).

d. Deslize o suporte de montagem do sensor (B) para
a direita para aumentar o limite superior de tensão
e para a esquerda para reduzi-lo.

e. Aperte os parafusos de montagem dos
sensores (A).

Figura 11.6: Montagem do sensor de AHHC
para utilização com colheitadeiras Lexion
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2. Complete as etapas a seguir para ajustar o limite
inferior de tensão:

a. Estenda totalmente o ângulo dos dedos duplos.
O indicador de ângulo da plataforma deve
estar em D.

b. Abaixe a plataforma totalmente no solo. O
indicador de flutuação deve estar em 4.

c. Afrouxe os parafusos de montagem (A).

d. Gire o sensor (B) no sentido horário para aumentar
o limite inferior de tensão e no sentido anti-horário
para reduzi-lo.

e. Aperte os parafusos de montagem dos
sensores (A).

Figura 11.7: Montagem para sensor mais
comum de 5 volts da AHHC

Figura 11.8: Montagem do sensor
de10 Volt de AHHC para utilização com
algumas colheitadeiras New Holland
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11.2 Colheitadeiras Case IH2300/2500 e 5088/6088/7088

11.2.1 Acoplamento do Controle Automático de Altura da Plataforma (Case
IH 2300)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Gire o botão de seleção de modo (A) para HT.

2. Defina a altura desejada da plataforma com o botão de
controle de posição (B). O AHHC elevará e abaixará a
plataforma para manter uma distância fixa do solo.

3. LIGUE o alimentador.

4. Empurre o botão ABAIXAR da plataforma.

Figura 11.9: Controles da colheitadeira

5. Use o controle de variação de elevação (A) e de
descida da plataforma (B), conforme necessário, para
ajustar a variação a cada elevação e descida da
plataforma a fim de manter a altura desejada.

Figura 11.10: Controles da colheitadeira
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6. Utilize o controle de sensibilidade (A) para configurar
a sensibilidade às mudanças de condição do solo.

Figura 11.11: Controles da colheitadeira

11.2.2 Calibração do controle automático de altura (AHHC) (Case IH
2300/2500 e 5088/6088/7088)

Para melhor desempenho do sistema de controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute a
calibração de solo com o engate central ajustado para o mais longo possível. Quando a calibração estiver
completa, ajuste o engate central de volta para o ângulo de plataforma desejado. Consulte o Manual do Operador
da Plataforma para obter instruções.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Para calibrar o sistema, siga estes passos:

1. Ajuste a flutuação na plataforma e no pacote do
adaptador (consulte o manual do operador para obter
instruções). Posicione o avanço-recuo e união central
no vão central.

2. Ligue o motor da colheitadeira, mas NÃO engate o
separador ou alimentador.

3. Localize o botão de controle da plataforma (A)
no console direito, e ajuste para HT (esse é o
modo AHHC).

Figura 11.12: Console direito
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4. Pressione o botão para baixar a plataforma (A)
na alavanca do controle até que adaptador e
plataforma estejam totalmente abaixado(a)(s). Pode
ser necessário segurar o botão por alguns segundos.

5. Pressione o botão para levantar a plataforma (A)
na alavanca de controle. A plataforma deve parar
em cerca da metade do ponto do curso. Continue
segurando o botão de elevação da plataforma, e a
plataforma será levantada automaticamente até que
o alimentador alcance o topo de seu limite. O sistema
AHHC agora está calibrado.

NOTA:
Se o flutuador foi configurado como mais
pesado para o completar o procedimento de
calibração de solo, ajuste para a operação de
flutuação recomendada após a calibração ter
sido completada.

Figura 11.13: Alavanca do controle (Case IH
2300/2500)

Figura 11.14: Alavanca do controle (Case IH
5088/6088/7088)

NOTA:
A pressão de solo ideal, na maioria dos casos, é um
número (na caixa do indicador de flutuação) acima
da plataforma suspensa do solo. Por exemplo,
se o ponteiro do indicador de flutuação (B) estiver
na posição 0 com a plataforma suspensa do solo,
então a pressão de solo ideal será atingida com o
ponteiro na posição 1 (A). Operar em pressões mais
pesadas pode desgastar, prematuramente, a placa
de desgaste da barra de corte.

Figura 11.15: Caixa indicadora da flutuação
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11.2.3 Ajuste da sensibilidade do controle automático de altura da
plataforma (Case IH 2300/2500 e 5088/6088/7088)

O ajuste de sensibilidade controla a distância que a plataforma deve percorrer para cima ou para baixo antes
que o controle automático de altura da plataforma (AHHC) reaja e levante ou abaixe o alimentador. Quando a
sensibilidade é definida no ponto máximo, são necessárias pequenas alterações na altura do solo para fazer o
alimentador levantar ou abaixar. Quando a sensibilidade é definida no ponto mínimo, são necessárias grandes
alterações na altura do solo para fazer o alimentador levantar ou abaixar.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Use a tecla CONFIGURAÇÕES DA PLATAFORMA (A)
para exibir a página ALTERAÇÃO DA
SENSIBILIDADE DA PLATAFORMA.

2. Use as teclas PARA CIMA ou PARA BAIXO (B) e (C)
para ajustar o item destacado. A variação da definição
da sensibilidade da altura vai de 0 (menos sensível) a
250 (mais sensível) em incrementos de 10.

NOTA:
Os ajustes têm efeitos imediatos. Use a tecla
CANCELAR para retornar às configurações
originais.

3. Use a tecla CONFIGURAÇÕES DA PLATAFORMA (A)
para destacar o próximo item variável.

4. Use a tecla ENTER (D) para salvar as alterações
e retornar à página do monitor. Se não houver
alterações, a tela retornará à página do monitor após
cinco segundos.

Figura 11.16: Controles da colheitadeira
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Figura 11.17: Alteração de sensibilidade
da altura
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11.3 Colheitadeiras Case IH 5130/6130/7130, 7010/8010,
7120/8120/9120, e 7230/8230/9230

11.3.1 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (Case 8010)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e destrave a flutuação da CA25.

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.18: Trava de flutuação

3. Ajuste o suporte de tensão de cabo (B) (se necessário)
até que o ponteiro (A) do indicador de flutuação esteja
no "0".

Figura 11.19: Caixa indicadora da flutuação
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4. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja
destravada.

5. Selecione DIAG (A) na página PRINCIPAL do monitor
universal. A página DIAG é exibida.

Figura 11.20: Monitor da colheitadeira
Case 8010

6. Selecione SUBSISTEMA (A). A página SUBSISTEMA
é exibida.

Figura 11.21: Monitor da colheitadeira
Case 8010

7. Selecione ALTURA/INCLINAÇÃO PLT (A). A página
SENSOR é exibida.

Figura 11.22: Monitor da colheitadeira
Case 8010
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8. Selecione SEN ESQUERDO (A). A tensão exata é
exibida. Levante e abaixe a plataforma para ver a
variação completa de leituras de tensão.

Figura 11.23: Monitor da colheitadeira
Case 8010

9. Ajuste os limites da tensão (consulte 11.1.2 Ajuste de
limite de tensão, página 627), se a tensão do sensor
não estiver dentro dos limites inferior e superior ou
se o intervalo entre os limites inferior e superior for
insuficiente (consulte a tabela 11.1 Limites de tensão
do sensor, página 624).

Figura 11.24: Monitor da colheitadeira
Case 8010

11.3.2 Ajuste dos controles da plataforma (Case 8010)

O procedimento a seguir se aplica a colheitadeiras Case 8010 sem um botão de mudança no GSL.

Os controles traseiros-dianteiros do molinete (A) também
controlam a plataforma dianteira-traseira (se a plataforma
estiver equipada com a opção de inclinação longitudinal).
A alavanca de velocidade no solo (GSL) precisa ser
configurada para permitir que o operador alterne entre a
inclinação longitudinal da plataforma e do molinete.

Figure 11.25: Controles da colheitadeira Case
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1. Para permitir a alternância entre os controles
longitudinais da plataforma e do molinete, selecione
CONTROLE DE AVANÇO/RECUO (A) e coloque em
uma das telas configuráveis do operador – COLHEIT1,
COLHEIT2, COLHEITV3 ou AJUSTAR no menu
EXECUTAR.

NOTA:
H F/A (B) é mostrado na barra de status do lado 
direito da tela quando a PLATAFORMA é selecionada 
com o CONTROLE DE AVANÇO/RECUO.

2. Se a PLATAFORMA é selecionada com o CONTROLE
DE AVANÇO/RECUO, pressione o botão do molinete
na GSL para inclinar a plataforma para trás ou
pressione o botão posterior do molinete na GSL para
inclinar a plataforma para frente.

Figure 11.26: Monitor da colheitadeira Case

11.3.3 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (Case IH
5130/6130/7130, 7010/8010; 7120/8120/9120; 7230/8230/9230)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e destrave a flutuação do adaptador do .

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.27: Trava de flutuação
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3. Ajuste o suporte de tensão de cabo (B) (se necessário)
até que o ponteiro (A) do indicador de flutuação esteja
no "0".

Figura 11.28: Caixa indicadora da flutuação

4. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja
destravada.

5. Selecione DIAGNÓSTICO (A) na página PRINCIPAL.
A página DIAGNÓSTICO abre.

6. Selecione CONFIGURAÇÕES. A página
CONFIGURAÇÕES abre.

Figura 11.29: Monitor da Colheitadeira Case IH

7. Selecione a seta para baixo GRUPO (A). A caixa de
diálogo GRUPO será exibida.

Figura 11.30: Monitor da colheitadeira Case IH
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8. Selecione ALTURA/INCLINAÇÃO PLATAFORMA (A).
A página PARÂMETRO abre.

Figura 11.31: Monitor da Colheitadeira Case IH

9. Selecione SENSOR DE ALTURA DA PLATAFORMA
ESQUERDA (A) e, então, selecione o botão
GRÁFICO (B). A tensão exata é exibida na parte
superior da tela. Levante e abaixe a plataforma para
ver a variação completa de leituras de tensão.

Figura 11.32: Monitor da Colheitadeira Case IH

10. Ajuste os limites da tensão (consulte 11.1.2 Ajuste de
limite de tensão, página 627), se a tensão do sensor
não estiver dentro dos limites inferior e superior ou
se o intervalo entre os limites inferior e superior for
insuficiente (consulte a Tabela 11.1 Limites de tensão
do sensor, página 624).

Figura 11.33: Monitor da Colheitadeira Case IH
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11.3.4 Calibração do controle automático de altura da plataforma (Case IH
5130/6130/7130, 7010/8010; 7120/8120/9120; 7230/8230/9230)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo da plataforma desejado. Para obter instruções, consulte o ângulo da plataforma
no manual do operador.

NOTA:
Este procedimento se aplica às colheitadeiras com uma versão do software anterior a 28.00. Para obter
instruções sobre a calibração do AHHC para colheitadeiras com o software versão 28.00 ou posterior, consulte
11.3.5 Calibração de controle automático de altura da plataforma (Colheitadeiras Case com o software versão
28.00 ou posterior), página 642.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Assegure-se de que todas as conexões elétricas e
hidráulicas da plataforma e do adaptador tenham sido
realizadas.

3. Selecione CAIXA DE FERRAMENTAS na página
PRINCIPAL e, então, selecione PLATAFORMA.

4. Configure o ESTILO DE PLATAFORMA adequado.

Figura 11.34: Monitor da Colheitadeira Case IH
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5. Configure a RAMPA DA VELOCIDADE AUTOMÁTICA
DO MOLINETE.

6. Configure a FLUTUAÇÃO DE PRESSÃO DA
PLATAFORMA para NÃO se estiver equipado e
garanta que o ACIONADOR DO MOLINETE seja
HIDRÁULICO.

Figura 11.35: Monitor da Colheitadeira Case IH

7. Instale o AVANÇO-RECUO DO MOLINETE (se
aplicável).

8. Configure SENSIBILIDADE DA ALTURA com o valor
desejado. O ponto de partida recomendado é 180.

Figura 11.36: Monitor da Colheitadeira Case IH

9. Instale o CONTROLE DE AVANÇO-RECUO
e de INCLINAÇÃO DO AVANÇO-RECUO DA
PLATAFORMA (se necessário).

Figura 11.37: Monitor da Colheitadeira Case IH
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10. Pressione PLATAF2 na parte inferior da tela.

11. Assegure-se de que o TIPO DE PLATAFORMA seja
ESTEIRA.

NOTA:
Se o resistor de reconhecimento estiver
conectado ao chicote da plataforma, não será
possível alterar esse valor.

12. Defina o tipo de corte para PLATAFORMA.

13. Configure a LARGURA DA PLATAFORMA a
UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA adequadas.

Figura 11.38: Monitor da Colheitadeira Case IH

11.3.5 Calibração de controle automático de altura da plataforma
(Colheitadeiras Case com o software versão 28.00 ou posterior)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo da plataforma desejado. Para obter instruções, consulte o ângulo da plataforma
no manual do operador.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Selecione CAIXA DE FERRAMENTAS na página
PRINCIPAL e, então, selecione AJUSTE DA
PLATAFORMA.

3. Localize o campo SUBTIPO DE PLATAFORMA.
Ele será localizado nas guias PLATAFORMA 1 ou
PLATAFORMA 2.

4. Selecione 2000 (A).

Figura 11.39: Monitor da colheitadeira Case IH
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5. Localize os campos SENSORES DA PLATAFORMA
e PRESSÃO DE FLUTUAÇÃO DA PLATAFORMA.
Estarão localizados nas guias PLATAFORMA 1 ou
PLATAFORMA 2 .

6. Selecione HABILITAR (A) no campo SENSORES DA
PLATAFORMA.

7. Selecione NÃO (B) no campo PRESSÃO DE
FLUTUAÇÃO DA PLATAFORMA.

Figura 11.40: Monitor da colheitadeira Case IH

8. Certifique-se de que o ícone ALTURA
AUTOMÁTICA (A) apareça no monitor e seja exibido
como demonstrado em (B). Quando a plataforma
estiver ajustada para corte no solo, verifica-se
que a colheitadeira está usando corretamente os
potenciômetros na plataforma para detectar a pressão
do solo.

NOTA:

O campo ALTURA AUTOMÁTICA (B) pode
aparecer nas guias EXECUTAR e não
necessariamente na guia EXECUTAR 1.

Figura 11.41: Monitor da colheitadeira Case IH

9. Selecione CALIBRAÇÃO no monitor da colheitadeira
e pressione a tecla de navegação "seta direita" para
inserir a caixa de informações.

10. Selecione PLATAFORMA (A) e pressione ENTER. A
caixa de diálogo CALIBRAÇÃO será exibida.

NOTA:

É possível utilizar as teclas de navegação para cima
e para baixo para deslocar-se entre as opções.

Figura 11.42: Monitor da colheitadeira Case IH
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11. Siga os passos da calibração na ordem em
que aparecem na caixa de diálogo. Conforme
prosseguir pelo procedimento de calibração, o
monitor será atualizado automaticamente para exibir
o próximo passo.

NOTA:
Pressionar a tecla ESC durante qualquer um
dos passos ou deixar o sistema ocioso por
mais de três minutos causará a interrupção do
procedimento de calibração.

NOTA:
Consulte o manual do operador da colheitadeira
para obter explicações sobre quaisquer códigos
de erro.

Figura 11.43: Monitor da colheitadeira Case IH

12. Quando todos os passos tiverem sido completados,
a mensagem CALIBRAÇÃO BEM SUCEDIDA será
exibida na página. Saia do menu CALIBRAÇÃO
pressionando a tecla ENTER ou ESC.

NOTA:
Se o flutuador foi configurado como mais
pesado para o completar o procedimento de
calibração de solo, ajuste para a operação de
flutuação recomendada após a calibração ter
sido completada.

13. Se não funcionar adequadamente, conduza a
calibração para altura máxima de palhada.

11.3.6 Configuração predefinida de altura de corte (Case 7010/8010,
7120/8120/9120, 7230/8230/9230)

Para configurar a altura de corte, siga estes passos:

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.
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1. Acione o separador e a plataforma.

2. Eleve ou abaixe manualmente a plataforma à altura de
corte desejada.

3. Pressione o botão CONFIGURAR #1 (A). A lâmpada
do MODO DE ALTURA DA PLATAFORMA (C),
próxima ao botão CONFIGURAR #1, se acende.

4. Eleve ou abaixe manualmente a plataforma a uma
segunda altura de corte desejada.

5. Pressione o botão CONFIGURAR #2 (B). A lâmpada
do MODO DE ALTURA DA PLATAFORMA (D),
próxima ao botão CONFIGURAR #2, se acende.

Figura 11.44: Controles da colheitadeira Case

6. Para trocar entre os pontos de ajuste, pressione
RETOMADA DA PLATAFORMA (A).

7. Para plataforma recolhedora em cabeceiras,
pressione RETOMADA DA PLATAFORMA (A) duas
vezes. Para baixar, pressione RETOMADA DA
PLATAFORMA (A).

NOTA:
Você pode ajustar esses pontos de definição
utilizando o botão AJUSTE FINO.

NOTA:
Pressionar o botão ELEVAR/ABAIXAR
PLATAFORMA desativará o modo de ALTURA
AUTOMÁTICA. Pressione RETOMADA DA
PLATAFORMA para retomar.

Figura 11.45: Controles da colheitadeira Case

NOTA:
A pressão de solo ideal, na maioria dos casos, é um
número (na caixa do indicador de flutuação) acima
da plataforma suspensa do solo. Por exemplo,
se o ponteiro do indicador de flutuação (A) estiver
na posição 0 com a plataforma suspensa do solo,
então a pressão de solo ideal será atingida com o
ponteiro na posição 1. Operar em pressões mais
pesadas pode desgastar, prematuramente, a placa
de desgaste da barra de corte.

Figura 11.46: Caixa indicadora da flutuação
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11.4 Colheitadeiras Challenger Séries 6 e 7

11.4.1 Verificação da variação de tensão da cabine da colheitadeira
(Challenger séries 6 e 7)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e destrave a flutuação do adaptador do .

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.47: Trava de flutuação

3. Ajuste o suporte de tensão de cabo (B) (se necessário)
até que o ponteiro (A) do indicador de flutuação esteja
no "0".

Figura 11.48: Caixa indicadora da flutuação
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4. No motor da colheitadeira, vá para a página CAMPO,
e então pressione o ícone de diagnósticos. A página
MISCELÂNEA aparece.

5. Pressione o botão DIAGNÓSTICO VMM (A). A página
DIAGNÓSTICO VMM aparece.

Figura 11.49: Painel da colheitadeira Challenger

6. Vá para a aba EM ANALÓGICO, e então selecione
MÓDULO VMM 3 pressionando a caixa de texto
abaixo das quatro abas. A tensão do sensor de AHHC
agora é mostrada na página como POTENCIÔMETRO
DIREITO DE ALTURA DA PLATAFORMA e no
POTÊNCIÔMETRO ESQUERDO DE ALTURA
DA PLATAFORMA. Ambas as leituras devem
ser idênticas.

Figura 11.50: Painel da colheitadeira Challenger

7. Baixe totalmente o alimentador da colheitadeira (o
adaptador do deve estar totalmente separado da
plataforma).

NOTA:
Pode ser necessário manter o botão
PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por
alguns segundos para garantir que o alimentador
esteja totalmente abaixado.

8. Leia a tensão.

9. Levante a plataforma de modo que a barra de corte
esteja a 150 mm (6 pol.) do solo.

10. Leia a tensão.

11. Ajuste os limites da tensão (consulte 11.1.2 Ajuste de
limite de tensão, página 627), se a tensão do sensor
não estiver dentro dos limites inferior e superior ou
se o intervalo entre os limites inferior e superior for
insuficiente (consulte a Tabela 11.1 Limites de tensão
do sensor, página 624).

Figura 11.51: Painel da colheitadeira Challenger
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11.4.2 Acoplamento do controle automático de altura da plataforma
(Challenger Série 6)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Os seguintes componentes do sistema são necessários para o funcionamento do controle automático de altura da
plataforma (AHHC):

• Módulo principal (placa PCB) e módulo acionador da
plataforma (placa PCB) montados na caixa de placas
no módulo do painel de fusíveis (FP)

• Entradas do operador alavanca de controle multifunção

• Entradas do operador montadas no painel do módulo do
console de controle (CC)

NOTA:
Além dos componentes acima, a válvula de controle
de elevação eletrohidráulica da plataforma é parte
integrante do sistema.

Acople o AHHC como indicado:

Percorra pelas opções de controle da plataforma no
painel da colheitadeira utilizando o interruptor de controle
da plataforma, até que o ícone do AHHC apareça na
primeira caixa de mensagens. O AHHC ajustará a altura
da plataforma em relação ao solo, de acordo com as
configurações de altura e sensibilidade.

Figura 11.52: Painel da colheitadeira Challenger

11.4.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma
(Challenger série 6)

NOTA:
Para obter melhor desempenho do sistema de controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute
esses procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas,
ajuste a união central de volta ao ângulo da plataforma desejado. Consulte Ângulo da plataforma no manual do
operador da plataforma.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.
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2. Na página CAMPO, pressione o ícone
DIAGNÓSTICO. A página MISCELÂNEA aparece.

Figura 11.53: Painel da colheitadeira Challenger

3. Pressione o botão CALIBRAÇÕES. A página
CALIBRAÇÕES aparece.

Figura 11.54: Painel da colheitadeira Challenger

4. Pressione o botão PLATAFORMAS. A página
CALIBRAÇÃO DA PLATAFORMA mostrará um aviso.

Figura 11.55: Painel da colheitadeira Challenger
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5. Leia a mensagem de aviso e então pressione o botão
verde com a marca de seleção.

Figura 11.56: Painel da colheitadeira Challenger

6. Siga as instruções na tela para completar a calibração.

NOTA:
O procedimento de calibração pode ser
cancelado a qualquer momento pressionando-se
o botão de cancelamento no canto inferior direito
da página. Enquanto a calibração da plataforma
estiver em andamento, esta pode ser cancelada
utilizando os botões para cima, para baixo,
inclinação à direita ou inclinação à esquerda no
manípulo de controle

NOTA:
Se a colheitadeira não tiver a inclinação da
plataforma instalada ou se estiver inoperante,
avisos podem ser recebidos durante a
calibração. Pressione o botão verde de
verificação se esses avisos aparecerem. Isso
não afetará a calibração do AHHC.

Figura 11.57: Painel da colheitadeira Challenger

11.4.4 Ajuste de Altura da Plataforma (Challenger série 6)

Uma vez que o controle automático de altura da plataforma (AHHC) esteja ativado, pressione e solte o botão
ABAIXAR PLATAFORMA no manípulo de controle. O AHHC irá abaixar automaticamente a plataforma para a
configuração de altura selecionada.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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A altura selecionada do AHHC é ajustada utilizando-se o
botão AJUSTE DE ALTURA no console de controle. Girar
o botão no sentido horário aumenta a altura selecionada e,
no sentido anti-horário, reduz a altura selecionada.

Figura 11.58: Botão de ajuste de altura no
console de controle da colheitadeira

11.4.5 Ajuste de variação de elevação/descida da plataforma (Challenger
série 6)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione o ícone Plataforma na página CAMPO. A
página PLATAFORMA é exibida.

Figura 11.59: Painel da colheitadeira Challenger
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2. Pressione CONTROLE DA PLATAFORMA (A). A
página CONTROLE DA PLATAFORMA é exibida.

Figura 11.60: Painel da colheitadeira Challenger

3. Vá para a aba CONFIGURAÇÕES DA TABELA

4. Pressione a seta para cima em MAX UP PWM para
aumentar o número percentual e a velocidade de
elevação. Pressione a seta para baixo no MAX
UP PWM para diminuir o número percentual e a
velocidade de elevação.

5. Pressione a seta para cima no MAX DOWN PWM
para aumentar o número percentual e a velocidade
de elevação. Pressione a seta para baixo no MAX
DOWN PWM para diminuir o número percentual e a
velocidade de elevação.

Figura 11.61: Painel da colheitadeira Challenger

11.4.6 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura
da plataforma (Challenger série 6 )

O ajuste de sensibilidade controla a distância que a plataforma da deve percorrer para cima ou para baixo antes
que o controle automático de altura da plataforma (AHHC) reaja e levante ou abaixe o alimentador. Quando a
sensibilidade é definida no ponto máximo, são necessárias pequenas alterações na altura do solo para fazer o
alimentador levantar ou abaixar. Quando a sensibilidade está definida no ponto mínimo, são necessárias grandes
alterações na altura do solo para fazer com que o alimentador levante ou abaixe.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione o ícone Plataforma na página CAMPO. A
página PLATAFORMA aparece.
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2. Pressione o botão CONTROLE DA PLATAFORMA (A).
A página CONTROLE DA PLATAFORMA aparece. É
possível ajustar a sensibilidade nesta página utilizando
as setas para cima ou para baixo.

Figura 11.62: Painel da colheitadeira Challenger

3. Ajuste a sensibilidade para a configuração máxima.

4. Ative o AHHC e pressione o botão ABAIXAR
PLATAFORMA no manípulo de controle.

5. Reduza a sensibilidade até que o alimentador
permaneça estável e não balance para cima e para
baixo.

NOTA:
Esta é a sensibilidade máxima e é somente uma
configuração inicial. A configuração final deve
ser feita em campo à medida que a reação do
sistema varie com alterações na superfície e
condições de operação.

NOTA:
Caso uma sensibilidade máxima não seja
necessária, uma configuração menos sensível
reduzirá a frequência das correções de altura da
plataforma e o desgaste de componentes. Abrir
parcialmente a válvula acumuladora atenuará a
ação dos cilindros de elevação da plataforma e
reduzirá a procura da plataforma.

Figura 11.63: Painel da colheitadeira Challenger
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11.5 Colheitadeiras Gleaner R62/R72

11.5.1 requisitos do sistema (Gleaner R62/R72)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Os seguintes componentes do sistema são necessários para o funcionamento do controle automático de altura da
plataforma (AHHC):

• Módulo principal (placa PCB) e módulo acionador da plataforma (placa PCB) montados na caixa de placas no
módulo do painel de fusíveis (FP)

• Entradas do operador na alavanca de controle multifunção

• Entradas do operador montadas no painel do módulo do console de controle (CC)

NOTA:
Além dos componentes listados acima, a válvula de controle de elevação eletrohidráulica da plataforma é parte
integrante do sistema.

11.5.2 Calibração do controle automático de altura da plataforma (Gleaner
R62/R72)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo da plataforma desejado. Consulte Ângulo da plataforma no manual do operador
da plataforma para obter mais instruções.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Para calibrar o controle automático de altura da plataforma, siga estas etapas:

CUIDADO

Nunca dê partida nem movimente a máquina até que tenha certeza de que todos os observadores tenham
deixado a área.
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1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Ligue o motor da colheitadeira, pressione e segure o
botão oculto C1 (A) e o mantenha pressionado até que
a lâmpada de LED (B) pisque momentaneamente.

3. Abaixe o alimentador o máximo possível.

4. Pressione o botão oculto L2 (C) e mantenha
pressionado até que a lâmpada de LED (B)
pisque momentaneamente. O sistema AHHC está
calibrado agora.

Figura 11.64: Sistema de controle da plataforma
da colheitadeira

11.5.3 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura da
plataforma (Série Gleaner R62/R72 )

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Engate a embreagem principal da debulhadora (A) e a
embreagem da plataforma (B).

Figura 11.65: Console de controle da
colheitadeira
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2. Aumente a velocidade (A) para mais de 2.000 rpm.

Figura 11.66: Acelerador

3. Aperte o botão ALTURA AUTOMÁTICA DA
PLATAFORMA (A). A luz de LED (B) deverá piscar
continuamente, indicando que está em modo de
espera aguardando por uma resposta

Figura 11.67: Sistema de controle da plataforma
da colheitadeira

4. Aperte momentaneamente o botão de descida
da plataforma (A). A plataforma deverá abaixar
automaticamente e a luz de LED deve estar acesa,
indicando que o sistema automático de altura está
conectado e em funcionamento.

Figura 11.68: Botão de descida da plataforma
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5. Gire o botão ALTURA (A) para aumentar ou diminuir a
pressão do solo.

6. Gire o botão SENSIBILIDADE (B) para controlar com
que rapidez o AHHC reage às condições variáveis
do solo.

Figura 11.69: Sistema de controle da plataforma
da colheitadeira

NOTA:
A pressão de solo ideal na maioria dos casos é
um número de separação no AHHC de erguer
a plataforma completamente do solo (A) e de
simplesmente estar apoiada no solo (B).

Figura 11.70: Caixa indicadora de flutuação
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11.6 Colheitadeiras Gleaner R65/R66/R75/R76 e Série S

11.6.1 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (Gleaner
Séries R65/R66/R75/R76 e S)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

NOTA:
Consulte 11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9, página 669 para informações especificas sobre Gleaner
Séries S9

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e destrave a flutuação da CA25.

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.71: Trava de flutuação

3. Certifique-se de que o ponteiro (A) na caixa do
indicador de flutuação esteja em 0. Se necessário,
ajuste o suporte tensor de cabos (B) até que o ponteiro
esteja em 0.

Figura 11.72: Caixa indicadora de flutuação
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Figura 11.73: Monitor de elevação da colheitadeira

4. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja destravada.

5. Pressione o botão (A) e mantenha pressionado no monitor de elevação da plataforma por três segundos para
entrar no modo de diagnóstico.

6. Navegue para baixo utilizando o botão (B) até que "ESQUERDA" apareça na tela LCD.

7. Pressione o botão OK (C). O número indicado na tela LCD é a leitura de tensão do sensor de AHHC. Levante
e abaixe a plataforma para ver a variação completa de leituras de tensão.
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11.6.2 Engate do controle automático de altura da plataforma (Gleaner
Séries R65/R66/R75/R76 e S)

NOTA:
Consulte 11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9, página 669 para informações especificas sobre Gleaner
Séries S9.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Os seguintes componentes do sistema são necessários para o funcionamento do controle automático de altura da
plataforma (AHHC):

• Módulo principal (placa PCB) e módulo acionador da plataforma (placa PCB) montados na caixa de placas no
módulo do painel de fusíveis (FP).

• Entradas do operador da alavanca de controle multifunção.

• Entradas do operador montadas no painel do módulo do console de controle (CC)

NOTA:
Além dos componentes acima, a válvula de controle de elevação eletrohidráulica da plataforma também é parte
integrante do sistema.

Figura 11.74: Controles de altura automática da plataforma da colheitadeira

1. Pressione o botão MODO AUTOMÁTICO (A) até que a lâmpada de LED do AHHC (B) comece a piscar. Se a
lâmpada do RTC estiver piscando, pressione o botão MODO AUTOMÁTICO (A) novamente até que mude para
o AHHC.
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2. Pressione momentaneamente o botão (A) no manípulo
de controle. A lâmpada do AHHC deve mudar de
piscante para contínua. A plataforma deve também
pender em direção ao solo. O AHHC agora está
funcionando e pode ser ajustado para altura e
sensibilidade.

3. Use os controles para ajustar a altura e a sensibilidade
de acordo com as condições do solo, como barrancos
rasos e trincheiras de drenagem de campo.

Figura 11.75: Alavanca de controle

11.6.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (Gleaner
Séries R65/R66/R75/R76 e S)

A calibração deve ser realizada em solo plano e nivelado sem a embreagem da plataforma acoplada. A altura e
a inclinação da plataforma NÃO devem estar nos modos automático ou em espera. O rpm do motor também
deve estar acima de 2000 rpm. A opção de inclinação da plataforma para colheitadeiras de modelos 2004 e
anteriores NÃO funciona com plataformas MacDon. Este sistema terá de ser removido e desabilitado a fim de
que o controle automático de altura da plataforma (AHHC) seja calibrado. Consulte o manual da colheitadeira
para obter mais instruções.

NOTA:
Consulte 11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9, página 669 para informações especificas sobre Gleaner
Séries S9.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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Figura 11.76: Controles de altura automática da plataforma da colheitadeira
A - botão MODO AUTOMÁTICO B - Luz do AHHC C - botão CAL1
E - elevação da plataforma E - rebaixamento da plataforma F - modo automático
G - botão CAL2

NOTA:
Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste
a união central de volta ao ângulo desejado da plataforma. Consulte Ângulo da Plataforma no Manual do
Operador da Plataforma para mais instruções.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Pressione o botão MODO AUTOMÁTICO (A) até que a lâmpada do AHHC (B) acenda.

3. Pressione e mantenha o botão CAL1 pressionado até ver as seguintes luzes piscar: levantar plataforma (D) e
abaixar plataforma (E), modo inclinação automática (F) e AHHC (B).

4. Baixe totalmente a plataforma e continue a segurar o botão BAIXAR PLATAFORMA por 5–8 segundos para
garantir que o adaptador se separe da plataforma.

5. Pressione o botão CAL2 (G) até que a lâmpada de descida da plataforma (E) pare de piscar, e solte-o quando
a lâmpada de elevação da plataforma (D) começar a piscar.

6. Levante a plataforma até sua altura máxima (certifique-se de que a plataforma esteja descansando sobre os
batentes).

7. Pressione o botão CAL2 (G) até a lâmpada de elevação da plataforma (D) se apague.

NOTA:
Os passos a seguir se aplicam somente a modelos 2005 e colheitadeiras mais novas com o alimentador
Smartrac.
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8. Espere que a indicação de INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA ESQUERDA (não mostrada) comece a piscar e
então incline a plataforma o máximo possível para a esquerda.

9. Pressione o botão CAL2 (G) até que a luz de INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA ESQUERDA (não presente na
foto) pare de piscar e solte o botão quando a INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA DIREITA (não mostrada) comece
a piscar.

10. Incline a plataforma o máximo possível para a direita.

11. Pressione o botão CAL2 (G) até ver as seguintes luzes piscarem: levantar plataforma (D), baixar plataforma (E),
modo de altura automática (A), plataforma direita e plataforma esquerda (não mostrado) e modo de inclinação
automática (F).

12. Centralize a plataforma.

13. Pressione CAL1 (C) para sair da calibração e salvar todos os valores na memória. Todas as luzes deverão
parar de piscar.

11.6.4 Desligamento do acumulador (Gleaner Séries R65/R66/R75/R76 e S)

O acumulador afetará o tempo de reação da colheitadeira e inibirá extremamente o desempenho do controle
automático de altura da plataforma.

Consulte o manual de operação da colheitadeira para obter
o procedimento adequado ao ligar e desligar o acumulador.
Para obter melhor desempenho, desligue o acumulador do
alimentador.

NOTA:
O acumulador está localizado à frente da barra do eixo
dianteiro esquerdo.

Figura 11.77: Interruptor Ligar/Desligar do
acumulador da colheitadeira
A - Alavanca do acumulador (posição desligado)

11.6.5 Ajuste do controle de variação de elevação/descida da plataforma
(Gleaner Séries R65/R66/R75/R76 e S)

NOTA:
Consulte 11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9, página 669 para informações especificas sobre Gleaner
Séries S9.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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A estabilidade do sistema de controle automático de
altura da plataforma (AHHC) é afetada pelas variações do
fluxo hidráulico. Garanta que os restritores ajustáveis de
elevação (A) e descida (B) no bloco da válvula hidráulica
estejam ajustados de modo que leve aproximadamente
6 segundos para elevar a plataforma desde o solo até a
altura máxima (cilindros hidráulicos totalmente estendidos)
e cerca de seis segundos para baixar a plataforma da
altura máxima até o nível do solo.

Se houver excesso de movimento da plataforma (por
exemplo, oscilação) quando a plataforma estiver no solo,
ajuste a variação mais baixa para uma variação de queda
mais lenta: sete ou oito segundos.

NOTA:
Faça esse ajuste com o sistema hidráulico à temperatura
normal de operação (54,4°C [130°F]) e com o motor
funcionando com potência máxima.

Figura 11.78: Restritores ajustáveis de elevação
e descida

11.6.6 Ajuste da pressão do solo (Gleaner Séries R65/R66/R75/R76 e S)

NOTA:
Consulte 11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9, página 669 para informações especificas sobre Gleaner
Séries S9.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Para ajustar a altura da plataforma, certifique-se de que
a plataforma esteja no modo controle automático de
altura da plataforma (AHHC). Ele é indicado pela luz LED
MODO AUTO (A) exibindo uma luz contínua e sólida. A
plataforma irá baixar em direção ao solo (pressão de solo)
correspondendo à posição selecionada com o botão de
controle de altura (B).

Gire o botão em sentido anti-horário para obter a pressão
de solo mínima e no sentido horário para obter a pressão
de solo máxima.

Figura 11.79: Console de controle automático
de altura da plataforma
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NOTA:
A pressão de solo ideal na maioria dos casos é um
número de separação no AHHC de erguer a plataforma
completamente do solo (B) e de simplesmente estar
apoiada no solo (A).

Figura 11.80: Caixa indicadora de flutuação

11.6.7 Ajuste do controle automático de altura da plataforma (Gleaner
Séries R65/R66/R75/R76 e S)

NOTA:
Consulte 11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9, página 669 para informações especificas sobre Gleaner
Séries S9.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Figura 11.81: Console de controle automático de altura da plataforma
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O botão AJUSTE DA SENSIBILIDADE (A) controla a distância que a plataforma deve percorrer para cima ou para
baixo antes que o AHHC reaja e levante ou baixe o alimentador.

Quando o seletor de AJUSTE DE SENSIBILIDADE (A) é configurado até o seu ponto máximo (girado
completamente no sentido horário), são necessárias apenas pequenas alterações na altura do solo para que
o alimentador levante ou abaixe. Nesta posição, a barra de corte pode se mover para cima e para baixo
aproximadamente 19 mm (3/4 pol.) antes de o módulo de controle ativar a válvula hidráulica de controle para
levantar ou baixar a estrutura da plataforma.

Quando o seletor de AJUSTE DE SENSIBILIDADE (A) é configurado até o seu ponto mínimo (girado completamente
no sentido anti-horário), são necessárias grandes alterações na altura do solo para que o alimentador levante
ou abaixe. Nesta posição, a barra de corte pode se mover para cima e para baixo aproximadamente 51 mm
(3/2 pol.) antes de o módulo de controle ativar a válvula hidráulica de controle para levantar ou abaixar a estrutura
da plataforma.

A entrada "LINHA DE DETECÇÃO DA PLATAFORMA" também altera o intervalo de sensibilidade. Quando
conectada a uma esteira, a posição anti-horário (menos sensível) permite aproximadamente 102 mm (4 pol.) de
percurso vertical antes que a correção seja feita.

11.6.8 Diagnóstico de falhas e alarmes de resolução de problemas
(Gleaner Séries R65/R66/R75/R76 e S)

NOTA:
Consulte 11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9, página 669 para informações especificas sobre Gleaner
Séries S9.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Tipo de exibição:

Exibido no tacômetro (A) como “XX” ou “XXX”.

Figura 11.82: Tacômetro
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Exibido em LCD (A) como “XXX cm” ou “XX pol.”.

Figura 11.83: Monitor de elevação da colheitadeira

Condições do alarme:

Se uma mensagem de erro for recebida pelo painel de fusíveis, um alarme sonoro soará. O LCD no painel de
instrumentos eletrônico (EIP) indica o sistema da plataforma em erro conforme o CTRL PLAT, seguido por ERR
ALT para a altura, e CTRL PLAT seguido por ERR INCL para inclinação. O LED de altura da plataforma pisca uma
luz amarela duas vezes por segundo.

O alarme também é notado pelo som da campainha que toca cinco vezes a cada 10 segundos.

Quando ocorre uma condição de alarme, o LED verde começa a piscar (verde, amarelo ou vermelho dependendo
da entrada). Adicionalmente, uma mensagem é exibida no LCD para identificar a natureza do alarme. Por exemplo,
TEMP HIDR, ABERTO, CUR piscarão alternadamente.
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Falhas do diagnóstico de erros: Consulte a Figura 11.83: Monitor de elevação da colheitadeira, página 667.

Pressionar o botão de altura da plataforma (B) por um mínimo de 5 segundos colocará o painel de instrumentos
eletrônico (EIP) no modo de diagnóstico da plataforma. O LCD (mostrado na página anterior) exibirá a mensagem
DIAG PLT quando o PIE entrar no modo de diagnóstico.

Neste modo, após três segundos, os rótulos de parâmetros de erro da plataforma serão mostrados no LCD da PIE.
Todas as informações exibidas são somente leitura.

Os botões OK (C) e LIMPAR (D) lhe permitem navegar pela lista de parâmetros. Se não houver nenhum código de
falha ativo, o LCD da EIP exibirá NENHUM CÓDIGO.

