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ENG	 If	 you	 require	 a	 copy	 of	 this	 document	 in	 your	 native	 language	
please	contact	your	dealer	or	Great	Plains.

CZE	 Požadujete-li	 kopii	 tohoto	 dokumentu	 ve	 svém	 rodném	 jazyce,	
obraťte	 se	 prosím	 na	 svého	 prodejce	 nebo	 na	 společnost	Great	
Plains.

HUN	 Ha	szeretné	ezt	a	leírást	magyarul	is	megkapni,	kérjük,	értesítse	a	
forgalmazóját	vagy	a	Great	Plains-t.

FRA	 Pour	obtenir	un	exemplaire	du	présent	document	dans	la	langue	de	
votre	choix,	veuillez	contacter	votre	représentant	ou	Great	Plains.

LIT	 Jei	prireiktų	šio	dokumento	kopijos	Jūsų	gimtąja	kalba,	kreipkitės	į	
savo	platintoją	arba	į	„Great	Plains“.

BUL	 Ако	ви	е	необходимо	копие	на	този	документ	на	родния	ви	език,	
моля	да	се	обърнете	към	вашия	дилър	или	към	Great	Plains.

RUM	 Dacă	 aveţi	 nevoie	 de	 o	 copie	 a	 acestui	 document	 în	 limba	
dumneavoastră	natală	vă	rugăm	să	vă	contactaţi	dealerul	sau	Great	
Plains.

RUS	 Чтобы	 получить	 копию	 данного	 документа	 на	 вашем	 родном	
языке,	 обратитесь	 к	 своему	 дилеру	 или	 в	 компанию	 «Great	
Plains»

GER	 Wenn	Sie	ein	Exemplar	dieses	Dokuments	in	Ihrer	Muttersprache	
brauchen,	dann	wenden	Sie	sich	bitte	an	Ihren	Händler	oder	an	die	
Great	Plains.

2015-11-17
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Pelo presente, a Great Plains UK Ltd., declara que a Great Plains Centurion/Saxon, conforme 
definida pelo número de série fixado no chassis da máquina, está em conformidade com as seguintes 
diretivas e regulamentos, e que foi certificada em conformidade. 
 
Diretiva Máquinas da CE, 2006/42/EC.

Regulamentos sobre o fornecimento de máquinas (segurança), 2008.

Regulamentos sobre o fornecimento e a utilização de equipamento de trabalho, 1998.
As normas harmonizadas especificamente relacionadas são: 

EN ISO 12100-1: 2003 (Segurança de máquinas). 

EN ISO 12100-2: 2003 (Segurança de máquinas). 

EN ISO 4254-1: 2009 (Máquinas agrícolas - Segurança - Requisitos gerais).

FABRICANTE: 

Great Plains UK Ltd. 
Woodbridge Road 
SLEAFORD 
Lincolnshire
NG34 7EW 
England 

Telefone (+44) (0)1529 304654. 

CERTIFICADO EM NOME DA GREAT PLAINS UK LTD: 

James McNair
Diretor-geral

Declaração de conformidade
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Garantia

GARANTIA
TERMOS E CONDIÇÕES
Na	presente	garantia,	Great	Plains	UK	Ltd.	designa-se	“a	empresa”.

1.	 	 Sujeito	 às	disposições	da	presente	garantia,	 a	 empresa	garante	que	 todas	as	máquinas	 vendidas	não	
apresentam	quaisquer	defeitos	de	material	ou	de	fabrico	por	um	período	de	12	meses	a	contar	da	data	de	
instalação	no	utilizador	final.

Alguns	artigos	específicos	têm	uma	garantia	adicional	para	além	dos	12	meses	padrão.		Pode	obter	dados	
sobre	esta	garantia	solicitando-os	diretamente	ao	distribuidor	ou	à	Great	Plains	UK	Ltd.

2.	 	 Se	a	máquina	ou	algum	componente	fornecido	pela	empresa	não	estiverem	em	conformidade	com	a	garantia	
referida	na	cláusula	1,	mediante	sua	exclusiva	decisão,	a	empresa:

(a)	 procederá	à	reparação	da	máquina	ou	do	componente,	às	suas	custas,	ou
(b)	 disponibilizará	uma	desconto	ao	comprador	relativamente	ao	preço	de	compra	da	máquina	ou	do	

componente,	ou
(c)	 aceitará	e	devolverá	a	máquina	e,	mediante	opção	do	comprador:	
	 I)	 devolverá	ou	descontará	ao	comprador	o	preço	faturado	da	máquina	ou	do	componente,	

ou
	 II)		 substituirá	a	máquina	ou	o	componente	consoante	seja	razoavelmente	exequível.

3.	 	 A	presente	garantia	não	obriga	a	empresa	a	efetuar	qualquer	pagamento	relativamente	a	perda	de	lucro	ou	
outras	perdas	consequentes	ou	passivo	contingente	do	comprador	que	alegadamente	seja	consequência	de	
qualquer	defeito	na	máquina	ou	imponha	qualquer	responsabilidade	sobre	a	empresa	para	além	do	previsto	
na	cláusula	2.

4.	 	 Qualquer	 reivindicação	 ao	 abrigo	 da	 presente	 garantia	 deve	 ser	 participada	 à	 empresa	 por	 escrito,	
especificando	os	problemas	em	causa	no	prazo	de	14	dias	a	contar	da	data	da	reparação.

5.	 	 Qualquer	reivindicação	ao	abrigo	desta	garantia	deve	ser	efetuada	pelo	comprador	original	da	máquina	e	
não	é	transmissível	a	terceiros.

6.	 	 Se	o	comprador	alugar	a	máquina	a	terceiros,	a	garantia	aplica-se	apenas	a	questões	participadas	por	escrito	
à	empresa	no	prazo	de	90	dias	a	contar	da	data	de	entrega,	devendo	interpretar-se	a	cláusula	1	como	se	o	
período	de	90	dias	fosse	substituído	por	um	período	de	12	meses.

7.	 	 A	garantia	será	anulada	se:

(a)		 forem	instalados	na	máquina	quaisquer	componentes	não	fabricados,	fornecidos	ou	aprovados	por	escrito	
pela	empresa	ou

(b)		 for	realizada	na	máquina	qualquer	reparação	sem	a	aprovação	expressa	por	escrito	da	empresa	ou
(c)		 forem	realizadas	na	máquina	quaisquer	alterações	não	expressamente	autorizadas	por	escrito	pela	empresa	

ou
(d)		 a	máquina	for	danificada	acidentalmente	ou
(e)		 a	máquina	for	alvo	de	abuso	ou	sobrecarga,	ou	utilizada	para	uma	finalidade	ou	carga	que	ultrapassem	

as	respetivas	capacidades,	ou	for	utilizada	em	conjunto	com	um	trator	cuja	potência	exceda	os	requisitos	
de	potência	do	acessório	em	mais	de	40%.		No	âmbito	dos	presentes	termos	e	condições,	“requisitos	de	
potência	do	acessório”	refere-se	a	tratores	de	rodas,	a	menos	que	especificamente	indicado	em	contrário.		
Estes	requisitos	de	potência	devem	ser	reduzidos	20%	quando	utilizada	com	tratores	de	lagartas.

(f)	 	 a	máquina	 for	utilizada	como	parte	de	um	"comboio	de	cultivo"	em	que	seja	 rebocado	mais	do	que	um	
acessório	sem	a	aprovação	expressa	por	escrito	da	Great	Plains	UK	Ltd.

(g)		 qualquer	manutenção	não	seja	realizada	em	conformidade	com	os	planos	de	assistência	do	manual	do	
operador.