Quando um parâmetro é exibido, a sua identificação é mostrada por três segundos; depois disso, o seu valor é
automaticamente exibido.

Pressionar o botão OK (C) enquanto o valor é exibido avançará para o próximo parâmetro e exibirá a sua
identificação.

Quando uma identificação de parâmetro é exibida e o botão OK (C) é pressionado antes de três segundos, o valor
dos parâmetros é exibido.

Pressionar AREA (E) irá ativar/desativar as opções. Quando a palavra ESQUERDO for exibida no LCD, pressione
o botão OK (C) e a tensão do controle automático de altura da plataforma (AHHC) será exibida no monitor.

Pressione o botão DIST (F) para navegar pela tabela.

Pressione o botão LIMPAR (D) para sair do diagnóstico da plataforma e retornar ao modo normal.

Consulte 11.16 Operação do sensor, página 774.
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11.7 Colheitadeiras Gleaner Séries S9

Esta seção refere-se apenas a colheitadeiras Gleaner Série S9.

11.7.1 Configuração da plataforma (Gleaner Série S9)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

O terminal AGCO Tyton é utilizado para instalar e
administrar a plataforma de esteiras MacDon na
colheitadeira S9. O terminal possui uma tela sensível ao
toque para que você possa simplesmente tocar a área
desejada na tela do terminal para selecionar um item.

Figura 11.84: Gleaner S9
A - Terminal Tyton.
B - Manopla hidráulica/alavanca de velocidade do solo
C - Alavanca de aceleração
D - Cluster de controle da plataforma

1. No quadrante superior direito da página inicial,
toque no ícone COLHEITADEIRA (A) na parte
superior direita. O MENU PRINCIPAL DA
COLHEITADEIRA abre.

Figura 11.85: Ícone da colheitadeira na
página inicial
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2. No MENU PRINCIPAL DA COLHEITADEIRA, toque
em CONFIGURAÇÔES DA PLATAFORMA (A). A
página CONTROLE DA PLATAFORMA é exibida.

Figura 11.86: Configurações da plataforma no
menu principal da colheitadeira
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3. Toque no campo CONFIGURAÇÃO DA
PLATAFORMA (A). Uma página abre exibindo as
plataformas predefinidas.

• Caso a sua plataforma MacDon já esteja
configurada, ela aparecerá na lista da plataforma.
Toque no título da plataforma MacDon (B) para
destacar a seleção em azul e, em seguida, toque
na marca de seleção verde (E) para continuar.

• Se apenas a plataforma padrão (D) for exibida,
toque o botão ADICIONAR/TECLADO (C) e utilize
o teclado virtual para inserir as informações da
plataforma MacDon. Ao concluir, toque em uma
das áreas na parte inferior da página e você será
redirecionado para a página CONFIGURAÇÕES
DA PLATAFORMA.

– O sinal de visto verde salva as configurações

– O ícone da lixeira (F) apaga a plataforma
destacada da lista

– O X vermelho cancela as alterações

Figura 11.87: Menu de configuração da
plataforma na página de configurações da
plataforma
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4. Para especificar o tipo de plataforma instalada na
máquina, toque o campo TIPO DE PLATAFORMA (A).

Figura 11.88: Configurações da plataforma

5. Uma lista de tipos de plataformas predefinidas
aparece.

• Para plataformas MacDon D65 E FD75 FlexDraper,
toque em FLUXO DE POTÊNCIA (A)

• Toque a marca de seleção verde (B) para salvar a
seleção e continuar.

Figura 11.89: Tipo de Plataforma

6. Certifique-se de que a caixa de seleção verde
PLATAFORMA POSSUI MOLINETE ACOPLADO (A)
esteja selecionada.

Figura 11.90: Configurações da plataforma
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7. Toque no campo DIÂMETRO DO MOLINETE (A) e um
teclado numérico é exibido. Insira 40 como diâmetro
do molinete da MacDon.

8. Toque o campo PPR DO MOLINETE (pulsos por
revolução) (B) e insira o valor 30 para sua plataforma
MacDon. (o PPR é o número de dentes na
engrenagem de velocidade do molinete). Plataformas
MacDon configuradas para AGCO possuem 30 dentes
no molinete do sensor).

Figura 11.91: Configurações da plataforma

9. Toque a marca de seleção verde (B) na parte inferior
do teclado numérico (A) ao finalizar ou o X vermelho
para cancelar.

Figura 11.92: Teclado numérico

10. Quando terminar de inserir as informações, toque a
marca de seleção verde (A) na parte inferior da página
CONFIGURAÇÕES DA PLATAFORMA.

Figura 11.93: Página de configurações da
plataforma
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11.7.2 Definição das configurações do molinete (Gleaner Série S9)

CUIDADO

Libere a área de outras pessoas, animais etc. Mantenha crianças distantes do maquinário. Caminhe ao
redor da máquina para ter certeza de que não há alguém sob, sobre, ou próximo dela.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. No MENU PRINCIPAL DA COLHEITADEIRA, toque
em CONFIGURAÇÕES DO MOLINETE (A) para abrir
a página com esse mesmo nome.

Figura 11.94: Configurações do molinete no
menu Principal da colheitadeira

2. Para configurar a velocidade mínima do molinete,
toque no campo VELOCIDADE MÍNIMA (B). O teclado
de tela será exibido. Insira o valor desejado. Toque a
marca de seleção verde para aceitar o novo valor ou
o X vermelho para cancelar. A velocidade do molinete
(em MPH) e em RPM será mostrada.

NOTA:
Na parte inferior da página CONFIGURAÇÕES DO
MOLINETE, o diâmetro e os pulsos por revolução
(PPR) do molinete são exibidos. Esses valores já
foram definidos na página de CONFIGURAÇÕES
DA PLATAFORMA.

3. A velocidade do molinete é calibrada na página
CONFIGURAÇÕES DO MOLINETE tocando o botão
CALIBRAR (A) na parte superior direita da página.

Figura 11.95: Calibração dos ajustes do
molinete
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4. O ASSISTENTE DE CALIBRAÇÃO será aberto
e mostrará uma página com uma mensagem de
advertência.

CUIDADO

Libere a área de outras pessoas, animais etc.
Mantenha crianças distantes do maquinário.
Caminhe ao redor da máquina para ter certeza de
que não há alguém sob, sobre, ou próximo dela.

5. Certifique-se de que todas as condições listadas na
página de aviso do ASSISTENTE DE CALIBRAÇÃO
sejam atendidas. Pressione a marca de seleção
verde para aceitar e iniciar a calibração do molinete.
Pressione o X vermelho para cancelar o procedimento
de calibração.

Figura 11.96: Assistente de calibração

6. Uma mensagem informativa aparece no ASSISTENTE
DE CALIBRAÇÃO indicando que a calibração do
molinete começou. O molinete começará a girar
lentamente e aumentará para alta velocidade. Uma
barra de progresso é fornecida e, Se necessário, toque
o X vermelho para cancelar. Caso contrário, espere
pela mensagem de que a calibração do molinete foi
concluída com êxito. Toque a marca de seleção verde
para salvar as configurações da calibração.

Figura 11.97: Progresso da calibração

11.7.3 Configuração de controles automáticos da plataforma (Gleaner
Série S9)

As funções automáticas da plataforma são configuradas na página CONFIGURAÇÕES DA PLATAFORMA.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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1. Funções automáticas de controle: Há
chaves seletoras LIGA/DESLIGA na página
CONFIGURAÇÕES DA PLATAFORMA para as
funções de controle automático. Para plataformas
MacDon, certifique-se de que as duas funções a
seguir estejam ativadas como exibido:

• RTC (retorno ao corte) (A)

• AHHC (Controle automático de altura da
plataforma) (B)

Todas as outras opções estão desativadas (e não
estão realçadas).

2. A configuração de Sensibilidade (C) controla a
sensibilidade de um controle (RTC ou AHHC) para
uma determinada mudança no feedback do sensor.
Os campos de configuração ficam localizados
diretamente abaixo dos interruptores-comutadores.
Para inserir uma nova configuração de sensibilidade,
toque no campo de configuração abaixo da chave
seletora específica e insira o novo valor por meio do
teclado virtual.

• Se a colheitadeira não alterar a posição do
alimentador rápido o suficiente no modo
automático, aumente a Sensibilidade .

• Se colheitadeira ficar procurando por uma posição
no modo automático, diminua a sensibilidade.

NOTA:
A sensibilidade inicial recomendada para
plataformas MacDon é:

• 50 para RTC (A)

• 60 para AHHC (B)

Figura 11.98: Controles automáticos e ajustes
de sensibilidade
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3. Velocidade da plataforma: A velocidade em que a
plataforma se move é ajustada na área CONTROLE
DE VELOCIDADE DA PLATAFORMA (A) na página
CONFIGURAÇÕES DA PLATAFORMA. As seguintes
velocidades podem ser ajustadas:

• Inclinação para a direita e para esquerda são
as inclinações laterais da placa dianteira da
colheitadeira.

• Plataforma para cima ou para baixo (velocidades
rápida e lenta) é um botão de dois estágios com
baixa velocidade no primeiro detentor e rápida no
segundo

NOTA:
Os pontos iniciais de controle de velocidade de
plataforma para plataformas MacDon são:

• Lento: 45 para cima/40 para baixo

• Rápido: 100 para cima / 100 para baixo

Figura 11.99: Configuração dos controles de
velocidade da plataforma

4. Deslocamentos da plataforma (A): As distâncias
de deslocamento são importantes para mapeamento
de produção. Existem duas dimensões que podem
ser ajustadas na página CONFIGURAÇÕES DA
PLATAFORMA.

• Parâmetro de compensação lateral da plataforma:
a distância entre a união central da plataforma e a
união central da máquina. Esta deve ser ajustada
para 0 para uma plataforma MacDon.

• Do alimentador para o cortador: a distância da
interface da máquina à barra de corte. Esta deve
ser ajustada para 68 para uma plataforma MacDon.

Figura 11.100: Configurações de
deslocamentos da plataforma
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Figura 11.101: Entradas de configuração da plataforma para plataformas MacDon

11.7.4 Calibração da plataforma (Gleaner Série S9)

As funções de controle automático da plataforma são configuradas na página de CONFIGURAÇÕES DA
PLATAFORMA.

CUIDADO

Libere a área de outras pessoas, animais etc. Mantenha crianças distantes do maquinário. Caminhe ao
redor da máquina para ter certeza de que não há alguém sob, sobre, ou próximo dela.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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1. No MENU PRINCIPAL DA COLHEITADEIRA, toque
em CONFIGURAÇÔES DA PLATAFORMA (A).

Figura 11.102: Menu principal da colheitadeira

2. Toque em CALIBRAÇÃO (A) na parte inferior da
página. A página CALIBRAÇÃO DA PLATAFORMA é
exibida.

Figura 11.103: Calibração

A direita da página mostra as informação de calibração (A).
Os resultados são mostrados para uma variedade de
sensores (B) no topo da lista:

• Sensores esquerdo e direito da plataforma (V) (os
valores serão os mesmos das plataformas MacDon)

• Sensor de altura da plataforma (mA)

• Sensor de posição de inclinação (mA)

Os modos aplicáveis às plataformas MacDon são
mostrados com marcas de verificação abaixo da linha (C):

• Volte ao pontilhado

• Controle automático de altura da plataforma
Figura 11.104: Página de configurações da
plataforma
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CUIDADO

Libere a área de outras pessoas, animais etc.
Mantenha crianças distantes do maquinário.
Caminhe ao redor da máquina para ter certeza de
que não há alguém sob, sobre, ou próximo dela.

3. Na alavanca de velocidade no solo (GSL), pressione
o botão PLATAFORMA PARA BAIXO (A). Os valores
do sensor começam a mudar na página CALIBRAÇÃO
DA PLATAFORMA conforme a plataforma abaixa.

NOTA:
A plataforma precisa ser abaixada totalmente e,
em seguida, elevada do solo. O intervalo precisa
ficar entre 0,5 e 4,5 v. Se os valores não estiverem
dentro desta faixa, o sensor precisará de ajuste.

Figura 11.105: Interruptor para baixar a
plataforma

4. Quando os valores do sensor estiverem estáveis,
toque no ícone CALIBRAR (A).

Figura 11.106: Calibração da plataforma

5. A página de aviso de perigo para CALIBRAÇÃO DA
PLATAFORMA será exibida. Antes de prosseguir
com a calibração tocando na marca de seleção verde,
certifique-se de que todas as condições na página
sejam atendidas.

6. Toque a marca de seleção verde na parte inferior
da página para dar início ao ASSISTENTE DE
CALIBRAÇÃO.

Figura 11.107: Advertência de calibração da
plataforma
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A barra de progresso é apresentada e o assistente
pode ser interrompido a qualquer momento tocando
no X vermelho. A plataforma se move automática e
desordenadamente durante esse processo.

Figura 11.108: Calibração em progresso

7. Quando a calibração estiver completa, uma
mensagem mostrará e resumirá a informação (A)
dada. As marcas de seleção verdes confirmam que
as funções foram calibradas (B). Toque o botão da
marca de seleção verde (C) para salvar.

Figura 11.109: Página de calibração concluída

DICA:
Na página MENU PRINCIPAL DA COLHEITADEIRA, há
um ícone de CALIBRAÇÃO (A). Quando selecionado,
abre um menu de CALIBRAÇÃO geral a partir do qual
você pode escolher diretamente entre uma variedade
de calibrações, incluindo a calibração da plataforma e
do molinete.

Figura 11.110: Menu de calibração direta

11.7.5 Operação da colheitadeira Gleaner Série S9

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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Estes são os controles primários a serem usados para
adicionar e usar a função controle automático de altura
(AHHC).

Figura 11.111: Gleaner S9
A - Terminal Tyton.
B - Manopla hidráulica/alavanca de velocidade do solo
C - Alavanca de aceleração
D - Cluster de controle da plataforma

1. Com a plataforma funcionando, configure a inclinação
lateral para MANUAL, pressionando o interruptor (A)
para cima para a posição MAN.

2. Acople o AHHC pressionando o botão (B) para cima
para a posição I.

Figura 11.112: Conjunto de controle da
plataforma

3. Pressione o botão de controle do AHHC (A) na
alavanca da velocidade no solo (GSL) para engatar
o AHHC. A plataforma se move para a posição de
regulagem atual.

Figura 11.113: AHHC na GSL
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4. Utilize o indicador de controle do PONTO DE
REGULAGEM DA ALTURA DA PLATAFORMA (A)
conforme necessário para realizar pequenos ajustes
na posição.

Figura 11.114: Conjunto de controle da
plataforma

11.7.6 Configuração da plataforma em operação

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Para exibir rapidamente as configurações do grupo de
plataforma, toque no ícone PLATAFORMA (A), que é
o segundo a partir da parte inferior direita da página
inicial do terminal Tyton.

2. A área do monitor mostra:

• (B) - O indicador de altura da plataforma esquerda
é a posição atual da plataforma.

• (C) - A linha vermelha no indicador de posição de
altura da plataforma (B) atual mostra a posição de
ajuste de corte.

• (D) - Ajuste a posição de corte tocando no símbolo
PLATAFORMA e usando o botão de rolagem no
lado direito do terminal Tyton. Conforme o botão de
rolagem se move, a posição do corte irá se mover
também.

• (E) - O indicador direito é definido na altura de corte
para AHHC. Ajuste a altura de corte da plataforma
com o botão de controle de ajuste de altura da
plataforma no cluster de controle. Conforme o
controle é ajustado, o indicador da altura de corte
irá se mover.

• (F) – a espessura de trabalho da plataforma.

• (G) – campo da plataforma.

3. Tocar em um campo abre o teclado virtual para que os
valores possam ser ajustados. Insira o novo valor e
toque na marca de seleção verde quando terminar.

Figura 11.115: Grupos de plataforma
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O botão de rolagem (A) está localizado no lado direito do
terminal Tyton.

Figura 11.116: Botão de rolagem para ajustes

O seletor de controle de regulagem da altura da
plataforma (A) está localizado no conjunto de controles da
plataforma.

Figura 11.117: Conjunto de controle da
plataforma
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11.8 Colheitadeiras John Deere Série 50

11.8.1 Faixa de tensão de saída

A saída do sensor de altura de plataforma automática deve estar dentro de um intervalo específico ou a função não
será executada adequadamente.

Colheitadeira Limite inferior de tensão
Limite superior de

tensão
Variação mínima

John Deere Série 50 0,7 V 4,3 V 3,0 V

Verifique a faixa de tensão de saída do sensor da cabine da colheitadeira ou manualmente na caixa do indicador
de flutuação de acordo com as instruções que se seguem.

Verificação manual da variação de tensão de saída

Para verificar manualmente a faixa de tensão de saída do sensor, siga estes passos:

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do
solo e posicione-a sobre os apoios de segurança.
Destrave o adaptador da flutuação.

NOTA:
Se a plataforma não estiver sobre os batentes
inferiores durante os próximos dois passos, a
tensão poderá sair do limite durante a operação,
causando mau funcionamento do sistema de
controle automático de altura (AHHC).

2. O ponteiro (A) na caixa indicadora de flutuação deve
estar apontando para 0. Se não estiver, ajuste o
suporte tensor de cabo (B) até que o ponteiro (A) na
caixa indicadora de flutuação esteja na posição 0. Figura 11.118: Caixa indicadora de flutuação

com sensor de controle automático de altura

3. Use um voltímetro (A), para medir a tensão entre os
fios de aterramento e de sinal no sensor de AHHC na
caixa do indicador de flutuação.

NOTA:
A leitura de tensão deve estar abaixo de 4,3 V.

Figura 11.119: Verificação da tensão com
voltímetro
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4. Baixe totalmente o alimentador da colheitadeira e
flutue a plataforma para cima dos batentes inferiores (o
indicador da flutuação deve estar em 4 e o adaptador
deverá estar totalmente separado da plataforma).

NOTA:
Pode ser necessário manter o botão
PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por
alguns segundos para garantir que o alimentador
esteja totalmente abaixado.

5. Use um voltímetro (A), para medir a tensão entre os
fios de aterramento e de sinal no sensor de AHHC na
caixa do indicador de flutuação. Deve ficar no limite
inferior de tensão para a colheitadeira: 0,7 V. Figura 11.120: Verificação da tensão com

voltímetro

6. Se o sensor de tensão não estiver dentro dos limites
mais alto e mais baixo, ou se o intervalo entre os limites
inferior e superior for insuficiente (nesta colheitadeira,
deve ser de pelo menos 3,0 V, ajuste-o de acordo com
Ajuste de limite de tensão, página 688).

Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira

Antes de verificar a variação de tensão, siga estes passos:

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do
solo e destrave a flutuação do adaptador.

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.121: Trava de flutuação
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3. O ponteiro (A) na caixa indicadora da flutuação deve
estar apontando para 0. Se não estiver indicando zero,
ajuste o suporte tensor de cabos (B) até que o faça.

Figura 11.122: Caixa indicadora de flutuação
com sensor de controle automático de altura

Figura 11.123: Monitor da colheitadeira John Deere

4. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (D) no monitor – dlA será exibido.

5. Pressione o botão PARA CIMA (A) até que EO1 apareça no monitor – esse é o ajuste da plataforma.

6. Pressione o botão ENTER (C).

7. Pressione o botão PARA CIMA (A) ou PARA BAIXO (B) até que 24 apareça na parte superior do monitor – essa
é a leitura da tensão do sensor.

8. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja destravada.

9. Dê partida na colheitadeira e abaixe totalmente o alimentador até o solo. O adaptador deverá estar totalmente
separado da plataforma.
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NOTA:
Pode ser necessário manter o botão PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por alguns segundos
para garantir que o alimentador esteja totalmente baixado.

10. Verifique a leitura do sensor no monitor. Deve marcar exatamente ou acima de 0,7 V.

11. Levante a plataforma de modo que apenas se eleve do solo e verifique novamente a leitura do sensor.

12. Levante a plataforma de modo que apenas se eleve do solo e verifique novamente a leitura do sensor. Deve
marcar exatamente ou abaixo de 4,3 V.

13. Se o sensor de tensão não estiver dentro dos limites inferior e superior (0,5–4,3 V), ou se o intervalo entre os
limites inferior e superior for menor do que 3,0 V, será necessário fazer ajustes de acordo com Ajuste de limite
de tensão, página 688.

Ajuste de limite de tensão

1. Para ajustar o limite superior de tensão:

a. Estenda completamente o ângulo dos dedos
duplos. O ângulo da plataforma deve estar em D.

b. Posicione a plataforma a 150-254 mm (6-10 pol.)
acima do solo. O indicador de flutuação deve estar
em 0.

c. Afrouxe os parafusos de montagem dos
sensores (A).

d. Deslize o suporte de montagem do sensor (B) para
a direita para aumentar o limite superior de tensão
e para a esquerda para reduzi-lo.

e. Aperte os parafusos de montagem dos
sensores (A).

2. Para ajustar o limite inferior de tensão:

a. Estenda completamente o ângulo dos dedos
duplos. O ângulo da plataforma deve estar em D.

b. Abaixe a plataforma totalmente até o solo. O
indicador de flutuação deve estar em 4.

c. Afrouxe os parafusos de montagem (C).

d. Gire o potenciômetro (D) no sentido horário para
aumentar o limite inferior de tensão e no sentido
anti-horário para reduzi-lo.

e. Aperte os parafusos de montagem dos
sensores (A).

3. Se as leituras estiverem dentro da faixa adequada, o
controle automático de altura pode ser calibrado.

Figura 11.124: Montagem para sensor do AHHC
A - Parafusos de montagem do suporte do sensor
B - Suporte do sensor
C - Parafusos de montagem do sensor
D - Potenciômetro
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11.8.2 Calibração da altura automática da plataforma

O procedimento de calibração determina os limites do sensor automático de altura da plataforma para colheitadeiras
John Deere Série 50.

Calibre o sistema automático de altura da plataforma após a instalação inicial da plataforma e após a substituição
ou ajuste de qualquer componente do sistema de altura da plataforma. Se o sistema não funcionar corretamente,
repita a calibração antes de prosseguir para outras etapas de solução de problemas.

NOTA:
Para um melhor desempenho do sistema automático de altura da plataforma, execute estes procedimentos com
a união central ajustada o mais longo possível. Quando a configuração e calibração estiverem completas, ajuste
a união central de volta para o ângulo de plataforma desejado. Consulte o ângulo da plataforma na seção de
operações do manual do operador da plataforma.

1. Apoie a plataforma sobre os batentes inferiores e destrave o flutuador do adaptador.

2. Coloque as asas na posição travada.

3. Dê a partida na colheitadeira.

4. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (A) no monitor –
dlA será exibido.

Figura 11.125: Monitor da colheitadeira
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5. Pressione o botão CAL (A)—dIA-CAL aparecerá
no monitor.

Figura 11.126: Monitor da colheitadeira

6. Pressione os botões PARA CIMA ou PARA BAIXO até
que hdr seja exibido no monitor.

7. Pressione o botão ENTER até que hdr H-dn apareça
no monitor.

Figura 11.127: Monitor da colheitadeira

8. Abaixe completamente o alimentador até o solo.

NOTA:
Mantenha o botão de PLATAFORMA PARA
BAIXO pressionado entre 5 e 8 segundos para
garantir que o alimentador esteja totalmente
baixado.
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9. Pressione o botão CAL (A) para gravar a calibração
mais baixa da plataforma – hdr H-UP aparecerá no
monitor.

10. Levante a plataforma a 91,4 cm (três pés) acima do
solo e pressione o botão CAL (A): EOC aparecerá no
monitor.

11. Pressione o botão ENTER (B) para gravar a calibração
da plataforma. O sistema AHHC agora está calibrado.

NOTA:
Caso um código de erro surja na tela, o sensor
não está no intervalo correto de funcionamento.
Consulte 11.8.1 Faixa de tensão de saída,
página 685 para verificar e ajustar o intervalo. Figura 11.128: Monitor da colheitadeira

12. Após finalizar da calibração, configurações específicas
de operação da colheitadeira precisam ser feitas para
garantir a operação adequada em campo.

11.8.3 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura
da plataforma

Também conhecido como ajuste de zona morta.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Para aumentar a sensibilidade da altura automática da plataforma, siga estes passos:
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1. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (A) no monitor. dIA
aparecerá no monitor.

2. Pressione o botão PARA CIMA (B) até que EO1
apareça no monitor e pressione ENTER (D). Este é o
ajuste da plataforma.

3. Pressione o botão PARA CIMA (B) ou PARA
BAIXO (C) até que 112 apareça no monitor. Esse é
ajuste da sua sensibilidade.

NOTA:
Quanto mais baixa a leitura maior será a
sensibilidade. Em geral, a variação operacional
ideal é entre 50 e 80.

4. Pressione ENTER (D) para selecionar 112 como
configuração da sensibilidade (isso permitirá alterar o
primeiro dígito da sequência numérica).

5. Pressione o botão UP (B) ou DOWN (C) até que o
número desejado seja mostrado, e então pressione o
botão CAL (E). Isto trará o segundo dígito. Repita este
procedimento até obter a configuração desejada.

6. Pressione ENTER (D) pra gravar as alterações.

NOTA:
Os números retratados nas telas nestas
ilustrações são apenas para fins de
referência; eles não pretendem representar
as configurações específicas para o seu
equipamento.

Figura 11.129: Monitor da colheitadeira
John Deere

11.8.4 Ajuste do limite de velocidade da válvula de descida

Esse procedimento explica como ajustar o ponto no qual a válvula restritora é aberta, permitindo o fluxo total
aos cilindros de elevação.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

214362 692 Revisão A



CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA (AHHC)

1. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (A) no monitor. dIA
aparecerá no monitor.

2. Pressione o botão PARA CIMA (B) até que EO1
apareça no monitor e pressione ENTER (C). Este é o
ajuste da plataforma.

3. Pressione o botão PARA CIMA (B) ou PARA BAIXO
até que 114 apareça na parte superior do monitor.
Esta é a configuração que ajusta o momento em que o
índice de queda brusca é iniciado com relação à zona
morta.

NOTA:
A configuração padrão é 100. Em geral, a faixa
operacional ideal fica entre 60 e 85.

4. Pressione ENTER (C) para selecionar 114 como
configuração do índice de queda brusca (isso permitirá
alterar o primeiro dígito da sequência numérica).

5. Pressione o botão UP (B) ou DOWN (E) até que o
número desejado seja mostrado, e então pressione o
botão CAL (D). Isto trará o segundo dígito. Repita este
procedimento até obter a configuração desejada.

6. Pressione ENTER (C) pra gravar as alterações.

NOTA:
Os números retratados nas telas nestas
ilustrações são apenas para fins de
referência; eles não pretendem representar
as configurações específicas para o seu
equipamento.

Figura 11.130: Monitor da colheitadeira
John Deere

11.8.5 Operação da altura automática da plataforma

Para operar a altura automática da plataforma, siga estas etapas:

IMPORTANTE:
Para desempenho adequado, desative o acumulador (A)
conforme descrito no manual do operador da plataforma.

Figura 11.131: Desativar acumulador
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1. Certifique-se de que as funções ALTURA DA
PLATAFORMA, CONTINUAR e CONTROLE ATIVO
DA PLATAFORMA estejam LIGADOS apertando os
botões no monitor superior. Os ícones aparecerão no
monitor com a mesma imagem exibida nos botões.
Isso indica que a altura automática da plataforma,
retomar e controle da plataforma ativo estão ligados.

• ALTURA ATIVA DA PLATAFORMA (A) está
indicada com uma flecha para cima e para baixo
na frente (A).

• CONTINUAR ALTURA DA PLATAFORMA (B) está
indicada com um diagrama da plataforma com uma
flecha curvada na frente (B).

Figura 11.132: Monitor do controle ativo da
plataforma

2. Assim que CONTINUAR ALTURA DA PLATAFORMA
e CONTROLE AUTOMÁTICO DA PLATAFORMA
estiverem LIGADOS, utilize os botões 2 (B) e 3 (C)
na alavanca hidrostática para ativar o controle da
plataforma.

NOTA:
O botão 1 (A) é reservado para RETOMAR
ALTURA AUTOMÁTICA, que retornará a
plataforma a uma certa altura, mas não
compensará automaticamente para a variação
do solo.

NOTA:
Para usar os botões, a colheitadeira e o sensor
de altura automática da plataforma devem
estar ligados e o interruptor da plataforma e do
alimentador deve estar acionado.

3. Pressione o botão que desejar usar e a plataforma se
posicionará na altura padrão.

Figura 11.133: Alavanca hidrostática

214362 694 Revisão A



CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA (AHHC)

4. Ajuste a plataforma para a pressão de solo desejada
girando o botão de controle da plataforma automática
localizado no canto superior direito do console (A).
Assim que tiver definido a pressão de solo desejada,
o controle automático de altura da plataforma manterá
constante a flutuação nesta pressão de solo (deverá
abaixar ou levantar o alimentador para compensar as
alterações na altura do solo).

NOTA:
Altura automática da plataforma é desenvolvida
para otimizar a flutuação ao cortar no solo.
Ela não funciona quando a barra de corte não
estiver no solo.

Figura 11.134: Indicador de controle automático
da plataforma

NOTA:
A pressão de solo ideal na maioria dos casos é
um número de separação no AHHC de erguer
a plataforma completamente do solo (B) e de
simplesmente estar apoiada no solo (A). Operar
em pressões mais pesadas pode desgastar,
prematuramente, a placa de desgaste da barra
de corte.

5. Os botões adicionais (2 ou 3) na alavanca hidrostática
são utilizadas para duas configurações diferentes
de pressão de solo. O botão de controle da altura
da plataforma no console irá trabalhar para o botão
específico que foi pressionado para ativar o controle
automático de altura da plataforma. Cada vez que
o botão é pressionado, a plataforma retorna para a
pressão de solo específica.

Figura 11.135: Caixa indicadora de flutuação
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11.8.6 Substituição do sensor do controle automático de altura da
plataforma (AHHC)

O sensor/potenciômetro do controle automático de altura da plataforma (AHHC) envia um sinal para a
colheitadeira permitindo que ela mantenha uma altura de corte e otimize a flutuação conforme a plataforma segue
o contorno do solo. Para substituir o sensor do AHHC, siga estes passos:

1. Desconecte o chicote elétrico do sensor existente (A).

2. Remova as duas porcas e parafusos (B) que fixam o
sensor ao suporte e remova o sensor (A).

Figura 11.136: Sensor AHHC

IMPORTANTE:
Para evitar danos ao novo sensor, instale-o conforme
segue:

3. Posicione o braço de controle do sensor (A) contra o
batente (B).

4. Instale o novo sensor (C) no braço de ligação com o
bujão do cabo de forma que não fique voltado para o
batente.

5. Pré-tensione a mola interna do sensor girando o
sensor (C) até que os orifícios dos parafusos estejam
alinhados com os orifícios no suporte.

Figura 11.137: Sensor AHHC

6. Fixe o novo sensor (A) no suporte com dois parafusos
e porcas (B).

Figura 11.138: Sensor AHHC
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7. Assegure-se de que a ligação (A) esteja operando
livremente (a seta indica o intervalo aproximado).

8. Reconecte o chicote elétrico ao bujão (B) no sensor.

9. Verifique a faixa de tensão do novo sensor e ajuste se
necessário.

Figura 11.139: Intervalo do sensor AHHC
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11.9 Colheitadeiras John Deere Série 60

11.9.1 Verificação da variação de tensão da cabine da colheitadeira (John
Deere Série 60)

A saída do sensor de altura de plataforma automática deve estar dentro de um intervalo específico ou a função não
será executada adequadamente.

Colheitadeira Limite inferior de tensão
Limite superior de

tensão
Variação mínima

John Deere Série 60 0,7 V 4,3 V 3,0 V

Verifique a faixa de tensão de saída do sensor da cabine da colheitadeira de acordo com as instruções que se
seguem.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e destrave a flutuação do adaptador.

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.140: Trava de flutuação
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3. Ajuste o suporte de tensão de cabo (B) (se necessário)
até que o ponteiro (A) do indicador de flutuação esteja
no "0".

Figura 11.141: Caixa indicadora da flutuação

Figura 11.142: Monitor da colheitadeira John Deere

4. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (D) no monitor – DIA é exibido no monitor.

5. Pressione o botão UP (A) até que EO1 apareça no monitor – esse é o ajuste da plataforma.

6. Pressione o botão ENTER (C).

7. Pressione o botão UP (A) ou DOWN (B) até que "24" apareça na parte superior do monitor – essa é a leitura
da tensão do sensor.

8. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja destravada.

9. Dê partida na colheitadeira e abaixe totalmente o alimentador até o solo.
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NOTA:
Pode ser necessário manter o botão PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por alguns segundos
para garantir que o alimentador esteja totalmente baixado.

10. Verifique a leitura do sensor no monitor.

11. Levante a plataforma de modo que apenas se eleve do solo e verifique novamente a leitura do sensor.

12. Se a tensão do sensor não estiver dentro dos limites inferior e superior ou se o intervalo entre os limites inferior
e superior for insuficiente, consulte 11.1.2 Ajuste de limite de tensão, página 627.

11.9.2 Calibração do controle automático de altura da plataforma (John
Deere Série 60)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo desejado da plataforma. Consulte Ângulo da Plataforma no Manual do Operador
da Plataforma para mais instruções.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Apoie a plataforma sobre os batentes inferiores e destrave o flutuador do adaptador.

3. Coloque as asas na posição travada.

4. Dê a partida na colheitadeira.

214362 700 Revisão A



CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA (AHHC)

5. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (A) no monitor. DIA
aparece no monitor.

6. Pressione o botão CAL (B). DIA-CAL aparece no
monitor.

Figura 11.143: Monitor da colheitadeira
John Deere

7. Pressione o botão UP ou DOWN até que HDR apareça
no monitor.

8. Pressione o botão ENTER. HDR H-DN aparece no
monitor.

Figura 11.144: Monitor da colheitadeira
John Deere

9. Abaixe completamente o alimentador até o solo.

NOTA:
Pode ser necessário manter o botão
PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por
alguns segundos para garantir que o alimentador
esteja totalmente baixado.
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10. Pressione o botão CAL (A) para gravar a calibração da
plataforma. HDR H-UP aparece no monitor.

11. Levante a plataforma a 91,4 cm (três pés) acima do
solo, e pressione o botão CAL (A). EOC aparece no
monitor.

12. Pressione o botão ENTER (B) para gravar a calibração
da plataforma. O sistema AHHC agora está calibrado.

NOTA:
Se um código de erro aparecer durante a
calibração, o sensor estará fora da faixa de
tensão e exigirá ajustes. Consulte 11.9.1
Verificação da variação de tensão da cabine da
colheitadeira (John Deere Série 60), página 698.

NOTA:
Após a finalização da calibração, ajuste as
configurações de operação da colheitadeira para
garantir a operação adequada em campo.

Figura 11.145: Monitor da colheitadeira
John Deere

11.9.3 Desligamento do acumulador (John Deere Série 60)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (A) no monitor. DIA
aparecerá no monitor.

2. Pressione o botão PARA CIMA (B) até que EO1
apareça no monitor e pressione ENTER (D). Este é o
ajuste da plataforma.

3. Pressione o botão UP (B) ou DOWN (C) até que 132
apareça na parte superior do monitor. Esta é a leitura
do acumulador.

4. Pressione ENTER (D) para selecionar 132 como a
leitura do acumulador (isso permitirá alterar a exibição
para um número de três dígitos, a fim de que ele tenha
um "0", por exemplo,"x0x").

5. Pressione o botão PARA CIMA (B) ou PARA
BAIXO (C) até que o número desejado seja mostrado
e então pressione o botão CAL (E).

6. Pressione ENTER (D) para gravar as alterações. O
acumulador está agora desativado.

Figura 11.146: Monitor da colheitadeira
John Deere
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11.9.4 Configurar sensibilidade de altura da plataforma para 50 (John
Deere Série 60)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

Para definir a detecção da altura da plataforma de grãos,
siga estas etapas:

1. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (A) no monitor. DIA
aparecerá no monitor.

2. Pressione o botão UP (B) até que EO1 apareça no
monitor e pressione ENTER (D). Este é o ajuste da
plataforma.

3. Pressione o botão UP (B) ou DOWN (C) até que 128
apareça na parte superior do monitor. Esta é a leitura
do sensor.

4. Pressione ENTER (D) para selecionar 128 como a
leitura do sensor (isso permitirá a alteração do monitor
para um número de três dígitos contendo 50).

5. Pressione o botão PARA CIMA (B) ou PARA
BAIXO (C) até que o número desejado seja mostrado
e então pressione o botão CAL (E).

6. Pressione ENTER (D) pra gravar as alterações. Agora
a altura está configurada.

Figura 11.147: Monitor da colheitadeira
John Deere

NOTA:
NÃO utilize a função de flutuação ativa da
plataforma (A) combinada ao controle automático da
altura da plataforma (AHHC) MacDon. Um sistema
neutralizará o outro. O símbolo da plataforma (B) no
monitor NÃO deve exibir uma linha ondulada abaixo
dele e deve aparecer exatamente como mostrado
na ilustração 11.148: Monitor da colheitadeira
John Deere, página 703do monitor de controle ativo
da plataforma.

Figura 11.148: Monitor da colheitadeira
John Deere
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11.9.5 Configuração da sensibilidade do controle de altura automática
da plataforma (John Deere Série 60)

Também conhecido como ajuste de zona morta.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (A) no monitor. DIA
aparecerá no monitor.

2. Pressione o botão PARA CIMA (B) até que EO1
apareça no monitor e pressione ENTER (D). Este é o
ajuste da plataforma.

3. Pressione o botão UP (B) ou DOWN (C) até
que 112 apareça no monitor. Esse é ajuste da
sua sensibilidade.

NOTA:
Quanto mais baixa a leitura maior será a
sensibilidade. Em geral, a variação operacional
ideal é entre 50 e 80.

4. Pressione ENTER (D) para selecionar 112 como
configuração da sensibilidade (isso permitirá alterar o
primeiro dígito da sequência numérica).

5. Pressione o botão UP (B) ou DOWN (C) até que o
número desejado seja mostrado, e então pressione o
botão CAL (E). Isto trará o segundo dígito. Repita este
procedimento até obter a configuração desejada.

6. Pressione ENTER (D) pra gravar as alterações.

NOTA:
Os números retratados nas telas nestas
ilustrações são apenas para fins de
referência; eles não pretendem representar
as configurações específicas para o seu
equipamento.

Figura 11.149: Monitor da colheitadeira
John Deere

11.9.6 Ajuste do limite de velocidade da válvula de descida (John Deere
Série 60)

Esse procedimento explica como ajustar o ponto no qual a válvula restritora é aberta, permitindo o fluxo total
aos cilindros de elevação.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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1. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (A) no monitor. DIA
aparecerá no monitor.

2. Pressione o botão PARA CIMA (B) até que EO1
apareça no monitor e pressione ENTER (C). Este é o
ajuste da plataforma.

3. Pressione o botão UP (B) ou DOWN (C) até que
114 apareça na parte superior do monitor. Esta é a
configuração que ajusta o momento em que o índice
de queda brusca é iniciado com relação à zona morta.

NOTA:
A configuração padrão é 100. Em geral, a faixa
operacional ideal fica entre 60 e 85.

4. Pressione ENTER (C) para selecionar 114 como
configuração do índice de queda brusca (isso permitirá
alterar o primeiro dígito da sequência numérica).

5. Pressione o botão UP (B) ou DOWN (E) até que o
número desejado seja mostrado, e então pressione o
botão CAL (D). Isto trará o segundo dígito. Repita este
procedimento até obter a configuração desejada.

6. Pressione ENTER (C) pra gravar as alterações.

NOTA:
Os números retratados nas telas nestas
ilustrações são apenas para fins de
referência; eles não pretendem representar
as configurações específicas para o seu
equipamento.

Figura 11.150: Monitor da colheitadeira
John Deere
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11.10 Colheitadeiras John Deere Série 70

11.10.1 Verificação da variação de tensão da cabine da colheitadeira (John
Deere Série 70)

A saída do sensor de altura de plataforma automática deve estar dentro de um intervalo específico ou a função não
será executada adequadamente.

Colheitadeira Limite inferior de tensão
Limite superior de

tensão
Variação mínima

John Deere Série 70 0,7 V 4,3 V 3,0 V

Verifique a faixa de tensão de saída do sensor da cabine da colheitadeira de acordo com as instruções que se
seguem.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e destrave a flutuação do adaptador.

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.151: Trava de flutuação
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3. Ajuste o suporte de tensão de cabo (B) (se necessário)
até que o ponteiro (A) do indicador de flutuação esteja
no "0".

Figura 11.152: Caixa indicadora da flutuação

4. Pressione o botão PÁGINA INICIAL (A) na página
principal do monitor da colheitadeira.

Figura 11.153: Monitor da colheitadeira
John Deere

5. Assegure-se de que os três ícones (A) retratados
na ilustração à direita apareçam no monitor da
colheitadeira.

Figura 11.154: Monitor da colheitadeira
John Deere
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6. Use o botão de navegação (A) para destacar o ícone
do meio (o "i" verde) e pressione o botão de marca
de seleção (B) para selecionar. Centro de mensagens
será exibido.

Figura 11.155: Console de controle da
colheitadeira John Deere

7. Utilize o botão de navegação para destacar
ABORDAGENS DE DIAGNÓSTICO (A) da coluna à
direita e selecione-o pressionando o botão de marca
de seleção.

8. Use o botão de navegação para destacar a caixa
suspensa (B) e pressione o botão de marca de seleção
para selecionar a mesma.

Figura 11.156: Monitor da colheitadeira
John Deere

9. Utilize o botão de navegação para destacar VEÍCULO
LC 1.001 (A) e pressione o botão de marca de seleção
para selecioná-lo.

Figura 11.157: Monitor da colheitadeira
John Deere
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10. Utilize o botão de navegação para destacar a seta para
baixo (A) e pressione o botão de marca de seleção
para navegar pela lista até que DADOS 029 (B) seja
exibido e a leitura da tensão (C) apareça no monitor
da colheitadeira.

Figura 11.158: Monitor da colheitadeira
John Deere

11. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja destravada.

12. Dê partida na colheitadeira e baixe totalmente o alimentador até o solo.

NOTA:
Pode ser necessário manter o botão PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por alguns segundos
para garantir que o alimentador esteja totalmente baixado.

13. Verifique a leitura do sensor no monitor.

14. Levante a plataforma de modo que apenas se eleve do solo e verifique novamente a leitura do sensor.

15. Se a tensão do sensor não estiver dentro dos limites inferior e superior ou se o intervalo entre os limites inferior
e superior for insuficiente, consulte 11.1.2 Ajuste de limite de tensão, página 627.

11.10.2 Calibração de velocidade do alimentador (John Deere Série 70)

A velocidade do alimentador deve ser calibrada antes de se calibrar o sistema de controle automático de altura da
plataforma (AHHC). Consulte o manual do operador da colheitadeira para instruções.

11.10.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (John
Deere Série 70)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo desejado da plataforma. Consulte Ângulo da Plataforma no Manual do Operador
da Plataforma para mais instruções.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.
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2. Apoie a plataforma sobre os batentes inferiores e destrave o flutuador do adaptador.

3. Posicione as asas na posição travada (apenas para FD75).

4. Dê a partida na colheitadeira.

5. Pressione o quarto botão da esquerda ao longo da
parte superior do monitor (A) para selecionar o ícone
que mostra um livro aberto com uma chave sobre
ele (B).

6. Pressione o botão superior (A) pela segunda vez para
entrar no modo de diagnósticos e calibragem.

Figura 11.159: Monitor da colheitadeira
John Deere

7. Selecione PLATAFORMA na caixa (A) rolando para
baixo até a caixa usando o botão de rolagem e, em
seguida, pressione o botão da marca de seleção
(manopla e botão são exibidos na figura11.161:
Console de controle da colheitadeira John Deere,
página 711).

8. Role para baixo até o ícone inferior direito que
se assemelha a uma seta em um diamante (B) e
pressione o botão marca de seleção para selecioná-lo.

Figura 11.160: Monitor da colheitadeira
John Deere
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Figura 11.161: Console de controle da
colheitadeira John Deere
A - Barra de rolagem B - Botão de seleção

9. Siga os passos listados no monitor da colheitadeira
para fazer a calibração.

NOTA:
Caso um código de erro surja na tela, o sensor
não está no intervalo correto de funcionamento.
Consulte 11.10.1 Verificação da variação de
tensão da cabine da colheitadeira (John Deere
Série 70), página 706 para verificar e ajustar o
intervalo.

11.10.4 Configuração da sensibilidade do controle de altura automática
da plataforma (John Deere Série 70)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione o botão (A) duas vezes e a configuração
da sensibilidade aparecerá no monitor da colheitadeira
(quanto menor a leitura, mais baixa é a sensibilidade).

2. Utilize o botão de navegação (B) para ajustar a
configuração da sensibilidade. O ajuste será gravado
automaticamente.

NOTA:
Se a página permanecer inativa por um
curto período de tempo, ela retornará
automaticamente para a página anterior.
Pressionando o botão de seleção (C) também
retornará o monitor da colheitadeira para a
página anterior. Figura 11.162: Console de controle da

colheitadeira John Deere
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NOTA:
Os números exibidos nas telas nestas ilustrações
são apenas para fins de referência; eles não
pretendem representar as configurações específicas
para o seu equipamento.

Figura 11.163: Monitor da colheitadeira John
Deere

11.10.5 Ajuste de variação de elevação/descida manual da plataforma
(John Deere Série 70)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione o botão (A) e a configuração atual da
variação de elevação/descida aparecerá no monitor
(quanto menor a leitura, mais lenta é a variação).

2. Utilize o botão de navegação (B) para ajustar a
variação. O ajuste será gravado automaticamente.

NOTA:
Se a página permanecer inativa por um
curto período de tempo, ela retornará
automaticamente para a página anterior.
Pressionar o botão de seleção de marca (C)
também retornará o monitor para a página
anterior.

Figura 11.164: Console de controle da
colheitadeira John Deere
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NOTA:
Os números exibidos nas telas nestas ilustrações
são apenas para fins de referência; eles não
pretendem representar as configurações específicas
para o seu equipamento.

Figura 11.165: Monitor da colheitadeira
John Deere
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11.11 Colheitadeiras John Deere Série S e T

11.11.1 Verificação da variação de tensão da cabine da colheitadeira (John
Deere Série S)

A saída do sensor de altura de plataforma automática deve estar dentro de um intervalo específico ou a função não
será executada adequadamente.

Colheitadeira Limite inferior de tensão
Limite superior de

tensão
Variação mínima

John Deere Série T e S 0,7 V 4,3 V 3,0 V

Verifique a faixa de tensão de saída do sensor da cabine da colheitadeira de acordo com as instruções que se
seguem.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e destrave a flutuação do adaptador.

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.166: Trava de flutuação
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3. Ajuste o suporte de tensão de cabo (B) (se necessário)
até que o ponteiro (A) do indicador de flutuação esteja
no "0".

Figura 11.167: Caixa indicadora da flutuação

4. Pressione o botão CALIBRAÇÃO (A) na página
principal do monitor da colheitadeira. A página
CALIBRAÇÃO aparecerá.

Figura 11.168: Monitor da colheitadeira
John Deere

5. Pressione o ícone LEITURAS DE DIAGNÓSTICO (A)
na página CALIBRAÇÃO. A página LEITURAS DE
DIAGNÓSTICO aparece. Essa página fornece
acesso às calibrações, às opções da plataforma e às
informações sobre diagnóstico.

Figura 11.169: Monitor da colheitadeira
John Deere
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6. Selecione RETOMAR AHHC (A) e a lista de opções de
calibração será exibida.

Figura 11.170: Monitor da colheitadeira
John Deere

7. Selecione a opção DETECÇÃO DE AHHC.

8. Pressione o ícone similar a uma seta em uma caixa
(A). O menu de DETECÇÃO DE AHHC aparecerá e
cinco páginas de informações serão exibidas.

Figura 11.171: Monitor da colheitadeira
John Deere

9. Pressione o ícone (A) até que apareça "Página 5"
próximo ao topo da tela e as seguintes leituras do
sensor sejam exibidas:

• ALTURA DA PLATAFORMA ESQUERDA

• ALTURA DA PLATAFORMA CENTRAL

• ALTURA DA PLATAFORMA DIREITA

Uma leitura aparece somente do sensor de altura
da plataforma central. Na plataforma MacDon, há
somente um sensor localizado na caixa indicadora de
flutuação, em cima do CA25.

Figura 11.172: Monitor da colheitadeira
John Deere
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10. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja
destravada.

11. Dê partida na colheitadeira e baixe totalmente o
alimentador até o solo.

NOTA:
Pode ser necessário manter o botão
PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por
alguns segundos para garantir que o alimentador
esteja totalmente baixado.

12. Verifique a leitura do sensor no monitor.

13. Se a tensão do sensor não estiver dentro dos limites
inferior e superior ou se o intervalo entre os limites
inferior e superior for insuficiente, consulte 11.1.2
Ajuste de limite de tensão, página 627.

11.11.2 Calibração do intervalo de inclinação dianteiro/traseiro do
alimentador (John Deere Série S)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo desejado da plataforma. Consulte Ângulo da Plataforma no Manual do Operador
da Plataforma para mais instruções.

Esse procedimento aplica-se apenas para os modelos do ano 2015 e posteriores das colheitadeiras John Deere
Série S.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

A inclinação do avanço-recuo do alimentador é controlada
pelos botões (C) e (D) na parte traseira do manípulo
hidráulico.

Figura 11.173: Manopla hidráulica John Deere
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NOTA:
Os controle de inclinação do avanço-recuo do
alimentador podem ser alterados para trabalhar com
os botões E e F pressionando o ícone do manopla
hidráulica (A) e, em seguida, selecionando INCLINAÇÃO
DO AVANÇO-RECUO DO ALIMENTADOR a partir do
menu suspenso (B) no monitor da colheitadeira.

Figura 11.174: Monitor da colheitadeira
John Deere

Para calibrar a variação de inclinação do avanço-recuo do
alimentador, siga estes passos:

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Apoie a plataforma sobre os batentes inferiores e
destrave o flutuador do adaptador.

3. Coloque as asas na posição travada.

4. Pressione o botão DIAGNÓSTICO (A) na página
principal do monitor da colheitadeira. A página
CALIBRAÇÃO é exibida.

Figura 11.175: Monitor da colheitadeira
John Deere
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5. Selecione o menu suspenso CALIBRAÇÕES (A) para
visualizar a lista de opções de calibração.

Figura 11.176: Monitor da colheitadeira
John Deere

6. Pressione a seta (A) para percorrer as opções de
calibração e selecione VARIAÇÃO DA INCLINAÇÃO
DO AVANÇO-RECUO DO ALIMENTADOR.

Figura 11.177: Monitor da colheitadeira
John Deere

7. Pressione o ícone ENTER (A).

Figura 11.178: Monitor da colheitadeira
John Deere
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8. Siga as instruções exibidas na tela da colheitadeira.
Conforme prosseguir pelo procedimento de
calibração, o monitor será atualizado automaticamente
para exibir o próximo passo.

NOTA:
Se um código de erro aparecer durante a
calibração, o sensor estará fora da faixa de
tensão e exigirá ajustes. Consulte 11.11.1
Verificação da variação de tensão da cabine da
colheitadeira (John Deere Série S), página 714.

Figura 11.179: Monitor da colheitadeira
John Deere

11.11.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (John
Deere Série S)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo desejado da plataforma. Consulte Ângulo da Plataforma no Manual do Operador
da Plataforma para mais instruções.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Apoie a plataforma sobre os batentes inferiores e destrave o flutuador do adaptador.

3. Coloque as asas na posição travada.

4. Pressione o ícone DIAGNÓSTICO (A) na página
principal do monitor. A página CALIBRAÇÃO
aparecerá.

Figura 11.180: Monitor da colheitadeira
John Deere
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5. Selecione FOLGA DA DEBULHADORA (A) e será
exibida uma lista de opções para calibração.

Figura 11.181: Monitor da colheitadeira
John Deere

6. Selecione VELOCIDADE DO ALIMENTADOR (A)
e calibre.

7. Selecione PLATAFORMA (B) e calibre.

Figura 11.182: Monitor da colheitadeira
John Deere

8. Pressione o ícone (A) com VELOCIDADE DO
ALIMENTADOR ou PLATAFORMA selecionado e o
ícone ficará verde.

Figura 11.183: Monitor da colheitadeira
John Deere
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9. Clique no botão (A) e as instruções serão exibidas na
tela para orientá-lo durante as etapas de calibração
restantes.

NOTA:
Se um código de erro aparecer durante a
calibração,um dos sensoresestará(ão) fora da
faixa de tensão e será necessário fazer alguns
ajustes. Consulte 11.1.2 Ajuste de limite de
tensão, página 627.

Figura 11.184: Monitor da colheitadeira
John Deere

11.11.4 Configuração da sensibilidade do controle de altura automática
da plataforma (John Deere Série S)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione o botão (A) duas vezes e a configuração
atual da sensibilidade aparecerá no monitor da
colheitadeira.

Figura 11.185: Centro de comando da
colheitadeira John Deere
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2. Pressione o ícone "-" ou "+" (A) para ajustar as
variações.

NOTA:
Os números retratados nas telas nestas
ilustrações são apenas para fins de
referência; eles não pretendem representar
as configurações específicas para o seu
equipamento.

Figura 11.186: Monitor da colheitadeira
John Deere

11.11.5 Ajuste da variação de elevação/descida manual da colheitadeira
(John Deere Série S)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione o botão (A) e a configuração atual da
sensibilidade aparecerá no monitor.

Figura 11.187: Centro de comando da
colheitadeira John Deere
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2. Pressione o ícone "-" ou "+" (A) para ajustar as
variações.

NOTA:
Os números retratados nas telas nestas
ilustrações são apenas para fins de
referência; eles não pretendem representar
as configurações específicas para o seu
equipamento.

Figura 11.188: Monitor da colheitadeira
John Deere

NOTA:
A pressão de solo ideal, na maioria dos casos, é um
número (na caixa do indicador de flutuação) acima
da plataforma suspensa do solo. Por exemplo,
se o ponteiro do indicador de flutuação (A) estiver
na posição 0 com a plataforma suspensa do solo,
então a pressão de solo ideal será atingida com o
ponteiro na posição 1. Operar em pressões mais
pesadas pode desgastar, prematuramente, a placa
de desgaste da barra de corte.

Figura 11.189: Caixa indicadora da flutuação

11.11.6 Configurações predefinidas de altura de corte (John Deere Série S)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione o ícone COLHEITADEIRA -
CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA (A) na
página principal. A página COLHEITADEIRA –
CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA é exibida. Esta
página é utilizada para definir diversas configurações
da plataforma tais como velocidade, largura da
plataforma e altura do alimentador para a acoplamento
do medidor de acres.

Figura 11.190: Monitor da colheitadeira
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2. Selecione o ícone COLHEITADEIRA -
CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA AHC (A).
A tela COLHEITADEIRA – CONFIGURAÇÃO DA
PLATAFORMA AHC será exibida.

Figura 11.191: Monitor da colheitadeira

3. Selecione os ícones superior esquerdo (A) e superior
central (B) para o sensor automático de altura e retorne
ao corte.

Figura 11.192: Monitor da colheitadeira

4. Selecione uma configuração adequada de pressão de
solo. Pré-configure o botão 2 (B) no joystick para
um ajuste leve da pressão do solo em condições de
solo lamacento ou macio, ou o botão 3 (C) para uma
pressão de solo pesada, em condições de solo mais
duras e uma velocidade de solo mais rápida.

NOTA:
A configuração do botão 1 (A) deve ser usada
para levantar a plataforma em manobras e não
é utilizada para o corte no solo.

Figura 11.193: Botões do controle
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NOTA:
A pressão de solo ideal, na maioria dos casos, é um
número (na caixa do indicador de flutuação) acima
da plataforma suspensa do solo. Por exemplo,
se o ponteiro do indicador de flutuação (A) estiver
na posição 0 com a plataforma suspensa do solo,
então a pressão de solo ideal será atingida com o
ponteiro na posição 1. Operar em pressões mais
pesadas pode desgastar, prematuramente, a placa
de desgaste da barra de corte.

Figura 11.194: Caixa indicadora da flutuação

5. Use o botão de controle (A) para navegar pelas
diferentes opções de botão.

Figura 11.195: Console de controle da
colheitadeira

NOTA:
Quando o AHHC estiver engatado, o ícone AHHC (A)
será exibido no monitor e o número indicando qual
botão foi pressionado (B) será exibido na tela.

Figura 11.196: Monitor da colheitadeira
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11.12 Colheitadeiras Lexion Série 500

11.12.1 Requisitos de tensão do sensor de altura automático da plataforma

A saída do sensor de altura de plataforma automática deve estar dentro de um intervalo de tensão específico ou a
função não será executada adequadamente.

Colheitadeira
Limite mínimo de tensão

(+/- 0,2)
Limite máximo de tensão

(+/- 0,2)
Diferença mínima de

variação

Lexion Séries
500/600/700

0,7 V 4,3 V 2,5 V

Verifique a faixa de tensão de saída do indicador de flutuação de acordo com as instruções que seguem.

11.12.2 Verificação da variação de tensão de saída do sensor

A saída do sensor de altura de plataforma automática deve estar dentro de um intervalo de tensão específico para
desempenho adequado da função. Para verificar a faixa de tensão de saída do sensor, siga estes passos:

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e posicione-a sobre os apoios de segurança. Destrave
o adaptador da flutuação.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes inferiores nos próximos dois passos, a tensão pode sair da
faixa durante a operação, causando o mau funcionamento do sistema de AHHC.

2. O ponteiro (A) na caixa indicadora de flutuação deve
estar apontando para 0. Se não estiver, ajuste o
suporte tensor de cabo (B) até que o ponteiro (A) na
caixa do indicador de flutuação esteja na posição 0.

Figura 11.197: Indicador de flutuação com
sensor de controle automático de altura
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3. Meça a tensão entre os fios de aterramento e de sinal
no sensor de AHHC na caixa do indicador de flutuação
com um voltímetro (A).

NOTA:
A leitura de tensão deve estar abaixo de 4,3 V.

Figura 11.198: Leitura do Indicador de
Flutuação 1 V

4. Abaixe completamente o alimentador da colheitadeira
até que o adaptador não esteja mais apoiando a
plataforma. A leitura do indicador de flutuação
deve ser 4

NOTA:
Pode ser necessário manter o botão
PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por
alguns segundos para garantir que o alimentador
esteja totalmente abaixado.

5. Meça a tensão entre os fios de aterramento e de sinal
no sensor de AHHC na caixa do indicador de flutuação
com um voltímetro (A). Deve ficar no limite inferior de
tensão para a colheitadeira: 0,7 V.

6. Se o sensor de tensão não estiver dentro dos limites
inferior e superior, ou se o intervalo entre ambos for
menor do que 3,0 V, será necessário fazer ajustes de
acordo com Ajuste de limite de tensão, página 729.

Figura 11.199: Leitura do Indicador de
Flutuação 4,3 V
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Ajuste de limite de tensão

1. Para ajustar o limite superior de tensão:

a. Estenda completamente o ângulo dos dedos
duplos. O ângulo da plataforma deve estar em D.

b. Posicione a plataforma a 150-254 mm (6-10 pol.)
acima do solo. O indicador de flutuação deve estar
em 0.

c. Afrouxe os parafusos de montagem dos
sensores (A).

d. Deslize o suporte de montagem do sensor (B) para
a direita para aumentar o limite superior de tensão
e para a esquerda para reduzi-lo.

e. Aperte os parafusos de montagem dos
sensores (A).

2. Para ajustar o limite inferior de tensão:

a. Estenda completamente a união central (ou seja,
aumente o ângulo da plataforma/dedos duplos ao
máximo). O indicador de ângulo da plataforma
deve estar em D.

b. Abaixe a plataforma totalmente até o solo. O
indicador de flutuação deve estar em 4.

c. Afrouxe os parafusos de montagem (C) do
potenciômetro.

d. Gire o potenciômetro (D) no sentido horário para
aumentar o limite inferior de tensão e no sentido
anti-horário para reduzi-lo.

e. Aperte os parafusos de montagem (C) do
potenciômetro.

3. Quando as leituras estiverem dentro da faixa
adequada, o controle automático de altura pode ser
calibrado.

Figura 11.200: Montagem para sensor do AHHC

11.12.3 Calibração do sistema automático de altura da plataforma

O procedimento de calibração determina os limites do sensor automático de altura da plataforma.

Calibre o sistema automático de altura da plataforma após a instalação inicial da plataforma e após a substituição ou
ajuste de qualquer componente do sistema de altura da plataforma. Se o sistema não funcionar, calibre novamente.
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Calibração do controle automático de altura da plataforma (Challenger série 500)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo desejado da plataforma. Consulte Ângulo da Plataforma no Manual do Operador
da Plataforma para mais instruções.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Use as teclas "<" (A) ou ">" (B) para selecionar
PLATAFORMA AUTOMÁTICA e pressione a tecla
OK (C). A página "E5" mostra se a altura automática
da plataforma está ligada ou desligada.

Figura 11.201: Controles da
colheitadeira Lexion

3. Use as teclas "-" (A) ou "+" (B) para ligar o AHHC e
pressione a tecla OK (C).

4. Engate o mecanismo de debulha e a plataforma.

Figura 11.202: Controles da
colheitadeira Lexion
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5. Use as teclas "<" ou ">" para selecionar os LIMITES
DE ALTURA DE CORTE e pressione OK.

6. Siga os procedimentos exibidos na tela para
programar os limites superiores e inferiores da
plataforma em CEBIS (Sistema eletrônico de
informação de bordo CLAAS).

Figura 11.203: Monitor da colheitadeira Lexion

7. Use as teclas "<" ou ">" para selecionar
SENSIBILIDADE CAC e pressione OK.

NOTA:
A configuração da sensibilidade do sistema
AHHC influencia a velocidade de reação do
AHHC na plataforma.

8. Utilize a tecla “-” ou a tecla “+” para alterar as
configurações de velocidade de reação e pressione a
tecla OK.

Figura 11.204: Monitor da colheitadeira Lexion

9. Use a linha (A) ou o valor (B) para determinar as
configurações de sensibilidade.

NOTA:
A configuração pode ser ajustada de 0-100%.
Quando a sensibilidade é ajustada em 0%, os
sinais das faixas de detecção não têm efeito
sobre o ajuste automático da altura de corte.
Quando a sensibilidade é ajustada em 100%, os
sinais das faixas de detecção têm efeito máximo
sobre o ajuste automático da altura de corte. O
ponto de partida recomendado é 50%.

Figura 11.205: Monitor da colheitadeira Lexion
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11.12.4 Requisitos de tensão do sensor de altura automático da plataforma

A saída do sensor de altura de plataforma automática deve estar dentro de um intervalo de tensão específico ou a
função não será executada adequadamente.

Colheitadeira
Limite mínimo de tensão

(+/- 0,2)
Limite máximo de tensão

(+/- 0,2)
Diferença mínima de

variação

Lexion Séries
500/600/700

0,7 V 4,3 V 2,5 V

Verifique a faixa de tensão de saída do indicador de flutuação de acordo com as instruções que seguem.

11.12.5 Configuração de altura de corte (Lexion Série 500)

As alturas de corte podem ser programadas nos sistemas de altura de corte predefinida e de contorno automático.
Utilize o sistema de configuração de altura de corte predefinido para alturas de corte acima de 150 mm (5,9 pol.) e
utilize o sistema de autocontorno para alturas de corte abaixo de 150 mm (5,9 pol.).

11.12.6 Configuração de predefinições de altura de corte (Lexion Série 500)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Acione o motor.

2. Ative a chave de habilitação da máquina.

3. Engate o mecanismo de debulha.

4. Engate a plataforma.

5. Pressione brevemente o botão (A) para ativar
o sistema de contorno automático ou pressione
brevemente o botão (B) para ativar a altura de corte
predefinida.

NOTA:
O botão (A) somente é utilizado com a função
controle automático de altura da plataforma
(AHHC). O botão (B) somente é utilizado com o
retorno para a função de corte.

Figura 11.206: Botões do controle
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6. Use a tecla "<" (C) ou a tecla ">" (D) para selecionar
a página de ALTURA DE CORTE e pressione a tecla
OK (E).

7. Utilize a tecla "-" (A) ou a tecla "+" (B) para configurar
a altura de corte desejada. Uma seta indica a altura
de corte selecionada na régua.

Figura 11.207: Controles da
colheitadeira Lexion

8. Pressione brevemente o botão (A) ou botão (B) para
selecionar o ponto de configuração.

9. Repita o Passo 7., página 733 para o ponto de
configuração.

Figura 11.208: Botões do controle

11.12.7 Configuração manual de altura de corte (Lexion Série 500)

Para configurar a altura de corte manualmente, siga estes passos:

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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1. Use o botão (A) para elevar a plataforma ou o botão (B)
para abaixar a plataforma à altura de corte desejada.

2. Pressione e segure o botão (C) por três segundos para
armazenar a altura de corte no Sistema eletrônico
de informações de bordo CLAAS (CEBIS). Um
alarme soará quando a nova configuração tiver sido
armazenada.

3. Se desejar, programe um segundo ponto de
configuração utilizando o botão (A) para levantar a
plataforma ou o botão (B) para baixá-la até a altura
de corte desejada e pressione por breves instantes
o botão (C) para armazenar o segundo ponto de
configuração no CEBIS. Um alarme soará quando a
nova configuração tiver sido armazenada.

NOTA:
Para cortes acima do solo, repita o passo1.,
página 734 e o use o botão (D) em vez do
botão (C) ao repetir o passo 2., página 734.

Figura 11.209: Botões do controle

11.12.8 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura da
plataforma (Lexion Série 500)

A configuração da sensibilidade do sistema de controle automático de altura da plataforma (AHHC) afeta a
velocidade de reação do AHHC na plataforma.

NOTA:
Os limites superior e inferior da plataforma devem ser programados no CEBIS antes de ajustar a sensibilidade
do sistema AHHC. A configuração pode ser ajustada de 0-100%. Quando a sensibilidade é ajustada em 0%,
os sinais das faixas de detecção não têm efeito sobre o ajuste automático da altura de corte. Quando a
sensibilidade é ajustada em 100%, os sinais das faixas de detecção têm efeito máximo sobre o ajuste automático
da altura de corte. O ponto de partida recomendado é 50%.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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1. Use a tecla "<" (C) ou a tecla ">" (D) para selecionar
SENSIBILIDADE CAC e pressione a tecla OK (E).

2. Use a tecla "-" (A) ou "+" (B) para alterar a configuração
de velocidade de reação e pressione a tecla OK (E).

Figura 11.210: Controles da
colheitadeira Lexion

3. Use a linha (A) ou o valor (B) para determinar as
configurações de sensibilidade.

Figura 11.211: Monitor da colheitadeira Lexion
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Figura 11.212: Fluxograma para configuração de sensibilidade do otimizador de flutuação
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11.12.9 Ajuste de velocidade automática do molinete (Lexion série 500)

A velocidade predefinida do molinete pode ser previamente configurada quando as funções de plataforma
automática forem ativadas. Siga estes passos para pré-definir a velocidade do molinete.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Utilize a tecla “<” ou a tecla “>” para selecionar a
JANELA DO MOLINETE. A janela E15 exibirá a
velocidade de avanço ou recuo atual do molinete em
relação à velocidade no solo.

Figura 11.213: Monitor da colheitadeira

2. Pressione a tecla OK (C) para abrir a janela
VELOCIDADE DO MOLINETE.

3. Utilize a tecla “-” (A) ou utilize a tecla “+” (B) para
configurar a velocidade do molinete em relação à
velocidade atual no solo. A janela E15 exibirá a
velocidade do molinete selecionada.

Figura 11.214: Controles da colheitadeira
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4. Se desejar, ajuste manualmente a velocidade do
molinete girando o seletor rotativo para a posição do
molinete (A) e, em seguida, utilizar as teclas - ou +
para selecionar a velocidade do molinete. A janela
E15 exibirá a velocidade do molinete selecionada.

Figura 11.215: Seletor rotativo da colheitadeira

5. Pressione e segure o botão (A) ou o botão (B) por três
segundos para armazenar a configuração no Sistema
eletrônico de informações de bordo CLAAS (CEBIS).
Um alarme soará quando a nova configuração tiver
sido armazenada.

NOTA:
Sempre que o botão (A) ou o botão (B) for
pressionado por 3 segundos, as posições atuais
para a velocidade do molinete e a altura de corte
serão armazenadas.

Figura 11.216: Botões do controle

214362 738 Revisão A



CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA (AHHC)

6. Utilize a tecla “<” ou a tecla “>” para selecionar a
JANELA DO MOLINETE. Quando a janela do molinete
for selecionada, a janela E15 mostrará a velocidade
de avanço ou retardo atual do molinete em relação à
velocidade do solo.

Figura 11.217: Monitor da colheitadeira

Figura 11.218: Monitor da colheitadeira

7. Pressione a tecla OK (E) e use a tecla "<" (C) ou a tecla
> (D) para selecionar a janela do AVANÇO-RECUO
DO MOLINETE.

8. Utilize a tecla "-" (A) ou a tecla "+" (B) para configurar
a posição do avanço-recuo do molinete.

Figura 11.219: Controles da colheitadeira
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NOTA:
A posição avanço-recuo do molinete também pode
ser ajustada usando um controle.

9. Pressione e segure o botão (C) ou o botão (D) por três
segundos para armazenar a configuração no CEBIS
(Sistema eletrônico de informações de bordo CLAAS).
Um alarme soará quando a nova configuração tiver
sido armazenada.

NOTA:
Sempre que o botão (C) ou o botão (D) for
pressionado por 3 segundos, as posições atuais
para a velocidade do molinete e a altura de corte
são armazenadas. Figura 11.220: Botões do controle
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11.13 Colheitadeiras Lexion Série 700

Esta seção aplica-se a colheitadeiras Lexion Série 700. Consulte 11.12 Colheitadeiras Lexion Série 500, página
727 para Lexion Série 500.

11.13.1 Requisitos de tensão do sensor de altura automático da plataforma

A saída do sensor de altura de plataforma automática deve estar dentro de um intervalo de tensão específico ou a
função não será executada adequadamente.

Colheitadeira
Limite mínimo de tensão

(+/- 0,2)
Limite máximo de tensão

(+/- 0,2)
Diferença mínima de

variação

Lexion Séries
500/600/700

0,7 V 4,3 V 2,5 V

Verifique a faixa de tensão de saída do indicador de flutuação de acordo com as instruções que seguem.

11.13.2 Verificação da variação de tensão de saída do sensor

A saída do sensor de altura de plataforma automática deve estar dentro de um intervalo de tensão específico para
desempenho adequado da função. Para verificar a faixa de tensão de saída do sensor, siga estes passos:

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e posicione-a sobre os apoios de segurança. Destrave
o adaptador da flutuação.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes inferiores nos próximos dois passos, a tensão pode sair da
faixa durante a operação, causando o mau funcionamento do sistema de AHHC.

2. O ponteiro (A) na caixa indicadora de flutuação deve
estar apontando para 0. Se não estiver, ajuste o
suporte tensor de cabo (B) até que o ponteiro (A) na
caixa do indicador de flutuação esteja na posição 0.

Figura 11.221: Indicador de flutuação com
sensor de controle automático de altura
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3. Meça a tensão entre os fios de aterramento e de sinal
no sensor de AHHC na caixa do indicador de flutuação
com um voltímetro (A).

NOTA:
A leitura de tensão deve estar abaixo de 4,3 V.

Figura 11.222: Leitura do Indicador de
Flutuação 1 V

4. Abaixe completamente o alimentador da colheitadeira
até que o adaptador não esteja mais apoiando a
plataforma. A leitura do indicador de flutuação
deve ser 4

NOTA:
Pode ser necessário manter o botão
PLATAFORMA PARA BAIXO pressionado por
alguns segundos para garantir que o alimentador
esteja totalmente abaixado.

5. Meça a tensão entre os fios de aterramento e de sinal
no sensor de AHHC na caixa do indicador de flutuação
com um voltímetro (A). Deve ficar no limite inferior de
tensão para a colheitadeira: 0,7 V.

6. Se o sensor de tensão não estiver dentro dos limites
inferior e superior, ou se o intervalo entre ambos for
menor do que 3,0 V, será necessário fazer ajustes de
acordo com Ajuste de limite de tensão, página 729.

Figura 11.223: Leitura do Indicador de
Flutuação 4,3 V
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Ajuste de limite de tensão

1. Para ajustar o limite superior de tensão:

a. Estenda completamente o ângulo dos dedos
duplos. O ângulo da plataforma deve estar em D.

b. Posicione a plataforma a 150-254 mm (6-10 pol.)
acima do solo. O indicador de flutuação deve estar
em 0.

c. Afrouxe os parafusos de montagem dos
sensores (A).

d. Deslize o suporte de montagem do sensor (B) para
a direita para aumentar o limite superior de tensão
e para a esquerda para reduzi-lo.

e. Aperte os parafusos de montagem dos
sensores (A).

2. Para ajustar o limite inferior de tensão:

a. Estenda completamente a união central (ou seja,
aumente o ângulo da plataforma/dedos duplos ao
máximo). O indicador de ângulo da plataforma
deve estar em D.

b. Abaixe a plataforma totalmente até o solo. O
indicador de flutuação deve estar em 4.

c. Afrouxe os parafusos de montagem (C) do
potenciômetro.

d. Gire o potenciômetro (D) no sentido horário para
aumentar o limite inferior de tensão e no sentido
anti-horário para reduzi-lo.

e. Aperte os parafusos de montagem (C) do
potenciômetro.

3. Quando as leituras estiverem dentro da faixa
adequada, o controle automático de altura pode ser
calibrado.

Figura 11.224: Montagem para sensor do AHHC

11.13.3 Calibração do sistema automático de altura da plataforma

O procedimento de calibração determina os limites do sensor automático de altura da plataforma.

Calibre o sistema automático de altura da plataforma após a instalação inicial da plataforma e após a substituição ou
ajuste de qualquer componente do sistema de altura da plataforma. Se o sistema não funcionar, calibre novamente.
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Calibração do controle automático de altura da plataforma (Lexion série 700)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D.. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo da plataforma desejado. Consulte Ângulo da Plataforma no Manual do Operador
da Plataforma para mais instruções.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja destravada.

3. Para calibrar o AUTOCONTORNO, use o botão
de controle (A) para navegar para a esquerda
e para a direita na linha superior até que o
ícone AUTOCONTORNO (B) esteja em destaque.
Pressione o botão de controle (A) para selecioná-lo.

Figura 11.225: Monitor, console e alavanca da
colheitadeira Lexion

4. Use o botão de controle (A) para destacar o ícone
que se assemelha a uma plataforma com as setas
para cima e para baixo (não mostradas) e pressione
o botão de controle (A) para selecioná-lo. O ícone
PLATAFORMA destacado (B) será exibido na tela.

Figura 11.226: Monitor, console e alavanca da
colheitadeira Lexion
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5. Com a letra A destacada ("B", na imagem à direita),
use o botão de controle (A) para destacar o ícone
que se assemelha a uma plataforma com as setas
para cima e para baixo (C) e pressione o botão de
controle (A) para selecioná-lo.

Figura 11.227: Monitor, console e alavanca da
colheitadeira Lexion

6. Após pressionar o botão de controle, a letra A e o
ícone de chave de fenda aparecerão na tela (como
mostrado).

7. Use o botão de controle (A) para mover e destacar o
ícone que se assemelha a uma chave de fenda (B).

8. Saia da cabine para engatar o separador e o
alimentador da colheitadeira.

9. Pressione o botão de controle (A) e um quadro com a
barra de progresso será exibido.

Figura 11.228: Monitor da colheitadeira,
console e

10. Levante totalmente o alimentador e o quadro da barra
de progresso avançará até 25% (A).

11. Abaixe completamente o alimentador até que a
plataforma pare de se mover. A flutuação da
plataforma deve ficar destravada, O gráfico da barra
de progresso avançará 50%.

12. Levante totalmente o alimentador uma segunda vez e
o quadro da barra de progresso avançará até 75%.

13. Abaixe totalmente o alimentador até que a plataforma
pare de se mover, e o quadro da barra de progresso
avançará até 100%.

Figura 11.229: Monitor, console e alavanca da
colheitadeira Lexion
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14. Assim que as calibrações forem concluídas, o quadro
da barra de progresso exibirá 100%. Agora o
procedimento de calibração está completo.

NOTA:
A qualquer momento durante a calibração,
se a tensão não estiver dentro do intervalo
0,5-4,5 Volts, o monitor indicará que o
procedimento de aprendizagem não foi
concluído.

NOTA:
Se a flutuação da plataforma estiver definida
como muito leve, uma mensagem de erro será
exibida. Se uma mensagem de erro aparecer,
afrouxe o flutuador três voltas completas dos
parafusos de ajuste para ajustar a flutuação para
aproximadamente 45-55 kg (100–125 lb.).

15. Agora o procedimento de calibração está completo.

Figura 11.230: Monitor da colheitadeira,
console e

11.13.4 Configuração de altura de corte (Lexion Série 700)

Para configurar a altura de corte, siga estes passos:

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Abaixe a plataforma para a altura de corte desejada ou
para a configuração de pressão de solo. O indicador
de flutuação (a caixa branca no topo do adaptador
CA25) deve ser configurado como1,5.

Figura 11.231: Caixa do indicador
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2. Empurre e segure o lado esquerdo da plataforma.
Levante e baixe o interruptor (A) até ouvir um assovio.

NOTA:
Duas alturas de corte diferentes podem ser
programadas.

Figura 11.232: Monitor, console e alavanca da
colheitadeira Lexion

11.13.5 Configuração da sensibilidade do controle automático da altura da
plataforma (Lexion Série 700)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas para aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste
documento. Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Use o botão de controle (A) para destacar o ícone
PLATAFORMA/MOLINETE (B) e pressione o botão
de controle (A) para selecioná-lo. A caixa de diálogo
PLATAFORMA/MOLINETE é aberta.

2. Selecione o ícone PLATAFORMA.

Figura 11.233: Monitor da colheitadeira,
console e alavanca de controle

214362 747 Revisão A



CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA (AHHC)

3. Selecione o ícone CONFIGURAÇÕES
DO PARÂMETRO PARA ACOPLAMENTO
DIANTEIRO (A). Uma lista de configurações aparece.

4. Selecione SENSIBILIDADE CAC (B) a partir da lista.

Figura 11.234: Monitor da colheitadeira,
console e alavanca de controle

5. Selecione o ícone SENSIBILIDADE CAC (A).

NOTA:
Para definir a sensibilidade, será necessário
alterar o AJUSTE DA ALTURA DE CORTE (B) a
partir do padrão "0". As configurações de 1 a 50
fornecem uma resposta mais rápida, enquanto
as definições de -1 a -50 fornecem uma resposta
mais lenta. Para obter melhores resultados, faça
os ajustes em incrementos de cinco.

6. Aumente a configuração de AJUSTE DA ALTURA DE
CORTE (B) se o tempo de reação entre a plataforma
e o módulo for muito lento durante o corte no solo.
Reduza a configuração do AJUSTE DA ALTURA DE
CORTE se o tempo de reação entre a plataforma e o
módulo for muito rápido.

7. Aumente a sensibilidade se a plataforma for abaixada
muito lentamente, e reduza a sensibilidade se a
plataforma atingir o solo de modo muito brusco ou for
abaixada muito rapidamente.

Figura 11.235: Monitor da colheitadeira Lexion

11.13.6 Ajuste de velocidade automática do molinete (Lexion série 700)

Ajuste a velocidade automática do molinete da seguinte forma:

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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1. Gire o botão de controle (A) para destacar o ícone
PLATAFORMA/MOLINETE (B) e pressione o botão
de controle (A) para selecioná-lo. A caixa de diálogo
menu PLATAFORMA/MOLINETE é aberta.

Figura 11.236: Monitor, console e alavanca da
colheitadeira Lexion

2. Use o botão de controle (A) para selecionar a
VELOCIDADE DO MOLINETE (B) e ajuste a
velocidade do molinete (caso NÃO esteja usando a
velocidade automática). Um gráfico é exibido na caixa
de diálogo menu.

Figura 11.237: Monitor, console e alavanca da
colheitadeira Lexion

3. Selecione VALOR ATUAL (A) da caixa de diálogo
menu VELOCIDADE AUTOMÁTICA DO MOLINETE
(caso esteja usando a velocidade automática do
molinete). O VALOR ATUAL indica a velocidade
automática do molinete.

Figura 11.238: Monitor, console e alavanca da
colheitadeira Lexion
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4. Utilize o botão de controle (A) para alterar a velocidade
do molinete.

Figura 11.239: Monitor, console e alavanca da
colheitadeira Lexion

NOTA:
Na maioria dos casos, a pressão ideal do solo é um
número maior que o valor no indicador de flutuação
com a plataforma fora do solo. Por exemplo, se o
ponteiro do indicador de flutuação (A) estiver na
posição 0 com a plataforma fora do solo, então a
pressão de solo ideal será atingida com o ponteiro na
posição 1. Operar em pressões mais pesadas pode
desgastar, prematuramente, a placa de desgaste
da barra de corte.