(h)		 a	Great	Plains	UK	Ltd.,	Service	Dept.,	Woodbridge	Road,	Sleaford,	Lincolnshire,	England,	NG34	7EW,	não	
receba	a	certidão	de	registo	de	instalação	e	garantia	no	prazo	de	7	dias	a	contar	da	 instalação	de	uma	
máquina	nova.
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Identificação da máquina

Identificação da máquina

Aquando da aceitação da máquina, introduza os dados relevantes na seguinte lista: 

Número de série
Tipo de máquina
Largura da máquina
Ano de fabrico
Data de entrega 
Primeira utilização
Acessórios

Morada do concessionário

Nome: ________________________________________________________________

Rua: __________________________________________________________________

Local: __________________________________________________________________

Tel.: ____________________________________________________________________

Nº de cliente do concessionário: ____________________________________________________

Morada da Great Plains:

Great Plains Simba
Woodbridge Road Ind. Est.
Sleaford
Lincolnshire
NG34 7EW

Tel.: +44 (0) 1529 304654
Fax: +44 (0) 1529 413468
E-mail: simba@greatplainsmfg.com

Nº de cliente Great Plains:_________________________________________________ 
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Introdução

Introdução
Prefácio
Certifique-se de que lê e segue atentamente 
as instruções de utilização antes de utilizar 
a máquina. Ao fazê-lo, evitará acidentes, 
reduzirá os custos de reparação e os tempos de 
imobilização, aumentando a fiabilidade e a vida 
útil da máquina. Tenha em atenção as instruções 
de segurança! 

A Great Plains não aceita qualquer 
responsabilidade por quaisquer danos ou 
avarias resultantes do não cumprimento das 
instruções de utilização.

As presentes instruções de utilização ajudá-
lo-ão a conhecer a sua máquina e a utilizá-
la corretamente para a respetiva finalidade. 
Primeiro, receberá instruções gerais relativas 
ao manuseamento da máquina. Seguem-se 
as secções sobre assistência, manutenção e 
passos a dar em caso de avaria.

As instruções de utilização devem ser lidas e 
seguidas por todas as pessoas que trabalharem 
na máquina ou com a mesma, p. ex.:

• utilização (incluindo preparação, resolução 
de problemas na sequência de operação e 
assistência).

• manutenção (manutenção e inspeção)
• transporte.

Juntamente com as instruções de utilização, 
receberá uma lista de peças sobressalentes 
e um formulário de registo da máquina. Os 
técnicos de assistência no terreno dar-lhe-ão 
instruções sobre a utilização e a assistência a 
prestar à máquina. De seguida, deve devolver 
o formulário de registo ao seu concessionário. 
Este formulário confirma a sua aceitação formal 
da máquina. O período de garantia começa na 
data de entrega.

Utilizar para a finalidade prevista 
A Centurion foi produzida com recurso à mais 
recente tecnologia e em conformidade com 
os regulamentos de segurança reconhecidos 
relevantes. Contudo, durante a utilização, 
podem ocorrer riscos de lesões no operador ou 
terceiros e problemas na máquina ou noutras 
imobilizações corpóreas.

A máquina só deve ser utilizada num estado 
perfeito em termos técnicos e para a finalidade 
prevista, levando em consideração a segurança 
e os riscos, e seguindo as instruções de 
utilização. Em particular, as falhas que podem 
diminuir a segurança devem ser corrigidas 
imediatamente.

As peças e acessórios originais da Great Plains 
foram especialmente desenvolvidos para esta 
máquina. As peças sobressalentes e acessórios 
não fornecidos por nós não foram testados nem 
autorizados. A instalação ou a utilização de 
produtos não originais da Great Plains podem 
ter um efeito prejudicial sobre características 
de design específicas da máquina. Tal pode 
afetar a segurança dos operadores da máquina 
e a máquina propriamente dita. A Great Plains 
não aceita qualquer responsabilidade por 
danos provocados pela utilização de peças ou 
acessórios não originais.

A máquina Great Plains foi desenvolvida 
exclusivamente como acessório de cultivo. 
A utilização para qualquer outro fim, p. ex., 
como meio de transporte, será considerada 
como utilização indevida. A Great Plains não 
aceita qualquer responsabilidade por danos 
provocados por uma utilização indevida. O risco 
será exclusivamente do operador.

A utilização da máquina acoplada a tratores 
de alta potência (mais de 40% acima do 
máximo recomendado) pode provocar cargas 
e esforços elevados. Tal pode provocar danos 
estruturais a longo prazo no chassis e em 
componentes fundamentais. Esta sobrecarga 
pode comprometer a segurança e deve ser 
evitada.



112015-11-17
Centurion/Saxon 
615-191M-PORT

Introdução

Linhas de orientação relativas à 
garantia
O período de responsabilidade por defeitos 
de material (garantia) relacionados com os 
nossos produtos é de 12 meses. No caso 
de divergências escritas relativamente às 
disposições estatutárias, serão aplicáveis os 
presentes acordos.

Entrarão em vigor aquando da instalação da 
máquina no utilizador final. A garantia não inclui 
quaisquer peças de desgaste.

Todas as reivindicações ao abrigo da garantia 
devem ser enviadas para a Great Plains através 
do seu concessionário.

Reservamo-nos o direito de alterar as 
ilustrações, bem como os dados técnicos 
e pesos incluídos nas presentes instruções 
de utilização no intuito de melhorarmos a 
máquina.
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1. Dados de segurança

1.0 Dados de segurança
As seguintes advertências e instruções de 
segurança aplicam-se a todas as secções 
destas instruções de utilização.

1.1 Símbolos de segurança na 
máquina

Leia e cumpra as instruções 
de utilização antes de ligar a 
máquina! 

Mantenha-se atento à ejeção 
de líquidos sob pressão! Siga 
as instruções de utilização!

Não coloque as mãos em locais 
onde haja a possibilidade de 
esmagamento pelas peças 
em movimento!

Durante o funcionamento, 
pode ocorrer a projeção de 
componentes. Mantenha-se a 
uma distância de segurança 
da máquina!

Mantenha-se afastado do 
alcance dos componentes 
retráteis da máquina!

Não é permitido o transporte 
de passageiros na máquina!

Nunca coloque as mãos perto 
de peças em rotação!
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1. Dados de segurança

Consulte as instruções de 
utilização antes de tentar 
realizar a manutenção. 

A imagem abaixo indica a localização dos 
autocolantes de segurança e as referências 
a indicar no caso de serem necessárias 
substituições.  

Aprisionamento das mãos:

Aprisionamento das mãos:Perigos agrupados
Queda das asas
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1. Dados de segurança

1.2 Segurança de utilização
A máquina deve ser colocada em funcionamento 
apenas depois de receber instruções de um 
funcionário do concessionário autorizado 
ou de um funcionário da Great Plains. O 
formulário de “registo da máquina” deve ser 
preenchido e devolvido ao seu concessionário.

Antes de utilizar a máquina, todo o equipamento 
de proteção e segurança, por exemplo, 
equipamento de proteção amovível, deve estar 
instalado e a funcionar corretamente.

Inspecione com regularidade o 
aperto dos parafusos e dos pernos 
e, se necessário, reaperte.

No caso de avarias, pare e 
coloque a máquina em segurança 
imediatamente.

Certifique-se de que quaisquer 
falhas são imediatamente corrigidas.

1.3 Nenhuma responsabilidade por 
danos consequentes
A máquina foi fabricada com muitos cuidados. 
Contudo, podem ocorrer problemas mesmo 
quando é utilizada para a finalidade prevista. 
Estes problemas podem incluir:

• Peças de desgaste gastas.
• Danos provocados por fatores externos.
• Velocidades de translação incorretas.
• Definição incorreta da unidade (engate 
incorreto, incumprimento das instruções de 
definição).

Por conseguinte, é fundamental que 
inspecione sempre a máquina antes 
e durante o funcionamento para 
garantir uma operação correta e um 
rigor da aplicação adequado.

Instruções de utilização:

As instruções de segurança fazem a distinção 
entre três tipos de advertências e instruções 
de segurança diferentes. São utilizados os 
seguintes símbolos gráficos:

Importante!

Risco de lesão!

Risco de lesões fatais e 
graves!

É importante que leia atentamente todas as 
instruções de segurança que constam destas 
instruções de utilização e todos os sinais de 
advertência da máquina.

Certifique-se de que os sinais de advertência 
estão legíveis e substitua quaisquer sinais em 
falta ou danificados.