Figura 11.240: Caixa do indicador

214362 750 Revisão A



CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA (AHHC)

11.14 Colheitadeiras New Holland Série CX/CR (Série CR –
Modelo ano 2014 e mais antigos)

NOTA:
Para New Holland CR modelos 6,80, 6,90, 7,90, 8,90, 9,90, e 10.90, consulte 11.15 Colheitadeiras New Holland
(Série CR - Modelo ano 2015 e posteriores), página 763.

11.14.1 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (New
Holland)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e destrave a flutuação do adaptador do .

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.241: Trava de flutuação
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3. Ajuste o suporte de tensão de cabo (B) (se necessário)
até que o ponteiro (A) do indicador de flutuação esteja
no "0".

Figura 11.242: Montagem para sensor de 5
volts do AHHC

Figura 11.243: Montagem para sensor de 10
volts do AHHC

4. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja
destravada.

5. Selecione DIAGNÓSTICO (A) na página principal. A
página DIAGNÓSTICO é exibida.

6. Selecione CONFIGURAÇÕES. A página
CONFIGURAÇÕES é exibida.

Figura 11.244: Monitor da colheitadeira New
Holland
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7. Selecione a seta para baixo GRUPO (A). A caixa de
diálogo GRUPO é exibida.

Figura 11.245: Monitor da colheitadeira New
Holland

8. Selecione ALTURA/INCLINAÇÃO PLATAFORMA (A).
A página PARÂMETROS é exibida.

Figura 11.246: Monitor da colheitadeira New
Holland

9. Selecione SENSOR DE ALTURA DA PLATAFORMA
ESQUERDA (A) e, então, selecione o botão
GRÁFICO (B). A tensão exata é exibida na parte
superior da tela.

10. Levante e abaixe a plataforma para ver a variação
completa de leituras de tensão.

11. Ajuste os limites da tensão (consulte 11.1.2 Ajuste de
limite de tensão, página 627), se a tensão do sensor
não estiver dentro dos limites inferior e superior ou
se o intervalo entre os limites inferior e superior for
insuficiente (consulte a Tabela 11.1 Limites de tensão
do sensor, página 624).

Figura 11.247: Monitor da colheitadeira New
Holland
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11.14.2 Acoplamento do controle automático de altura da plataforma (New
Holland Séries CR/CX)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Selecione FLUTUAÇÃO LATERAL DA PLATAFORMA
na tela da colheitadeira e pressione ENTER.

2. Use as teclas de navegação para cima e para
baixo para se deslocar entre as opções e selecione
INSTALADO.

Figura 11.248: Monitor de colheitadeira New
Holland

3. Selecione FLUTUAÇÃO AUTOMÁTICA DA
PLATAFORMA e pressione ENTER.

4. Use as teclas de navegação para cima e para
baixo para se deslocar entre as opções e selecione
INSTALADO.

Figura 11.249: Monitor de colheitadeira New
Holland
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11.14.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (New
Holland Séries CR/CX)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste
a união central de volta ao ângulo desejado da plataforma. Para instruções, consulte o ângulo da plataforma
no manual do operador.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

Verifique as seguintes condições antes de iniciar o procedimento de calibração da plataforma:

• A plataforma está acoplada à colheitadeira.

• A colheitadeira está no nível do solo, com a plataforma no nível do solo.

• A plataforma está sobre os batentes inferiores e a união central configurada em D.

• O motor está ligado.

• A colheitadeira não está se movendo.

• Nenhum erro foi recebido do módulo Controlador de Altura da Plataforma (CAP).

• O alimentador/a plataforma está desengatado(a).

• Os botões de flutuação lateral NÃO estão pressionados.

• A tecla ESC NÃO está pressionada.

Para calibrar o AHHC, siga estes passos:

1. Selecione CALIBRAÇÃO no monitor da colheitadeira
e pressione a tecla de navegação "seta direita" para
inserir a caixa de informações.

2. Selecione PLATAFORMA (A) e pressione ENTER. A
caixa de diálogo CALIBRAÇÃO será exibida.

NOTA:

É possível utilizar as teclas de navegação para cima
e para baixo para deslocar-se entre as opções.

Figura 11.250: Monitor de colheitadeira New
Holland
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3. Siga os passos da calibração na ordem em
que aparecem na caixa de diálogo. Conforme
prosseguir pelo procedimento de calibração, o
monitor será atualizado automaticamente para exibir
o próximo passo.

NOTA:
Pressionar a tecla ESC durante qualquer um
dos passos ou deixar o sistema ocioso por
mais de três minutos causará a interrupção do
procedimento de calibração.

NOTA:
Consulte o manual do operador da colheitadeira
para obter explicações sobre quaisquer códigos
de erro.

Figura 11.251: Monitor de colheitadeira New
Holland

4. Quando todos os passos tiverem sido completados,
a mensagem CALIBRAÇÃO BEM SUCEDIDA será
exibida na página. Saia do menu CALIBRAÇÃO
pressionando a tecla ENTER ou ESC.

NOTA:
Se o flutuador foi configurado como mais
pesado para o completar o procedimento de
calibração de solo, ajuste para a operação de
flutuação recomendada após a calibração ter
sido completada.

5. Se não funcionar adequadamente, conduza a
calibração para altura máxima de palhada.

Calibração da altura máxima de trabalho

Este procedimento descreve como calibrar o contador de área para parar ou iniciar a contagem na altura correta.
Programe a plataforma para uma altura que nunca será atingida durante o corte. O contador de área interromperá
a contagem quando a plataforma estiver acima da altura programada e iniciará a contagem quando estiver abaixo.

Selecione a altura da plataforma que corresponde à descrição acima.

IMPORTANTE:

• Se o valor configurado for baixo demais, a área pode NÃO ser contada visto que a plataforma às vezes é elevada
acima desse limiar embora a colheitadeira ainda esteja cortando.

• Se o valor configurado for alto demais, o contador de área continuará contando mesmo quando a plataforma
estiver elevada (mas abaixo desse limiar) e a colheitadeira não estiver mais cortando a cultura.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.
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1. Selecione a caixa de diálogo de calibração ALTURA
MÁXIMA DE TRABALHO. Conforme prosseguir pelo
procedimento de calibração, o monitor será atualizado
automaticamente para exibir o próximo passo.

Figura 11.252: Caixa de diálogo de calibração
New Holland

2. Mova a plataforma à posição correta usando a chave
de controle da plataforma para cima ou para baixo no
manípulo multifuncional.

3. Pressione ENTER para continuar. Conforme
prosseguir pelo procedimento de calibração, o monitor
será atualizado automaticamente para exibir o próximo
passo.

4. Pressione ENTER ou ESC para fechar a página de
calibração. A calibração está agora completa.

Figura 11.253: Janela de calibragem New
Holland

11.14.4 Ajuste da variação de elevação da plataforma (New Holland séries
CR/CX)

Se necessário, a variação de elevação da plataforma (a primeira velocidade no interruptor basculante de ALTURA
DA PLATAFORMA no manípulo multifuncional), pode ser ajustada.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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1. Selecione VARIAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA
PLATAFORMA no monitor da colheitadeira.

2. Utilize os botões “+” ou “–“ para alterar a configuração.

3. Pressione ENTER para salvar a nova configuração.

NOTA:
A variação de elevação pode ser alterada de 32
à 236 em incrementos de 34. A configuração
de fábrica é 100.

Figura 11.254: Monitor da colheitadeira New
Holland

11.14.5 Ajuste da variação de descida da plataforma para 50 (New Holland
séries CR/CX)

Se necessário, a variação de descida da plataforma (o botão de controle automático de altura da plataforma ou
segunda velocidade na chave do balancim do manípulo multifunção) pode ser alterada.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Selecione VARIAÇÃO DE DESCIDA DA
PLATAFORMA no monitor da colheitadeira.

2. Utilize os botões “+” ou “–“ para alterar a configuração
para 50.

3. Pressione ENTER para salvar a nova configuração.

NOTA:
A variação de descida pode ser alterada de 2
à 247 em incrementos de 7. Ela é configurada
de fábrica em 100.

Figura 11.255: Monitor da colheitadeira New
Holland
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11.14.6 Configurar a sensibilidade do controle automático de altura da
plataforma para 200 (New Holland Séries CR/CX)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Engate a debulhadora e o alimentador.

2. Selecione SENSIBILIDADE DE ALTURA na tela de
exibição da colheitadeira.

3. Utilize os botões “+” ou “–“ para alterar a configuração
para 200.

4. Pressione ENTER para salvar a nova configuração.

NOTA:
A sensibilidade pode ser alterada de 10 à 250
em incrementos de 10. Ela é configurada de
fábrica em 100.

Figura 11.256: Monitor da colheitadeira New
Holland

11.14.7 Configurações predefinidas de altura de corte (New Holland Séries
CR/CX)

Para configurar a altura de corte, siga estes passos:

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.
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1. Engate o mecanismo de debulha e o alimentador com
os interruptores (A) e (B).

2. Ajuste o interruptor de balanceamento da MEMÓRIA
DA PLATAFORMA (D) na posição ALTURA DA
TUBULAÇÃO/MODO AUTOFLUTUADOR (A) ou (B)

3. Baixe a plataforma à altura de corte desejada usando o
interruptor de balanceamento FLUTUAÇÃO LATERAL
E ALTURA DA PLATAFORMA (C).

4. Pressione o botão CONTROLE AUTOMÁTICO DE
ALTURA DA PLATAFORMA (E) para um mínimo de
dois segundos a fim de armazenar a posição da altura.
Um aviso sonoro confirmará o ajuste.

NOTA:

É possível armazenar dois valores diferentes
para a altura da plataforma usando interruptor
de balanceamento da MEMÓRIA DA
PLATAFORMA (D) na posição ALTURA DA
TUBULAÇÃO/MODO AUTOFLUTUADOR (A)
ou (B).

5. Para alterar uma das regulagens de altura da
plataforma memorizadas enquanto a colheitadeira
está em uso, utilize o interruptor de balanceamento
de FLUTUAÇÃO LATERAL E ALTURA DA
PLATAFORMA (C) (lento para cima/baixo) para
elevar ou descer a plataforma até o valor desejado.
Pressione o botão CONTROLE AUTOMÁTICO DE
ALTURA DA PLATAFORMA (E) por no mínimo de
2 segundos a fim de armazenar a nova posição da
altura. Um aviso sonoro confirmará o ajuste.

NOTA:
NÃO pressione muito forte o botão de
CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA
PLATAFORMA (E) ou o modo de flutuação
desacoplará.

NOTA:
Não é necessário pressionar o interruptor de
balanceamento (D) depois de ajustado.

Figura 11.257: Controles das colheitadeiras
New Holland
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NOTA:
A pressão de solo ideal, na maioria dos casos, é um
número (na caixa do indicador de flutuação) acima
da plataforma suspensa do solo. Por exemplo,
se o ponteiro do indicador de flutuação (A) estiver
na posição 0 com a plataforma suspensa do solo,
então a pressão de solo ideal será atingida com o
ponteiro na posição 1. Operar em pressões mais
pesadas pode desgastar, prematuramente, a placa
de desgaste da barra de corte.

Figura 11.258: Caixa indicadora da flutuação

11.14.8 Configuração do recuo-avanço do molinete, inclinação da
plataforma e tipo de plataforma (New Holland Série CR )

Este procedimento se aplica apenas aos modelos New Holland CR 6.90, 7.90, 8.90, e 9.90, 2016.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Pressione, simultaneamente, os botões
DESCARREGAR (A) e RETOMAR (B) na manopla
hidráulica.

Figura 11.259: Controles de colheitadeiras New
Holland
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2. Na página PLAT 1, altere o TIPO DE CORTE de FLEX
para PLATAFORMA como exibido em (A).

Figura 11.260: Monitor de colheitadeira New
Holland

3. Na página PLAT 2, mude TIPO DE SUB PLAT de
PADRÃO para 80/90 como exibido em (A).

Figura 11.261: Monitor de colheitadeira New
Holland

Agora há dois botões diferentes para as predefinições
EM SOLO. A chave presente nos modelos antigos agora
está configurada como mostrado à direita. As plataformas
MacDon necessitam, somente, dos dois primeiros botões
(A) e (B). O terceiro botão (C) abaixo não é configurado.

Figura 11.262: Controles de colheitadeiras New
Holland
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11.15 Colheitadeiras New Holland (Série CR - Modelo ano 2015
e posteriores)

Esta seção aplica-se apenas aos modelos 2015 e posteriores CR (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 e 10.90). Para os
demais modelos de colheitadeira New Holland, consulte 11.14 Colheitadeiras New Holland Série CX/CR (Série
CR – Modelo ano 2014 e mais antigos), página 751.

11.15.1 Acoplamento do controle automático de altura da plataforma (New
Holland Séries CR/CX)

Este procedimento aplica-se apenas aos modelos 2015 e posteriores CR (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 e 10.90).

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo desejado da plataforma.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

1. Certifique-se de que a união central esteja em D.

2. Selecione CAIXA DE FERRAMENTAS (A) na página
principal. A página CAIXA DE FERRAMENTAS é
exibida.

Figura 11.263: Tela da colheitadeira New
Holland

3. Pressione, simultaneamente, os botões
DESCARREGAR (A) e RETOMAR (B) na manopla
hidráulica.

Figura 11.264: Controles de colheitadeiras New
Holland
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4. Selecione a PLATAFORMA 1 (A). A página
CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA 1 é exibida.

5. Selecione TIPO DE CORTE na seta suspensa (B) e
altere o TIPO DE CORTE para a PLATAFORMA (C).

Figura 11.265: Tela da colheitadeira New
Holland

6. Selecione SUBTIPO DA PLATFORMA na seta
suspensa (A). O menu de diálogo do SUBTIPO DA
PLATAFORMA é exibido.

Figura 11.266: Tela das colheitadeiras New
Holland

7. Selecione 80/90 (A).

Figura 11.267: Tela das colheitadeiras New
Holland
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8. Selecione a PLATAFORMA 2 (A). A página
CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA 2 é exibida.

Figura 11.268: Tela das colheitadeiras New
Holland

9. Selecione a seta suspensa AUTOFLUTUADOR e
ajuste o AUTOFLUTUADOR para INSTALADO (A).

10. Selecione ELEVADOR AUTOMÁTICO DA
PLATAFORMA na seta suspensa e ajuste o
ELEVADOR AUTOMÁTICO DA PLATAFORMA para
INSTALADO (B).

NOTA:

Com a ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA DA
PLATAFORMA instalada e o AHHC ativado, a
plataforma se elevará automaticamente quando
puxar novamente o GSL.

11. Configure os valores para VARIAÇÃO MANUAL DA
SUBIDA DO CAP (C) e a VARIAÇÃO MANUAL DA
DESCIDA DO CAP (D) para melhor desempenho de
acordo com as condições do solo.

Figura 11.269: Tela da colheitadeira New
Holland

12. Defina valores para SENSIBILIDADE DE ALTURA 
CAP (A) e SENSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO CAP (B) 
para um melhor desempenho de acordo com as 
condições do solo.

Figura 11.270: Tela da colheitadeira New
Holland
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11.15.2 Verificação da faixa de tensão da cabine da colheitadeira (New
Holland Série CR)

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

1. Posicione a plataforma a 150 mm (6 pol.) acima do solo e destrave a flutuação do adaptador.

2. Certifique-se de que a ligação da trava da flutuação
está nos batentes inferiores (a arruela [A] e porca [B]
não podem ser movidas) em ambos os locais.

NOTA:
Se a plataforma não estiver sobre batentes
inferiores, a flutuação está leve demais.
Reajuste a flutuação se necessário.

NOTA:
Se a plataforma não estiver nos batentes
inferiores nos próximos dois passos, a tensão
pode sair da faixa durante a operação, causando
o mau funcionamento do sistema de AHHC.

Figura 11.271: Trava de flutuação

3. Ajuste o suporte de tensão de cabo (B) (se necessário)
até que o ponteiro (A) do indicador de flutuação esteja
no "0".

Figura 11.272: Montagem para sensor de 5
volts do AHHC
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Figura 11.273: Montagem para sensor de 10
volts do AHHC

4. Certifique-se de que a flutuação da plataforma esteja
destravada.

5. Selecione DIAGNÓSTICO (A) na página principal. A
página DIAGNÓSTICO é exibida.

Figura 11.274: Monitor da colheitadeira New
Holland

6. Selecione CONFIGURAÇÕES (A). A página
CONFIGURAÇÕES é exibida.

Figura 11.275: Monitor da colheitadeira New
Holland

214362 767 Revisão A



CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA (AHHC)

7. Selecione INCLINAÇÃO/ALTURA DA
PLATAFORMA (A) do menu suspenso GRUPO.

8. Selecione a opção SENS ALTURA PLATAFORMA.
L (B) do menu suspenso PARÂMETRO.

Figura 11.276: Monitor de colheitadeira New
Holland

9. Selecione GRÁFICO (A). A tensão exata (B) é exibida
na parte superior da tela.

10. Levante e abaixe a plataforma para ver a variação
completa de leituras de tensão.

11. Ajuste os limites da tensão (consulte 11.1.2 Ajuste de
limite de tensão, página 627), se a tensão do sensor
não estiver dentro dos limites inferior e superior ou
se o intervalo entre os limites inferior e superior for
insuficiente (consulte a Tabela 11.1 Limites de tensão
do sensor, página 624).

Figura 11.277: Monitor da colheitadeira New
Holland
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11.15.3 Calibração do controle automático de altura da plataforma (New
Holland Séries CR)

Para obter melhor desempenho do controle automático de altura da plataforma (AHHC), execute esses
procedimentos com a união central em D. Quando a configuração e a calibração estiverem completas, ajuste a
união central de volta ao ângulo desejado da plataforma. Para mais instruções, consulte "Ângulo da Plataforma"
no Manual do Operador da Plataforma.

NOTA:
Alterações podem ter sido feitas aos controles ou monitor da colheitadeira desde a publicação deste documento.
Consulte o manual do operador da colheitadeira para obter as atualizações.

CUIDADO

Certifique-se de que todos os observadores tenham deixado a área.

Verifique as seguintes condições antes de iniciar o procedimento de calibração da plataforma:

• A plataforma está acoplada à colheitadeira.

• A colheitadeira está no nível do solo, com a plataforma no nível do solo.

• A plataforma está sobre os batentes inferiores e a união central configurada em D.

• O motor está ligado.

• A colheitadeira não está se movendo.

• Nenhum erro foi recebido do módulo Controlador de Altura da Plataforma (CAP).

• O alimentador/a plataforma está desengatado(a).

• Os botões de flutuação lateral NÃO estão pressionados.

• A tecla ESC NÃO está pressionada.

Para calibrar o AHHC, siga estes passos:

1. Selecione CALIBRAÇÕES (A) na página principal. A
página CALIBRAÇÃO é exibida.

Figura 11.278: Monitor da colheitadeira New
Holland
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2. Selecione CALIBRAÇÃO na seta suspensa (A).

Figura 11.279: Monitor de colheitadeira New
Holland

3. Selecione PLATAFORMA (A) da lista de opções de
calibração.

Figura 11.280: Monitor de colheitadeira New
Holland

4. Siga os passos da calibração na ordem em que
aparecem na tela. Conforme prosseguir pelo
procedimento de calibração, o monitor será atualizado
automaticamente para exibir o próximo passo.

NOTA:
Pressionar a tecla ESC durante qualquer um
dos passos ou deixar o sistema ocioso por
mais de três minutos causará a interrupção do
procedimento de calibração.

NOTA:
Consulte o manual do operador da colheitadeira
para obter explicações sobre quaisquer códigos
de erro. Figura 11.281: Monitor de colheitadeira New

Holland
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5. Quando todos os passos forem concluídos, a
mensagem CALIBRAÇÃO CONCLUÍDA será exibida
na tela.

NOTA:
Se o flutuador foi configurado como mais
pesado para o completar o procedimento de
calibração de solo, ajuste para a operação de
flutuação recomendada após a calibração ter
sido completada.

Figura 11.282: Monitor de colheitadeira New
Holland

11.15.4 Configuração da altura automática (Série New Holland CR)

Este procedimento aplica-se apenas aos modelos 2015 e posteriores CR (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 e 10.90).

O console tem dois botões utilizados para predefinições
automáticas de altura. A chave presente nos modelos
antigos agora está configurada como mostrado à direita.
As plataformas MacDon necessitam, somente, dos dois
primeiros botões (A) e (B). O terceiro botão (C) não está
configurado.

Figura 11.283: Controles da colheitadeira New
Holland

Para configurar a altura automática, siga estes passos:

1. Acione o separador e a plataforma.
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2. Selecione TELAS DE EXECUÇÃO (A) na página
principal.

Figura 11.284: Monitor de colheitadeira New
Holland

3. Selecione a aba EXECUTAR, que exibe a ALTURA
MANUAL.

NOTA:
O campo ALTURA MANUAL pode aparecer
em qualquer das abas EXECUTAR. Quando
um botão da regulagem de altura automática
é pressionado, o monitor muda para ALTURA
AUTOMÁTICA (A).

4. Abaixe a plataforma até o solo.

5. Selecione um dos botões de regulagem de altura
automática mostrados na figura 11.283: Controles da
colheitadeira New Holland, página 771.

• Pressione o botão CONFIGURAR 1 para uma
configuração de solo leve (1 na caixa indicadora de
flutuação).

• Pressione o botão CONFIGURAR 2 para uma
configuração de solo pesada (2 na caixa indicadora
de flutuação).

Figura 11.285: Monitor de colheitadeira New
Holland
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11.15.5 Configuração de altura máxima de trabalho (Série New Holland CR)

Este procedimento aplica-se apenas aos modelos 2015 e posteriores CR (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 e 10.90).

1. Selecione CAIXA DE FERRAMENTAS (A) na página
principal. A página CAIXA DE FERRAMENTAS é
exibida.

Figura 11.286: Tela da colheitadeira New
Holland

2. Selecione ALIMENTADOR (A). A página
CONFIGURAÇÃO DO ALIMENTADOR é exibida.

3. Selecione o campo ALTURA MÁXIMA DE
TRABALHO (B).

Figura 11.287: Tela da colheitadeira New
Holland

4. Configure ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO com o
valor desejado.

5. Pressione DEFINIR e então ENTER.

Figura 11.288: Tela da colheitadeira New
Holland

214362 773 Revisão A



CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA PLATAFORMA (AHHC)

11.16 Operação do sensor

Os sensores de posição fornecidos com o sistema de
Controle automático de altura da plataforma (AHHC) são
sensores de série industrial de 1000 ohm (1 K) que contêm
conectores vedados. As tensões de sinal de operação
normal dos sensores ficam entre 10% (0,5 VDC) e 90%
(4,5 VDC).

• Um sensor operando com um sinal de tensão abaixo
de 5 % é considerado um sensor em curto

• Um sensor com um sinal de tensão abaixo de 95 % é
considerado um sensor aberto

Um aumento na tensão de um sensor está correlacionado
a um aumento na altura da plataforma.

Cada sensor é construído com um fio de alimentação e um
fio de aterramento. Dentro do sensor, esses dois fios são
conectados por uma fita filamentosa (C) de alta resistência.
A resistência medida através dos fios de alimentação (A)
e aterramento (B) deve ter um valor constante entre 800
e 1.200 ohms (0,8 - 1,2 k) com leitura nominal de 1.000
ohms (1 k).

Figura 11.289: Alimentação, aterramento e
cabos de sinal

Além dos fios de alimentação (A) e aterramento (B),
um fio de sinal é conectado internamente a um contato
deslizante, que é afixado a um braço externo e varre a faixa
de filamento de alta resistência. À medida que o braço
externo é girado e o contato deslizante é aproximado ou
afastado da conexão do fio de alimentação, a resistência
medida no fio de sinal (C) muda.

A resistência medida nos fios de sinal e aterramento deve
aumentar uniformemente de um valor baixo de 80-100
ohms (08-0,1 k) para um valor alto de 800-1.200 ohms
(0,8-1,2 k). Isto pode ser observado se um ohmímetro for
conectado através dos fios de sinal e de aterramento e o
eixo do sensor for rotacionado. Quando uma tensão de
entrada é aplicada à faixa de filamento de alta resistência
através do fio de alimentação (A), a tensão de saída (ou
"medida") no fio de sinal (C) é alterada por essa resistência
variável.

NOTA:
Os fios de aterramento e alimentação podem diferir
dependendo da colheitadeira.

Figura 11.290: Alimentação, aterramento e
cabos de sinal
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12 Esquema

12.1 Hidráulica

12.1.1 Esquema da plataforma

Para obter uma explicação sobre os acrônimos usados nesta seção, consulte 2.1 Definições, página 27.

Figura 12.1: Legenda do acoplador quando conectado à CA25
A - Pressão da caixa de navalhas (haste laranja) B - Linha de retorno (haste azul)
C - Pressão da esteira (nenhuma haste) D - Plataforma DKD Somente em caso de retorno

NOTA:
Chame 1 se for o acoplador lateral CA25. Chame 2 se for o acoplador lateral da plataforma.
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NOTA:
A linha vermelha se refere à pressão, a linha azul se refere ao retorno, a linha amarela se refere à sucção, e
a linha verde se refere à drenagem da caixa.

Figura 12.2: Operação dianteira D65 com a CA25 (Bloco de válvulas Parker)
A - Bomba de acionamento da navalha B - Motor de acionamento da navalha C - Motor da esteira LH
D - Motor da esteira RH E - Bloco de válvula Parker F - Motor da esteira central
G - Bomba de acionamento da engrenagem da
esteira
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NOTA:
A linha vermelha se refere à pressão, a linha azul se refere ao retorno, a linha amarela se refere à sucção, e
a linha verde se refere à drenagem da caixa.

Figura 12.3: Operação reversa D65 com a CA25 (Bloco de válvulas Parker)
A - Bomba de acionamento da navalha B - Motor de acionamento da navalha C - Motor da esteira LH
D - Motor da esteira RH E - Bloco de válvula Parker F - Motor da esteira central
G - Bomba de acionamento da engrenagem da
esteira
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NOTA:
A linha vermelha se refere à pressão, a linha azul se refere ao retorno, a linha amarela se refere à sucção, e
a linha verde se refere à drenagem da caixa.

Figura 12.4: Operação dianteira FD75 com a CA25 (Bloco de válvulas Parker)
A - Bomba de acionamento da navalha B - Motor de acionamento da navalha C - Motor da esteira LH
D - Motor da esteira RH E - Bloco de válvula Parker F - Motor da esteira central
G - Bomba de acionamento da engrenagem da
esteira
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NOTA:
A linha vermelha se refere à pressão, a linha azul se refere ao retorno, a linha amarela se refere à sucção, e
a linha verde se refere à drenagem da caixa.

Figura 12.5: Operação reversa FD75 com a CA25 (Bloco de válvulas Parker)
A - Bomba de acionamento da navalha B - Motor de acionamento da navalha C - Motor da esteira LH
D - Motor da esteira RH E - Bloco de válvula Parker F - Motor da esteira central
G - Bomba de acionamento da engrenagem da
esteira
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NOTA:
A linha vermelha se refere à pressão, a linha azul se refere ao retorno e a linha pontilhada se refere à drenagem
da caixa.

Figura 12.6: Acionamento da navalha simples D65, deslocamento mecânico do deque, acionamento da
esteira simples
A - Motor de acionamento da navalha B - Motor da esteira RH (interior) C - Motor da esteira LH (interior)
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NOTA:
A linha vermelha se refere à pressão, a linha azul se refere ao retorno e a linha pontilhada se refere à drenagem
da caixa.

Figura 12.7: Acionamento da navalha simples D65, deslocamento mecânico do deque, sem fim
transversal superior, acionamento da esteira simples
A - Motor de acionamento da navalha B - Motor da esteira RH (interior) C - Motor da esteira LH (interior)
D - Motor do sem fim transversal superior
(opcional)
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NOTA:
A linha vermelha se refere à pressão, a linha azul se refere ao retorno e a linha pontilhada se refere à drenagem
da caixa.

Figura 12.8: Acionamento da navalha dupla D65, não sincronizado, deslocamento mecânico do deque,
acionamento da esteira simples
A - Motor RH de acionamento da navalha B - Motor LH de acionamento da navalha C - Motor da esteira RH (interior)
D - Motor da esteira LH (interior)
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NOTA:
A linha vermelha se refere à pressão, a linha azul se refere ao retorno e a linha pontilhada se refere à drenagem
da caixa.

Figura 12.9: Acionamento da navalha dupla D65, não sincronizado, deslocamento mecânico do deque,
sem fim transversal superior, acionamento da esteira simples
A - Motor LH de acionamento da navalha B - Motor RH de acionamento da navalha C - Motor da esteira RH (interior)
D - Motor da esteira LH (interior) E - Motor do sem fim transversal superior

(opcional)
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12.2 Elétrica

12.2.1 Plataformas

Plataforma D65 de 20 e 25 pés
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Para legenda, consulte Legenda do chicote da plataforma D65 de 20 e 25 pés, página 787.

A - Conexão da plataforma B - Sensores de velocidade do molinete C - Sensor de velocidade da navalha D - Pisca-pisca da direita
D - Pisca-pisca da esquerda F - Deslocamento do deque no lado direito S16 G - Deslocamento do deque no lado esquerdo S17
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Legenda do chicote da plataforma D65 de 20 e 25 pés

Tabela 12.1 C1A (Conector da plataforma)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 2001 LAR 18 C1A-A - conector da plataforma
- alimentação do sensor de
velocidade da navalha/molinete

Emenda-1

B 2002 LAR 18 C1A-B - conector da plataforma
- alimentação do sensor de
velocidade da navalha/molinete

Emenda-1

C 3003 PTO 18 C1A-C - conector da plataforma
- aterramento do sensor de
velocidade da navalha/molinete

Emenda-2

E30 HR121 ROX 18 Pino alemão Deslocamento do deque
esquerdo - P96-1

F 3006 PTO 16 C1A-F - conector da plataforma -
aterramento da seta/lâmpadas

Emenda-3

G31 2007 LVDE 18 tamanho alemão 16 pinos - opção
DK pino G

Emenda-1

H 2008 LVDE 18 C1A-H - conector da plataforma -
alimentação de reconhecimento
da plataforma

Emenda-1

J 2009 LVDE 18 C1A-J - conector da plataforma -
alimentação de reconhecimento
da plataforma

Emenda-1

K 4010 DVDE 18 C1A-K - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

C5A-2 - sinal do sensor de
velocidade do molinete

L 4011 DVDE 18 C1A-L - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade da
navalha

C4-2 - sinal do sensor de
velocidade da navalha

M 6012 DAZL 16 C1A-M - conector da plataforma
- lâmpada de indicação de
mudança de direção/lanterna
esquerda

Travessão .180. pol., fêmea (B)
- alimentação da lâmpada de
seta/lanterna esquerda

N 6013 LAZL 16 C1A-N - conector da plataforma -
lâmpada de seta/lanterna direita

Travessão .180. pol., fêmea (B) -
alimentação da lâmpada de seta
B/lanterna direita

P30 HR120 ROX 18 Pino alemão Deslocamento do deque direito -
P95-1

Q30 HR151E PTO 18 Pino alemão Emenda151

30. Para plataformas com navalhas duplas apenas com deslocamento hidráulico do deque.
31. Apenas para plataformas com navalhas duplas
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Tabela 12.2 C4 (Sensor de velocidade da navalha)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 2001-A LAR 18 C4-1 - alimentação do sensor de
velocidade da navalha

Emenda-1

2 4011 DVDE 18 C4-2 - sinal do sensor de
velocidade da navalha

C1A-L - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade da
navalha

3 3003-A PTO 18 C4-3 - aterramento do sensor de
velocidade da navalha

Emenda-2

Tabela 12.3 C5A (Sensor de velocidade do molinete)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 2001-B LAR 18 C5A-1 alimentação do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-1

2 4010 DVDE 18 C5A-2 sinal do sensor de
velocidade do molinete

C1A-K - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

3 3003-B PTO 18 C5A-3 aterramento do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-2

Tabela 12.4 P95 (Deslocamento do deque do lado direito S16)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 HR120 ROX 18 Deslocamento do deque direito -
P95-1

Pino alemão

2 HR151 F PTO 18 Deslocamento do deque direito -
P95-2

Emenda-151

Tabela 12.5 P95 (Deslocamento do deque do lado esquerdo S17)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 HR121 ROX 18 Deslocamento do deque esquerdo
- P96-1

Pino alemão

2 HR151G PTO 18 Deslocamento do deque esquerdo
- P96-2

Emenda-151

Tabela 12.6 Lâmpada de indicação de direção/lanterna direita

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 3006-B PTO 16 Travessão .180 pol., macho (A)
- aterramento da lâmpada de
seta/lanterna direita

Emenda-3

B 6013 LAZL 16 Travessão .180 pol., fêmea (B)
- alimentação da lâmpada de
seta/lanterna direita

C1A-N - conector da plataforma -
lâmpada de seta/lanterna direita
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Tabela 12.7 Lâmpada de indicação de direção/lanterna esquerda

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 3006-A PTO 16 Travessão .180 pol., macho (A)
- aterramento da lâmpada de
seta/lanterna esquerda

Emenda-3

B 6012 DAZL 16 Travessão .180. pol., fêmea (B)
- alimentação da lâmpada de
seta/lanterna esquerda

C1A-M - conector da plataforma
- lâmpada de indicação de
mudança de direção/lanterna
esquerda
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Plataforma D65 de 30 e 35 pés
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Para legenda, consulte Legenda do chicote da plataforma D65 de 30 e 35 pés, página 793.

A - Conexão da plataforma B - Luz de palhada lado direito C - Luz de transporte D - Sensores de velocidade do molinete duplo
E - Sensor de velocidade do molinete simples F - Sensor de velocidade da navalha G - Luz traseira/indicadora direita H - Luz traseira/indicadora esquerda
J - Conexão de transporte K - Deslocamento do deque lado direito L - Deslocamento do deque lado esquerdo M - Luz de palhada lado esquerdo
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Legenda do chicote da plataforma D65 de 30 e 35 pés

Tabela 12.8 C1A (Conector da plataforma)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 2001 LAR 18 C1A-A - conector da plataforma
- alimentação do sensor de
velocidade da navalha/molinete

Emenda-1

B 2002 LAR 18 C1A-B - conector da plataforma
- alimentação do sensor de
velocidade da navalha/molinete

Emenda-1

C 3003 PTO 18 C1A-C - conector da plataforma
- aterramento do sensor de
velocidade da navalha/molinete

Emenda-2

E33 HR121 ROX 18 Pino alemão Deslocamento do deque esquerdo
- P96-1

F 3006 PTO 16 C1A-F - conector da plataforma -
aterramento da seta/lâmpadas

Emenda-3

G32 2007 LVDE 18 tamanho alemão 16 pinos - opção
DK pino G

Emenda-1

H 2008 LVDE 18 C1A-H - conector da plataforma -
alimentação de reconhecimento
da plataforma

Emenda-1

K 4010 DVDE 18 C1A-K - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

Emenda-6

L 4011 DVDE 18 C1A-L - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade da
navalha

C4-2 - sinal do sensor de
velocidade da navalha

M 6012 DAZL 16 C1A-M - ponto de conexão da
plataforma - lâmpada de indicação
de mudança de direção/lanterna
esquerda

Travessão .180 pol., fêmea
(B) - alimentação da lâmpada
de indicação de mudança de
direção/lanterna esquerda

N 6013 LAZL 16 C1A-N - ponto de conexão da
plataforma - lâmpada de indicação
de mudança de direção/lanterna
direita

Travessão .180 pol., fêmea
(B) - alimentação da lâmpada
de indicação de mudança de
direção/lanterna direita

O 6014 AZL 16 C1A-O - ponto de conexão da
plataforma - alimentação das
lâmpadas do refletor

Emenda-4

P33 HR120 ROX 18 Pino alemão Deslocamento do deque direito -
P95-1

Q33 HR151E PTO 18 Pino alemão Emenda151

32. Apenas para plataformas com navalhas duplas
33. Apenas para plataformas com navalhas duplas com deslocamento hidráulico do deque.
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Tabela 12.9 C6 (Luzes do refletor direito)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 3006-DA PTO 16 C6-1 - aterramento da luz do
refletor direito

Emenda-8

2 6014-B AZL 16 C6-2 - alimentação da luz do
refletor direito

Emenda-4

Tabela 12.10 C7A (Luzes de transporte)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 1204-A VERM 16 C7A-A - luzes de transporte 12
volts

Emenda-10

B 3006-DBA PTO 16 C7A-B - aterramento das
lâmpadas de transporte

Emenda-9

C 6206 AZL 16 C7A-C - alimentação das
lâmpadas traseiras de transporte

C3B-5 - alimentação da lâmpada
traseira de conexão de transporte

D 6203 DAZL 16 C7A-D - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado esquerdo

C3B-3 alimentação da lâmpada
de indicação de direção da
conexão de transporte do lado
esquerdo

E 6205 LAZL 16 C7A-E - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado direito

C3B-4 alimentação da lâmpada
de indicação de direção da
conexão de transporte do lado
direito

F 1204-B VERM 16 C7A-F - luzes de transporte 12
volts

Emenda-10

Tabela 12.11 C5A (Sensor de velocidade do molinete duplo)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 2001-BA LAR 18 C5A-1 alimentação do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-5

2 4010-A DVDE 18 C5A-2 sinal do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-6

3 3003-BA PTO 18 C5A-3 aterramento do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-7

Tabela 12.12 C5A (Sensor de velocidade do molinete simples)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 2001-BB LAR 18 C5A-1 alimentação do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-5

2 4010-B DVDE 18 C5A-2 sinal do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-6

3 3003-BB PTO 18 C5A-3 aterramento do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-7
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Tabela 12.13 C4 (Sensor de velocidade da navalha)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 2001-A LAR 18 C4-1 - alimentação do sensor de
velocidade da navalha

Emenda-1

2 4011 DVDE 18 C4-2 - sinal do sensor de
velocidade da navalha

C1A-L - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade da
navalha

3 3003-A PTO 18 C4-3 - aterramento do sensor de
velocidade da navalha

Emenda-2

Tabela 12.14 C3B (Conexão de transporte)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 1204 VERM 16 C3B-1 conexão de transporte 12
volts

Emenda-10

2 3006-A PTO 16 C3B-2 - aterramento da conexão
de transporte

Emenda-3

3 6203 DAZL 16 C3B-3 alimentação da lâmpada de
indicação de direção da conexão
de transporte do lado esquerdo

C7A-D - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado esquerdo

4 6205 LAZL 16 C3B-4 alimentação da lâmpada de
indicação de direção da conexão
de transporte do lado direito

C7A-E - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado direito

5 6206 AZL 16 C3B-5 - alimentação da lâmpada
traseira de conexão de transporte

C7A-C - alimentação das
lâmpadas traseiras de transporte

Tabela 12.15 P95 (Deslocamento do deque do lado direito S16)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 HR120 ROX 18 Deslocamento do deque direito -
P95-1

Pino alemão

2 HR151F PTO 18 Deslocamento do deque direito -
P95-2

Emenda-151

Tabela 12.16 P95 (Deslocamento do deque do lado esquerdo S17)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 HR121 ROX 18 Deslocamento do deque esquerdo
- P96-1

Pino alemão

2 HR151G PTO 18 Deslocamento do deque esquerdo
- P96-2

Emenda-151

Tabela 12.17 C6 (Luzes do refletor esquerdo)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 3006-C PTO 16 C2-1 - aterramento da luz do
refletor esquerdo

Emenda-3

2 6014-A AZL 16 C2-2 - alimentação da luz do
refletor esquerdo

Emenda-4
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Tabela 12.18 Lâmpada de indicação de direção/lanterna esquerda

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 3006-B PTO 16 Travessão .180 pol., macho (A)
- aterramento da lâmpada de
seta/lanterna esquerda

Emenda-3

B 6012 DAZL 16 Travessão .180. pol., fêmea (B)
- alimentação da lâmpada de
seta/lanterna esquerda

C1A-M - conector da plataforma
- lâmpada de indicação de
mudança de direção/lanterna
esquerda

Tabela 12.19 Lâmpada de indicação de direção/lanterna direita

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 3006-DBB PTO 16 Travessão .180 pol., macho (A)
- aterramento da lâmpada de
seta/lanterna direita

Emenda-9

B 6013 LAZL 16 Travessão .180 pol., fêmea (B)
- alimentação da lâmpada de
seta/lanterna direita

C1A-N - conector da plataforma -
lâmpada de seta/lanterna direita
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Plataforma D65 de 40 e 45 pés
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Para legenda, consulte Legenda do chicote da plataforma D65 de 40 e 45 pés, página 801.

A - Conexão da plataforma B - Luz de palhada lado direito C - Luz de transporte D - Sensor de velocidade do molinete
E - Sensor de velocidade da navalha F - Luz traseira/indicadora direita G - Luz traseira/indicadora esquerda H - Conexão de transporte
J - Deslocamento do deque lado direito K - Deslocamento do deque lado esquerdo L - Luz de palhada lado esquerdo
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Legenda do chicote da plataforma D65 de 40 e 45 pés

Tabela 12.20 C1A (Conector da plataforma)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 2001 LAR 18 C1A-A - conector da plataforma
- alimentação do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-1

C 3003 PTO 18 C1A-C - conector da plataforma
- aterramento do sensor de
velocidade da navalha/molinete

Emenda-2

E34 HR121 ROX 18 Pino alemão Deslocamento do deque
esquerdo - P96-1

F 3006 PTO 16 C1A-F - conector da plataforma -
aterramento da seta/lâmpadas

Emenda-3

H35 2008 LVDE 18 tamanho alemão 16 pinos - opção
DK pino H

Emenda-1

J 2009 LVDE 18 C1A-J - conector da plataforma -
alimentação de reconhecimento
da plataforma

Emenda-1

K 4010 DVDE 18 C1A-K - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

C5A-2 sinal do sensor de
velocidade do molinete

L 4011 DVDE 18 C1A-L - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade da
navalha

C4-2 - sinal do sensor de
velocidade da navalha

M 6012 DAZL 16 C1A-M - ponto de conexão da
plataforma - lâmpada de indicação
de mudança de direção/lanterna
esquerda

Travessão .180 pol., fêmea
(B) - alimentação da lâmpada
de indicação de mudança de
direção/lanterna esquerda

N 6013 LAZL 16 C1A-N - ponto de conexão da
plataforma - lâmpada de indicação
de mudança de direção/lanterna
direita

Travessão .180 pol., fêmea
(B) - alimentação da lâmpada
de indicação de mudança de
direção/lanterna direita

O 6014 AZL 16 C1A-O - ponto de conexão da
plataforma - alimentação das
lâmpadas do refletor

Emenda-4

P34 HR120 ROX 18 Pino alemão Deslocamento do deque direito -
P95-1

Q34 HR151-E PTO 18 Pino alemão Emenda151

34. Apenas para plataformas com deslocamento hidráulico do deque.
35. Apenas para plataformas com navalhas duplas
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Tabela 12.21 C6 (Luzes do refletor direito)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 3006-DA PTO 16 C6-1 - aterramento da luz do
refletor direito

Emenda-5

2 6014-B AZL 16 C6-2 - alimentação da luz do
refletor direito

Emenda-4

Tabela 12.22 C7A (Luzes de transporte)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 1204-A VERM 16 C7A-A - luzes de transporte 12
volts

Emenda-7

B 3006-DBA PTO 16 C7A-B - aterramento das
lâmpadas de transporte

Emenda-6

C 6206 AZL 16 C7A-C - alimentação das
lâmpadas traseiras de transporte

C3B-5 - alimentação da lâmpada
traseira de conexão de transporte

D 6203 DAZL 16 C7A-D - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado esquerdo

C3B-3 alimentação da lâmpada
de indicação de direção da
conexão de transporte do lado
esquerdo

E 6205 LAZL 16 C7A-E - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado direito

C3B-4 alimentação da lâmpada
de indicação de direção da
conexão de transporte do lado
direito

F 1204-B VERM 16 C7A-F - luzes de transporte 12
volts

Emenda-7

Tabela 12.23 C5A (Sensor de velocidade do molinete)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 2001-B LAR 18 C5A-1 alimentação do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-1

2 4010 DVDE 18 C5A-2 sinal do sensor de
velocidade do molinete

C1A-K - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade do
molinete

3 3003-B PTO 18 C5A-3 aterramento do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-2

Tabela 12.24 C4 (Sensor de velocidade da navalha)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 2001-A LAR 18 C4-1 - alimentação do sensor de
velocidade da navalha

Emenda-1

2 4011 DVDE 18 C4-2 - sinal do sensor de
velocidade da navalha

C1A-L - conector da plataforma -
sinal do sensor de velocidade da
navalha

3 3003-A PTO 18 C4-3 - aterramento do sensor de
velocidade da navalha

Emenda-2
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Tabela 12.25 Lâmpada de indicação de direção/lanterna direita

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 3006-DBB PTO 16 Travessão .180 pol., macho (A)
- aterramento da lâmpada de
seta/lanterna direita

Emenda-6

B 6013 LAZL 16 Travessão .180 pol., fêmea (B)
- alimentação da lâmpada de
seta/lanterna direita

C1A-N - conector da plataforma -
lâmpada de seta/lanterna direita

Tabela 12.26 Lâmpada de indicação de direção/lanterna esquerda

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 3006-B PTO 16 Travessão .180 pol., macho (A)
- aterramento da lâmpada de
seta/lanterna direita

Emenda-6

B 6012 DAZL 16 Travessão .180. pol., fêmea (B)
- alimentação da lâmpada de
seta/lanterna esquerda

C1A-M - conector da plataforma
- lâmpada de indicação de
mudança de direção/lanterna
esquerda

Tabela 12.27 C3B (Conexão de transporte)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 1204 VERM 16 C3B-1 conexão de transporte 12
volts

Emenda-7

2 3006-A PTO 16 C3B-2 - aterramento da conexão
de transporte

Emenda-3

3 6203 DAZL 16 C3B-3 alimentação da lâmpada de
indicação de direção da conexão
de transporte do lado esquerdo

C7A-D - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado esquerdo

4 6205 LAZL 16 C3B-4 alimentação da lâmpada de
indicação de direção da conexão
de transporte do lado direito

C7A-E - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado direito

5 6206 AZL 16 C3B-5 - alimentação da lâmpada
traseira de conexão de transporte

C7A-C - alimentação das
lâmpadas traseiras de transporte

Tabela 12.28 P95 (Deslocamento do deque do lado direito S16)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 HR120 ROX 18 Deslocamento do deque direito -
P95-1

Pino alemão

2 HR151F PTO 18 Deslocamento do deque direito -
P95-2

Emenda-151

Tabela 12.29 P95 (Deslocamento do deque do lado esquerdo S17)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 HR121 ROX 18 Deslocamento do deque esquerdo
- P96-1

Pino alemão

2 HR151G PTO 18 Deslocamento do deque esquerdo
- P96-2

Emenda-151
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Tabela 12.30 C6 (Luzes do refletor esquerdo)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 3006-C PTO 16 C2-1 - aterramento da luz do
refletor esquerdo

Emenda-3

2 6014-A AZL 16 C2-2 - alimentação da luz do
refletor esquerdo

Emenda-4
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Plataformas FD75 de 30, 40, 45 pés
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Para a legenda, consulte Legenda do chicote da plataforma FD75 de 30, 40 e 45 pés, página 809.

A - Conexão da plataforma B - Luz de palhada lado direito C - Luz de transporte D - Sensores de velocidade do molinete duplo
E - Pisca-pisca direito F - Pisca-pisca esquerdo G - Conector de transporte H - Luz de palhada esquerda
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Legenda do chicote da plataforma FD75 de 30, 40 e 45 pés

Tabela 12.31 C1A (Conector da plataforma)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 2001 LAR 18 C1A-A - ponto de conexão da
plataforma - alimentação do
sensor de velocidade do molinete

Emenda-1

B 2002 LAR 18 C1A-B - conector da plataforma
- alimentação do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-1

C 3003 PTO 18 C1A-C - ponto de conexão
da plataforma - aterramento
do sensor de velocidade da
navalha/molinete

C5A-3 aterramento do sensor de
velocidade do molinete

F 3006 PTO 16 C1A-F - conector da plataforma -
aterramento da seta/lâmpadas

Emenda-2

J 2009 LVDE 18 C1A-J - ponto de conexão da
plataforma - alimentação de
reconhecimento da plataforma

Emenda-1

K 4010 DVDE 18 C1A-K - ponto de conexão da
plataforma - sinal do sensor de
velocidade do molinete

C5A-2 sinal do sensor de
velocidade do molinete

M 6012 DAZL 16 C1A-M - conector da plataforma
- lâmpada de indicação de
mudança de direção/lanterna
esquerda

Travessão .180 pol., fêmea (B)
- alimentação da lâmpada da
seta/lanterna esquerda

N 6013 LAZL 16 C1A-N - conector da plataforma -
lâmpada de seta/lanterna direita

Travessão .180 pol., fêmea
(B) - alimentação da lâmpada
de indicação de mudança de
direção/lanterna direita

O 6014 AZL 16 C1A-O - ponto de conexão da
plataforma - alimentação das
lâmpadas do refletor

Emenda-3

Tabela 12.32 C6 (Luzes do refletor direito)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 3006-DA PTO 16 C6-1 - aterramento da luz do
refletor direito

Emenda-4

2 6014-B AZL 16 C6-2 - alimentação da luz do
refletor direito

Emenda-3

Tabela 12.33 C7A (Luzes de transporte)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 1204-A VERM 16 C7A-A - luzes de transporte 12
volts

Emenda-6

B 3006-DBA PTO 16 C7A-B - aterramento das
lâmpadas de transporte

Emenda-5
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Pino Ckt# Cor Awg De Para

C 6206 AZL 16 C7A-C - alimentação das
lâmpadas traseiras de transporte

C3B-5 - alimentação da lâmpada
traseira de conexão de transporte

D 6203 DAZL 16 C7A-D - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado esquerdo

C3B-3 alimentação da lâmpada de
indicação de direção da conexão
de transporte do lado esquerdo

E 6205 LAZL 16 C7A-E - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado direito

C3B-4 alimentação da lâmpada de
indicação de direção da conexão
de transporte do lado direito

F 1204-B VERM 16 C7A-F - luzes de transporte 12
volts

Emenda-6

Tabela 12.34 C5A (Sensor de velocidade do molinete duplo)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 2001-A LAR 18 C5A-1 alimentação do sensor de
velocidade do molinete

Emenda-1

2 4010 DVDE 18 C5A-2 sinal do sensor de
velocidade do molinete

C1A-K - ponto de conexão da
plataforma - sinal do sensor de
velocidade do molinete

3 3003 PTO 18 C5A-3 aterramento do sensor de
velocidade do molinete

C1A-C - conector da plataforma
- aterramento do sensor de
velocidade da navalha/molinete

Tabela 12.35 Lâmpada de indicação de direção/lanterna direita

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 3006-DBB PTO 16 Travessão .180 pol., macho
(A) - aterramento da lâmpada
de indicação de mudança de
direção/lanterna direita

Emenda-5

B 6013 LAZL 16 Travessão .180 pol., fêmea
(B) - alimentação da lâmpada
de indicação de mudança de
direção/lanterna direita

C1A-N - ponto de conexão da
plataforma - lâmpada de indicação
de mudança de direção/lanterna
direita

Tabela 12.36 Lâmpada de indicação de direção/lanterna esquerda

Pino Ckt# Cor Awg De Para

A 3006-B PTO 16 Travessão .180 pol., macho
(A) - aterramento da lâmpada
de indicação de mudança de
direção/lanterna esquerda

Emenda-2

B 6012 DBLI 16 Travessão .180 pol., fêmea (B)
- alimentação da lâmpada da
seta/lanterna esquerda

C1A-M - conector da plataforma
- lâmpada de indicação de
mudança de direção/lanterna
esquerda
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Tabela 12.37 C3B (Conexão de transporte)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 1204 VERM 16 C3B-1 conexão de transporte 12
volts

Emenda-6

2 3006-A PTO 16 C3B-2 - aterramento da conexão
de transporte

Emenda-2

3 6203 DAZL 16 C3B-3 alimentação da lâmpada
de indicação de direção da
conexão de transporte do lado
esquerdo

C7A-D - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado esquerdo

4 6205 LAZL 16 C3B-4 alimentação da lâmpada
de indicação de direção da
conexão de transporte do lado
direito

C7A-E - alimentação das
lâmpadas de indicação de direção
de transporte do lado direito

5 6206 AZL 16 C3B-5 - alimentação da lâmpada
traseira de conexão de transporte

C7A-C - alimentação das
lâmpadas traseiras de transporte

Tabela 12.38 C6 (Luzes do refletor esquerdo)

Pino Ckt# Cor Awg De Para

1 3006-C PTO 16 C2-1 - aterramento da luz do
refletor esquerdo

Emenda-2

2 6014-A AZL 16 C2-2 - alimentação da luz do
refletor esquerdo

Emenda-3
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13 Acoplamento/Desacoplamento da plataforma
Este capítulo inclui instruções para acoplar e desacoplar a plataforma.

Colheitadeira Consulte

Case IH 7010, 8010, 7120, 8120, 9120, 5088, 6088,
7088, 5130, 6130, 7130, 7230, 8230, 9230

13.1 Colheitadeiras Case IH, página 813

John Deere 60,70 S e Série T 13.2 Colheitadeiras John Deere, página 821

Lexion 500, 700 (Série R) 13.3 Colheitadeiras Lexion, página 828

New Holland CR, CX 13.4 Colheitadeiras New Holland, página 836

Gleaner Séries R e S, Challenger 660, 670, 680B,
540C, 560C, Massey Ferguson 9690, 9790, 9895,
9520, 9540, 9560

13.5 Colheitadeiras Challenger, Gleaner e Massey
Ferguson, página 844

NOTA:
Certifique-se de que as funções aplicáveis (ou seja, o controle automático de altura da plataforma [AHHC],
opção plataforma de esteiras, opção de união central hidráulica, molinete de acionamento hidráulico etc.)
estejam habilitadas na colheitadeira e no computador da colheitadeira. Deixar de fazê-lo poderá resultar na
operação inadequada da plataforma.

13.1 Colheitadeiras Case IH

13.1.1 Fixação da plataforma à colheitadeira Case IH

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Na colheitadeira, certifique-se de que a trava do
manípulo (A) esteja posicionada de modo que os
ganchos (B) possam se encaixar ao adaptador.

Figura 13.1: Trava do alimentador
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CUIDADO

Nunca dê partida nem movimente a máquina até que
tenha certeza de que todos os observadores tenham
deixado a área.

2. Dê partida no motor e suba lentamente a colheitadeira
à plataforma até que o assento do alimentador (A)
esteja diretamente sob a travessa superior (B).

3. Eleve o alimentador ligeiramente para içar a
plataforma, garantindo que o assento do alimentador
esteja adequadamente engatado na estrutura do
adaptador.

4. Desligue o motor e remova a chave da ignição. Figura 13.2: Colheitadeira e Adaptador

5. No lado esquerdo do alimentador, eleve a alavanca (A)
no adaptador e empurre o manípulo (B) da
colheitadeira para encaixar as travas (C) nos dois
lados do alimentador.

6. Empurre a alavanca (A) de modo que a fenda no
manípulo se engate ao manípulo e trave-o em seu
devido lugar.

7. Se a trava (C) não encaixar totalmente no pino
adaptador, afrouxe os parafusos (D) e ajuste a trava.
Reaperte os parafusos.

Figura 13.3: Colheitadeira e Adaptador

8. Abra a tampa do receptáculo (A) no adaptador.

9. Pressione o botão de trava (B) e puxe o manípulo (C)
até a posição totalmente aberta.

10. Limpe as superfícies de contato do receptáculo.

Figura 13.4: Receptáculo do adaptador
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11. Remova o acoplador hidráulico rápido (A) da
colheitadeira e limpe as superfícies de acoplamento.

Figura 13.5: Conectores da colheitadeira

12. Posicione o acoplador no receptáculo do adaptador (A)
e empurre o manípulo (B) (não mostrado) para
encaixar os pinos do acoplador ao receptáculo.

13. Empurre o manípulo (B) para a posição fechada até
que o botão de trava (C) seja liberado.

Figura 13.6: Conexão hidráulica

14. Remova a tampa do receptáculo elétrico (A).
Assegure-se de que o receptáculo esteja limpo e não
tenha quaisquer sinais de danos.

Figura 13.7: Receptáculo elétrico
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15. Remova o conector elétrico (A) do recipiente de
armazenamento na colheitadeira e guie o mesmo até
o receptáculo do adaptador.

Figura 13.8: Conectores da colheitadeira

16. Alinhe as luvas sobre o conector (A) com as aberturas
no receptáculo (B), empurre o conector sobre o
receptáculo e gire o colar no conector para travá-lo
no lugar.

Figura 13.9: Ligação elétrica

17. Gire o disco (A) sobre o gancho de armazenamento do
eixo de transmissão do adaptador e remova o eixo de
transmissão do gancho.

Figura 13.10: Gancho de armazenagem do eixo
de transmissão
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18. Puxe o colar (A) sobre a extremidade do eixo de
transmissão e empurre o eixo sobre o eixo de saída
da colheitadeira (B) até que o colar trave.

Figura 13.11: Eixo de saída da colheitadeira

19. Desengate cada trava de flutuação do adaptador
movendo a trava (A) para longe do adaptador e
movendo a alavanca (B) em cada trava para a posição
mais baixa (DESTRAVAR).

Figura 13.12: Trava da flutuação na
posição DESTRAVAR
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13.1.2 Separação da plataforma da colheitadeira Case IH

PERIGO

Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa,
sempre desligue o motor, remova a chave, e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da
plataforma por qualquer motivo.

1. Escolha uma área nivelada e posicione a plataforma
ligeiramente acima do solo.

2. Desligue o motor e retire a chave da ignição.

IMPORTANTE:
Se as rodas para transporte em baixa velocidade
estiverem instaladas, a plataforma poderá ser
separada no modo transporte ou no modo
campo. Se desconectar com as rodas no
modo de trabalho, configure as rodas para o
armazenamento ou posição de trabalho mais
alta, caso contrário, a plataforma pode inclinar
para a frente, dificultando a reconexão. Consulte
5.11 Altura de corte, página 127.

IMPORTANTE:
Se as rodas do estabilizador estiverem
instaladas, coloque as rodas em posição de
armazenamento ou de trabalho para cima, caso
contrário, a plataforma pode inclinar para frente
dificultando a recolocação. Consulte 5.11 Altura
de corte, página 127.

3. Engate ambas as travas da flutuação levantando cada
alavanca da trava (A) até que a mesma se encaixe na
posição de travamento.

Figura 13.13: Flutuação travada

4. Desconecte o eixo de transmissão (A) da
colheitadeira.

Figura 13.14: Eixo de transmissão
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5. Deslize o eixo de transmissão para o gancho (A) até
que o disco (B) caia prendendo o eixo de transmissão
no lugar.

Figura 13.15: Eixo de transmissão

6. Remova o conector elétrico (A) e substitua a tampa (B).

7. Empurre o botão de trava (C) e puxe a manopla (D)
para abrir liberar o multiacoplador (E).

Figura 13.16: Multiacoplador

8. Posicione o multiacoplador (A) na placa de
armazenamento (B) da colheitadeira.

9. Coloque o conetor elétrico (C) na cuba de
armazenamento (D).

Figura 13.17: Armazenamento do
multiacoplador
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10. Empurre a manopla (A) para a posição fechada até que
o botão de trava (B) seja liberado. Feche a tampa (C).

Figura 13.18: Receptáculo do adaptador

11. Levante a alavanca (A) e puxe e abaixe a manopla (B)
para desengatar a trava do alimentador/adaptador (C).

12. Abaixe o alimentador até ele desengatar do suporte do
adaptador.

13. Afaste vagarosamente a colheitadeira do adaptador .

Figura 13.19: Travas do alimentador
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13.2 Colheitadeiras John Deere

13.2.1 Acoplamento da plataforma à colheitadeira John Deere

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Empurre o manípulo (A) no receptáculo do
multiacoplador da colheitadeira em direção ao
alimentador para retrair os pinos (B) nos cantos
inferiores do alimentador. Limpe o receptáculo.

CUIDADO

Nunca dê partida nem movimente a máquina até que
tenha certeza de que todos os observadores tenham
deixado a área.

2. Acione o motor e suba lentamente a colheitadeira à
plataforma até que o assento do alimentador (C) esteja
diretamente sob a travessa superior do adaptador (D)..

3. Eleve o alimentador ligeiramente para içar a
plataforma, garantindo que o assento do alimentador
esteja adequadamente engatado na estrutura do
adaptador.

4. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

Figura 13.20: Colheitadeira e Adaptador

5. Empurre o manípulo (A) do adaptador para liberar o
multiacoplador (B) da posição de armazenamento.
Remova o acoplador e empurre o manípulo de volta
para o adaptador para armazenar.

Figura 13.21: Armazenamento do
multiacoplador
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6. Posicione o multiacoplador (A) no receptáculo e
puxe o manípulo (B) a fim de encaixar as luvas no
multiacoplador no manípulo.

7. Puxe o manípulo (B) para a posição horizontal e
certifique-se de que o multiacoplador (A) esteja
totalmente encaixado no receptáculo.

Figura 13.22: Multiacoplador

8. Certifique-se de que os dois pinos do alimentador (C)
estejam totalmente encaixados aos suportes
adaptador.

NOTA:
Se os pinos (C) não engatarem totalmente nos
suportes do adaptador, solte os parafusos (D) e
ajuste o suporte conforme necessário.

9. Aperte os parafusos (D).

Figura 13.23: Pino do alimentador

10. Deslize o trinco (A) para travar o manípulo (B) na
posição e prenda com o pino de segurança (C).

11. Conecte o chicote (D) ao conector da colheitadeira (E).

Figura 13.24: Multiacoplador
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12. Gire o disco (A) sobre o gancho de armazenamento do
eixo de transmissão do adaptador e remova o eixo de
transmissão do gancho.

Figura 13.25: Eixo de transmissão

13. Puxe o colar (A) sobre a extremidade do eixo de
transmissão e empurre sobre o eixo de saída da
colheitadeira (B) até que o colar trave.

Figura 13.26: Eixo de transmissão
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14. Desengate cada trava de flutuação do adaptador
movendo a trava (A) para longe do adaptador e
movendo a alavanca (B) em cada trava para a posição
mais baixa (DESTRAVAR).

Figura 13.27: Trava da flutuação na
posição DESTRAVAR
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13.2.2 Separação da plataforma da colheitadeira John Deere

PERIGO

Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa,
sempre desligue o motor, remova a chave, e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da
plataforma por qualquer motivo.

1. Escolha uma área nivelada e posicione a plataforma
ligeiramente acima do solo.

2. Desligue o motor e retire a chave da ignição.

IMPORTANTE:
Se as rodas para transporte em baixa velocidade
estiverem instaladas, a plataforma poderá ser
separada no modo transporte ou no modo
campo. Se desconectar com as rodas no
modo de trabalho, configure as rodas para o
armazenamento ou posição de trabalho mais
alta, caso contrário, a plataforma pode inclinar
para a frente, dificultando a reconexão. Consulte
5.11 Altura de corte, página 127.

IMPORTANTE:
Se as rodas do estabilizador estiverem
instaladas, coloque as rodas em posição de
armazenamento ou de trabalho para cima, caso
contrário, a plataforma pode inclinar para frente
dificultando a recolocação. Consulte 5.11 Altura
de corte, página 127.

3. Engate ambas as travas da flutuação levantando cada
alavanca da trava (A) até que a mesma se encaixe na
posição de travamento.

Figura 13.28: Flutuação travada

4. Abra a tampa (A) na colheitadeira, puxe o colar
para fora do eixo de transmissão (B) e puxe o
eixo de transmissão para fora do eixo de saída
da colheitadeira.

Figura 13.29: Eixo de transmissão
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5. Deslize o eixo de transmissão para o gancho (A) até
que o disco (B) caia prendendo o eixo de transmissão
no lugar.

Figura 13.30: Eixo de transmissão

6. Levante a manopla (A) no adaptador.

Figura 13.31: Armazenamento do
multiacoplador

7. Desconecte o chicote (A) do conector da colheitadeira.

8. Remova o pino de segurança (B) e deslize a trava (C)
para liberar a manopla (D).

9. Levante o manípulo (D) até a posição vertical total para
liberar o multiacoplador (E) da colheitadeira.

Figura 13.32: Multiacoplador
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10. Posicione o multiacoplador (A) no receptáculo do
adaptador e baixe a manopla (B) para travar o
multiacoplador.

Figura 13.33: Armazenamento do
multiacoplador

11. Empurre a manopla (A) na colheitadeira em direção ao
alimentador para desengatar o pino do alimentador (B)
do adaptador.

Figura 13.34: Travas do alimentador

12. Baixe o alimentador até que o assento (A) desengate
e libere o suporte do adaptador (B)

13. Afaste vagarosamente a colheitadeira do adaptador.

Figura 13.35: Plataforma/alimentador
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13.3 Colheitadeiras Lexion

13.3.1 Fixação da plataforma à colheitadeira Lexion

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Mova o manípulo (A) no módulo de flutuação FM100
para a posição levantada, e certifique-se de que os
pinos (B) nos cantos inferiores do adaptador módulo
de flutuação estejam retraídos.

Figura 13.36: Pinos retraídos

CUIDADO

Nunca dê partida nem movimente a máquina até que
tenha certeza de que todos os observadores tenham
deixado a área.

2. Dê partida no motor e suba lentamente a colheitadeira
à plataforma até que o assento do alimentador (A)
esteja diretamente sob a travessa superior (B).

3. Eleve o alimentador ligeiramente para içar a
plataforma, garantindo que o assento do alimentador
esteja adequadamente engatado na estrutura do
módulo de flutuação do adaptador.

4. Desligue o motor e remova a chave da ignição. Figura 13.37: Plataforma na colheitadeira

5. Remova o pino de travamento (B) do pino do
adaptador (A).

Figura 13.38: Pino do adaptador
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6. Baixe o manípulo (A) para engatar os pinos (B) ao
alimentador. Reinsira o pino de trava (C) e prenda com
o grampo.

7. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

Figura 13.39: Fixação dos pinos

8. Desparafuse o botão (A) no acoplador da
colheitadeira (B) para liberar o acoplador do
receptáculo da colheitadeira e limpe o acoplador.

Figura 13.40: Acoplador da colheitadeira

9. Coloque a tampa do receptáculo do CA25 (A) no
receptáculo da colheitadeira.

Figura 13.41: Tampa do receptáculo
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10. Limpe a superfície de contato do acoplador (A) e
posicione sobre o receptáculo do CA25 (B).

11. Gire o botão (C) para prender o acoplador ao
receptáculo.

12. Conecte o chicote da colheitadeira (D) ao receptáculo
do seletor de avanço-recuo do molinete/inclinação da
plataforma (E).

Figura 13.42: Acoplador

13. Gire o disco (A) sobre o gancho de armazenamento do
eixo de transmissão do adaptador e remova o eixo de
transmissão do gancho.

Figura 13.43: Eixo de transmissão

14. Conecte o eixo de transmissão(A) ao eixo de saída da
colheitadeira.
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15. Desengate cada trava de flutuação do adaptador
movendo a trava (A) para longe do adaptador e
movendo a alavanca (B) em cada trava para a posição
mais baixa (DESTRAVAR).

Figura 13.44: Trava da flutuação na
posição DESTRAVAR
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13.3.2 Separação da plataforma da colheitadeira Lexion

PERIGO

Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa,
sempre desligue o motor, remova a chave, e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da
plataforma por qualquer motivo.

1. Escolha uma área nivelada e posicione a plataforma
ligeiramente acima do solo.

2. Desligue o motor e retire a chave da ignição.

IMPORTANTE:
Se as rodas para transporte em baixa velocidade
estiverem instaladas, a plataforma poderá ser
separada no modo transporte ou no modo
campo. Se desconectar com as rodas no
modo de trabalho, configure as rodas para o
armazenamento ou posição de trabalho mais
alta, caso contrário, a plataforma pode inclinar
para a frente, dificultando a reconexão. Consulte
5.11 Altura de corte, página 127.

IMPORTANTE:
Se as rodas do estabilizador estiverem
instaladas, coloque as rodas em posição de
armazenamento ou de trabalho para cima, caso
contrário, a plataforma pode inclinar para frente
dificultando a recolocação. Consulte 5.11 Altura
de corte, página 127.

3. Engate ambas as travas da flutuação levantando cada
alavanca da trava (A) até que a mesma se encaixe na
posição de travamento.

Figura 13.45: Flutuação travada

4. Desconecte o eixo de transmissão (A) da
colheitadeira.

Figura 13.46: Eixo de transmissão
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5. Deslize o eixo de transmissão para o gancho (A) até
que o disco (B) caia prendendo o eixo de transmissão
no lugar.

Figura 13.47: Eixo de transmissão

6. Remova o conector elétrico (A) do receptáculo do
adaptador.

7. Desparafuse o botão (B) no acoplador (C) para liberar
o acoplador do adaptador.

Figura 13.48: Acoplador

8. Remova a tampa (A) do receptáculo da colheitadeira.

Figura 13.49: tampa
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9. Posicione o acoplador (B) no receptáculo da
colheitadeira e gire o botão (A) para fixar o acoplador
ao receptáculo.

Figura 13.50: Acoplador da colheitadeira

10. Coloque a tampa (A) no receptáculo do adaptador.

Figura 13.51: Adaptador

11. Remova o pino de travamento (A) do pino do CA25 (B).

12. Eleve a alavanca (C) para desencaixar os pinos
CA25 (B) do alimentador.

13. Substitua o pino de travamento (A) pelo pino do CA25
e fixe com um grampo.

Figura 13.52: Travas do alimentador
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14. Abaixe o alimentador até que as estacas do
alimentador (A) desencaixem do CA25 (B).

15. Conduza a colheitadeira lentamente para longe
do CA25.

Figura 13.53: Plataforma na colheitadeira
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13.4 Colheitadeiras New Holland

13.4.1 Acoplamento da plataforma à colheitadeira New Holland CR/CX

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Certifique-se de que a maçaneta (A) esteja
posicionada de modo que os ganchos (B) possam ser
acoplados ao adaptador do CA25 (B).

Figura 13.54: Travas do alimentador

CUIDADO

Nunca dê partida nem movimente a máquina até que
tenha certeza de que todos os observadores tenham
deixado a área.

2. Acione o motor e suba lentamente a colheitadeira em
direção ao CA25 até que o assento do alimentador (A)
esteja diretamente sob a travessa superior do
CA25 (B).

3. Levante o alimentador levemente em direção à
plataforma suspensa, assegurando que o assento
do alimentador esteja adequadamente engatado na
estrutura do CA25.

4. Desligue o motor e remova a chave da ignição.
Figura 13.55: Plataforma na colheitadeira
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5. Levante a alavanca (A) no CA25 no lado esquerdo do
alimentador e empurre a manopla (B) na colheitadeira
para encaixar as travas (C) em ambos os lados do
alimentador.

6. Empurre a alavanca (A) de modo que a fenda no
manípulo se engate ao manípulo e trave-o em seu
devido lugar.

7. Solte os parafusos (E) e ajuste a trava (C) se a trava
não se acoplar completamente ao pino no CA25
quando a alavanca (A) e manopla (B) estiverem
encaixados. Reaperte os parafusos.

Figura 13.56: Travas do alimentador

8. Abra a tampa do receptáculo (A) no CA25.

9. Empurre o botão de trava (B) e puxe o manípulo (C)
até a posição totalmente aberta.

10. Limpe as superfícies de contato do receptáculo.

Figura 13.57: Receptáculo do adaptador

11. Remova o acoplador hidráulico rápido (A) da placa
de armazenamento na colheitadeira e limpe as
superfícies de contato do acoplador.

Figura 13.58: Acoplador da colheitadeira
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12. Posicione o acoplador (A) no receptáculo do CA25
e puxe a maçaneta (B) para encaixar os pinos no
receptáculo.

13. Empurre o manípulo (B) para a posição fechada até
que o botão de trava (C) seja liberado.

14. Remova a tampa do receptáculo elétrico do CA25.

15. Remova o conector (D) da colheitadeira.

16. Alinhe as luvas sobre o conector (D) com as aberturas
no receptáculo CA25 e empurre o conector sobre o
receptáculo. Gire o colar no conector para travá-lo
no lugar.

Figura 13.59: Conexões

17. Gire o disco (A) sobre o gancho de armazenamento do
eixo de transmissão do adaptador e remova o eixo de
transmissão do gancho.

Figura 13.60: Eixo de transmissão

18. Puxe o colar de volta sobre a extremidade do eixo de
transmissão e empurre o eixo de transmissão sobre o
eixo de saída da colheitadeira (A) até que o colar trave.

Figura 13.61: Eixo de transmissão e eixo
de saída
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19. Desengate cada trava de flutuação do adaptador
movendo a trava (A) para longe do adaptador e
movendo a alavanca (B) em cada trava para a posição
mais baixa (DESTRAVAR).

Figura 13.62: Trava da flutuação na
posição DESTRAVAR
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13.4.2 Separação da plataforma da colheitadeira New Holland CR/CX

PERIGO

Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa,
sempre desligue o motor, remova a chave, e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da
plataforma por qualquer motivo.

1. Escolha uma área nivelada e posicione a plataforma
ligeiramente acima do solo.

2. Desligue o motor e retire a chave da ignição.

IMPORTANTE:
Se as rodas para transporte em baixa velocidade
estiverem instaladas, a plataforma poderá ser
separada no modo transporte ou no modo
campo. Se desconectar com as rodas no
modo de trabalho, configure as rodas para o
armazenamento ou posição de trabalho mais
alta, caso contrário, a plataforma pode inclinar
para a frente, dificultando a reconexão. Consulte
5.11 Altura de corte, página 127.

IMPORTANTE:
Se as rodas do estabilizador estiverem
instaladas, coloque as rodas em posição de
armazenamento ou de trabalho para cima, caso
contrário, a plataforma pode inclinar para frente
dificultando a recolocação. Consulte 5.11 Altura
de corte, página 127.

3. Engate ambas as travas da flutuação levantando cada
alavanca da trava (A) até que a mesma se encaixe na
posição de travamento.

Figura 13.63: Flutuação travada

4. Desconecte o eixo de transmissão (A) da
colheitadeira.

Figura 13.64: Eixo de transmissão
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5. Deslize o eixo de transmissão para o gancho (A) até
que o disco (B) caia prendendo o eixo de transmissão
no lugar.

Figura 13.65: Eixo de transmissão

6. Empurre o botão de trava (B) e puxe a manopla (C)
para liberar o multiacoplador (A).

Figura 13.66: Conexões do adaptador

7. Empurre a manopla (A) para a posição fechada até que
o botão de trava (B) seja liberado. Feche a tampa (C).

Figura 13.67: Receptáculos do adaptador
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8. Posicione o acoplador hidráulico rápido (A) na placa
de armazenamento (B) na colheitadeira.

Figura 13.68: Acoplador da colheitadeira

9. Remova o conector elétrico (A) do adaptador.

Figura 13.69: Conexões do adaptador

10. Conecte o conector elétrico na colheitadeira no local
indicado (A).

Figura 13.70: Acopladores da colheitadeira

214362 842 Revisão A



ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DA PLATAFORMA

11. Recoloque a tampa (A) no receptáculo do adaptador.

Figura 13.71: Receptáculos do adaptador

12. Levante a alavanca (A), puxe e baixe a manopla (B)
para desengatar a trava do alimentador/adaptador (C).

Figura 13.72: Travas do alimentador

13. Baixe o alimentador (A) até que se desengate do
suporte do adaptador (B).

14. Conduza a colheitadeira lentamente para longe da
plataforma.

Figura 13.73: Plataforma na colheitadeira
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13.5 Colheitadeiras Challenger, Gleaner e Massey Ferguson

13.5.1 Fixação da plataforma à colheitadeira Challenger, Gleaner ou
Massey Ferguson

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Use a manopla de travamento (B) para retrair as
arestas (A) na base do alimentador.

Figura 13.74: Alimentador do Grupo AGCO

CUIDADO

Nunca dê partida nem movimente a máquina até que
tenha certeza de que todos os observadores tenham
deixado a área.

2. Acione o motor e, lentamente, aproxime-se da
plataforma até que o alimentador esteja diretamente
sob a travessa superior do adaptador (A) e os pinos
de alinhamento (C) no alimentador (exibidos na Figura
13.76: Pinos de alinhamento do Grupo AGCO, página
845) estejam alinhados com os furos (B) na estrutura
do adaptador.

Figura 13.75: Adaptador
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NOTA:
O alimentador pode não corresponder exatamente
ao exibido.

Figura 13.76: Pinos de alinhamento do
Grupo AGCO

3. Eleve o alimentador ligeiramente para içar
a plataforma, garantindo que o assento do
alimentador (A) esteja adequadamente engatado na
estrutura do adaptador.

4. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

Figura 13.77: Módulo de flutuação do
alimentador

5. Use a manopla de travamento (B) para encaixar as
luvas (A) no adaptador.

Figura 13.78: Alimentador do Grupo AGCO

CUIDADO

Nunca dê partida nem movimente a máquina até que tenha certeza de que todos os observadores tenham
deixado a área.

6. Acione o motor e abaixe a plataforma.
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7. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

NOTA:
O módulo de flutuação FM100 é equipado com um multiacoplador que se conecta à colheitadeira. Se
a colheitadeira estiver equipada com conectores individuais, um kit multiacoplador (conector de ponto
único) deve ser instalado. Consulte a tabela 13.1 Kits multiacopladores, página 846 para obter uma lista
de kits e instruções de instalação que estão disponíveis no concessionário da sua colheitadeira.

Tabela 13.1 Kits multiacopladores

Colheitadeira Número do kit

Challenger 71530662

Gleaner Séries R/S 71414706

Massey Ferguson 71411594

8. Desengate cada trava de flutuação do adaptador
movendo a trava (A) para longe do adaptador e
movendo a alavanca (B) em cada trava para a posição
mais baixa (DESTRAVAR).

Figura 13.79: Trava da flutuação na
posição DESTRAVAR
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9. Empurre o manípulo (A) para liberar o
multiacoplador (B) do adaptador.

Figura 13.80: Multiacoplador do Adaptador

10. Empurre o manípulo (A) na colheitadeira para a
posição totalmente aberta.

11. Limpe as superfícies de contato do multiacoplador (B)
e do receptáculo se necessário.

Figura 13.81: Receptáculo da colheitadeira

12. Posicione o multiacoplador (A) no receptáculo da
colheitadeira e puxe o manípulo (B) para encaixar
completamente o multiacoplador no receptáculo.

13. Conecte o chicote do seletor anterior-posterior do
molinete/inclinação da plataforma (C) ao chicote da
colheitadeira (D).

Figura 13.82: Multiacoplador
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14. Gire o disco (A) sobre o gancho de armazenamento do
eixo de transmissão do adaptador e remova o eixo de
transmissão do gancho.

Figura 13.83: Eixo de transmissão

15. Puxe o colar (A) sobre a extremidade do eixo de
transmissão e empurre sobre o eixo de saída da
colheitadeira (B) até que o colar trave.

Figura 13.84: Eixo de transmissão
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13.5.2 Separação da plataforma da colheitadeira Challenger, Gleaner ou
Massey Ferguson

PERIGO

Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado ou queda da máquina suspensa,
sempre desligue o motor, remova a chave, e engate os apoios de segurança antes de entrar embaixo da
plataforma por qualquer motivo.

1. Escolha uma área nivelada e posicione a plataforma
ligeiramente acima do solo.

2. Desligue o motor e retire a chave da ignição.

IMPORTANTE:
Se as rodas para transporte em baixa velocidade
estiverem instaladas, a plataforma poderá ser
separada no modo transporte ou no modo
campo. Se desconectar com as rodas no
modo de trabalho, configure as rodas para o
armazenamento ou posição de trabalho mais
alta, caso contrário, a plataforma pode inclinar
para a frente, dificultando a reconexão. Consulte
5.11 Altura de corte, página 127.

IMPORTANTE:
Se as rodas do estabilizador estiverem
instaladas, coloque as rodas em posição de
armazenamento ou de trabalho para cima, caso
contrário, a plataforma pode inclinar para frente
dificultando a recolocação. Consulte 5.11 Altura
de corte, página 127.

3. Engate ambas as travas da flutuação levantando cada
alavanca da trava (A) até que a mesma se encaixe na
posição de travamento.

Figura 13.85: Flutuação travada

4. Desconecte o eixo de transmissão do eixo de saída da
colheitadeira (A).

Figura 13.86: Eixo de transmissão
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5. Deslize o eixo de transmissão para o gancho (A) até
que o disco (B) caia prendendo o eixo de transmissão
no lugar.