Para impedir acidentes, siga estas instruções. 
Informe os outros utilizadores sobre as 
advertências e as instruções de segurança.

Não realize operações que possam afetar a 
utilização segura da máquina.

Todas as referências à esquerda e à direita 
neste manual são feitas a partir da traseira da 
máquina, de frente para a direção de translação 
(a menos que de outro modo indicado).
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Excluem-se as reivindicações de indemnização 
devido a danos que não tenham ocorrido 
na máquina. Incluem-se quaisquer danos 
consequentes resultantes de uma utilização 
incorreta.

1.4 Segurança rodoviária
Quando	conduzir	 na	 via	pública,	 é	 importante	
que	cumpra	as	leis	rodoviárias	relevantes	bem	
como	os	regulamentos	específicos	relacionados	
com	esta	máquina.	

Tenha em atenção as cargas 
permitidas no eixo, a capacidade de 
transporte dos pneus, e o peso total 
para manter uma travagem e uma 
capacidade de condução adequadas 
(estes valores são indicados na 
chapa de identificação). 

É estritamente proibido o transporte 
de passageiros na máquina!

Velocidade de transporte máx. na 
via pública de 25 km/h (16 mph).

Quando manusear os suportes 
de estacionamento ou outros 
componentes móveis, tenha 
em atenção os perigos de 
aprisionamento. Quando remover 
cavilhas/pernos, certifique-se de que 
quaisquer componentes pesados 
estão devidamente apoiados.

1.5 Prevenção de acidentes
Para além das instruções de utilização, é 
importante que cumpra os regulamentos de 
prevenção de acidentes especificados pelas 
associações agrícolas. Cabe ao operador a 
responsabilidade de garantir que todas as 
outras pessoas são afastadas das zonas de 
perigo contíguas ou na própria máquina durante 
o respetivo funcionamento.

Cabe ao proprietário a responsabilidade de 
garantir que: 

•	 o	 operador	 tem	 formação	 e	 competências	
para	utilizar	a	máquia	e	o	trator;	

•	 o	trator	é	adequado	para	a	máquina;

•	 foram	 realizadas	 avaliações	 de	 riscos	
e	 COSHH	 adequadas	 relativamente	 à	
utilização	 da	 máquina.	 Especificamente,	
incluem-se	 questões	 relacionadas	 com	 o	
contacto	com	o	solo,	poeiras,	resíduos	das	
colheitas,	 químicos,	 lubrificantes	 e	 outros	
compostos	 durante	 o	 funcionamento	 ou	 a	
manutenção,	bem	como	a	possibilidade	de	
ejeção	de	pedras	a	alta	velocidade	durante	
o	funcionamento.

1.5.1 Engatar a máquina
Verifica-se o risco de lesão ao engatar/
desengatar a máquina. Observe o seguinte:

• Impeça a movimentação da máquina.
• Tenha um cuidado especial ao fazer marcha-

atrás com o trator!
• Verifica-se o risco de esmagamento entre a 

máquina e o trator!
• Estacione a máquina numa superfície firme 

e plana.

1.5.2 No sistema hidráulico
Não	ligue	as	linhas	hidráulicas	ao	trator	enquanto	
os	dois	sistemas	hidráulicos	(máquina	e	trator)	
não	estiverem	despressurizados.
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Qualquer sistema hidráulico 
que integre um acumulador 
pode permanecer sob pressão 
permanentemente (mesmo depois 
de se seguirem os procedimentos 
de despressurização manual com 
um conjunto de trator e acessório). 
Por conseguinte, é importante 
inspecionar com regularidade todas 
as linhas, tubos e ligações com 
parafusos para identificação de 
quaisquer fugas e danos externos 
identificáveis. 

O circuito hidráulico integra 
acessórios especializados que 
não devem ser modificados em 
circunstância alguma. Não tente 
modificar os trajetos dos tubos 
flexíveis nem os respetivos 
dispositivos de fixação, caso 
contrário pode provocar graves 
danos na máquina e/ou lesões. 

Utilize apenas acessórios adequados para 
verificar a existência de fugas. Repare 
imediatamente quaisquer danos. O óleo 
esguichado pode provocar lesões e incêndios!

Em caso de lesões, contacte imediatamente um 
médico.

Para se evitar uma utilização incorreta, a tomada 
e as fichas das ligações hidráulicas entre o trator 
e a máquina devem ter códigos de cores.

Figura. 1. Torneiras hidráulicas

1.5.3 Substituir equipamento
•	 Imobilize	a	máquina	em	segurança	de	modo	

a	impedir	que	se	movimente	acidentalmente!
•	 Utilize	 suportes	 adequados	 para	 fixar	

quaisquer	 secções	 da	 estrutura	 elevadas	
por	cima	de	si!

•	 Atenção!	Risco	de	lesão	devido	à	projeção	
de	peças!

Nunca suba para peças com rotação, 
tais como a unidade rolante. Estas 
peças rodam, fazendo com que 
escorregue e sofra graves lesões!

A remoção de componentes 
durante a manutenção pode afetar a 
estabilidade da máquina.  Certifique-
se de que está totalmente apoiada 
para o caso de ocorrerem variações 
de peso inesperadas.

1.5.4 Durante o funcionamento
Certifique-se de que o alcance de operação e a 
área em redor da máquina estão desobstruídas 
(crianças!) antes de utilizar a máquina. 

Garanta sempre uma visibilidade adequada!

Não permaneça em cima da máquina enquanto 
estiver a funcionar!

Os operadores devem ter uma carta de condução 
válida para conduzirem na via pública. Na área 
de operação, o operador é responsável pelos 
terceiros.

A pessoa responsável deve:

• Disponibilizar ao operador uma cópia das 
instruções de utilização e garantir que o 
operador leu e compreendeu as instruções.

• Garantir que o operador tem conhecimento 
dos regulamentos específicos relacionados 
com a máquina quando conduzir na via 
pública. 

 

TORNEIRA 
FECHADA

TORNEIRA 
ABERTA
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1.6 Assistência e manutenção
Certifique-se de que as verificações e 
inspeções regulares são sempre realizadas 
dentro dos prazos exigidos por lei ou 
indicados nestas instruções de utilização.

Quando realizar trabalhos de assistência ou 
manutenção, certifique-se sempre de que: 

• Desliga o motor do trator e retira a chave da 
ignição.

• Espera até todas as peças da máquina 
ficarem imóveis.

• Despressuriza o sistema hidráulico.

Muitos circuitos hidráulicos integram um 
bloqueio ou válvulas reversíveis com capacidade 
para reter a pressão nas linhas mesmo após 
a despressurização do lado do trator destes 
circuitos. Em caso de dúvida, consulte pessoal 
com formação (por exemplo, o seu concessionário 
Great Plains local) por forma a garantir que 
essas válvulas são despressurizadas de acordo 
com o procedimento correto antes de remover 
ou prestar assistência a quaisquer peças ligadas 
a jusante destas válvulas.

Inspecione todas as linhas hidráulicas para 
identificação de fugas, ligações soltas, marcas 
de desgaste e danos. Corrija imediatamente 
quaisquer problemas! Preste uma atenção 
especial aos intervalos de substituição dos tubos 
flexíveis conforme se descreve nas secções 
específicas que se seguem. TODOS os tubos 
flexíveis hidráulicos têm uma vida útil máxima 
em segurança de 6 (SEIS) anos a contar da 
data de instalação, desde que permaneçam 
em condições de segurança. Os tubos flexíveis 
com mais de 6 anos devem ser substituídos ou 
inspecionados, e certificados por um técnico 
devidamente qualificado para que possam ter 
um período de utilização alargado,o qual deve 
ficar registado.

Preste uma atenção especial às peças que 
necessitam de ferramentas de assistência ou 
de formação especializadas e que exijam que 
a tarefa seja realizada por pessoal qualificado. 
Não tente prestar assistência a estas peças!  
Incluem-se peças pressurizadas (p. ex., 
circuitos do acumulador) ou força (p. ex., dentes 
de pressão) acumulada e rolos DD de qualquer 
tipo.

Antes de realizar as tarefas de manutenção e 
assistência, certifique-se de que a máquina é 
posicionada numa superfície firme e plana e 
que é bloqueada de modo a impedir a respetiva 
movimentação. Não utilize quaisquer peças 
para subir para a máquina a menos que tenham 
sido especificamente concebidas para esse fim.

Antes de lavar a máquina com água, jatos de 
vapor (dispositivos de limpeza de alta pressão) 
ou outros agentes de limpeza, tape todas as 
aberturas para que, por motivos de segurança 
de funcionamento, não passe qualquer água, 
vapor ou agentes de limpeza (por exemplo, 
chumaceiras).

Lubrifique os pontos de lubrificação de modo a 
expelir toda a água acumulada.

Quando realizar trabalhos de assistência e 
manutenção, reaperte quaisquer ligações de 
parafusos que tenham sido desapertadas.

Quando prestar assistência à máquina, adote 
medidas de precaução contra sujidade, poerias, 
cascas de sementes, óleo ou outras substâncias 
perigosas que possa encontrar.

Numa máquina nova, aperte todas as porcas 
e pernos ao fim de 5 horas de trabalho e 
novamente ao fim de 15 horas. Este princípio 
aplica-se às peças que tenham sido mudadas 
de sítio ou substituídas. Após as 15 horas de 
funcionamento iniciais, uma inspeção semanal 
deverá ser suficiente, dependendo do volume 
de trabalho diário. 
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1.7 Áreas de operação
As áreas de operação incluem a barra de 
tração, as ligações hidráulicas e o equipamento 
de regulação da profundidade, bem como todos 
os pontos de operação que necessitem de 
manutenção.

Todas as áreas de operação serão especificadas 
e descritas detalhadamente nos capítulos 
seguintes sobre assistência e manutenção.

Cumpra todos os regulamentos de segurança 
que constam da secção sobre segurança e nas 
secções seguintes.

1.8 Operadores autorizados
Apenas os indivíduos que foram autorizados e 
que receberam formação dada pelo operador 
podem utilizar a máquina. O operador deve ter 
pelo menos 16 anos.

1.9 Equipamento de proteção
Para operação e manutenção:

• Tenha disponível um kit de 
primeiros-socorros e um extintor.

• Mantenha os números de emergência 
do médico, ambulância, hospital 
e bombeiros junto ao telefone.

• Use roupa e equipamento de proteção.
• Use luvas de proteção robustas (para 

proporcionar proteção contra os 
componentes cortantes da máquina).

• Use roupa e equipamento adequados 
para o trabalho. Evite roupas largas.

• Use óculos de proteção para proteger os olhos 
da sujidade, resíduos ou objetos projetados.

• Visto que a exposição prolongada a ruído 
intenso pode provocar dificuldades auditivas 
ou perda de audição, use proteções 
auriculares adequadas, por exemplo, 
protetores auriculares ou tampões.

 
• Uma vez que a utilização do equipamento 

em segurança exige toda a sua atenção, 
evite usar auscultadores de música 
enquanto utilizar máquinas.

1.10 Segurança do radar
O radar irradia energia RF intencionalmente. 
Apesar de o nível de irradiação ser muito inferior 
aos limites definidos pela norma EN 61010-
1:199A2:1995 Capítulo 12.4, recomenda-se 
que não olhe diretamente para a unidade.

Para cumprir os limites de exposição de humanos 
a RF definidas na FCC 47 CFR Sec.2.1091, o 
radar deve irradiar para o chão e pelo menos 
a 20 cm (8 polegadas) dos humanos durante 
a utilização. NÃO REINSTALE NEM UTILIZE O 
RADAR DE MANEIRA INCONSISTENTE COM 
A RESPETIVA UTILIZAÇÃO PREVISTA.
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1.11 Segurança química

Os químicos agrícolas podem ser perigosos. 
Uma utilização incorreta pode provocar graves 
lesões em pessoas, animais, plantas, solo e 
danos materiais.

Não utilize líquidos para tratamento de sementes 
com a máquina.

Leia e siga as instruções do fabricante do 
químico.

Quando manusear químicos, use vestuário/
luvas de proteção.

1.12 Segurança da tremonha
Uma tremonha cheia ou que simplesmente 
pareça estar cheia
pode constituir um perigo de aprisionamento. 
Uma pessoa pode afundar-se totalmente no 
material ou num espaço com pouco oxigénio 
e asfixiar em poucos segundos. As pontes e 
encrustamentos são especialmente perigosos.

Não entre para a tremonha para carregar 
material, descarregar material, limpar a 
tremonha ou proceder à manutenção do medidor.

Realize a manutenção do medidor retirando os 
medidores do fundo da tremonha vazia.

Utilize apenas os degraus/passadiços da 
máquina para encher a tremonha; não suba 
para outras partes da máquina.
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1.13 Segurança dos pneus
Pode ser perigos trocar os pneus, pelo 
que a operação deve ser realizada por 
técnicos qualificados com as ferramentas e o 
equipamento adequados.

Quando encher os pneus, utilize um bocal de 
encaixe e um tubo flexível de extensão com 
um comprimento suficiente que lhe permita 
posicionar-se ao lado, não em frente ou por 
cima do pneu. Se disponível, utilize uma caixa 
de segurança. Quando retirar e instalar rodas, 
utilize equipamento apropriado para o peso em 
causa.

1.14 Luzes e dispositivos
de segurança
Os tratores em macha lenta e os acessórios 
rebocados podem representar um perigo 
quando circulam na via pública. Têm pouca 
visibilidade, sobretudo de noite.

Sempre que circular na via pública, utilize luzes 
de advertência intermitentes e os piscas. Utilize 
as luzes e os dispositivos fornecidos com o 
acessório.

1.15 Segurança rodoviária
Quando circular na via pública, é importante 
cumprir as leis rodoviárias locais relevantes, bem 
como regulamentos específicos relacionados 
com a máquina.

Preste atenção às cargas permitidas para os 
eixos, capacidade de transporte dos pneus, e 
peso total de modo a manter uma capacidade 
de travagem e condução adequada.

É estritamente proibido o transporte de 
passageiros na máquina!

A velocidade de transporte máxima do acessório 
é de 25 km/h ou 16 mph. Alguns terrenos 
irregulares exigem velocidades inferiores. 
Uma travagem súbita pode fazer com que uma 
carga rebocada sofra uma guinada e posterior 
capotamento.

Durante o transporte, mantenha-se 
afastado dos cabos elétricos e de outras 
obstruções. Consulte as dimensões de 
transporte nos dados técnicos, na página 35.

Não retraia nem abra o perfurador com o trator 
em movimento.

1.15.1 Lista de verificação para 
transporte
• Planeie o trajeto. Tenha em consideração as 

distâncias entre os obstáculos.

• Certifique-se de que as ligações hidráulica, 
elétrica e dos travões estão em segurança.

• Feche e coloque a tampa da tremonha em 
segurança.

• Verifique se os marcadores estão recolhidos. 
Se estiverem abertos, recolha-os e tranque-
os. Consulte “Recolher” na página 30.

• Quando circular na via pública, acenda sempre 
as luzes (incluindo o farolim rotativo traseiro).

 
• Quando circular na via pública, 

cumpra todas as leis de segurança 
nacionais, regionais e locais.

• Solte todos os travões e circule com 
precaução.
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1.16 Desligar e guardar
• Abra e baixe o perfurador.
• Guarde o perfurador num local onde as 

crianças normalmente não brinquem.

1.17 Realizar a manutenção em 
segurança
• Compreenda os procedimentos antes de 

iniciar o trabalho. Utilize ferramentas e 
equipamento adequados. Consulte este 
manual. Para utilizar os travões, consulte as 
informações específicas na página 85.

• Trabalhe numa área limpa e seca.

• Antes de realizar a manutenção, abra e 
baixe o perfurador, acione o travão de 
estacionamento do trator, desligue o motor 
e retire a chave da ignição. Se for necessário 
realizar trabalhos com o acessório 
levantado, remova os canais de bloqueio e 
levante a totalmente a máquina. Bloqueie 
na devida posição com derivações e apoie 
em suportes de eixos como precaução de 
segurança.