Figura 13.87: Eixo de transmissão

6. Desconecte o chicote no conector (A).

7. Mova a alavanca (B) no multiacoplador da
colheitadeira até a posição aberta completa para
liberar o multiacoplador (C) da colheitadeira.

Figura 13.88: Multiacoplador

8. Levante a alavanca (A) no módulo de e coloque o
multiacoplador (B) no receptáculo adaptador.

9. Abaixe o manípulo (A) para travar o multiacoplador.

Figura 13.89: Multiacoplador do adaptador
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10. Use a alavanca de trava (B) para retrair as luvas (A)
na base do alimentador.

Figura 13.90: Challenger e Massey Ferguson

Figura 13.91: Gleaner Séries R e S

11. Baixe o alimentador até que o assento (A) desengate
e libere o suporte do adaptador

12. Afaste vagarosamente a colheitadeira do adaptador .

Figura 13.92: Adaptador na colheitadeira

214362 851 Revisão A



ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DA PLATAFORMA

13.6 Acoplamento e desacoplamento da plataforma do CA25
e da colheitadeira

Procedimentos de acoplamento/desacoplamento são os mesmos para todas as marcas e modelos de
colheitadeiras. As plataformas podem ser conectadas ao CA25 a partir das configurações de trabalho ou de
transporte.

Os procedimento neste manual requerem que o CA25 permaneça conectado à colheitadeira. Conecte/desconecte
o CA25 apenas ao realizar as seguintes tarefas:

• Desacoplar a plataforma para utilizá-la em uma ceifadora

• Trocar as plataformas

• Executar determinadas tarefas de manutenção

13.6.1 Acoplamento da plataforma ao CA25 e colheitadeira

A plataforma pode ser afixada ao CA25 a partir tanto da configuração de campo quanto da configuração
de transporte.

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

NOTA:
As Rodas Estabilizadoras/de Transporte Lento podem ser usadas para sustentar a plataforma.

1. Apoie a união central hidráulica (A) com o pino (ou
ferramenta equivalente) em (B) como exibido.

Figura 13.93: União Central
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Para plataformas para colheitadeiras D65:

2. Remova o anel (A) do pino (B) e remova os pinos das
costelas da plataforma na abertura de entrega.

Figura 13.94: Plataforma para colheitadeira D65
– Bloqueio sob a costela

Para plataforma para colheitadeira FD75:

3. Assegure-se de que os ganchos (A) estejam na
posição de armazenamento conforme mostrado, não
interferindo na instalação dos braços do adaptador no
canal (B).

Figura 13.95: FD75 – Lado Inferior da
Plataforma

4. Assegure-se de que os trincos (A) nos cantos frontais
do adaptador sejam girados na direção da parte de trás
do adaptador.

Figura 13.96: Trinco
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Para plataformas para colheitadeiras D65:

CUIDADO

Certifique-se de que os espectadores estejam
afastados da máquina antes de ligar o motor ou
engatar quaisquer acionadores da plataforma.

5. Acione o motor e baixe o alimentador da colheitadeira
de modo que os braços do adaptador (A) fiquem
alinhados às costelas da plataforma (B).

6. Dirija lentamente para frente, mantendo o alinhamento
entre osbraços do adaptador (A) e as costelas da
plataforma (B).

7. Mantenha os braços do adaptador (A) logo abaixo
das costelas da plataforma (B) para garantir que as
costelas do adaptador se assentem adequadamente
nos suportes de união da plataforma em (C).

IMPORTANTE:
Mantenha as mangueiras hidráulicas afastadas
para evitar danos ao dirigir até a plataforma.

8. Dirija lentamente até que os braços do adaptador (A)
toquem nos batentes nas costelas (C).

Figura 13.97: Plataforma para colheitadeira D65
– Lado inferior do Módulo

Para plataforma para colheitadeira FD75:

9. Acione o motor e baixe o alimentador da colheitadeira
de modo que os braços do adaptador (B) fiquem
alinhados aos canais de equilíbrio da plataforma (B).

10. Dirija lentamente para frente, mantendo o alinhamento
entre os braços do adaptador (A) e os canais de
equilíbrio da plataforma (B).

11. Mantenha os braços do adaptador (A) logo abaixo
dos canais de equilíbrio (B) para garantir que as
costelas do adaptador se assentem adequadamente
nos suportes de união da plataforma em (C).

IMPORTANTE:
Mantenha as mangueiras hidráulicas afastadas para
impedir danos ao dirigir até a plataforma.

12. Continue adiante até que os braços do adaptador (A)
toquem nos batentes nos canais de equilíbrio (B).

Figura 13.98: FD75 – Lado Inferior doMódulo
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13. Ajuste o comprimento da união central (A) usando
a hidráulica do ângulo da plataforma para alinhar
aproximadamente o olhal da união central (B) ao
orifício no suporte da plataforma.

14. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

Figura 13.99: União Central

15. Conecte a união central da seguinte forma:

a. Puxe o pino (B) parcialmente para fora do suporte
e remova o esteio sob a união central (A).

b. Instale o pino (B) através da união central (A) e do
suporte e prenda com o contrapino.

Figura 13.100: União Central
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ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DA PLATAFORMA

CUIDADO

Sempre conecte a união central antes de elevar
totalmente a plataforma.

16. Combine as braçadeiras coloridas e conecte o sistema
hidráulico do molinete (A) à extremidade direita do
adaptador.

NOTA:
Para plataformas para colheitadeiras D65: Se
o multiacoplador opcional for instalado para o
sistema hidráulico do molinete. Eleve o manípulo no
adaptador e coloque o acoplador noreceptáculo do
adaptador. Baixe o manípulo para travar o acoplador.

CUIDADO

Certifique-se de que os espectadores estejam
afastados da máquina antes de ligar o motor ou
engatar quaisquer acionadores da plataforma.

17. Acione o motor e lentamente eleve o adaptador,
certificando-se de que as costelas doadaptador se
engatem às costelas da plataforma.

18. Eleve a plataforma à sua altura máxima, desligue o
motor e retire a chave da ignição.

19. Engate os apoios de segurança na colheitadeira.

Figura 13.101: Plataforma para colheitadeira
D65 – Sistema hidráulico do molinete

Figura 13.102: FD75 – Sistema hidráulico do
molinete
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ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DA PLATAFORMA

20. Para plataformas para colheitadeiras D65:
Substitua o pino (B) nas costelas da plataforma e
prenda com o anel (A).

21. Para plataforma para colheitadeira FD75: Afrouxe
a porca e o parafuso (A) e reposicione o gancho (B)
conforme mostrado para engatar o braço do
adaptador. Aperte o parafuso e a porca (A).

CUIDADO

Certifique-se de que os espectadores estejam
afastados da máquina antes de ligar o motor ou
engatar quaisquer acionadores da plataforma.

22. Remova as travas do cilindro de elevação, acione o
motor e baixe a plataforma ao solo. Ajuste o ângulo
da plataforma à configuração mais rasa (união central
mais curta).

23. Eleve o molinete a sua altura completa.

24. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

25. Engate os apoios de segurança do molinete.

Figura 13.103: Plataforma para colheitadeira
D65 – Costela da plataforma

Figura 13.104: FD75 – Lado Inferior do Módulo

ADVERTÊNCIA
Sempre mantenha as mãos longe da área entre os 
dedos duplos e a navalha.

Figura 13.105: Risco da Barra de Corte
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ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DA PLATAFORMA

26. Remova o parafuso (A) em ambos os lados da abertura
para permitir a afixação do deque doadaptador.

27. Gire o trinco (B) para frente e para baixo para engatar
ao tubo da chapa de transição (C).

Figura 13.106: Trinco de Flutuação do
Adaptador

28. Use uma chave 24 mm 15/16 pol. no parafuso (C)
de cabeça hexagonal para girar a trava para baixo e
levantar levemente o deque de alimentação. Instale o
parafuso (C) para posição de trava do trinco.

29. Repita no lado contrário do deque da esteira central.

Figura 13.107: CA25 Trinco

30. Instale reforços (A) em cada canto frontal do deque
central com dois parafusos de cabeça sextavada (B)
de 3/8 polegadas x 0,75 em cada local.

Figura 13.108: CA25 Reforços
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Para plataformas para colheitadeiras D65:

31. Combine as braçadeiras coloridas e conecte a navalha
e sistema hidráulico de acionamento (A).

32. Prenda o conector elétrico (B) da seguinte forma:

a. Remova a tampa no receptáculo. Assegure-se de
que a mesma esteja limpa e livre de danos.

b. Alinhe alças no conector às fendas no receptáculo,
empurre o conector para o receptáculo e vire o
colar no conector para travá-lo em seu devido
lugar.

c. Prenda a tampa à tampa correspondente no
chicote de fiação da colheitadeira. Figura 13.109: Conexões da plataforma D65

Para plataforma para colheitadeira FD75:

33. Conecte as mangueiras hidráulicas de acionamento da
navalha e da esteira (B) no suporte.

34. Acople o conector elétrico (B).

Figura 13.110: Conexões da plataforma FD75
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35. Conecte os conectores de desconexão rápida (se
instalados) da seguinte forma:

a. Remova as tampas (se instaladas) dos
receptáculos e das extremidades das mangueiras.

b. Verifique os conectores e limpe se necessário.

c. Empurre o conector da mangueira (A) para o
receptáculo correspondente (B) até que o colar no
receptáculo se encaixe na posição de travamento.

NOTA:
Certifique-se de que as mangueiras
estejam longe da linha de transmissão e da
estrutura adjacente.

NOTA:
Não é necessário sangrar o sistema afrouxando
as conexões.

36. Verifique a flutuação e confirme se a plataforma está
nivelada. Consulte a respeito dos pontos a seguir:

• 14.1.1 Verificação e ajuste da flutuação da
plataforma, página 869

• Nivelamento da plataforma, página 890

CUIDADO

Certifique-se de que os espectadores estejam
afastados da máquina antes de ligar o motor ou
engatar quaisquer acionadores da plataforma.

37. Dê partida na colheitadeira e faça as seguintes
inspeções:

• Eleve e baixe o molinete para garantir que as
mangueiras estejam adequadamente conectadas.

• Coloque a plataforma para funcionar
para garantir que as mangueiras estejam
adequadamente conectadas.

38. Verifique se há vazamentos.

Figura 13.111: Acoplamento para Desconexão
Rápida
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13.6.2 Separação da Plataforma do adaptador e da colheitadeira

PERIGO

Para evitar ferimentos corporais ou morte por
acionamento inesperado ou queda da máquina
suspensa, sempre desligue o motor, remova a chave,
e engate os apoios de segurança antes de entrar
embaixo da plataforma por qualquer motivo.

ADVERTÊNCIA
Sempre mantenha as mãos longe da área entre os
dedos duplos e a navalha.

CUIDADO

Utilize luvas pesadas ao trabalhar ao redor da navalha
ou ao manuseá-la.

Figura 13.112: Risco da Barra de Corte

1. Acione o motor e abaixe a plataforma.

2. Aumente a folga sob aesteira central do adaptador
inclinando a plataforma até que o cilindro (B) esteja
totalmente estendido e o indicador (A) esteja na
posição "D".

3. Eleve o molinete à sua altura completa.

4. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

5. Engate os apoios de segurança do molinete.

Figura 13.113: União Central
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6. Engate ambas as travas da flutuação levantando cada
alavanca da trava (A) até que a mesma se encaixe na
posição de travamento.

NOTA:
As Rodas Estabilizadoras/de Transporte Lento
podem ser usadas para sustentar a plataforma.

Figura 13.114: Flutuação travada

7. Retire os dois parafusos de cabeça sextavada (A)
prendendo o reforço (B) à chapa de transição nos
cantos frontais.

8. Dobre o reforço (B) para trás para acessar o trinco.

Figura 13.115: Reforços
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9. Remova a porca de 9/16 polegadas do parafuso (C).

10. Use uma chave de 24 mm (15/16 pol.) no parafuso
sextavado (B) para girar a trava (A) para baixo e eleve
ligeiramente o deque central para acessar e remover
o parafuso (C).

11. Gire a trava (C) para cima e para trás para baixar o
deque do adaptadore desconecte o tubo da chapa de
transição (D).

12. Reinstale o parafuso (C).

13. Repita para o lado contrário do deque da esteira
central.

CUIDADO

Nunca dê partida nem movimente a máquina até que
tenha certeza de que todos os observadores tenham
deixado a área.

14. Desengate os esteios de segurança do molinete, dê
partida no motor, baixe o molinete e eleve totalmente
a plataforma.

15. Pare o motor, retire a chave da ignição e engate os
apoios de segurança do elevador da colheitadeira.

Figura 13.116: CA25 Trava

16. Para plataformas para colheitadeiras D65: Remova
o anel (A) do pino (B) e remova os pinos das costelas
da plataforma na abertura de entrega.

Figura 13.117: Plataforma para colheitadeira
D65 Costela da Plataforma
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17. Para plataforma para colheitadeira FD75: Afrouxe a
porca e o parafuso (A) e desengate o gancho (B) da
costela nos dois lados de CA25.

Figura 13.118: FD75: CA25 Lado inferior

18. Para plataforma para colheitadeira FD75: Gire o
gancho (B) em 90° para armazenamento e aperte o
parafuso (A) e a porca novamente.

Figura 13.119: FD75: CA25Lado inferior

Para plataformas para colheitadeiras D65:

19. Posicione um bloco de 150 mm (6 pol.) sob o cavalete
de segurança (A) para auxiliar com a desconexão da
união central.

20. Desengate as travas do cilindro de elevação da
colheitadeira, acione o motor e baixe a plataforma até
que o cavalete de segurança repouse sobre o bloco
ou até que as rodas estabilizadoras estejam no solo.

Figura 13.120: CavaleteD65
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Para plataforma para colheitadeira FD75:

21. Posicione um bloco (A) de 150 mm (6 pol.) (A) sob a
costela da plataforma. Isso auxiliará na desconexão
da união central.

22. Desengate as travas do cilindro de elevação da
colheitadeira, acione o motor e baixe a plataforma até
que a costela da plataforma repouse sobre o bloco ou
até que as rodas estabilizadoras estejam no solo.

Figura 13.121: Costela da Plataforma sobre o
BlocoFD75

23. Desconecte a união central hidráulica conforme segue:

a. Remova o pino do garfo de engate e o pino de
segurança (A) e eleve a união central (B) para
longe do suporte.

b. Substitua o pino do garfo de engate (A) e prenda-o
com o pino de segurança.

NOTA:
Pode ser necessário elevar ou abaixar o
alimentador para ajustar o comprimento da
união central e aliviar o excesso de carga sobre
a união central.

Figura 13.122: União Central Hidráulica

Para plataformas para colheitadeiras D65:

24. Desconecte as mangueiras hidráulicas de
acionamento da navalha e da esteira (A). Tampe
imediatamente as mangueiras para evitar perda
de óleo.

25. Armazene e prenda as mangueiras naestrutura do
adaptador.

26. Desconecte o conector elétrico (B) virando o colar
no sentido anti-horário e puxando o conector
para desengatar.

27. Armazene e prenda as mangueiras e o conector
elétrico no adaptador.

Figura 13.123: Conexões da plataformaD65
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Para plataforma para colheitadeira FD75:

NOTA:

• Caso esteja sobre o solo: Empurre o molinete
totalmente para frente para reduzir a perda de
óleo.

• Caso esteja em transporte: Puxe totalmente o
molinete.

• Se as braçadeiras coloridas nas mangueiras
hidráulicas estiverem ausentes, faça a
substituição antes de desconectar as mangueiras.

28. Desconecte o conector elétrico (B).

29. Desconecte as mangueiras hidráulicas de
acionamento da navalha e da esteira (A) no suporte.
Tampe as extremidades imediatamente para evitar
perda de óleo.

30. Armazene e prenda as mangueiras na estrutura do
adaptadorestrutura do módulo de flutuação.

Figura 13.124: Conexões da plataforma FD75

31. Desconecte os conectores de desconexão rápida (se
instalados) da seguinte forma:

a. Alinhe a fenda (A) no colar ao pino (B) no conector.

b. Empurre o colar na direção do pino e puxe o
conector para desengatar.

c. Instale plugues ou tampas nas extremidades da
mangueira (se equipada).

Figura 13.125: Acoplamento para Desconexão
Rápida
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32. Desconecte o sistema hidráulico do molinete (A).
Tampe imediatamente as mangueiras para evitar
perda de óleo.

NOTA:
Para plataformas para colheitadeiras D65:
Se o multiacoplador opcional estiver instalado
para o sistema hidráulico do molinete, pressione
o botão na parte lateral, levante a alça do
adaptador e remova o acoplador.

Figura 13.126: Plataforma para colheitadeira
D65 Sistema Hidráulico do Molinete

Figura 13.127: FD75: Sistema Hidráulico do
Molinete

33. Armazene e prenda as mangueiras e o conector
elétrico no adaptador na posição (A) conforme exibido.

34. Assegure-se de que a plataforma esteja sobre o solo
ou sustentada pelas rodas no modo de transporte.

CUIDADO

Nunca dê partida nem movimente a máquina até que
tenha certeza de que todos os observadores tenham
deixado a área.

35. Dê partida no motor e lentamente afaste a
colheitadeira da plataforma.

36. Desligue o motor e retire a chave da ignição.

Figura 13.128: Armazenamento da Mangueira
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37. Para plataformas para colheitadeiras D65:
Substitua o pino (B) nas costelas da plataforma e
prenda com o anel (A).

Figura 13.129: Plataforma para colheitadeira
D65 Costela da Plataforma
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14 Ajustes

14.1 Adaptador

14.1.1 Verificação e ajuste da flutuação da plataforma

PERIGO

Para evitar ferimentos ou morte causados pelo acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave da ignição antes de deixar o assento do operador por qualquer motivo.

1. Estacione a colheitadeira em uma superfície nivelada.

2. Abaixe o molinete totalmente.

3. Ajuste a posição de avanço-recuo entre 5 e 6 no
decalque indicador de posição (A) localizado no braço
direito do molinete.

Figura 14.1: Posição avanço-recuo

4. Ajuste a união central até a posição intermediária entre
B e C no indicador (A).

5. Posicione a barra de corte a 200-300 mm (8-12 pol.)
do solo.

6. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

Figura 14.2: União central
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AJUSTES

7. Coloque os manípulos de mola de travamento da
asa (A) na posição de travamento (superior).

Figura 14.3: Trava da asa na posição travada

8. Certifique-se de que ambas as alavancas da
trava de flutuação (A) estejam voltadas para baixo
(DESTRAVAR).

Figura 14.4: Trava da Flutuação da Plataforma
na Posição Destravar

9. Coloque as rodas estabilizadoras e as rodas de
transporte de baixa velocidade (se equipadas) na
posição de armazenamento da seguinte forma:

a. Apoie o peso da roda levantando ligeiramente com
uma das mãos e empurrando o manípulo (A) para
liberar a trava.

b. Levante as rodas para a altura desejada e engate
o canal de suporte na abertura (B) no suporte
superior.

c. Empurre o manípulo (A) para baixo para travar.

Figura 14.5: Roda esquerda
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AJUSTES

10. Remova a chave de torque fornecida (A) da
posição de armazenamento à direita da estrutura do
adaptador. Puxe ligeiramente na direção mostrada
para desengatar a chave do gancho.

Figura 14.6: Chave de torque

11. Coloque a chave de torque fornecida (A) na trava
da flutuação (B). Observe a posição da chave para
verificar o lado direito ou esquerdo.

12. Empurre a chave para baixo para girar a alavanca
articulada (C) para frente.

Figura 14.7: Lado esquerdo do adaptador

Figura 14.8: Lado direito do adaptador
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AJUSTES

13. Continue empurrando a chave para baixo até que o
indicador (A) atinja uma leitura máxima e comece a
diminuir. Observe a leitura máxima e repita no lado
oposto.

14. Use a tabela a seguir como um guia para as
configurações da flutuação:

• Se a leitura na chave for alta, a plataforma está
pesada

• Se a leitura na chave for baixa, a plataforma está
leve

Tabela 14.1 Configurações da flutuação

Configurações de torqueTamanho da
Plataforma

(pés)
Corte no solo Corte do solo

20, 25, 30 e 35 1-1/2 a 2 2 a 2-1/2

40 e 45 2 a 2-1/2 2-1/2 a 3

Tabela 14.2 Configurações da flutuação

Configurações de torqueTamanho da
Plataforma

(pés)
Corte no solo Corte do solo

30 e 35 1-1/2 a 2 2 a 2-1/2

40 e 45 2 a 2-1/2 2-1/2 a 3

Figura 14.9: Indicador

15. Aumente a flutuação (diminua o peso da plataforma)
soltando as contraporcas, virando os parafusos de
regulagem do lado esquerdo (A) e os parafusos de
regulagem do lado (B) no sentido horário e apertando
as contraporcas.

16. Diminua a flutuação (aumente o peso da plataforma)
soltando as contraporcas, virando os parafusos de
regulagem do lado esquerdo (A) e os parafusos de
regulagem do lado (B) no sentido horário e apertando
as contraporcas.

Figura 14.10: Ajuste da flutuação

17. Utilize as orientações a seguir quando ajustar a flutuação:

• Ajuste a flutuação de modo que as leituras da chave sejam iguais nos dois lados da plataforma.

• Para plataformas de navalha dupla de 40 e 45 pés: ajuste a flutuação de modo que as leituras da chave
sejam iguais em ambos os lados e, então, afrouxe ambos os parafusos de mola do lado direito com duas
voltas.

• Gire cada par de parafusos igualmente. Consulte o Passo 13., página 872, então repita o procedimento de
leitura da chave de torque.

214362 872 Revisão A
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NOTA:
Se uma flutuação adequada da plataforma não puder ser obtida utilizando todos os ajustes disponíveis, uma
mola opcional para trabalho pesado está disponível. Consulte o catálogo de peças para pedir informações.

18. Devolva a chave de torque (A) ao local de
armazenamento no lado direito da estrutura do
adaptador.

Figura 14.11: Chave de torque
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14.2 Plataforma

14.2.1 Configurações da plataforma

A tabela 14.3 Configurações Recomendadas da Plataforma de Esteira Rígida D65/FD75/CA25 para
Colheitadeiras, página 875 oferece orientação para configuração da Plataforma de esteiras D65 e FD75
FlexDraper® Plataforma; no entanto, as configurações sugeridas podem ser alteradas para se adaptarem às
diferentes culturas e condições não especificadas na tabela.

Consulte também 14.2.2 Configurações do molinete, página 878.
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14.2.2 Configurações do molinete

NOTA:
A tabela de ajustes do molinete também é aplicável para os dedos do molinete.

Tabela 14.4 Configurações recomendadas do molinete D65

Número de configuração
do excêntrico (ganho de

velocidade do dedo)

Número de
posição do

molinete
Padrão do dedo do molinete

1 (0) 6 ou 7

2 (20%) 3 ou 4
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Número de configuração
do excêntrico (ganho de

velocidade do dedo)

Número de
posição do

molinete
Padrão do dedo do molinete

3 (30%) 6 ou 7

4 (35%) 2 ou 3
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Tabela 14.5 Configurações recomendadas do molinete D75

Número de configuração
do excêntrico (ganho de

velocidade do dedo)

Número de
posição do

molinete
Padrão do dedo do molinete

1 (0) 6 ou 7

2 (20%) 6 ou 7
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Número de configuração
do excêntrico (ganho de

velocidade do dedo)

Número de
posição do

molinete
Padrão do dedo do molinete

3 (30%) 3 ou 4

4 (35%) 2 ou 3

NOTA:

• Ajuste o molinete para a frente para aproximar os dedos do solo enquanto inclina a plataforma para trás. Os
dedos cavarão a terra em posições avançadas extremas do molinete, então ajuste as sapatas ou o ângulo da
plataforma para compensar.

• Ajuste o molinete para trás em colheitas mais finas para evitar entupimento na barra de corte.

• Aumente o ângulo da plataforma para aproximar o molinete do solo ou diminua o ângulo para afastar o molinete
do solo.

• Levante a plataforma, aumente o ângulo da plataforma e posicione o molinete totalmente para a frente na cultura
acamada para a altura máxima da palhada.

• A capacidade mínima de carga de cultura (área mínima da esteira exposta entre a esteira e a chapa traseira da
plataforma) ocorre com o molinete na posição mais recuada.

• A capacidade máxima de carga de cultura (área máxima da esteira exposta entre o molinete e chapa traseira
da plataforma) ocorre com o molinete na posição mais avançada.

• A velocidade da ponta dos dedos na barra de corte é maior do que a velocidade do molinete em configurações
de excêntricos mais elevadas devido à natureza da ação do excêntrico. Consulte a Tabela 14.4 Configurações
recomendadas do molinete D65, página 878 ou a Tabela 14.5 Configurações recomendadas do molinete D75,
página 880.
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14.2.3 Barra de corte

Ligação da barra de corte

PERIGO

To avoid bodily injury or death from fall of raised machine, always engage lift cylinder stops before going
under header for any reason. See your combine operator’s manual for instructions for use and storage of
header lift cylinder stops.

NOTA:
Para medir de forma precisa a barra de corte, é crucial que a plataforma esteja suspensa no adaptador para
colheitadeira.

1. Anexe o adaptador para colheitadeira e a plataforma à colheitadeira.

2. Estacione a colheitadeira em terreno nivelado.

3. Ajuste a trava da flutuação da asa (A) para engatada.

4. Eleve o molinete completamente e acople as paragens
de segurança para evitar que o molinete caia.

Figura 14.12: Trava da asa

5. Estenda o cilindro hidráulico angular da plataforma
para B 1/2 no indicador.

6. Levante a plataforma de modo que a barra de corte
esteja entre 152 e 254 mm (6–10 pol.) distante
do chão.

7. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

8. Se estiver instalado, movimente as rodas de
transporte/estabilizadoras de modo que fiquem em
posição de armazenamento.

Figura 14.13: Indicador de ângulo da plataforma
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9. Remova um parafuso de 7/16 x 2,5 pol. (A) da capa da articulação na direita e esquerda. Consulte a Figura
14.14: Capas de articulação, página 883.

Figura 14.14: Capas de articulação
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10. Instale um dos parafusos (A) retirados no passo anterior em cada extremidade da barra de corte colocando
uma porca de 7/16 pol. (B) sobre o parafuso do dedo duplo e então enroscando o parafuso na porca. Consulte
a Figura 14.15: Visão lateral da barra de corte, página 884.

Figura 14.15: Visão lateral da barra de corte
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11. Amarre um fio (C) em um dos parafusos (A) então em outro (B) de forma que o fio cubra a distância completa
da plataforma. Ajuste o fio de forma que esteja exatamente na mesma altura acima do dedo duplo em ambas
as extremidades. Consulte a Figura 14.16: Visão superior da barra de corte com o fio no lugar, página 885.

NOTA:
Certifique-se de que o fio está apertado o suficiente de forma que tenha pouquíssima deformação. Isso
permitirá uma medição mais precisa.

Figura 14.16: Visão superior da barra de corte com o fio no lugar
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12. Para medir a posição longitudinal da asa, meça a distância (A) do fio até a borda posterior da barra de corte nas
posições centrais e exteriores. A diferença entre essas medidas não deve ser maior do que 5 mm (3/16 pol.)
Consulte a Figura 14.17: Visão lateral da barra de corte, página 886.

Figura 14.17: Visão lateral da barra de corte
A - Medição longitudinal B - Medição de retidão

13. Para medir a retidão vertical da posição da asa (lado côncavo e lado convexo), meça a distância (B) entre o fio
até a barra de corte nas posições centrais e exteriores da asa. As asas devem estar retas e a diferença entre
a medida central e a medida exterior não deve ser maior do que 5 mm (3/16 pol.). Consulte a Figura 14.17:
Visão lateral da barra de corte, página 886.

NOTA:
Cuide para medir somente a superfície da barra do dedo duplo e não a dos dedos duplos ou apalpadores.

14. Se a posição longitudinal precisar de ajuste, consulte Ajuste dianteiro-traseiro da barra de corte, página 887.

15. Se a barra de corte não estiver reta, consulte Ajuste do alinhamento da barra de corte, página 888.

16. Se a barra de corte estiver reta e a alavanca articulada não

17. Após completar todos os ajustes, remova o fio e devolva os parafusos às suas posições originais nas capas de
articulação. Ajuste o torque dos parafusos para 68 Nm (50 lbf·ft).
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Ajuste dianteiro-traseiro da barra de corte

1. Estenda o cilindro hidráulico angular da plataforma para ficar aproximadamente no meio dos indicadores
"B" e "C".

2. Estacione a colheitadeira no nível do solo e eleve a plataforma até que a barra de corte esteja a 152-254 mm
(6-10 pol.) acima do solo.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

3. Desligue o motor e remova a chave.

4. Se estiver instalado, movimente as rodas de transporte/estabilizadoras de modo que fiquem em posição de
armazenamento.

5. Passe um fio de uma extremidade a outra da plataforma, paralelamente à extremidade dianteira da seção
central dos dedos duplos.

6. Configure a asa de avanço-recuo próximo a 0 ou o mais reta possível.

Ajuste a dobradiça traseira da seguinte forma:

NOTA:
O lado esquerdo é o mostrado, o procedimento para
o lado direito é o mesmo.

7. Afrouxe os parafusos (A) e (B).

Figura 14.18: Dobradiça traseira da barra
de corte

8. Solte a contraporca (A) e ajuste o parafuso (B) até que
a barra de corte esteja o mais reta possível.

9. Aperte a contraporca (A).

Figura 14.19: Dobradiça traseira da barra
de corte
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10. Afrouxe o parafuso (B) primeiro, depois o (A). Ajuste o
torque dos parafusos para 365 Nm (269 lbf-ft).

11. Remova a corrente.

Figura 14.20: Dobradiça traseira da barra
de corte

Ajuste do alinhamento da barra de corte

Esse procedimento ajustará o alinhamento da barra de corte. Se a barra de corte não estiver alinhada quando as
dobradiças estiverem em modo travado, proceda conforme segue:

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

NOTA:
O procedimento é mostrado no lado esquerdo, execute
os passos para ambos os lados da plataforma.

1. Estenda o cilindro hidráulico angular da plataforma
para ficar aproximadamente no meio dos indicadores
"B" e "C".

2. Estacione a colheitadeira no nível do solo e eleve a
plataforma até que a barra de corte esteja a 152-254
mm (6-10 pol.) acima do solo.

3. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

4. Se estiver instalado, movimente as rodas de
transporte/estabilizadoras de modo que fiquem em
posição de armazenamento. Figura 14.21: Indicador do cilindro hidráulico

do ângulo da plataforma
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5. Remova a tampa do acoplamento (A) retirando o
parafuso (B).

Figura 14.22: Vista do lado esquerdo

6. Destrave as dobradiças movendo a manopla (A) para
a posição mais baixa (DESTRAVAR).

7. Abaixe a plataforma em quatro blocos que sejam
iguais (um bloco em cada extremidade e um bloco
em cada ponto de charneira) até que a leitura do
indicador da altura automática da plataforma seja
aproximadamente 2.

8. Assegure-se de que a barra de corte faça contato com
todos os quatro blocos. Se não, o balanço das asas
e/ou a flutuação precisarão ser ajustados. Consulte
o Ajuste do balanço da asa, página 902 e/ou 14.1.1
Verificação e ajuste da flutuação da plataforma, página
869 .

Figura 14.23: Trava da asa

9. Desaperte as porcas de encaixe (C) (A, A1) e (B, B1).

10. Mova as porcas de encaixe (C) para a posição
TRAVADA.

11. Aperte as porcas de encaixe (C) (A1) e (B1) contra
o espaçador em 203 Nm (150 lbf·ft). Aperte as
porcas (A, B) contra (A1, B1). Ajuste o torque dos
parafusos para 203 Nm (150 lbf·ft).

12. Erga a plataforma do solo e verifique se a barra de
corte está reta.

Figura 14.24: Porcas de encaixe
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13. Instale a tampa de união (A) e prenda com
parafuso (B).

14. Se a barra de corte estiver reta, proceda para
Nivelamento da plataforma, página 890. Se a barra de
corte precisar de mais ajustes de alinhamento, repita
os passos 1., página 888 até 13., página 890.

Figura 14.25: Vista do lado esquerdo

14.2.4 Asa

Nivelamento da plataforma

O adaptador é configurado de fábrica para fornecer o nivelamento adequado para a plataforma e normalmente
não demanda ajuste adicional.

Se a plataforma NÃO estiver nivelada, execute as verificações a seguir antes de ajustar as articulações de
nivelamento:

• Certifique-se de que a caixa de navalhas da plataforma esteja vazia.

• Verifique a pressão dos pneus da colheitadeira.

• Verifique se o alimentador da colheitadeira está nivelado. Consulte o manual do operador da colheitadeira para
obter instruções.

• Verifique se o topo do adaptador está nivelado e em paralelo com o alimentador.

NOTA:
As molas de flutuação do adaptador NÃO são utilizadas para nivelar a plataforma.

1. Estacione a colheitadeira em terreno nivelado.

2. Ajuste a plataforma a aproximadamente 150 mm
(6 pol.) do solo, desligue a colheitadeira e retire a
chave da ignição.

3. Verifique se a plataforma está contra os batentes.

4. Verifique se o balanço das asas e ajuste se necessário.
Consulte Verificação do balanço das asas, página 896.

5. Mova o manípulo da trava da asa (A) para a posição
de travamento.

6. Verifique a flutuação da plataforma e ajuste se
necessário. Consulte 14.1.1 Verificação e ajuste da
flutuação da plataforma, página 869. Figura 14.26: Trava da asa
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7. Ajuste o nivelamento da plataforma fazendo pequenos
ajustes (giro de 1/4-1/2) à porca (A) em cada trava
do flutuador. Ajuste cada lado igualmente, mas em
direções opostas como indicado a seguir:

NOTA:
O parafuso de ajuste (B) não precisa ser
afrouxado para ajustes até meia volta da
porca (A).

a. Gire a porca do lado baixo no sentido horário
para levantar a plataforma.

b. Gire a porca do lado alto no sentido anti-horário
para abaixar a plataforma.

NOTA:
O ajuste de mais de duas voltas em qualquer
sentido pode afetar de modo adverso a flutuação
da plataforma.

Figura 14.27: Trava de flutuação

NOTA:
Assegure uma folga mínima de 2-3 mm
(1/8 pol. (A) entre a estrutura e a parte de trás da
alavanca articulada.

NOTA:
Verifique a flutuação após o nivelamento da
plataforma. Consulte 14.1.1 Verificação e ajuste da
flutuação da plataforma, página 869.

Figura 14.28: Alavanca articulada
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Ajustando a articulação superior

Esse procedimento ajustará o movimento vertical da asa.

IMPORTANTE:
Apenas tente fazer os seguintes ajustes uma vez que a barra de corte esteja em linha reta, a plataforma nivelada,
o flutuador ajustado e as asas bloqueadas.

1. Estacione a colheitadeira no nível do solo e eleve a
plataforma até que a barra de corte esteja a 152-254
mm (6-1o pol.) acima do solo.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por
acionamento inesperado da máquina, sempre
desligue o motor e remova a chave antes de realizar
ajustes na máquina.

2. Desligue o motor da colheitadeira e remova a chave
da ignição.

3. Remova a tampa do acoplamento (A) retirando o
parafuso (B).

Figura 14.29: Tampa do elo superior

4. Bloqueie as asas movendo a manopla (A) para a
posição superior TRAVAR.

Figura 14.30: Trava da asa

5. Inspecione o conjunto do elo superior. Usando a
chave de torque, mova a articulação para cima e para
baixo. Quando estiver travada, haverá movimento
na articulação. Verifique se a borda inferior do elo
superior (A) e a borda inferior do sino de manivela (B)
estão paralelos a cada um dentro do movimento
da chave inglesa. Se sim, instale a tampa de
acoplamento. Se não, o parafuso (C) precisará ser
ajustado.

Figura 14.31: Conjunto do elo superior
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6. Remova a trava da aba (A). Afrouxe as porcas de
travamento (B) e (B1). Gire o parafuso (C) em sentido
horário para mover o sino de manivela para baixo ou
no sentido anti-horário para mover o sino de manivela
para cima. Ajuste o parafuso (D) até que a borda
inferior do elo superior e o sino de manivela estejam
paralelos entre si.

7. Aperte as porcas (B1) com um torque de 203 Nm (150
lbf·ft). Aperte as quatro porcas de travamento (B) para
203 Nm. (150 lbf·ft).

8. Aplique as linguetas de travamento (A)

Figura 14.32: Manivela

9. Instale a tampa de união (A) e prenda com
parafuso (B).

Figura 14.33: Tampa do elo superior

Verificação do tirante

1. Estacione a colheitadeira no nível do solo e eleve a plataforma até que a barra de corte esteja a 152-254 mm
(6-10 pol.) acima do solo.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.
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2. Desligue o motor da colheitadeira e remova a chave
da ignição.

3. Certifique-se de que a parte superior do canal inferior
do tirante (A) esteja alinhada com o adesivo branco (B)
dentro da costela.

Figura 14.34: Canal inferior do tirante

4. Se o adesivo estiver ausente, verifique se o canal
inferior do tirante (B) está definido para a dimensão (A)
80 mm (3.1 in.).

Figura 14.35: Canal inferior do tirante

Ajuste do tirante

Esse procedimento ajustará o tirante

NOTA:
O procedimento mostrado se refere ao lado esquerdo.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.
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1. Estacione a colheitadeira no nível do solo e coloque a
plataforma a aproximadamente 150 mm (6 pol.) acima
do solo.

2. Desligue a colheitadeira e remova a chave da ignição.

3. Remova a tampa do acoplamento (A) retirando o
parafuso (B).

Figura 14.36: Tampa do elo superior

4. Afrouxe as abas de travamento (B).

5. Solte a porca de aperto (C) e rode o tirante (A) até que
o canal de ligação inferior (D) e o decalque (E) estejam
alinhados.

Figura 14.37: Tirante

6. Se o adesivo estiver ausente, verifique se o canal
inferior do tirante (B) está definido para a dimensão (A)
80 mm (3.1 in.).

NOTA:
Ao efetuar esse ajuste, você pode afetar o
alinhamento da alavanca superior/sino da
manivela. Faça pequenos ajustes e monitore
o alinhamento da alavanca superior/sino da
manivela. Faça ajustes tanto no tirante quanto
na articulação superior se necessário.

Figura 14.38: Canal inferior do tirante
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7. Aperte a porca de aperto (B).

8. Dobre as abas de travamento (A).

Figura 14.39: Tampa do elo superior

9. Instale a tampa de união (A) e prenda com
parafuso (B).

Figura 14.40: Tampa do elo superior

Verificação do balanço das asas

Este procedimento descreve como verificar o equilíbrio de cada asa.

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o 
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.
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Se uma asa tem a tendência de ficar com as extremidades
para cima (A) ou para baixo (B), o balanço da asa poderá
exigir um ajuste. Execute os passos a seguir para
verificar se as asas não estão equilibradas e seu grau do
desequilíbrio:

Figura 14.41: Desequilíbrio das asas

1. Ajuste a união central da plataforma para
aproximadamente a posição intermediária entre B e
C no indicador (A).

2. Estacione a colheitadeira no nível do solo e eleve a
plataforma até que a barra de corte esteja a 152-254
mm (6-10 pol.) acima do solo.

3. Desligue o motor e remova a chave.

4. Se estiverem instalados, movimente as rodas de
transporte/estabilizadores de modo que fiquem
apoiados pela plataforma. Consulte 5.11 Altura de
corte, página 127.

Figura 14.42: União central

5. Remova a tampa do acoplamento (A) removendo o
parafuso (B) e girando a tampa para cima até que a
extremidade da borda possa ser erguida.

Figura 14.43: Tampa de acoplamento
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NOTA:
Consulte o decalque (A) dentro de cada tampa de
acoplamento.

Figura 14.44: Tampa de acoplamento

6. Desbloqueie as asas movendo os manípulos das
travas (A) para a posição de descida (DESTRAVADO).

Figura 14.45: Trava da asa na posição
DESTRAVAR

7. Pegue a chave (A) da costela do adaptador do lado
direito.

Figura 14.46: Chave de torque
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8. Posicione a chave de torque (A) no parafuso (B).

Figura 14.47: Articulação do balanço

9. Verifique se o ponteiro (D) está posicionado
adequadamente como segue:

a. Utilize a chave (A) para mover a alavanca
articulada (B) de modo que a borda inferior da
alavanca fique paralela ao engate superior (C).

b. Verifique se o ponteiro (D) está alinhado com
o engate superior (C). Dobre o ponteiro se for
necessário.