• Certifique-se de que todas as peças com 
movimento pararam e que toda a pressão 
do sistema foi libertada.

• Deixe que o perfurador arrefeça 
completamente.

• Desligue o fio terra da bateria (-) antes de 
prestar assistência ou de regular os sistemas 
elétricos.

• Soldadura: Desligue o fio terra da bateria. 
Proteja as linhas hidráulicas. Evite os 
vapores libertados da tinta aquecida.

• Inspecione todos os componentes. 
Certifique-se de que as peças estão em bom 
estado e foram instaladas corretamente.

• Remova a acumulação de massa 
lubrificante, óleo e resíduos.

• Antes da operação, remova 
todas as ferramentas e peças 
não utilizadas do perfurador.
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2.0 Transporte e instalação
Este capítulo descreve o transporte 
e a instalação inicial da máquina.

2.1 Entrega
Geralmente, a máquina é entregue totalmente 
montada.

• A máquina pode ser elevada com um 
guindaste ou outro equipamento de 
elevação adequado. 

• A máquina deve ser engatada a um trator 
e puxada para fora de um reboque de 
plataforma rebaixada.

2.2 Transporte
A máquina pode ser transportada na via 
pública rebocando-a com um trator ou em 
cima de um reboque de plataforma rebaixada.

• Quando transportar a máquina, é importante 
cumprir as dimensões e os pesos permitidos.

• Se a máquina for transportada num 
reboque ou num reboque de plataforma 
rebaixada, deve ser fixa com cintas ou 
outros dispositivos.

• Antes de transportar a máquina na via 
pública, esta deve ser colocada na respetiva 
posição de transporte, devendo cumprir-se 
o estipulado para transporte rodoviário.

A largura de transporte pode variar 
consoante a regulação das peças 
de trabalho (p. ex., discos, rolo, 
etc.).  Pode ser necessário regular 
estes elementos para se conseguir 
a largura de transporte máxima.

Os ajustes, incluindo a fixação 
de dispositivos de transporte, 
devem ser realizados ao nível 
do solo; para tal, poderá ser 
necessário baixar a máquina.

•	 A	 velocidade	 máxima	 permitida	 é	 de	 25	
km/h	(16	mph).

	
2.3 Instalação
Quando realizar trabalhos de instalação e 
manutenção, verifica-se um maior risco de 
lesões. É importante que se familiarize com a 
máquina e leia previamente as instruções de 
utilização. 

A formação dos operadores e a instalação 
inicial da máquina devem ser realizadas pelos 
nossos técnicos de assistência ou distribuidores 
autorizados. 

Antes disso, a máquina não deve ser utilizada de 
modo algum! A máquina só pode ser autorizada 
para operação depois de os nossos técnicos de 
assistência ou distribuidores autorizados darem 
instruções.

•	 Se	 quaisquer	 módulos	 ou	 peças	 tiverem	
sido	 removidos	 para	 transporte,	 deverão	
ser	 instalados	 pelos	 nossos	 técnicos	 de	
assistência/concessionários	 autorizados	
antes	da	ação	de	formação.

•	 Verifique	 todas	 as	 ligações	 aparafusadas	
importantes

•	 Lubrifique	todos	os	bocais	e	juntas

•	 Inspecione	 todas	 as	 ligações	 e	 linhas	
hidráulicas	para	identificação	de	danos
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2.4 Preparação e configuração
Esta secção ajuda-o a preparar o seu trator e 
a máquina para utilização, abordando tarefas 
sazonais, bem como tarefas a realizar quando a 
configuração do trator/perfurador mudar. Antes 
de utilizar a máquina no terreno, deve rebocar o 
perfurador com um trator adequado, inspecionar 
os sistemas e colocar no perfurador num 
terreno plano. Antes de utilizar o perfurador pela 
primeira vez, e com regularidade desde então, 
são necessários certos ajustes e calibrações.

2.4.1 Configuração inicial
• Instale a consola do monitor na cabina do trator.

Instale a consola de modo a que 
seja fácil monitorizar durante a 
operação de cultivo, mas de forma 
a não interferir na segurança do 
trator no terreno ou na via pública.

• Ajustar extensão do marcador (página 40).

2.4.2 Configuração sazonal

Aquando da entrega inicial, utilize um trator 
novo e verifique e realize em cada estação 
do ano, e conforme necessário, as seguintes 
operações antes de prosseguir para os passos 
de configuração de rotina:

• Nivelamento e alinhamento das asas.

• Calibração do sensor de velocidade.

• Purga de todo o ar do sistema para eliminar 
a condensação. Inspecionar o caudal de ar em 
cada traçador para identificação de obstruções.

• Eliminar a massa lubrificante das hastes do 
cilindro expostas caso tenham sido protegidas 
desse modo quando foi guardado pelo última vez.

2.4.3 Configuração antes da 
plantação
Antes da configuração de rotina, 
complete esta lista de verificação:

• Leia e compreenda a secção “Informação 
de segurança” que começa na página 12.

• Verifique se todas as peças com movimento 
estão desobstruídas, se os pernos estão 
apertados e se as cavilhas elásticas estão 
afastadas.

• Verifique se todos os bocais de lubrificação 
estão no devido lugar e lubrificados. Consulte 
“Manutenção e lubrificação” na página 76.

• Verifique se todos os autocolantes e 
refletores de segurança estão devidamente 
posicionados e legíveis. Se estiverem 
danificados, substitua-os.

• Encha os pneus de acordo com a pressão 
recomendada e aperte os pernos das rodas 
conforme especificado. Consulte a “Tabela 
das pressões dos pneus” na página 84.
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2.5 Levar o trator até ao 
perfurador

Podem ocorrer graves lesões 
ou morte por esmagamento 
entre o trator e o perfurador. Não 
permaneça nem coloque qualquer 
parte do corpo entre o perfurador e 
o trator em movimento. Desligue o 
motor do trator e acione o travão de 
estacionamento do trator antes de 
ligar o cabo e os tubos flexíveis. 

1. Recue o trator de modo a alinhar os braços de 
ligação do trator com as ligações do perfurador.

2.Engate os braços de ligação nas 
ligações do perfurador, certificando-se de 
que as esferas assentam corretamente.

3.Levante os braços de ligação/
ligação e desloque o suporte de 
estacionamento para a posição de trabalho.

4. Desligue o trator e retire a chave da ignição.

5.Ligue os tubos flexíveis hidráulicos 
(página 25).

6. Ligue os tubos flexíveis do travão (página 26).

7. Ligue os cabos eléctricos (página 27).
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Para a ventoinha hidráulica, ligue o tubo 
flexível com o símbolo de um cilindro 
retraído ao lado de pressão do motor.

O motor da ventoinha tem ainda de ser 
ligado a uma (terceira) linha de drenagem 
da caixa, que proporciona o retorno 
do líquido de lubrificação/refrigeração.

2.7 Engate do travão
Estão disponíveis para a Centurion dois 
sistemas de travagem (travagem do reboque), 
um sistema pneumático de duas linhas e 
um sistema hidráulico de uma só linha. Em 
ambos os sistemas, a(s) porta(s) remota(s) 
do travão do reboque do travão acionam um 
cilindro hidráulico secundário no perfurador. 
Os sistemas de travagem do reboque do trator 
são normalmente integrados com os travões 
do trator e acionam os travões do reboque 
quando os travões do trator são acionados 
durante a condução do trator. O sistema de 
travagem do reboque pode ser ou não integrado 
no sistema de estacionamento do trator. Os 
travões do reboque não são automaticamente 
acionados quando a transmissão do trator 
está na posição de estacionamento, e 
podem não ser acionados pelo sistema de 
travagem de emergência de qualquer trator.

Certifique-se de que o operador 
compreende quando os 
travões do perfurador estão 
acionados e quando não estão.

Além disso, compreenda e cumpra as 
restrições de operação do trator quando os 
travões do reboque forem acionados. Por 
exemplo, geralmente é necessário interligar 
os sistemas duplos de travagem e evitar o 
diferencial (sistema de travagem da direção) 
se os travões do reboque forem utilizados.

2.6 Engate do tubo flexível 
hidráulico

As fugas de líquido sob pressão 
podem ter uma pressão suficiente 
para perfurar a pele e causar graves 
lesões. Evite o perigo libertando 
a pressão e desligando as linhas 
elétricas. Para verificar se existem 
fugas, utilize um pedaço de papel e 
NÃO PARTES DO CORPO. Quando 
trabalhar com sistemas hidráulicos, 
use luvas de proteção e óculos 
de proteção. Caso ocorra algum 
acidente, procure imediatamente 
a assistência de um médico 
familiarizado com este tipo de 
lesões.

Apenas pessoal com formação adequada deve 
trabalhar na hidráulica do sistema!

Os tubos flexíveis da hidráulica da Great Plains 
têm código de cores para o ajudar a encaixar 
os tubos flexíveis nas saídas do trator. Os 
tubos flexíveis que encaixam na mesma válvula 
remota têm punhos da mesma cor.

O tubo flexível de pressão da ventoinha (preto) 
deve ser ligado a um circuito que permita um 
caudal contínuo de elevado volume.

Para distinguir os tubos flexíveis do mesmo 
circuito hidráulico, consulte os rótulos nas 
extremidades dos tubos flexíveis. Ligação de 
drenagem de baixa pressão (caixa): Fixe o tubo 
flexível de drenagem à ligação de drenagem 
de baixa pressão para proteger os vedantes do 
motor da ventoinha hidráulica.

Ligue o tubo flexível de retorno de baixa pressão 
do motor, assinalado com “SUMP” (cárter), 
a uma porta de retorno de baixa pressão de 
elevado volume. A linha do cárter é distinguida 
por um conector de ¾ pol. BSP. 
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2.7.1 Engate do travão pneumático
Consulte o seguinte procedimento quando 
acoplar ou desacoplar qualquer acessório 
de máquinas Great Plains equipadas com 
um sistema de travões PNEUMÁTICOS e 
travões HIDRÁULICOS. De salientar que este 
procedimento não se aplica a máquinas equipadas 
APENAS com um sistema HIDRÁULICO.

Quando acoplar:
1. Recue até à máquina e ligue a máquina ao 
trator de acordo com as instruções da página 
24.

2. Com a máquina ligada, proceda ao 
acoplamento das linhas pneumáticas. Quando 
proceder ao acoplamento, certifique-se de que 
a linha amarela é ligada em primeiro lugar e 
depois a linha vermelha.

3. Os tubos flexíveis dos travões estão agora 
ligados e prontos para utilização.

4. Continue com o processo de acoplamento 
conforme as instruções da página 26.

Quando desacoplar:
1. Coloque a máquina na posição 
de estacionamento conforme 
as instruções da página 34.

2. Com a máquina ainda ligada ao trator, retire a 
linha dos travões vermelha e depois a amarela.

3. Desde que sejam afinados e submetidos a 
uma manutenção adequada, os travões estarão 
ativos e manterão a máquina na posição 
pretendida. (nota: se drenar o ar do reservatório 
da máquina depois de todas as linhas serem 
desacopladas, os travões ficam desativados 
- situação idêntica aquando da ativação da 
válvula de derivação).

4. Continue a desacoplar a máquina até ficar 
completamente desconectada.

Se seguir estas instruções, 
constatará que a linha vermelha 
não fica, em circunstância alguma, 
ligada sozinha ao trator durante 
o processo de acoplamento 
ou de desacoplamento. Esta 
situação é intencional e deve 
ser considerada a "regra" para 
acoplamento dos tubos flexíveis.

Não utilize a máquina com um 
sistema de travagem pneumático 
de “uma só linha”. Este perfurador 
foi desenvolvido para velocidades 
de transporte que necessitam de 
um sistema de travagem de “duas 
linhas”. Um trator com um sistema 
de uma só linha não tem capacidade 
para carregar o reservatório que 
alimenta os travões do perfurador.

2.7.2 Engate do travão hidráulico
Trata-se de uma única linha hidráulica, 
que é ligada à tomada do “travão” do 
trator. Trata-se de um conector fêmea.

Figura 2. Tubo flexível de ligação do travão 

2. Transporte/Instalação
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2.7.3 Código de cores do sistema 
hidráulico
Para identificação dos diferentes circuitos, 
os tubos flexíveis do sistema hidráulico 
têm um código de cores com recurso a 
braçadeiras de cabos. Os tubos flexíveis com 
uma braçadeira indicam o lado do cilindro do 
circuito, enquanto que os tubos flexíveis com 
duas braçadeiras indicam o lado da haste.

2.7.4 Engate do sistema elétrico
Antes de efetuar ligações, certifique-
se de que desliga o trator e o acessório.

1. Ligue o conector das luzes à tomada do trator.

2. Ligue o conector do monitor à cablagem do 
trator.

3. Ligue todos os conetores elétricos opcionais 
ou do mercado de substituição.

Antes de deslocar o perfurador, faça as 
ligações. Alguns circuitos hidráulicos do 
perfurador estão sob o controlo do monitor.

Figura 3. Ligações eléctricas

2.7.5 Utilização do farolim rotativo
O farolim rotativo estroboscópico deve estar 
sempre ligado quando estiver a utilizar ou a 
transportar a máquina. Faz parte do circuito de luzes 
principal e acende quando as luzes são acesas.

Etiqueta Marca Função SCV do trator
CDA 400 e 300

Abrir asa

Levantar

Dupla ação
Baixar

Retrair asa

Ventoinha hidráulica

Retorno do reservatório

Drenagem da caixa (600, 400)

Baixar cilindro de memória

Levantar cilindro de memória

Baixar placa de nivelamento

Levantar placa de nivelamento

Ação única com 
prioridade

Elevado caudal de baixa 
pressão

Retorno de pressão 
ZERO

Dupla ação

Dupla ação
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2.8 Alturas e nivelamento
Todas as secções da estrutura devem estar à 
altura correta e niveladas de modo a manter 
uma profundidade de cultivo uniforme. A altura 
do engate define a altura da estrutura principal 
e deve estar a uma altura consistente para 
manter o nível e a calibração da velocidade do 
radar.

Não deverá ser necessário ajustar o nivelamento 
da estrutura com regularidade. Se tiver 
problemas relacionados com a uniformidade 
da profundidade, se necessário, nivele o 
perfurador.

Para garantir uma profundidade das sementes 
consistente, a estrutura deve ser nivelada 
durante o cultivo. Se não o fizer, o acessório 
pode não apresentar os resultados pretendidos.

2.9 Verificar a altura do perfurador
A estrutura do acessório deve estar nivelada 
com o chão durante a plantação para assim 
permitir que as unidades de traçadores atuem 
à profundidade de plantação mais consistente.

A sua cultura, condições do solo, desgaste 
do disco e outros fatores podem originar 
a necessidade de utilização de uma 
altura da barra de ferramentas diferente.

A altura do disco de cultivo e da placa de 
nivelamento são controlados hidraulicamente 
na parte da frente do compactador de rolo. 
Nas máquinas equipadas com a célula de 
peso opcional, a transferência do peso da 
asa é controlada automaticamente. A pressão 
pode ser monitorizada utilizando o manómetro 
superior na parte da frente da máquina.

Nas máquinas sem a célula de altura opcional, a 
pressão da asa pode ser ajustada manualmente. 
(Consulte a figura 4.)

Figura 4. Válvula de pressão da asa. 

Quando verificar a altura da barra de 
ferramentas:

1. Desloque o perfurador para condições de 
solo de plantação representativas.

2. Ajuste a altura da ligação.

3. Baixe e abra o acessório (página 29).

4. Empurre para a frente cerca de 10 metros 
para colocar os alargadores no chão.

5. Verifique a altura da barra de ferramentas 
através do perfurador.

2.9.1 Configuração do marcador
Antes da primeira utilização, a extensão 
do marcador deve ser ajustada ou revista. 
Consulte “Ajustes no marcador” na página 40.