Figura 14.48: Articulação do balanço

10. Mova a asa para cima com a chave de torque (A)
até que a lingueta de alinhamento inferior do ponteiro
(C) esteja alinhada com borda superior do engate
superior (B). Observe a leitura do indicador (A) na
chave e registre.

Figura 14.49: Articulação do balanço
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11. Mova a asa para baixo com a chave de torque (A) até
que a lingueta de alinhamento superior do ponteiro (C)
esteja alinhada com a borda inferior do engate superior
(B). Observe a leitura do indicador (A) na chave e
registre.

• Se a diferença entre as leituras for de 0,5 ou menos,
a asa está equilibrada e não serão necessários mais
ajustes. Siga os passos abaixo para reinstalar a
tampa do acoplamento.

• Se a diferença for maior que 0,5 ou menor que zero,
a asa não está balanceada. Consulte Ajuste do
balanço da asa, página 902.

Figura 14.50: Articulação do balanço

• Se o intervalo do indicador for como o mostrado à
direita, a asa está muito leve.

Figura 14.51: Indicador da chave

• Se o intervalo do indicador for como o mostrado à
direita, a asa está muito pesada.

Figura 14.52: Indicador da chave
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12. Posicione a chave (A) de volta sobre a costela do
adaptador do lado direito.

Figura 14.53: Chave de torque

13. Bloqueie as asas movendo os manípulos das travas
(A) para a posição superior TRAVAR.

Figura 14.54: Trava da asa na posição travada

14. Reinstale a tampa de união (A) e prenda a mesma com
parafuso (B).

Figura 14.55: Tampa de acoplamento
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Ajuste do balanço da asa

ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos corporais ou morte por acionamento inesperado da máquina, sempre desligue o
motor e remova a chave antes de realizar ajustes na máquina.

Antes de prosseguir, verifique o balanço da asa para verificar como ajustar a asa. Consulte Verificação do balanço
das asas, página 896.

NOTA:
Vista do lado esquerdo.

1. Estenda a união central da plataforma até a posição
intermediária entre B e C no indicador (A).

2. Estacione a colheitadeira no nível do solo e eleve a
plataforma até que a barra de corte esteja a 152-254
mm (6-10 pol.) acima do solo.

3. Desligue o motor e remova a chave.

4. Se estiverem instalados, movimente as rodas de
transporte/estabilizadores de modo que fiquem
apoiados pela plataforma. Consulte 5.11 Altura de
corte, página 127.

Figura 14.56: União central

5. Remova a tampa do acoplamento (A) retirando o
parafuso (B).

Figura 14.57: Tampa de acoplamento
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NOTA:
Consulte o decalque (A) dentro de cada tampa de
acoplamento.

Figura 14.58: Tampa de acoplamento

6. Destrave as asas movendo o manípulo (A) para a
posição mais baixa (DESTRAVAR).

Figura 14.59: Trava da asa na posição
DESTRAVAR

7. Recupere a chave (A) da costela do adaptador.

Figura 14.60: Chave de torque
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8. Posicione a chave de torque (A) no parafuso (B).

Figura 14.61: Articulação do balanço

9. Afrouxe o parafuso de engate (A) para a asa
que requer ajuste conforme determinado pela
verificação de balanço da asa.

NOTA:
NÃO afrouxe qualquer outra ferragem.

10. Ajuste o parafuso (B) e configure a dimensão (C);
consulte a Tabela 14.6 Gráfico de equilíbrio da asa,
página 904.

Figura 14.62: Articulação do balanço

Tabela 14.6 Gráfico de equilíbrio da asa

Dimensão da asa (C)43

Configuração da plataforma Asa esquerda
mm (pol.)

Asa direita
mm (pol.)

30 pés 290 (11-13/32) 285 (11-1/4)

35 pés 300 (11-13/16) 300 (11-13/16)

Acionamento de navalha simples de 40-pés (SKD) 305 (12) 320 (12-19/32)

Acionamento de navalha dupla de 40-pés (DKD) 305 (12) 310 (12-3/16)

Estrutura bipartida do acionamento de navalha
dupla de 40-pés (DKD)

305 (12) 310 (12-3/16)

Estrutura bipartida do acionamento de navalha
dupla de 45-pés (DKD)

310 (12-3/16) 310 (12-3/16)

43. Essas dimensões são configurações iniciais. Será necessário um ajuste adicional se quaisquer kits opcionais
forem instalados pela concessionária.
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AJUSTES

11. Verifique novamente o equilíbrio da asa. Consulte
Verificação do balanço das asas, página 896.

12. Se necessário, realize os seguintes ajustes:

• Se a asa estiver pesada demais, vire o parafuso de
ajuste (B) para mover a manilha (C) para fora (D).

• Se a asa estiver leve demais, vire o parafuso de
ajuste (B) para mover a manilha (C) para dentro (E).

13. Ajuste a posição da manilha (C) se necessário até que
a leitura do indicador esteja dentro de um incremento.

14. Aperte o parafuso clevis (A).

Figura 14.63: Articulação do balanço

15. Mova o manípulo à posição superior TRAVAR.

16. Se a trava não engatar, mova a asa para cima e
para baixo com a chave de torque até que trave.
Quando estiver travada, haverá algum movimento na
articulação.

17. Se a barra de corte não estiver alinhada quando
as asas estiverem em modo travado, então ajustes
posteriores serão necessários.

Figura 14.64: Trava da asa na posição travada

18. Recoloque a chave de torque na estrutura do
adaptador.

19. Reinstale a tampa de acoplamento (A) e prenda-a com
parafuso (B).

20. Consulte Nivelamento da plataforma, página 890. Se
a barra de corte não estiver alinhada quando as asas
estiverem em modo travado, então ajustes posteriores
serão necessários. Consulte Ligação da barra de
corte, página 882.

NOTA:
Pode ser necessário ajustar o flutuador principal
para manter um bom balanço da asa durante a
operação em campo. Consulte a Etapa 14.1.1
Verificação e ajuste da flutuação da plataforma,
página 869.

Figura 14.65: Tampa de acoplamento
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15 Opções e acessórios
As opções e os acessórios a seguir estão disponíveis para uso em sua plataforma.

15.1 Molinete

15.1.1 Kit de conversão rápida do molinete para multiculturas

Para uso em plataformas de molinete duplo apenas, o
kit de conversão rápida do molinete multicultura diminui
o tempo necessário para mudar a posição do cilindro de
avanço/recuo no braço de suporte do molinete a partir do
local de operação normal para minimizar perturbações
à cultura. O kit também permite que os cilindros de
avanço/recuo do molinete sejam rapidamente transferidos
para o local de operação normal.

MD n. B5943

Figura 15.1: Braço central – Esquerda e direita
similares

15.1.2 Kit de dedos do molinete para culturas acamadas

Os dedos de aço fornecidos no kit de dedos do molinete
para culturas acamadas acoplam-se às extremidades de
todas as outras barras de dedo e ajudam na eliminação de
material em culturas pesadas e difíceis de serem cortadas,
como a de arroz acamado.

Cada kit contém três dedos para a extremidade do
excêntrico do molinete e três dedos para a extremidade
traseira. Instruções de instalação e de hardware estão
incluídas no kit.

MD n. B4831

Figura 15.2: Dedo de culturas acamadas
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OPÇÕES E ACESSÓRIOS

15.1.3 Kit conversão das barras do molinete PR15

Esse kit permite a conversão de um molinete 6-bat para um molinete 9-bat.

Para os pacotes a seguir de acordo com o tamanho e tipo de sua plataforma:

• 25 pés – Dedos de plástico MD n. B5277

• 30 pés – Dedos de plástico MD n. B527844

• 30 pés – Dedos de aço MD n. B565744

• 35 pés – Dedos de plástico MD n. B5674

NOTA:
Ao converter o molinete, é preciso solicitar proteções laterais opcionais.

15.1.4 Kit proteção lateral do molinete

Os dedos de aço acoplam-se às extremidades do(s)
molinete(s) e ajudam na eliminação de material em
culturas pesadas e de difícil corte. Eles são todos
equipados de série, exceto em plataformas 9-bat.
Instruções de instalação e de ajuste estão incluídas no kit.

Figura 15.3: Proteções laterais do molinete

15.1.5 Kit de reforço das barras

O kit de reforço do tubo está disponível para molinetes
de cinco e seis barras. Eles são projetados para suportar
altas cargas no molinete quando estão cortando culturas
pesadas.

• Cinco-Bat – MD n. B5825

• Seis-Bat – MD n. B5825

Figura 15.4: Kit de reforço de cinco-barras
mostrado – Kit de reforço de seis barras similar

44. Apenas em unidades de molinete duplo
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OPÇÕES E ACESSÓRIOS

15.2 Barra de corte

15.2.1 Chapa de desgaste da barra de corte

As placas de desgaste da barra de corte são
recomendadas para corte no solo quando este estiver
aderindo ao aço.

Solicite um dos pacotes a seguir de acordo com as
dimensões de sua plataforma:

• 20 pés – MD n. B4865

• 25 pés – MD n. B4838

• 30 pés – MD n. B4839

• 35 pés – MD n. B4840

• 40 pés – MD n. B4841

• 45 pés – MD n. B5114 Figura 15.5: Chapa de desgaste da barra
de corte

15.2.2 Proteção do canhoto

Os protetores do canhoto fixam as proteções laterais e
reduzem a abertura do canhoto da navalha para evitar
que o corte de cultura, particularmente o de culturas
severamente acamadas, acumule-se sobre o canhoto da
navalha e danifique a caixa de navalhas e a guarda.

Solicite os seguintes pacotes de acordo com o tamanho da
plataforma e o tipo de dedos duplos:

Dedos duplos regulares

• 25 pés e menor – MD n. 220100

• 30 pés e maior – MD n. 220101

Dedos duplos curtos

• 25 pés e menor – MD n. 220102

• 30 pés e maior – MD n. 220103

Figura 15.6: Proteção do canhoto
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15.2.3 Kit de conversão de dedos duplos curtos

Os dedos duplos curtos, completos com guias superiores
e sapatas do ajustador, destinam-se a cortar as culturas
resistentes.

Instruções de instalação e de ajuste estão inclusas no kit.

Solicite um dos pacotes a seguir de acordo com as
dimensões de sua plataforma:

• 20 pés. – MD n. B5010

• 25 pés – MD n. B5011

• 30 pés – MD n. B5012

• 35 pés – MD n. B5013

Figura 15.7: Dedos duplos curtos

15.2.4 Suportes da navalha vertical

Os suportes verticais de navalha permitem a instalação
de navalhas orientadas verticalmente em ambas as
extremidades da plataforma.

As navalhas verticais em si não são vendidas pela MacDon
e devem ser compradas de um fornecedor separado.

Instruções de instalação e de ajuste estão incluídas no
pacote.

Compre os seguintes pacotes, de acordo com o lado
(esquerdo ou direito):

• Lado esquerdo – MD n. B5757

• Lado direito – MD n. B5757

NOTA:
Se estiver montando em múltiplas plataformas, você
precisará também de um kit auxiliar de navalhas de
encanamento vertical MD n. B5406.

Figura 15.8: Suporte da navalha vertical
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15.3 Plataforma

15.3.1 Kit da trava do divisor

As travas divisoras se fixam às proteções laterais. Elas
permitem a rápida remoção e armazenamento da tampa
lateral dos cones divisores e, se necessário, reduzem
a largura de transporte da plataforma. Instruções de
instalação estão inclusas no kit.

MD #B5607

Figura 15.9: Trava do divisor

15.3.2 Divisor de linha arrozeiro

As hastes do divisor de linha do arrozeiro se prendem
aos divisores de cultura esquerdo e direito e dividem as
colheitas de arroz altas e enroladas de forma semelhante
para as hastes do divisor de colheita padrão em execução
para culturas em pé. Instruções de instalação estão
inclusas no kit.

MD n. B5609

Figura 15.10: Divisor de linha arrozeiro
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OPÇÕES E ACESSÓRIOS

15.3.3 Rodas estabilizadoras

As rodas estabilizadoras ajudam a estabilizar a plataforma
em condições de campo que, de outro modo, causariam
o balanço da plataforma e resultariam em cortes com
altura desigual. Instruções de instalação e de ajuste estão
inclusas no kit.

Esse kit só está disponível como anexo para utilização
com plataformas de 30, 35, 40 e 45 pés.

MD n. C1986

Figura 15.11: Roda estabilizadora

15.3.4 Rodas de transporte de baixa velocidade/estabilizadoras

As rodas de transporte de baixa velocidade/estabilizadoras
ajudam a estabilizar a plataforma em condições de campo
que, de outro modo, causariam o balanço da plataforma e
resultariam em cortes com altura desigual. Esse sistema
é semelhante à opção Rodas Estabilizadoras. Consulte
15.3.3 Rodas estabilizadoras, página 912.

Rodas do estabilizador/transporte de baixa velocidade
são usadas para converter a plataforma no modo de
transporte para a velocidade lenta de reboque atrás
de uma colheitadeira configurada corretamente (ou
trator agrícola). Uma barra de reboque e instruções de
instalação estão inclusas no kit.

Essa opção só está disponível para utilização com
plataformas de 30, 35, 40 e 45 pés.

MD #C1997

Figura 15.12: Rodas de
transporte/estabilizadoras
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OPÇÕES E ACESSÓRIOS

15.4 Adaptador

15.4.1 Kit de extensão para encostas

O kit de extensão para encostas permite que os
adaptadores para colheitadeira CA25 operem em encostas
íngremes enquanto mantêm a alimentação de óleo para
o lado de sucção da bomba.

MD n. B6057

Figura 15.13: Kit de extensão para encostas
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OPÇÕES E ACESSÓRIOS

15.5 Entrega de cultura

15.5.1 Helicoidal do Sem fim do CA25

O kit de extensão helicoidal do sem fim pode melhorar
a alimentação em certas culturas como arroz ou grãos
verdes pesados. Eles não são recomendados para
culturas de cereais.

MD #B4829

Figura 15.14: Helicoidal do Sem fim do CA25

15.5.2 Defletor da esteira (estreito)

Os defletores estreitos da esteira de metal são presos
no interior das guardas para evitar que materiais caiam
através do espaço entre a guarda e a esteira, enquanto
minimizam a transferência de culturas do tipo espessa
para o molinete.

Consulte o catálogo de peças para buscar as peças
necessárias.

Figura 15.15: Defletor da esteira (estreito)
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OPÇÕES E ACESSÓRIOS

15.5.3 Kit de vedação do adaptador europeu

O kit de vedação do adaptador europeu envolve a área de
transição entre a esteira central e esteira lateral perto da
parte frontal da plataforma. Ele também inclui as abas de
borracha lateral para fechar as áreas entre o adaptador e
a plataforma.

Esse kit NÃO É RECOMENDADO em caso de
haver pedras.

MD n. B5612

Figura 15.16: Kit de vedação do adaptador
europeu

15.5.4 Kit europeu de atualização de alimentação

O kit europeu de atualização de alimentação é usado
para adaptar um adaptador CA25 para colheitadeiras
para atender às necessidades dos fazendeiros europeus.
Instruções de instalação estão incluídas no kit.

Compre o pacote MD n. B5921 – Kit de atualização de
alimentação e um dos seguintes kits de acoplamento:

• MD n. B5961 – Kit de acoplamento John Deere

• MD n. B5961 – Kit de acoplamento Lexion

• MD n. B5963 – Kit de acoplamento Case New Holland

Figura 15.17: Kit europeu de atualização de
alimentação
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15.5.5 Barras raspadoras

Kits de barra raspadora melhoram a alimentação em certas
culturas, como a de arroz. Eles NÃO são recomendados
para culturas de cereais.

Escolha entre os seguintes modelos de colheitadeira para
determinar qual kit de barra do raspador deve pedir.

• Lexion (chassi estreito) – MD número B4830

• Lexion (chassi largo) – MD número B4920

• CIH 2377/88 e 2577/2588 – MD número B4830

• JD CTS/STS – MD número B4921

• CIH 7010/8010 – MD número B4922

• NH CR 970/980/9070/9080 – MD número B4922

• NH CX/TX CIH 2366 – MD número B4920

• NH CR 940/960/9040/9060 – MD número B4923

Figura 15.18: Barra raspadoras

15.5.6 Sem fim transversal superior (UCA)

O sem fim transversal superior atribui na frente do tubo
traseiro e melhora a alimentação de culturas no centro
da plataforma em condições de colheitas pesadas.
Ideal para grande volume de colheita de forragem,
aveia, canola, mostarda e outras culturas espessas de
difícil abastecimento.

Para solicitar algum dos seguintes pacotes de acordo com
o tamanho de sua plataforma:

• 25 pés – MD n. B4846

• 30 pés – MD n. B4847

• 35 pés – MD n. B4848

• 40 pés – MD n. B4849

• 45 pés – MD n. B4849
Figura 15.19: Sem-fim transversal superior
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16 Solução de problemas

16.1 Perda de cultura na barra de corte

Sintoma Problema Solução Consulte

Barra de corte alta demais Baixe a barra de corte
5.11 Altura de corte, página
127

Ângulo da plataforma baixo
demais

Aumente o ângulo da
plataforma Ângulo da Plataforma45

Molinete alto demais Baixe o molinete Altura do molinete45

O molinete está muito para
trás

Mova o molinete para
frente

Posição frente/trás do
molinete45

Velocidade no solo rápida
demais para a velocidade
do molinete

Reduza a velocidade
no solo ou aumente a
velocidade do molinete

Velocidade do molinete45 e
velocidade no solo45

Aumente a agressividade
do ângulo de ataque

Ângulo de ataque do
molinete 45

Não recolhe cultura
baixa

Dedos do molinete
não levantam a cultura
suficientemente Instale dedos duplos

elevadores
—

A velocidade do molinete
está muito rápida

Reduza a velocidade do
molinete

Velocidade do molinete 45

Molinete muito baixo Levante o molinete Altura do molinete45

A velocidade do molinete
está muito rápida

Reduza a velocidade no
solo

Velocidade no solo 45

As pontas das
culturas se
despedaçam ou
quebram

Cultura madura demais
Opere à noite quando a
umidade é maior

—

45. Consulte o manual do operador da plataforma.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma Problema Solução Consulte

Velocidade no solo muito
lenta

Aumente a velocidade no
solo

Velocidade no solo45

Velocidade do molinete
muito lenta

Aumente a velocidade do
molinete

Velocidade do molinete45

Molinete alto demais Baixe o molinete Altura do molinete45

Barra de corte alta demais Baixe a barra de corte
5.11 Altura de corte, página
127

O molinete está muito para
frente

Mova o molinete para trás
sobre os braços

Posição frente/trás do
molinete45

Corte em velocidades
acima de 10 km/h (6
mph) com engrenagem
tensora de acionamento do
molinete de alto torque (10
dentes)

Substitua pela
engrenagem tensora de
acionamento do molinete
de torque padrão (19
dentes)

8.10.3 Substituição da
engrenagem tensora de
acionamento do molinete,
página 304

Os grãos cortados
caem na frente da
barra de corte

Componentes da navalha
gastos ou quebrados

Substitua os componentes
Navalha e acionamento da
navalha45

Cultura não cortada
amontoando-se

Dar espaço suficiente para
a cultura ser alimentada à
barra de corte

—
Tiras de material não
cortado

Seções quebradas da
navalha

Substitua as seções
quebradas

Substituição da seção da
navalha45

Trepidação excessiva
em velocidade de
campo normal

Flutuação configurada
muito leve

Ajuste a flutuação da
plataforma

14.1.1 Verificação e ajuste
da flutuação da plataforma,
página 869

O divisor de linha
atropela a cultura em
pé

Divisores de linha longos
demais

Remova o divisor de linha
Divisores de linha de
cultura45

Cultura volumosa
ou emaranhada flui
sobre o divisor de
linha e se acumula
nas guardas

Os divisores de linha
não fornecem separação
suficiente

Instale divisores de linha
longos

Divisores de linha de
cultura45
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Sintoma Problema Solução Consulte

O molinete não fica com as
extremidades para baixo
ou não está centralizado na
plataforma

Ajuste a condição convexa
do molinete ou a posição
horizontal do molinete

• Posição frente/trás do
molinete45

• Flexão do molinete45

Apalpadores da
navalha não ajustados
adequadamente

Ajuste os apalpadores
de modo que a navalha
trabalhe livremente, mas
ainda assim impedindo
que as seções levantem
os dedos duplos

5.3 Verificação e ajuste de
apalpadores da navalha,
página 57

Seções ou dedos duplos
da navalha estão gastos ou
quebrados

Substitua todas as
partes cortantes gastas e
quebradas

Navalha e acionamento da
navalha45

A plataforma não está
nivelada

Nivele a plataforma
Nivelamento da
plataforma45

Os dedos do molinete
não levantam a cultura
adequadamente à frente
da navalha

Ajuste a posição/dedo
de ataque do molinete

• Posição frente/trás do
molinete45

• Ângulo de ataque do
molinete45

A cultura não
é cortada
nas extremidades

O divisor atropela cultura
espessa nas extremidades,
impedindo a alimentação
adequada devido ao
material unindo os dedos
duplos do cortador

Substitua 3 ou 4 dedos
duplos finais por dedos
duplos curtos

• Dedos duplos45

• Kit de conversão de
dedos duplos curtos45

O material se
acumula no vão entre
o recorte na tampa
lateral e o canhoto da
navalha

As pontas da cultura se
afastam do orifício do
canhoto da navalha na
guarda

Adicione proteção(ões) do
canhoto da navalha,
exceto em solos
úmidos/pegajosos

Proteção do canhoto45
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16.2 Ação cortante e componentes da navalha

Sintoma Problema Solução Consulte

Os apalpadores da navalha
não estão ajustados
adequadamente

Ajuste os apalpadores
5.3 Verificação e ajuste de
apalpadores da navalha,
página 57

Seções ou dedos duplos
da navalha estão gastos
ou quebrados

Substitua todas as
partes cortantes gastas e
quebradas

5 Acionamento das
navalhas, página 55

A navalha não está
operando na velocidade
recomendada

Verifique a velocidade do
motor da colheitadeira

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

Velocidade no solo rápida
demais para a velocidade
do molinete

Reduza a velocidade
no solo ou aumente a
velocidade do molinete

• Velocidade do
molinete46

• Velocidade no solo46

Os dedos do molinete
não levantam a cultura
adequadamente à frente
da navalha

Ajuste a posição/o ângulo
de ataque do molinete

• Posição frente/trás do
molinete46

• Ângulo de ataque do
molinete46

Barra de corte alta demais Reduza a altura de corte
5.11 Altura de corte, página
127

Ângulo da plataforma
plano demais

Deixe o ângulo da
plataforma mais íngreme Ângulo da plataforma46

Navalha torta, causando
a junção das partes
cortantes

Endireite a navalha torta e
alinhe os dedos duplos

Borda cortante dos dedos
duplos não está fechada
o suficiente ou paralela
o bastante às seções da
navalha

Alinhe os dedos duplos

Dedos duplos46

Cultura emaranhada/difícil
de cortar

Instale dedos duplos curtos

• 5.3 Verificação e ajuste
de apalpadores da
navalha, página 57

• Dedos duplos46

• Kit de conversão de
dedos duplos curtos46

O molinete está muito para
trás

Mova o molinete para
frente

Posição frente/trás do
molinete46

Corte de cultura
áspero ou irregular

A correia de acionamento
da navalha está frouxa

Ajuste a tensão da correia
de acionamento

5.10 Correias de
acionamento da navalha,
página 109

46. Consulte o manual do operador da plataforma.
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Sintoma Problema Solução Consulte

Molinete alto demais ou
muito para frente

Baixe o molinete ou
mova-o para trás

• Altura do molinete46

• Posição frente/trás do
molinete46

Velocidade no solo lenta
demais

Aumente a velocidade no
solo

Velocidade no solo46

A correia de acionamento
da navalha está frouxa

Ajuste a tensão da correia
de acionamento

5.10 Correias de
acionamento da navalha,
página 109

Ajuste inadequado do
apalpador da navalha

Ajuste o apalpador

• 5.3.3 Ajuste dos
apalpadores dos dedos
duplos longos, página
61

• 5.4.1 Ajuste dos
apalpadores dos dedos
duplos curtos, página 65

Seção da navalha cega ou
quebrada

Substitua a seção da
navalha

Substituição da seção da
navalha46

Dedos duplos tortos ou
quebrados

Alinhe ou substitua os
dedos duplos

Dedos duplos46

Os dedos do molinete
não levantam a cultura
adequadamente à frente
da navalha

Ajuste a posição/dedo
de ataque do molinete

• Posição frente/trás do
molinete46

• Ângulo de ataque do
molinete46

Os dedos recolhedores
de aço entram em contato
com a navalha

Aumente a folga do
molinete até a barra de
corte ou ajuste a “condição
com as extremidades para
baixo”

• Folga do molinete em
relação à barra de
corte46

• Flexão do molinete46

Flutuação pesada demais
Ajuste as molas para uma
flutuação mais leve

14.1.1 Verificação e ajuste
da flutuação da plataforma,
página 869

Eleve a barra de corte
baixando as sapatas de
deslizamento

5.11.2 Cortando no solo,
página 127

Instale seções de recorte
Instalação da proteção do
canhoto 46

Acúmulo de lama ou terra
na barra de corte

Aplaine o ângulo da
plataforma Ângulo da plataforma46

A navalha fica presa

A navalha não está
operando na velocidade
recomendada

Verifique a velocidade do
motor da colheitadeira

Consulte o manual do
operador da colheitadeira
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Sintoma Problema Solução Consulte

Navalha no acionamento
da navalha dupla não
sincronizado47

Ajuste a sincronização da
navalha 47

Ajuste da sincronização da
navalha dupla, página 118

Os apalpadores da navalha
não estão ajustados
adequadamente

Ajuste os apalpadores
5.3 Verificação e ajuste de
apalpadores da navalha,
página 57

A navalha não opera na
velocidade recomendada

Verifique a velocidade do
motor da colheitadeira

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

Desgaste excessivo da
navalha

Substitua a navalha

• 5.1 Remoção da
navalha, página 55

• 5.2 Instalação da
navalha, página 56

Vibração excessiva da
plataforma

Pino ou braço de
acionamento do canhoto
da navalha frouxo ou gasto

Aperte ou substitua as
peças

Navalha e acionamento da
navalha46

Velocidade incorreta da
navalha

Ajuste a velocidade da
navalha

Velocidade da navalha,
página 395

Juntas em U da linha de
transmissão gastas

Substitua as juntas em U

• Remoção da Junta em
U do molinete duplo,
página 329

• Instalação da junta em
U do molinete duplo,
página 328

Vibração excessiva
do adaptador e da
plataforma

Barra de corte torta Endireite a barra de corte
Ajuste do alinhamento da
barra de corte, página 888

Os apalpadores da navalha
não estão ajustados
adequadamente

Ajuste os apalpadores
5.3 Verificação e ajuste de
apalpadores da navalha,
página 57

A barra de corte opera
baixa demais em
condições pedregosas

Eleve a barra de
corte, usando sapatas
de deslizamento

5.11.2 Cortando no solo,
página 127

Flutuação está configurada
para muito pesada

Ajuste as molas da
flutuação para uma
flutuação mais leve

14.1.1 Verificação e ajuste
da flutuação da plataforma,
página 869

Dedos duplos tortos ou
quebrados

Endireite ou substitua os
dedos duplos

Dedos duplos46

Quebra excessiva das
seções ou dos dedos
duplos da navalha

O ângulo da plataforma
está muito íngreme

Aplaine o ângulo da
plataforma Ângulo da plataforma46

47. Aplica-se somente a plataformas de acionamento de navalha dupla sincronizado.
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Sintoma Problema Solução Consulte

Dedos duplos tortos ou
quebrados

Endireite ou substitua os
dedos duplos

Dedos duplos46

Pino do canhoto da
navalha gasto

Substitua o pino do
canhoto da navalha

• 5.6 Remoção do
rolamento do canhoto da
navalha, página 68

• 5.7 Instalação do
rolamento do canhoto da
navalha, página 69

Quebra da parte
posterior da navalha

Navalha cega Substitua a navalha

• 5.1 Remoção da
navalha, página 55

• 5.2 Instalação da
navalha, página 56
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16.3 Transferência do molinete

Sintoma Problema Solução Consulte

A velocidade do molinete
está muito rápida

Reduza a velocidade do
molinete

Velocidade do molinete48

Molinete muito baixo Levante o molinete Altura do molinete48

Os dedos do molinete
estão muito agressivos

Reduza a configuração do
excêntrico

Ângulo de ataque do
molinete48

O molinete não está
liberando material na
cultura em pé normal

O molinete está muito
para trás

Mova o molinete para
frente

Posição frente/trás do
molinete48

O molinete não está
liberando material na
cultura acamada e em
pé (molinete totalmente
abaixado)

Os dedos do molinete
estão muito agressivos
para a cultura em pé

Reduza a configuração do
excêntrico
(um ou dois)

Ângulo de ataque do
molinete48

Os dedos do molinete
estão muito agressivos

Reduza a configuração do
excêntrico

Ângulo de ataque do
molinete48

Molinete muito baixo Levante o molinete Altura do molinete48

A velocidade do molinete
está muito rápida

Reduza a velocidade do
molinete

Velocidade do molinete48

Condições da cultura
Instale proteções
opcionais

Kit da proteção lateral do
molinete48

Embalagem na
extremidade do molinete

Molinete não centralizado
na plataforma

Centralize o molinete na
plataforma

Centralização do molinete
48

Os dedos do molinete
não estão agressivos o
suficiente

Aumente a configuração
do excêntrico

Ângulo de ataque do
molinete48O molinete libera

a cultura muito
rapidamente O molinete está muito

para frente
Mova o molinete para trás

Posição frente/trás do
molinete48

O molinete não levanta

Os acopladores de
elevação do molinete
são incompatíveis ou
apresentam defeito

Troque o acoplador
rapidamente

—

48. Consulte o manual do operador da plataforma.
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Sintoma Problema Solução Consulte

Os acopladores rápidos
não estão conectados
corretamente

Conecte os acopladores
Consulte o manual do
operador da colheitadeira

O molinete não gira

Corrente de acionamento
do molinete desconectada

Conecte a corrente

• Instalação de
uma corrente de
acionamento do
molinete – Torque alto,
página 299

• Instalação de
uma corrente de
acionamento do
molinete – torque
padrão, página 297

Movimento do molinete
irregular sem carga

Folga excessiva na
corrente de tração do
molinete

Aperte a corrente

• Ajuste da tensão
da corrente do
acionamento do
molinete simples –
Torque padrão, página
291

• Ajuste da tensão
da corrente de
acionamento do
molinete duplo e
simples – Alto torque,
página 293

214362 925 Revisão A



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma Problema Solução Consulte

A velocidade do molinete
está muito rápida

Reduza a velocidade do
molinete

Velocidade do molinete48

Os dedos do molinete
não estão agressivos o
suficiente

Mova até uma ranhura
de rolete do dedo mais
agressiva

Ângulo de ataque do
molinete48

Molinete muito baixo Levante o molinete Altura do molinete48

A válvula de alívio
na colheitadeira (não
no adaptador para
colheitadeira) tem
configurações de pressão
de alívio baixas

Aumente a pressão de
alívio de acordo com
as recomendações do
fabricante

Nível baixo do reservatório
de óleo na colheitadeira

NOTA:

Às vezes há mais de
um reservatório

Encha até o nível
adequado

Defeito na válvula de
alívio

Substitua a válvula de
alívio

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

O movimento do
molinete está irregular
ou para em culturas
pesadas

Corte de culturas difíceis
com o torque padrão (19
dentes) da engrenagem
tensora de acionamento
do molinete

Substitua pela
engrenagem tensora de
acionamento do molinete
de torque alto (10 dentes
ou 14 dentes)

8.10.3 Substituição da
engrenagem tensora de
acionamento do molinete,
página 304

Dedos de plástico
cortados na ponta

Folga do molinete até a
barra de corte insuficiente

Aumente a folga
Folga do molinete em
relação à barra de corte48

Levante a plataforma
5.11 Altura de corte,
página 127

Reduza a inclinação da
plataforma Ângulo da plataforma48

Dedos de plástico
dobrados para trás na
ponta

Molinete cavando o solo
com velocidade mais lenta
do que a velocidade do
solo

Mova o molinete para trás
Posição frente/trás do
molinete48

Levante a plataforma
5.11 Altura de corte,
página 127

Reduza a inclinação da
plataforma Ângulo da plataforma48

Dedos de plástico
dobrados para frente na
ponta (oposto ao acima)

Molinete cavando o
solo com velocidade
mais rápida do que a
velocidade do solo

Mova o molinete para trás
Posição frente/trás do
molinete48

Corrija os problemas de
conexão/corte

Dedos de plástico
dobrados próximo ao
tubo

Conexão excessiva
na barra de corte com
maços de cultura que
se acumulam na barra
de corte, mantendo a
operação do molinete

Pare o molinete antes
que a conexão se torne
excessiva

Desobstruindo a barra de
corte48
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16.4 Plataformas e Esteiras

Sintoma Problema Solução Consulte

Elevação insuficiente da
plataforma

Baixa pressão de alívio
Aumente a pressão de
alívio

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

Controle de velocidade
configurado muito baixo

Aumente a configuração
de controle

Velocidade da Esteira49

Pressão de alívio baixa
demais

Aumente a pressão
de alívio até atingir
a configuração
recomendada

Bomba de engrenagens
desgastada

Substitua a bomba

9.4 Sistema hidráulico do
adaptador, página 372

Acionamento da
plataforma para
colheitadeira lento demais

Ajuste para corrigir a
velocidade para o modelo
de colheitadeira

Velocidade insuficiente
da esteira lateral

Compensador de pressão
(V7) configurado muito
baixo

Ajuste para aumentar a
configuração

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

As esteiras estão frouxas Aperte as esteiras

Acionamento ou rolo
movido envolvidos com
material

Afrouxe a esteira e limpe
os rolos

Aleta ou barra conectora
emperrada por estrutura
ou material

Afrouxe a esteira e
remova a obstrução

7.1.3 Ajuste de tensão das
esteiras laterais, página
207

Rolamento de rolos preso
Substitua o rolamento de
rolos

Manutenção do rolo da
esteira49

Baixo óleo hidráulico
Preencha o reservatório
até chegar ao nível
máximo

Adição de óleo ao
reservatório hidráulico,
página 374

A esteira não aciona

Configuração de alívio
incorreta na válvula de
controle de fluxo

Ajuste a configuração de
alívio

9.4 Sistema hidráulico do
adaptador, página 372

Baixe o molinete Altura do molinete49Material não está sendo
alimentado de modo
uniforme pela navalha

Instale dedos duplos
curtos

Kit de conversão de dedos
duplos curtos

Esteira parando
Material se acumula no
interior ou sob a borda
frontal da esteira

Ajuste a altura do deque
7.1.5 Ajuste da altura do
deque, página 211

49. Consulte o manual do operador da plataforma.
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Sintoma Problema Solução Consulte

Verifique o mecanismo
de inversão no interior do
sem fim

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

Sem fim configurado para
muito alto

Baixe o sem fim
Ajuste da folga entre o
sem fim e seu assoalho,
page 202

John Deere: Corrente
do alimentador rodando
muito lentamente

Colocar a corrente do
alimentador para correr
em alta velocidade

John Deere: Equipada
com a corrente do
alimentador com 4 passos
por barra

Substitua por uma
corrente de seis passos
por barra ou remova
barras alternadas

Sem fim do adaptador
alimenta para trás

Case: Tambor de
retardamento de pedras
instalado ou barras de
corrente do alimentador
lisas instaladas

Instale um tambor padrão,
preencha as fendas no
tambor de retardamento
de pedras ou instale
barras de corrente do
alimentador serrilhadas

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

Ângulo da plataforma
plano demais

Deixe o ângulo da
plataforma mais íngreme Ângulo da plataforma49

Aumente a velocidade da
esteira lateral

Velocidade da esteira49

Instale o sem
fim transversal
superior (UCA)

Sem Fim Transversal
Superior (UCA)49

Sobrecarga de material
nas esteiras

Adicione extensões do
helicoidal

Extensões do helicoidal 49

Acúmulo de material nas
extremidades do sem fim

Instale barras raspadoras Barras raspadoras49

CASE: Blocos de
retardamento de pedras
interferindo no fluxo da
cultura

Ajuste os blocos para
altura mínima

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

Esteiras laterais correm
rápido demais, material de
empilhamento no centro
da esteira central

Reduza a velocidade
da esteira lateral da
plataforma

Velocidade da esteira49

Hesitação no fluxo de
cultura volumosa

O tambor de corrente do
alimentador está baixo
demais

Mova o tambor à posição
de milho

Consulte o manual do
operador da colheitadeira
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Sintoma Problema Solução Consulte

Cultura suscetível a
envolvimento (linho)

Adicione extensões de
helicoidal ou barras
raspadoras

• Barras raspadoras49

• Extensões do
helicoidal49

Sem fim do adaptador
envolve a cultura

A velocidade do sem fim
está muito rápida

Instale o kit de
desaceleração

—

adaptador do sem fim
estagnado

Corrente de acionamento
do sem fim desengatando
a engrenagem tensora
acionada

Verificar tensão da
corrente de acionamento

Checando a tensão da
corrente de acionamento
do sem fim, page 167

Tambor do alimentador
da colheitadeira envolve
a cultura

Cultura suscetível a
envolvimento (linho)

Adicione barras
raspadoras

Barras raspadoras49

Limpe os detritos da
chapa de poliéster

—

Verifique a tensão da
esteira central

7.1.4 Ajuste do
alinhamento da esteira
lateral, página 209

Substitua o(s)
rolamento(s) de rolos

Substituição do rolamento
do rolo acionador
da esteira central do
adaptador, página 238

Esteira central para

Verifique o motor da
esteira central

—

Verifique a folga do sem
fim

Ajuste da folga entre o
sem fim e a chapa49

Obstrução de cultura
pesada entre o sem fim
do módulo de flutuação e
a esteira central

Consulte “Sem fim do
adaptador alimenta
para trás” apresentado
anteriormente nesta
tabela

–

Folga excessiva do
sem fim do rolo de
acionamento

Baixe o sem fim
Ajustar a folga entre o sem
fim e seu assoalho49

A cultura retorna ou
hesita na esteira central

Sem fim muito lento
Instale o kit de aceleração
do sem fim

—

Esteiras laterais
alimentam para trás

Esteiras laterais correm
muito lentamente com
cultura pesada

Aumente a velocidade da
esteira lateral

Velocidade da esteira49

Esteiras laterais correm
rápido demais com
colheita leve

Reduza a velocidade da
esteira lateral

Velocidade da esteira49

Cultura é jogada pela
abertura e sob a esteira
lateral oposta Sobreposição excessiva

da esteira do alimentador

Centralize os rolos de
acionamento da esteira
lateral sobre os defletores
laterais da esteira central

—
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Sintoma Problema Solução Consulte

Adicione extensões do
helicoidal

Extensões do helicoidal49

Adicione barras
raspadoras

Barras raspadoras49

Remova os dedos
externos do sem fim

Remoção dos dedos do
sem fim49

Cultura é introduzida no
alimentador mais nos
lados do que no centro

Sem fim não entrega a
cultura adequadamente

Instale o kit de aceleração
do sem fim

—

Adicione os dedos
externos do sem fim

Remoção dos dedos do
sem fim49

Remova as extensões
helicoidais

Extensões do helicoidal49

Cultura é introduzida
no alimentador mais no
centro do que nos lados

Sem fim não entrega a
cultura adequadamente

Remova as barras
raspadoras do sem fim

Barras raspadoras49

A cultura enche o vão
entre o recorte no painel
interno e o canhoto da
navalha

As pontas da cultura se
afastam do orifício do
canhoto da navalha na
guarda

Adicione proteções,
exceto em solos
úmidos/pegajosos

Proteção do canhoto 49

Material se acumula no
interior ou sob a borda
frontal da esteira

Altura do deque ajustada
inadequadamente

Ajuste a altura do deque
7.1.5 Ajuste da altura do
deque, página 211

Material se envolve nas
barras batedoras do sem
fim transversal superior
(sem fim transversal
superior)

As condições da cultura
não requerem barras
batedoras

Remova as barras
batedoras

Remoção das barras
batedoras49

O material se acumula
nos defletores finais e é
liberado aos montes

Defletores finais largos
demais

Apare o defletor ou
substitua-o por um
estreito (MD #172381)

—

A altura da plataforma é
baixa demais

Eleve a altura da
plataforma com o
controle de otimização de
flutuação

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

Flutuação travada Destrave a flutuação

Flutuação configurada
para muito pesada

Ajuste da flutuação
Flutuação da plataforma49

Barra de corte empurra
terra ao longo de todo o
comprimento

O ângulo da plataforma
está muito íngreme

Ajuste a plataforma ao
ângulo ideal Ângulo da plataforma49

214362 930 Revisão A



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma Problema Solução Consulte

Placa de reforço da
colheitadeira instalada
incorretamente

Remova o adaptador
e verifique a placa de
reforço da colheitadeira

Consulte o manual do
operador da colheitadeira

Ângulo da plataforma
plano demais

Aumente o ângulo da
plataforma Ângulo da plataforma49

Sujeira é empurrada
no feixe inferior
do adaptador da
colheitadeira Flutuação leve demais,

as costelas da plataforma
não descansam nos
batentes

Ajuste para uma flutuação
mais pesada

Flutuação da plataforma49

Ajuste a folga do molinete
à barra de corte

Folga do molinete em
relação à barra de corte 49

Os dedos do molinete
são cortados nos
pontos de articulação
da plataforma com as
extremidades voltadas
para baixo

Folga inadequada do
molinete Ajuste a condição

convexa do molinete
nos tubos de dedo

Flexão do molinete 49

Palhada mais longa
no meio do que nas
extremidades ou barra
de corte empurra terra
nas extremidades

Excesso de peso sobre as
asas

Palhada mais longa nas
extremidades do que no
meio ou barra de corte
empurra terra no meio

Excesso de peso no meio
da plataforma

Ajuste o balanço das asas
Verificação do balanço
das asas, página 896

Asas não ficam com as
extremidades para baixo
sem força excessiva
para baixo

Asas configuradas muito
leves

Ajuste o balanço das asas
Verificação do balanço
das asas, página 896

214362 931 Revisão A



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

16.5 Acompanhamento em solo/flutuação e equilíbrio das asas

Sintoma Problema Solução Consulte

O equilíbrio das asas
está configurado para
muito leve (as asas estão
sorrindo)

Ajuste o balanço das
asas para deixá-las mais
pesadas

Ajuste do balanço da asa,
página 902

Flutuação principal
travada

Destrave a flutuação
principal

Travando/destravando a
flutuação da plataforma50

Flutuação configurada
para muito pesada

Ajuste a flutuação
principal

14.1.1 Verificação e
ajuste da flutuação da
plataforma, página 869

Muita pressão do solo
Reduza a pressão do solo
com o AHHC (controle
automático de altura)

—

AHHC não está
funcionando

Consulte a seção
de solução de
problemas sobre o mau
funcionamento do AHHC

16.8 Controle automático
de altura da plataforma
(AHHC), página 943

O ângulo da plataforma
está muito íngreme

Ajuste a plataforma ao
ângulo ideal Ângulo da plataforma50

Placa de desgaste da
barra de corte não está
instalada

Instale a placa de
desgaste da barra de
corte

Placa de desgaste da
barra de corte50

Barra de corte empurra
terra ao longo de todo o
comprimento

Placa de desgaste da
barra de corte desgastada
ou danificada

Substitua a placa de
desgaste desgastada ou
danificada

—

A barra de corte empurra
muita terra em certos
locais do campo

Sulcos causados por
operações de semeadura
ou pulverização

Corte em ângulo para
sulcos a fim de permitir
que a navalha e os dedos
duplos limpem melhor Ao
cortar em linha com trilhas,
ou sulcos, os mesmos
protetores e seções têm
de cortar na sujeira para
o comprimento inteiro do
campo

—

Palhada mais no centro
do que nos divisores, ou
barra de corte empurra
sujeira nos divisores,
não no centro

O equilíbrio das asas está
configurado para muito
pesado (as asas estão
franzidas)

Ajuste o balanço das asas
para deixá-las mais leves

Ajuste do balanço da asa,
página 902

50. Consulte o manual do operador da plataforma

214362 932 Revisão A



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma Problema Solução Consulte

Palhada mais nos
divisores do que no
centro, ou barra de
corte empurra sujeira
no centro, não nos
divisores

Rodas estabilizadoras
levantando em asas

Rodas estabilizadoras
foram projetadas apenas
para cortes fora do
solo Coloque as rodas
estabilizadoras na posição
de armazenagem para
cortar fora do chão

5.11.1 Cortando sobre o
solo, página 127

Plataforma flutuante das
rodas estabilizadoras

O intuito das rodas
estabilizadoras é permitir
que a plataforma siga os
contornos do solo quando
estiver cortando fora do
chão. Coloque as rodas
estabilizadoras na posição
de armazenagem para
cortar fora do chão.