Antes de cada sessão de cultivo, verifique 
e ajuste seguindo as instruções de “Ajuste 
do disco do marcador” na página 41.
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2.10 Abrir e retrair
Abra e retraia o acessório apenas se tiver 
purgado o ar do sistema hidráulico e o tiver 
carregado totalmente com óleo hidráulico. 
Quando abrir ou retrair, mantenha-se afastado e 
não permita a aproximação de terceiros.

Mantenha-se afastado dos cabos de eletricidade 
quando abrir, utilizar, retrair ou transportar 
o perfurador. A máquina não tem ligação à 
terra. A tensões mais elevadas, pode ocorrer 
eletrocussão sem que haja um contacto direto. 
Qualquer tensão de linha presente no acessório, 
no carrinho ou no trator pode provocar graves 
lesões ou a morte.

Quando retrair, não permita que as pessoas se 
aproximem do perfurador e do trator. Os riscos 
incluem trilhamento ou esmagamento nos 
pontos de articulação e em diversos locais nas 
unidades articuladas.

Certifique-se de que o bloqueio da asa 
está devidamente engatado. Em caso de 
falha hidráulica, ou se as alavancas do 
sistema hidráulico forem acionadas, as asas 
desbloqueadas podem cair subitamente 
provocando um grave acidente rodoviário ou 
esmagando tudo o que estiver na proximidade, 
resultando na morte ou em graves lesões e 
danos materiais.

Não utilize os pneus como degraus ou 
plataformas. Quando o acessório está baixado, 
todos os pneus podem ter pouco contacto 
com o chão, podendo rodar. Retraia apenas 
sobre pavimento nivelado e sólido. Se estiver 
estacionado num declive, pode ser difícil ou 
impossível engatar ou libertar as barras de 
bloqueio das asas.

Os elementos de trabalho do 
perfurador devem ser totalmente 
elevados durante as operações de 
retração e abertura. 

2.10.1 Abrir
Estes passos pressupõem que o perfurador está 
retraído para transporte, por exemplo, aquando 
da entrega inicial. Siga as instruções detalhadas 
abaixo até se tornar uma operação familiar.

1. Desloque o perfurador até ao nível do 
solo mantendo distâncias por cima e laterais 
adequadas para a operação de abertura.

2. Certifique-se de que a máquina é levantada 
no eixo de transporte e no engate dianteiro.

3. Certifique-se de que os elementos de trabalho 
são elevados. Desbloqueie as derivações e 
baixe o perfurador (ative o circuito com o botão 
levantar/baixar).

4. Desengate o bloqueio da asa.

Figura 5. Bloqueio da asa 

4. Prima a tecla “Fold” (Retrair) no painel de 
controlo para selecionar o circuito de retração. 
De seguida, pode utilizar as bobinas do trator 
para retrair/abrir as asas. Pode acontecer 
que uma asa chegue ao chão primeiro que a 
outra. Não é invulgar que esta operação seja 
ligeiramente assimétrica.
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2.10.2 Retrair
Retraia o perfurador para deslocações 
entre terrenos, transporte na via 
pública, estacionamento, e arrumação.

Siga as instruções detalhadas abaixo até se 
tornar uma operação familiar.

1. Certifique-se de que os marcadores estão 
totalmente retraídos.

2. Desloque o perfurador até ao nível do solo 
mantendo distâncias por e laterais adequadas 
para a operação de abertura.

3. Ative o circuito de elevação acionando o botão 
de transporte rodoviário no circuito de elevação. 
Retraia os cilindros de elevação para levantar o 
perfurador para os canais de bloqueio. Bloqueie 
utilizando derivações. Certifique-se de que o 
engate dianteiro está totalmente levantado.

4. Ative o circuito de retração no painel de 
controlo para retrair os cilindros de retração.

Pode acontecer que uma asa pare primeiro que 
a outra. Ao retrair, não é invulgar a ocorrência 
de uma ligeira assimetria.

5. Certifique-se de que o bloqueio da asa engata 
corretamente.

Os elementos de trabalho do 
perfurador devem ser totalmente 
elevados durante as operações de 
retração e abertura. 
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2.11 Baixar e levantar o perfurador
Esta secção aborda as operações de 
abaixamento e elevação do perfurador completo 
utilizando os cilindros do eixo de elevação.

Mantenha-se afastado das asas e dos alargadores 
durante as operações de abaixamento e 
elevação. As asas são extremamente pesadas e 
são abaixadas através de pressão hidráulica. As 
lâminas do disco e os discos do alargador são 
afiados. Durante o abaixamento, os alargadores 
cortam e esmagam tudo o que estiver por baixo, 
podendo provocar graves lesões ou morte.

Acione os travões do trator, utilize o travão de 
estacionamento para impedir o movimento do 
trator. Mantenha-se afastado de todos os pneus 
e unidades de traçadores durante o abaixamento 
e a elevação.

Não baixe enquanto estiverem em curso ou 
parcialmente concluídas quaisquer operações 
de abertura ou retração. Os alargadores podem 
escavar ou arrastar no chão e sofrer danos.

Quando abrir as derivações, não 
permaneça me frente dos pneus 
de transporte. Certifique-se de que 
o modo de elevação não é ativado 
quando abrir as derivações. 

2.11.1 Baixar
Verifique se os canais de bloqueio para 
manutenção estão instalados nos cilindros de 
elevação das rodas.

O perfurador deve ser levantado antes das 
operações de abertura e retração (certifique-
se de que os elementos de trabalho continuam 
levantados).

Certifique-se de que ninguém está nas 
proximidades das secções do alargador.

O perfurador é baixado selecionando o botão 
de transporte rodoviário no painel de controlo e 
acionando a bobina do trator.

Não se coloque em cima dos pneus. 
As rodas podem rodar subitamente e 
sem aviso prévio se forem utilizadas 
como degrau, provocando graves 
lesões.
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2.11.2 Elevar
Os elementos de trabalho devem 
ser levantados para as operações 
de retração e abertura. Se estiverem 
baixados, os elementos de trabalho 
no interior das asas são arrastados 
ou escavam lateralmente durante 
as operações de retração/
abertura, podendo ocorrer danos. 

Levante sempre totalmente a secção 
de cultivo/unidade dos traçadores 
para fazer curvas apertadas e em 
operações de marcha-atrás. Se fizer 
marcha-atrás com os alargadores 
baixados pode provocar danos nos 
mesmos. Fazer curvas apertadas 
com os alargadores baixados pode 
danificá-los junto do centro da curva. 

Certifique-se de que não está ninguém perto 
das secções do acessório.

Depois de retrair a máquina, prima o botão 
de transporte rodoviário no painel de controlo. 
Deste modo, ativará o circuito, permitindo que 
a máquina seja levantada/baixada nas rodas 
de transporte utilizando as bobinas do trator. 
Os cilindros podem então ser bloqueados 
utilizando derivações (consulte a Figura 7). Os 
cilindros devem ser retraídos para os canais de 
bloqueio para proceder ao transporte rodoviário 
antes de bloquear com derivações.

Figura 6. Canal de bloqueio na posição de 
manutenção

Figura 7. Canal de bloqueio na posição de 
trabalho/desengatado

Os bloqueios mecânicos podem ser utilizados 
para disponibilizar uma altura de transporte/
assistência bloqueada. 

A máquina pode ser transportada em qualquer 
altura que proporcione uma distância adequada 
por debaixo da máquina. 

Os canais de bloqueio são utilizados 
para limitar o curso do cilindro 
durante o funcionamento normal. 
Os canais de bloqueio SÓ devem 
ser deslocados para permitir a 
elevação completa da máquina para 
manutenção. Não tente deslocar 
a máquina enquanto estiver na 
posição de manutenção. 
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2.12 Transportar o perfurador
O trator deve pesar pelo menos 67% 
do peso do perfurador que rebocar. 
Certifique-se de que o veículo de 
reboque é adequado para a tarefa. A 
utilização de um veículo de reboque 
não adequado é extremamente 
perigosa, podendo resultar em perda 
de controlo, graves lesões e morte. 
Consulte a tabela técnica na página 
35. Não reboque se o perfurador 
tiver um peso superior à capacidade 
nominal do veículo.