5.11.2 Cortando no solo,
página 127

Rodar com muita pressão
de solo faz com que a
plataforma flutue para fora
do adaptador.

Reduza a quantidade de
pressão de solo.

–

Flutuação principal muito
leve, plataforma está
flutuando para fora do
adaptador.

Certifique-se de que
o flutuador repousa
no suporte quando a
plataforma estiver a 6 pol.
do chão.

—

O ângulo do painel frontal
da colheitadeira está
configurado para muito
raso.

Ajuste o ângulo do painel
frontal da colheitadeira
de modo a conseguir
um ângulo ótimo para o
intervalo de proteção para
as suas aplicações.

Consulte o seu manual de
operação da colheitadeira.

Sujeira é empurrada
no feixe inferior
do adaptador da
colheitadeira

Ângulo da plataforma raso
demais

Aumentar o ângulo da
plataforma aumentará a
folga do adaptador em
relação ao solo.

Ângulo da plataforma50
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16.6 Alimentação

Sintoma Problema Solução Consulte

Sem fim de alimentação
configurado alto demais,
portanto não alimenta
efetivamente a colheita
para o alimentador

Defina o sem fim de
acordo com a folga
recomendada

Ajuste da folga entre o
sem fim e seu assoalho,
page 202

Aumente a velocidade do
alimentador

—

Velocidade muito lenta do
alimentador

Em colheitadeiras John
Deere, recomendamos
operar o alimentador na
engrenagem tensora de
alta velocidade.

–

Mova o tambor do
alimentador para a
posição de milho

—

Corrente de alimentação
não leva a colheita até o
alimentador

Estenda a corrente
de alimentação, se
necessário, instale uniões
adicionais para expandir
ainda mais a corrente de
alimentação

—

Mecanismo de inversão
do sem fim não sai da
mudança de marcha à ré

Certifique-se de que os
dedos do sem fim de
alimentação estejam
totalmente estendidos
na frente do tambor e
completamente retraídos
atrás do tambor quando
em operação para a frente

—

Tubo do reversor do sem
fim não instalado

Instale o tubo do reversor
para assegurar que o sem
fim volta para a posição
de avanço

Remontagem do sem fim,
page 193

Case: Tambor de
retardamento de pedras
instalado ou barras de
corrente do alimentador
lisas instaladas

Instale um tambor padrão,
preencha as fendas no
tambor de retardamento
de pedras ou instale
barras de corrente do
alimentador serrilhadas

—

Retroalimentação ou
envolvimentos do
sem fim

Lexion: Rolo de ejeção
de pedras definido baixo
demais

Ajuste a posição do rolo —
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Sintoma Problema Solução Consulte

Molinete muito para trás,
atrapalhando a esteira de
alimentação da colheita
em esteiras laterais

Mova o molinete para
frente nos braços de
apoio o suficiente para
não atrapalhar a colheita
nas esteiras laterais

Posição de Recuo do
Molinete51

Esteiras laterais correm
rápido demais, material de
empilhamento no centro
da esteira lateral

Reduza a velocidade
da esteira lateral da
plataforma

Esteira lateral
movendo-se muito
lentamente, e a safra
se acumula nas laterais
da esteira central

Aumente a velocidade
da esteira lateral da
plataforma

Velocidade da esteira51

Sem fim de alimentação
configurado alto demais,
portanto não alimenta
efetivamente a colheita
para o alimentador

Defina o sem fim de
acordo com a folga
recomendada

Ajuste da folga entre o
sem fim e seu assoalho,
page 202

Aumente a velocidade do
alimentador

—

Mova o tambor do
alimentador para a
posição de milho

—
Corrente de alimentação
não leva a colheita até o
alimentador

Estenda a corrente
de alimentação, se
necessário, instale uniões
adicionais para expandir
ainda mais a corrente de
alimentação

—

Hesitação no fluxo de
colheita

Velocidade muito baixa da
esteira central

Consulte a Seção de
Solução de Problemas
Hidráulicos

Esteira central e lateral,
página 408

51. Consulte seu manual do operador da plataforma.
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Sintoma Problema Solução Consulte

Engrenagens incorretas.
Certifique-se de
que o tamanho das
engrenagens esteja
correto para o modelo da
colheitadeiraVelocidade muito baixa do

sem fim
Engrenagens de padrão
incorreto para aplicação.
Instale uma engrenagem
maior para aumentar a
velocidade do tambor

6.1 Caixa de engrenagens
do adaptador, página 130

Remova os dedos do sem
fim para restringir o fluxo
de colheita para dentro do
alimentador

—

Colheita em alimentação
ampla demais para a
abertura do alimentador

Instale a barra raspadora
e/ou as opções de
extensão do helicoidal
para ajudar a alimentar
a largura correta. Estes
kits são recomendados
como equipamento
padrão em colheitadeiras
New Holland CR
920/940/960/9040/9060

Configuração do
adaptador51

A alimentação da colheita
no centro do alimentador

Adicione dedos ao sem
fim para ampliar o fluxo
de colheita para dentro do
alimentador

—

Hesitação no fluxo de
colheita

A colheita é muito
volumosa e fica presa
na chapa traseira do
braço do molinete central

Instale um sem fim
transversal superior
opcional (UCA)

Sem fim transversal
superior51

Colheita sendo
carregada para baixo da
esteira central

Sem fim de alimentação
configurado alto demais,
portanto não alimenta
efetivamente a colheita
para o alimentador

Defina o sem fim de
acordo com a folga
recomendada

Ajuste da folga entre o
sem fim e seu assoalho,
page 202
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Sintoma Problema Solução Consulte

Esteiras laterais operando
em velocidade incorreta

Abra a válvula de controle
de vazão com quatro
voltas completas como
ponto de partida. Ajuste
a velocidade abrindo
a válvula (sentido
anti-horário) para
aumentar e válvula de
fechamento automático
(sentido horário) para
diminuir a velocidade

—

Esteiras laterais
retroalimentando

Hesitação de fluxo de
colheira no alimentador

Consulte a hesitação na
linha do fluxo de colheita
nesta tabela

Consulte a hesitação na
linha do fluxo de colheita
nesta tabela

Cultura é jogada pela
abertura e sob a esteira
lateral oposta

Esteiras laterais correm
rápido demais com cultura
leve

Reduza a velocidade da
esteira lateral

Velocidade da esteira51

Verifique a folga do
molinete em relação à
navalha e barra de corte

Folga do molinete em
relação à barra de corte51

Verifique a folga do dedo
do molinete em relação
ao solo

—
Posição do molinete
não foi configurada
corretamente

Molinete muito para frente
da seção em C da barra
de corte

Posição frente-trás do
molinete51

A colheita acumula nos
dedos duplos e não
se move para trás na
direção das esteiras

O ângulo de ataque do
molinete não é agressivo
o suficiente

Aumente a agressividade
do dedo (posição
do excêntrico)

Ângulo de ataque do
molinete51
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16.7 Corte de Feijões Comestíveis

Sintoma Problema Solução Consulte

Divisor de linha passa
por cima da cultura e
despedaça as vagens

Remova o divisor de linha
Perdas excessivas nos
divisores

Cipós e plantas se
acumulam na guarda

Instale o divisor de linha

Divisores de Linha de
Cultura52

As extremidades do
molinete se envolvem
com a cultura

A cultura não
cortada interfere nas
extremidades do molinete

Adicione as proteções
laterais do molinete

Tampa lateral do
molinete52

O molinete se envolve
com a cultura

Molinete muito baixo Levante o molinete Altura do molinete52

52. Consulte seu manual do operador da plataforma.
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Sintoma Problema Solução Consulte

Plataforma é carregada
para fora do solo

Baixe a plataforma para o
solo e corra sobre sapatas
de deslizamento e/ou
barra de corte

5.11.2 Cortando no solo,
página 127

Flutuação configurada
leve demais—barra de
corte não segue o solo

Configure a flutuação
para:

• Solo seco: 50–70 kg
(100–150 lb.)

• Solo úmido: 25-50 kg
(50-100 lb.)

Flutuação da plataforma52

Molinete alto demais
Retraia totalmente os
cilindros do molinete

Altura do molinete52

Molinete alto demais
com cilindros totalmente
retraídos

Ajuste a altura do molinete
Ajuste da folga do
molinete52

Ângulo de ataque muito
retardado

Ajuste o ângulo de ataque Ângulo de ataque do
molinete52

Molinete muito para trás
nos braços de suporte do
molinete

Mova o molinete para
frente até que as pontas
dos dedos rocem na
superfície do solo
com a plataforma na
terra e a união central
adequadamente ajustada

Posição do avanço-recuo
do molinete52

Ângulo da plataforma raso
demais

Estenda a união central;
se estiver cortando sobre
o solo, o ângulo da
plataforma pode ser
aumentado retraindo-se
totalmente os cilindros de
elevação

Ângulo da plataforma52

Molinete muito lento

Ajuste a velocidade do
molinete para que a
mesma seja ligeiramente
mais rápida do que a
velocidade no solo

Velocidade do molinete52

Velocidade no solo alta
demais

Reduza a velocidade no
solo

Velocidade no solo52

Plantas desfolhadas e
plantas completas ou
plantas parciais são
deixadas para trás

Sapatas de deslizamento
da plataforma ajustadas
para muito baixo

Eleve as sapatas de
deslizamento à posição
superior máxima

5.11.2 Cortando no solo,
página 127
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Sintoma Problema Solução Consulte

A terra se amontoa no
fundo da barra de corte e
levanta a barra de corte
do solo

Instale a barra de corte
na base da barra de
corte e nas sapatas de
deslizamento

Placa de desgaste da
barra de corte52

Seções de navalha
gastas/danificadas

Substitua as seções ou
complete a navalha

• Substituição da seção
da navalha52

• 5.1 Remoção da
navalha, página 55

• 5.2 Instalação da
navalha, página 56

Solo úmido demais;
espere o solo secarA terra se amontoa no

fundo da barra de corte
com a placa de desgaste
e levanta a barra de corte
do solo

Limpe manualmente o
fundo da barra de corte
quando o acúmulo se
tornar inaceitável

A placa de desgaste de
plástico para a barra de
corte foi instalada sobre
as placas de desgaste de
aço

Remova a placa de
desgaste da barra de
corte de aço ao instalar a
placa de desgaste para a
barra de corte

—

A plataforma não está
nivelada

Nivele a plataforma
Nivelamento da
plataforma, página 890

Plantas desfolhadas e
plantas completas ou
plantas parciais são
deixadas para trás

Partes de cipós ficam
presas na ponta afiada
do dedo duplo (ocorre
mais em feijões plantados
em fileira, que ficam
amontoados devido ao
cultivo)

Instale o kit de dedos
duplos curtos

Kit de conversão de dedos
duplos curtos52

Cipós capturados entre
o topo da esteira e a
barra de corte

A barra de corte se encheu
de sujeira com o vão entre
esteira e a barra de corte
adequadamente ajustado

Remova manualmente
os detritos da cavidade
da barra de corte para
impedir danos às esteiras

—

Ângulo de ataque do
molinete retardado
demais

Aumente a agressividade
do dedo (posição do
excêntrico)

Ângulo de ataque do
molinete52

Molinete alto demais em
relação à navalha

Reajuste a altura mínima
do molinete com os
cilindros totalmente
retraídos

Ajuste da folga do
molinete52

A cultura acumula nos
dedos duplos e não
se move para trás na
direção das esteiras

Molinete muito para frente
da barra de corte

Reposicione o molinete
Posição frente-trás do
molinete52
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Sintoma Problema Solução Consulte

Flutuação insuficiente Aumente a flutuação Flutuação da plataforma52

Quebra dos dedos
duplos da barra de corte Quantidade excessiva de

pedras no campo

Considere instalar dedos
duplos curtos opcionais

Dica: Faça um teste com
alguns dedos duplos em
uma seção da barra de
corte para comparar o
desempenho dos dois
estilos diferentes de
dedos duplos

Kit de conversão de dedos
duplos curtos52

O molinete corre rápido
demais

Reduza a velocidade do
molinete

Velocidade do molinete52

As vagens estão secas
demais

Corte à noite com orvalho
pesado depois de as
vagens terem sido
amaciadas

—

O ângulo de ataque do
molinete não é agressivo
o suficiente

Aumente a agressividade
do dedo (posição do
excêntrico)

O molinete despedaça
as vagens

Molinete muito para frente
da seção em C da barra
de corte

Reposicione o molinete

Ângulo de ataque do
molinete52

Plataforma pesada
demais

Reajuste a flutuação para
deixar a plataforma mais
leve

Flutuação da plataforma52

Diminua o ângulo da
plataforma com cilindros
de elevação

O ângulo da plataforma
está muito íngreme

Encurte a união central

Ângulo da plataforma52

Os dedos duplos comuns
empurram a terra e
entopem-se com sujeira
ou entopem-se e então
empurram a terra

Instale kit de conversão
de dedos duplos curtos

Kit de conversão de dedos
duplos curtos52

A barra de corte empurra
muita sujeira

Suporte inadequado para
a plataforma

Instale as sapatas de
deslizamento centrais na
plataforma

—
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Sintoma Problema Solução Consulte

Marcas de pneu ou
sulcos de cultura em
fileira causados pelas
operações de semeio ou
aspersão

Corte em ângulo em
relação aos sulcos ou às
fileiras de cultura para
permitir que a navalha e
os dedos duplos limpem
melhor

A barra de corte
empurra muita terra
em determinados
locais para a extensão
do campo A terra rola ao longo do

comprimento do campo
devido ao cultivo

Corte em 90° para
ondulações, desde que a
navalha flutue por todo o
campo sem cravar no solo

—

Ajuste os ganchos frontais
do deque para obter uma
folga adequada entre a
barra de corte e a esteira

Ajuste da altura do
deque52

A barra de corte se
enche de sujeira

Vão excessivo entre o
topo da frente da esteira e
a barra de corte

Eleve totalmente a
plataforma em cada
extremidade de campo
ou conforme necessário
e mova os deques para
frente e para trás para
ajudar a limpar a barra de
corte

—

Os dedos do molinete
(aço) estão tortos e se
engancham em plantas
do fluxo de cultura nas
esteiras

Endireite os dedos (aço) —

Levante o molinete Altura do molinete52

O molinete carrega
plantas estranhas no
mesmo local Acúmulo de terra na

extremidade dos dedos
não deixa as plantas
deslizarem dos dedos
sobre as esteiras

Ajuste o local dianteiro e o
traseiro do molinete para
mover os dedos para fora
do solo

Posição frente-trás do
molinete52

Acúmulo excessivo de
cultura nas esteiras (até a
altura do tubo central do
molinete)

Aumente a velocidade da
esteira

Velocidade da esteira52
O molinete carrega
quantidades excessivas
de plantas ou chumaços

Ângulo de ataque muito
retardado

Aumente o ângulo de
ataque

Ângulo de ataque do
molinete52
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16.8 Controle automático de altura da plataforma (AHHC)

Sintoma Problema Solução Consulte

AHHC não está calibrado
na colheitadeira

Calibrar o AHHC

11 Controle automático
de altura da plataforma
(AHHC), página 623 ou
consulte o manual do
operador da colheitadeira

AHHC não está calibrado

A faixa de tensão não está
definida corretamente.
Defina a faixa de tensão
AHHC e recalibre.

11.1 Variação de
tensão de saída do
sensor – Requisitos da
colheitadeira, página 624

A colheitadeira não está
recebendo a leitura do
AHHC

O chicote não conectado
ou em amaciamento.
Conecte ou conserte
segundo for necessário.

—

AHHC não está
funcionando

Falha no potenciômetro

Teste o potenciômetro e
substitua-o se apresentar
defeitos. A faixa de
tensão deverá ser
definida na substituição
do potenciômetro.

11.1 Variação de
tensão de saída do
sensor – Requisitos da
colheitadeira, página 624

O acumulador está
atrasando o tempo de
resposta da colheitadeira.

Desligue o acumulador na
colheitadeira

11 Controle automático
de altura da plataforma
(AHHC), página 623 ou
consulte o manual do
operador da colheitadeira

As taxas de elevação
e/ou descida AHHC estão
muito lentas

Ajuste as taxas de
elevação e/ou descida
AHHC na colheitadeira

11 Controle automático
de altura da plataforma
(AHHC), página 623 ou
consulte o manual do
operador da colheitadeira

A resposta do AHHC
está muito lenta

A sensibilidade do AHHC
está muito baixa, o que
requer mais movimentos
da plataforma antes da
reação da colheitadeira

Aumente a sensibilidade
do AHHC na colheitadeira
seção

11 Controle automático
de altura da plataforma
(AHHC), página 623 ou
consulte o manual do
operador da colheitadeira

A inclinação lateral não
está respondendo aos
contornos do campo

O AHHC na FD75/D65
não funciona com
a característica de
inclinação lateral. O
sistema de flutuação
da CA25 permite que a
plataforma passe pelos
contornos do solo.

Desabilite a característica
de inclinação lateral na
colheitadeira e use o
AHHC em conjunto com
o sistema de flutuação
para seguir os contornos
do solo.

—
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17 Referência

17.1 Especificações de torque

As tabelas a seguir fornecem os valores corretos de torque para diversos parafusos, parafusos de cabeça
cilíndrica e encaixes hidráulicos.

• Aplique o valor de torque especificado nos gráficos a todos os parafusos (salvo indicação contrária ao longo
deste manual).

• Substitua o hardware com a mesma força e grau de parafuso.

• Use as tabelas de valores de torque como um guia e periodicamente verifique o aperto dos parafusos.

• Compreenda as categorias de torque para parafusos e parafusos de fixação usando as identificações marcadas
em suas cabeças.

Contraporcas

Quando for aplicar o torque em contraporcas acabadas, multiplique o torque aplicado a porcas normais por f = 0,65.

Parafusos autoatarraxantes

Deve-se usar o torque padrão (não usar em articulações críticas ou estruturalmente importantes).

17.1.1 Especificações de torque de parafusos SAE

Os valores de torque mostrados nas tabelas a seguir são válidos para roscas e cabeças sem graxa ou óleo;
portanto, NÃO passe graxa ou óleo em parafusos ou parafusos de cabeça sextavada, a não ser que seja
especificado de outra forma neste manual.

Tabela 17.1 Parafuso SAE categoria 5 porca de giro
livre categoria 5

Torque (Nm)
Torque (lbf·ft)

(*lbf·pol)
Dimensão
nominal

(A) Mín. Máx. Mín. Máx.

1/4-20 11,9 13,2 *106 *117

5/16-18 24,6 27,1 *218 *241

3/8-16 44 48 32 36

7/16-14 70 77 52 57

1/2-13 106 118 79 87

9/16-12 153 170 114 126

5/8-11 212 234 157 173

3/4-10 380 420 281 311

7/8-9 606 669 449 496

1-8 825 912 611 676

Figura 17.1: Categorias de parafusos
A - dimensão nominal B - SAE-8
C - SAE-5 D - SAE-2
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Tabela 17.2 Parafusos SAE categoria 5 e porca de
rosca deformada categoria F

Torque (Nm)
Torque (lbf·ft)

(*lbf·pol)
Dimensão
nominal

(A) Mín. Máx. Mín. Máx.

1/4-20 8,1 9 *72 *80

5/16-18 16,7 18,5 *149 *164

3/8-16 30 33 22 24

7/16-14 48 53 35 39

1/2-13 73 80 54 59

9/16-12 105 116 77 86

5/8-11 144 160 107 118

3/4-10 259 286 192 212

7/8-9 413 456 306 338

1-8 619 684 459 507

Figura 17.2: Categorias de parafusos
A - dimensão nominal B - SAE-8
C - SAE-5 D - SAE-2

Tabela 17.3 Parafusos SAE categoria 8 e porca de
rosca deformada categoria G

Torque (Nm)
Torque (lbf·ft)

(*lbf·pol)
Dimensão
nominal

(A) Mín. Máx. Mín. Máx.

1/4-20 16,8 18,6 *150 *165

5/16-18 24 26 18 19

3/8-16 42 46 31 34

7/16-14 67 74 50 55

1/2-13 102 113 76 84

9/16-12 148 163 109 121

5/8-11 204 225 151 167

3/4-10 362 400 268 296

7/8-9 583 644 432 477

1-8 874 966 647 716

Figura 17.3: Categorias de parafusos
A - dimensão nominal B - SAE-8
C - SAE-5 D - SAE-2
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Tabela 17.4 Parafuso SAE categoria 8 porca de giro
livre categoria 8

Torque (Nm)
Torque (lbf·ft)

(*lbf·pol)
Dimensão
nominal

(A) Mín. Máx. Mín. Máx.

1/4-20 16,8 18,6 *150 *165

5/16-18 35 38 26 28

3/8-16 61 68 46 50

7/16-14 98 109 73 81

1/2-13 150 166 111 123

9/16-12 217 239 160 177

5/8-11 299 330 221 345

3/4-10 531 587 393 435

7/8-9 855 945 633 700

1-8 1165 1288 863 954

Figura 17.4: Categorias de parafusos
A - dimensão nominal B - SAE-8
C - SAE-5 D - SAE-2

17.1.2 Especificações dos parafusos métricos

Tabela 17.5 Parafusos métricos categoria 8.8 e porca
de giro livre categoria 9

Torque (Nm)
Torque (lbf·ft)

(*lbf·pol)
Dimensão
nominal

(A) Mín. Máx. Mín. Máx.

3-0,5 1,4 1,6 *13 *14

3,5-0,6 2,2 2,5 *20 *22

4-0,7 3,3 3,7 *29 *32

5-0,8 6,7 7,4 *59 *66

6-1,0 11,4 12,6 *101 *112

8-1,25 28 30 20 23

10-1,5 55 60 40 45

12-1,75 95 105 70 78

14-2,0 152 168 113 124

16-2,0 236 261 175 193

20-2,5 460 509 341 377

24-3,0 796 879 589 651

Figura 17.5: Categorias de parafusos

214362 947 Revisão A



REFERÊNCIA

Tabela 17.6 Parafusos métricos categoria 8.8 e porca
de rosca deformada categoria 9

Torque (Nm)
Torque (lbf·ft)

(*lbf·pol)
Dimensão
nominal

(A) Mín. Máx. Mín. Máx.

3-0,5 1 1,1 *9 *10

3,5-0,6 1,5 1,7 *14 *15

4-0,7 2,3 2,5 *20 *22

5-0,8 4,5 5 *40 *45

6-1,0 7,7 8,6 *69 *76

8-1,25 18,8 20,8 *167 *185

10-1,5 37 41 28 30

12-1,75 65 72 48 53

14-2,0 104 115 77 85

16-2,0 161 178 119 132

20-2,5 314 347 233 257

24-3,0 543 600 402 444

Figura 17.6: Categorias de parafusos

Tabela 17.7 Parafusos métricos categoria 10.9 e porca
de giro livre categoria 10

Torque (Nm)
Torque (lbf·ft)

(*lbf·pol)
Dimensão
nominal

(A) Mín. Máx. Mín. Máx.

3-0,5 1,8 2 *18 *19

3,5-0,6 2,8 3,1 *27 *30

4-0,7 4,2 4,6 *41 *45

5-0,8 8,4 9,3 *82 *91

6-1,0 14,3 15,8 *140 *154

8-1,25 38 42 28 31

10-1,5 75 83 56 62

12-1,75 132 145 97 108

14-2,0 210 232 156 172

16-2,0 326 360 242 267

20-2,5 637 704 472 521

24-3,0 1101 1217 815 901

Figura 17.7: Categorias de parafusos
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Tabela 17.8 Parafusos métricos categoria 10.9 e porca
de rosca deformada categoria 10

Torque (Nm)
Torque (lbf·ft)

(*lbf·pol)
Dimensão
nominal

(A) Mín. Máx. Mín. Máx.

3-0,5 1,3 1,5 *12 *13

3,5-0,6 2,1 2,3 *19 *21

4-0,7 3,1 3,4 *28 *31

5-0,8 6,3 7 *56 *62

6-1,0 10,7 11,8 *95 *105

8-1,25 26 29 19 21

10-1,5 51 57 38 42

12-1,75 90 99 66 73

14-2,0 143 158 106 117

16-2,0 222 246 165 182

20-2,5 434 480 322 356

24-3,0 750 829 556 614

Figura 17.8: Categorias de parafusos
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17.1.3 Especificações de fixação de parafusos métricos em alumínio
fundido

Tabela 17.9 Fixação de parafusos métricos em
alumínio fundido

Torque do parafuso

8,8
(alumínio fundido)

10,9
(alumínio fundido)

Dimensão
nominal

(A)
Nm lbf·ft Nm lbf·ft

M3 – – – 1

M4 – – 4 2,6

M5 – – 8 5,5

M6 9 6 12 9

M8 20 14 28 20

M10 40 28 55 40

M12 70 52 100 73

M14 – – – –

M16 – – – –

Figura 17.9: Categorias de parafusos

17.1.4 Encaixe hidráulico tipo flare

1. Verifique se há defeitos no encaixe (A) e na base do
encaixe (B) que possam causar vazamentos.

2. Alinhe o tubo (C) com o encaixe (D) e a porca
abocardada (E) sobre o encaixe sem lubrificação até
que tenha ocorrido o contato entre as superfícies
encaixadas.

3. Aplique torque na porca de encaixe (X) no número
especificado de voltas com aperto manual (FFFT)
ou com um valor dado de torque na Tabela 17.10
Encaixes de tubos hidráulicos tipo flare, página 951.

4. Use duas chaves para impedir que a conexão (D) gire.
Posicione uma chave no corpo de encaixe (D) e aperte
a porca (E) com outra chave para o torque mostrado.

5. Avalie a condição final da conexão.
Figura 17.10: Encaixe hidráulico
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Tabela 17.10 Encaixes de tubos hidráulicos tipo flare

Valor do torque53 FFFT (Flats from Finger Tight –
Faces de aperto com os dedos)Dimensão Dash

SAE
Dimensão da
rosca (pol.)

Nm lbf·ft Tubo
Porca de aperto
ou mangueira

-2 5/16-24 4-5 3-4 — —

-3 3/8-24 7-8 5-6 — —

-4 7/16-20 18-19 13-14 2-1/2 2

-5 1/2-20 19-21 14-15 2 2

-6 9/16-18 30-33 22-24 2 1-1/2

-8 3/4-16 57-63 42-46 2 1-1/2

-10 7/8-14 81-89 60-66 1-1/2 1-1/2

-12 1-1/16-12 113-124 83-91 1-1/2 1-1/4

-14 1-3/16-12 136-149 100-110 1-1/2 1-1/4

-16 1-5/16-12 160-176 118-130 1-1/2 1

-20 1-5/8-12 228-250 168-184 1 1

-24 1-7/8-12 264-291 195-215 1 1

-32 2-1/2-12 359-395 265-291 1 1

-40 3-12 — — 1 1

53. Os valores de torque mostrados são baseados em conexões lubrificadas, assim como em remontagens.
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17.1.5 Encaixes hidráulicos (ajustáveis) do excêntrico do anel O (O-ring
boss - ORB)

1. Inspecione o anel em O (A) e a base (B) em busca de
sujeira ou defeitos óbvios.

2. Afaste a contraporca (C) o mais distante possível.
Assegure-se de que a arruela (D) não esteja solta e
seja empurrada na direção da contraporca (C) o mais
distante possível.

3. Verifique se o anel O (A) NÃO está nas roscas e ajuste
se necessário.

4. Aplique óleo de sistema hidráulico no anel O (A).

Figura 17.11: Encaixe hidráulico

5. Instale o encaixe (B) na porta até encostar a arruela
(D) e o anel O (A) encoste na face da peça (E).

6. Posicione os encaixes das cantoneiras
desparafusando não mais que uma volta.

7. Gire a contraporca (C) em direção à arruela (D) e
aperte com o torque mostrado. Utilize duas chaves,
uma no encaixe (B) e a outra na contraporca (C).

8. Verifique a condição final do encaixe.

Figura 17.12: Encaixe hidráulico
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Tabela 17.11 Encaixes hidráulicos (ajustáveis) do excêntrico do anel O (O-ring boss - ORB)

Valor do torque54

Dimensão Dash SAE Dimensão da rosca (pol.)
Nm lbf·ft (*lbf·in)

-2 5/16-24 6-7 *53-62

-3 3/8-24 12-13 *106–115

-4 7/16-20 19-21 14-15

-5 1/2-20 21-33 15-24

-6 9/16-18 26-29 19-21

-8 3/4-16 46-50 34-37

-10 7/8-14 75-82 55-60

-12 1-1/16-12 120-132 88-97

-14 1-3/8-12 153-168 113-124

-16 1-5/16-12 176-193 130-142

-20 1-5/8-12 221-243 163-179

-24 1-7/8-12 270-298 199-220

-32 2-1/2-12 332-365 245-269

54. Os valores de torque mostrados são baseados em conexões lubrificadas assim como nas remontagens.
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17.1.6 Encaixes hidráulicos (não ajustáveis) do excêntrico do anel de
vedação em O (O-ring Boss – ORB)

1. Inspecione o anel em O (A) e a base (B) em busca de
sujeira ou defeitos óbvios.

2. Verifique se o anel O (A) NÃO está nas roscas e ajuste
se necessário.

3. Aplique óleo de sistema hidráulico no anel de vedação.

4. Instale o encaixe (C) na abertura até que o encaixe
esteja apertado à mão.

5. Aplique torque ao encaixe (C) de acordo com os
valores na Tabela 17.12 Encaixes hidráulicos (não
ajustáveis) do excêntrico do anel de vedação em O
(O-ring Boss – ORB), página 954.

6. Verifique a condição final do encaixe. Figura 17.13: Encaixe hidráulico

Tabela 17.12 Encaixes hidráulicos (não ajustáveis) do excêntrico do anel de vedação em O (O-ring Boss –
ORB)

Valor do torque55

Dimensão Dash SAE Dimensão da rosca (pol.)
Nm lbf·ft (*lbf·in)

-2 5/16-24 6-7 *53-62

-3 3/8-24 12-13 *106–115

-4 7/16-20 19-21 14-15

-5 1/2-20 21-33 15-24

-6 9/16-18 26-29 19-21

-8 3/4-16 46-50 34-37

-10 7/8-14 75-82 55-60

-12 1-1/16-12 120-132 88-97

-14 1-3/8-12 153-168 113-124

-16 1-5/16-12 176-193 130-142

-20 1-5/8-12 221-243 163-179

-24 1-7/8-12 270-298 199-220

-32 2-1/2-12 332-365 245-269

55. Os valores de torque mostrados são baseados em conexões lubrificadas assim como nas remontagens.
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17.1.7 Encaixes hidráulicos de vedação da face do anel em O (ORFS)

1. Verifique os componentes para garantir que as
superfícies de vedação e as roscas de encaixe
estejam livres de rebarbas, entalhes e arranhões ou
qualquer material estranho.

Figura 17.14: Encaixe hidráulico

2. Aplique óleo de sistema hidráulico no anel em O (B).

3. Alinhe o conjunto do tubo ou da mangueira de modo
que a face plana da manga (A) ou (C) encoste
totalmente no anel em O (B).

4. Enrosque manualmente a porca do tubo ou mangueira
(D) até apertar. A porca deve girar livremente até
atingir o ponto mais baixo.

5. Aplique torque ao encaixe de acordo com os valores
na Tabela 17.13 Encaixes hidráulicos de vedação da
face do anel em O (ORFS), página 956.

NOTA:
Se aplicável, prenda a chave sextavada no
corpo de encaixe (E) para impedir a rotação do
corpo de encaixe e da mangueira ao apertar a
porca de encaixe (D).

6. Use três chaves ao montar as uniões ou unir as duas
mangueiras.

7. Verifique a condição final do encaixe.

Figura 17.15: Encaixe hidráulico
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Tabela 17.13 Encaixes hidráulicos de vedação da face do anel em O (ORFS)

Valor do torque56Dimensão Dash
SAE

Dimensão da rosca
(pol.)

Diâmetro externo
do tubo (pol.) Nm lbf·ft

-3 Nota57 3/16 – –

-4 9/16 1/4 25-28 18-21

-5 Observe57 5/16 – –

-6 11/16 3/8 40-44 29-32

-8 13/16 1/2 55-61 41-45

-10 1 5/8 80-88 59-65

-12 1-3/16 3/4 115-127 85-94

-14 Observe57 7/8 – –

-16 1-7/16 1 150-165 111-122

-20 1-11/16 1-1/4 205-226 151-167

-24 1-2 1-1/2 315-347 232-256

-32 2-1/2 2 510-561 376-414

56. Os valores de torque e de ângulos apresentados foram estabelecidos com base em conexões lubrificadas e
em remontagens.

57. Extremidade com anel em O de vedação facial não definida para o tubo desta dimensão.
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17.1.8 Conexões de rosca de tubo cônico

Monte as conexões do tubo da seguinte forma:

1. Verifique os componentes para garantir que as conexões e as roscas de encaixe estejam livres de rebarbas,
entalhes e arranhões ou qualquer forma de contaminação.

2. Aplique o vedante de rosca de tubo (tipo cola) nas roscas do tubo externo.

3. Encaixe a conexão na abertura até que esteja apertada à mão.

4. Aplique torque ao conector a um ângulo de torque adequado. Os valores de voltas de aperto com o dedo
(T.F.F.T.) são mostrados na Tabela 17.14 Rosca de tubo da conexão hidráulica, página 957. Certifique-se de
que a extremidade do tubo em forma de um conector (normalmente 45º ou 90º) esteja alinhada para receber o
conjunto do tubo ou da mangueira. Sempre conclua o alinhamento da conexão no sentido de aperto. Nunca
recue (solte) conectores rosqueados do tubo para alcançar o alinhamento.

5. Limpe todos os resíduos e o excesso de condicionador de rosca com limpador adequado.

6. Avaliar a condição final de encaixe. Preste atenção especialmente à possibilidade de rachaduras na abertura
de porta.

7. Marque a posição final de encaixe. Se houver um vazamento, desmonte a conexão e verifique se há danos.

NOTA:
Falha por excesso de torque das conexões pode não ser evidente até que as conexões sejam
desmontadas.

Tabela 17.14 Rosca de tubo da conexão hidráulica

Tamanho da
rosca do tubo

cônico

T.F.F.T
Recomendado

T.F.F.T
Recomendado

1/8-27 2-3 12-18

1/4-18 2-3 12-18

3/8-18 2-3 12-18

1/2-14 2-3 12-18

3/4-14 1,5-2,5 12-18

1–11 1/2 1,5-2,5 9-15

1 1/4–11 1/2 1,5-2,5 9-15

1 1/2–11 1/2 1,5-2,5 9-15

2–11 1/2 1,5-2,5 9-15
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17.2 Gráfico de conversão

Tabela 17.15 Gráfico de conversão

Unidades SI (Métrico) Unidades polegadas-libras

Quantidade Nome da
unidade

Abreviatura
Fator Nome da

unidade
Abreviatura

Área hectares ha x 2,4710 = acres acres

Fluxo litros por minuto L/min x 0,2642 =
galões EUA
por minuto

gpm

Força Newtons N x 0,2248 = força em libras lbf

milímetros mm x 0,0394 = polegada pol.
Comprimento

metros m x 3,2808 = pé pé

Potência Quilowatt kW x 1,341 =
horse-power
(cavalo-vapor).

hp

quilopascais kPa x 0,145 =

megapascais MPa x 145,038 =Pressão

bar (não SI) bar x 14,5038

libras por
polegada
quadrada

psi

Newton metros Nm x 0,7376 =
pés libras ou
libras pé

lbf·ft

Torque

Newton metros Nm x 8,8507 =
libra polegadas
ou polegada
libras

lbf·pol.

Temperatura Celsius ˚C (C˚ x 1,8) + 32 = Graus fahrenheit ˚F

metros por
minuto

m/min x 3,2808 = pés por minuto pés/min

metros por
segundo

m/s x 3,2808 = pés por segundo pés/sVelocidade

quilômetros por
hora

km/h x 0,6214 = milhas por hora mph

litros L x 0,2642 = galões EUA gal EUA

mililitros ml x 0,0338 = onças oz.
Volume

centímetros
cúbicos

cm3 ou cc x 0,061 =
polegadas
cúbicas

pol.3

Peso quilogramas kg x 2,2046 = libras lb.
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