Verifique as cargas permitidas 
nas pontes e planeie os trajetos 
em conformidade. Um perfurador 
carregado pode ultrapassar as 
capacidades das pontes que tiver de 
atravessar.

A velocidade de transporte máxima 
é de 25 km/h (16 mph) em todas as 
circunstâncias, ou menos no caso de 
tratores com menor capacidade. O 
excesso de velocidade pode causar 
a perda de controlo ou incapacidade 
para parar. Reduza a velocidade 
quando transportar materiais ou se 
as condições da via não forem as 
ideais.

Certifique-se de que o bloqueio da 
asa está engatado quando as asas 
estiverem retraídas.

Encha os pneus de acordo com as 
especificações do fabricante. Aperte 
as porcas das rodas de acordo 
com as especificações. Pneus 
com uma pressão insuficiente ou 
porcas soltas podem provocar 
a perda de controlo. Pneus com 
uma pressão excessiva ou porcas 
demasiado apertadas podem falhar 
subitamente e provocar a perda 
de controlo. A perda de controlo 
pode provocar graves acidentes, 
resultando em morte, lesões e danos 
no equipamento.

Inspecione as luzes e os refletores 
com regularidade. Substitua 
as lâmpadas e os autocolantes 
ilegíveis/com desgaste/em falta, 
conforme necessário. Durante o 
transporte, acenda as luzes. Estas 
funcionalidades são fundamentais 
para a visibilidade, principalmente 
para os outros utilizadores da 
via pública que não estejam 
familiarizados com o equipamento 
agrícola ou que não estejam a 
contar deparar-se com um veículo 
em marcha lenta. As luzes dianteiras 
devem ser colocadas na posição de 
transporte rodoviário.

Figura 8. Luzes dianteiras na posição de 
transporte rodoviário.
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2.13 Estacionar a máquina
Para evitar danos em resultado de humidade, a 
máquina deve ser estacionada, se possível, em 
interiores ou sob uma proteção.

Quando manobrar a máquina, tenha em atenção 
as áreas circundantes. Certifique-se de que não 
está ninguém na área de manobra (mantenha-
se atento às crianças!).

1. Estacione a máquina numa 
superfície firme e plana.

2. Baixe a máquina para o suporte de 
estacionamento/rodas de transporte, 
certificando-se de que está estável. Certifique-
se de que a cavilha está corretamente instalada.

3. Desacople a máquina dos braços de ligação 
do trator.

4. Desligue o trator e retire a chave da ignição.

5. Desacople os tubos flexíveis hidráulicos e os 
conectores eléctricos e dos travões.

Figura 9. Suporte de estacionamento na posição 
de "estacionamento". 
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Introduzir referência

3. Dados técnicos

* Para um ótimo desempenho, é importante adaptar corretamente o acessório ao trator.

3.0 Tabela de dados técnicos 

4,0m 3,0m

Largura de operação 4000mm 3000mm
Largura para transporte 2980mm 2980mm
Largura para transporte 2960mm 2960mm
Comprimento de transporte 8800mm 8800mm
Peso 6600kg 4600kg
Capacidade da tremonha 3000	Litros 3000	Litros
Necessária tração de um trator* 150-260	HP 110-260	HP



36 	 2015-11-17
Centurion/Saxon 
615-191M-PORT

4.0 Afinação/Utilização 

4. Afinação/Utilização

4.1 Descrição

Figura 10. Great Plains Centurion

1. Ligação dianteira
2. Apagadores de rodadas
3. Discos de cultivo
4. Placa de nivelamento
5. Pneus
6. Relhas de disco
7. Grade
8. Marcador pré-germinação
9. Torres de sementes
10. Marcador
11. Tremonha

Desenvolvida para definir novos padrões 
de produtividade, eficiência e economia 
de utilização, a Centurion integra diversas 
funcionalidades inovadoras juntamente com 
tecnologias comprovadas. O resultado é um 
perfurador de cultivo à base de discos, ideal 
para sistemas de cultura de mobilização mínima 
e baseados em arados, que proporciona 
uma extraordinária precisão de perfuração, 
colocação de sementes consistente e controlo 
de profundidade fiável num vasto leque de tipos 
de solos e condições. A Centurion é resultado 
da filosofia de "Ciência de sementeira", 
avançada para o seu tempo, da Great Plains, 
a qual proporciona uma germinação uniforme 
e um ótimo rendimento.

Subsecção do índice
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4.2 Instruções de utilização
Esta secção aborda os procedimentos de 
operação gerais. A experiência, a familiarização 
com a máquina e a seguinte informação 
permitirão uma utilização eficiente e bons 
hábitos de trabalho. Utilize sempre as máquinas 
agrícolas sem descurar a segurança.

Para tirar o máximo rendimento da sua máquina, 
tem de compreender todas as operações dos 
componentes, e muitos permitem afinações 
para ótimos resultados no terreno.

Mesmo que as condições de cultivo raramente 
variem, alguns destes componentes necessitam 
de afinação regular devido ao desgaste normal.

4.3 Lista de verificação pré-
arranque
Antes de transportar o perfurador da máquina 
para o terreno, proceda do seguinte modo.

Inspecione todas as linhas hidráulicas e 
acessórios antes de aplicar pressão.

As fugas de líquido sob pressão 
podem ter uma pressão suficiente 
para perfurar a pele. As fugas de 
líquidos por orifícios muito pequenos 
podem ser praticamente invisíveis. 
Utilize papel ou cartão, não partes 
do corpo, e use luvas grossas para 
verificar suspeitas de fugas. Caso 
ocorra algum acidente, procure 
imediatamente a assistência de um 
médico familiarizado com este tipo 
de lesões.

• Reveja a secção “Informação de segurança”
que começa na página 12.

• Lubrifique conforme as instruções da secção 
“Manutenção e lubrificação” na página 76.

• Verifique se todos os pneus têm a pressão 
adequada. Consulte a “Tabela das pressões 
dos pneus” na página 84.

• Inspeccione todos os pernos, cavilhas e 
fixadores. Aperte conforme as instruções 
da secção “Tabela de valores de aperto” na 
página 84.

• Verifique se o perfurador apresenta peças 
com desgaste ou danos. Antes de ir para o 
terreno, repare ou substitua as peças.

• Inspecione os tubos flexíveis hidráulicos, 
acessórios e cilindros para deteção de 
fugas. Antes de ir para o terreno, repare ou 
substitua.
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4.4 Lingueta
A máquina integra uma ligação transversal de 
Categoria 3 ou 4 na parte da frente da máquina.

Figura 11. Barra de tração com ligação 
transversal.

4.5 Apagadores de rodadas
Os apagadores de rodadas são instalados 
numa viga controlada hidraulicamente que 
permite que sejam deslocados de modo a 
seguir as rodas do trator. Cada dente tem 
uma mola, que lhe permite passar por cima de 
pedras ou outros obstáculos para evitar danos.

A profundidade dos apagadores de rodadas pode 
ser ajustada removendo a cavilha e deslocando 
o perfil entalhado para cima ou para baixo no 
suporte de montagem antes de reinserir a cavilha.

Figura 12. Apagadores de rodadas na posição 
levantada. 

Figura 13. Apagadores de rodadas na posição 
de trabalho. 
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4.6 Secção de cultivo
A máquina integra duas filas de discos de 
cultivo que cortam e misturam os resíduos da 
colheita. Um espaçamento entre discos de 250 
mm garante uma estrutura do solo fina.

Os defletores de solo são instalados na 
extremidade das asas no intuito de reter o solo 
dentro da largura da máquina.

É possível uma regulação independente em 
movimento dos discos de cultivo/placa de 
nivelamento.

As definições da profundidade da secção de 
cultivo são controladas através de cilindros 
de memória. Estes cilindros hidráulicos atuam 
reduzindo o curso do cilindro de modo a 
conseguir-se a profundidade de cultivo que o 
utilizador necessita.

Figura 14. Placas de nivelamento

Discos de cultivo entalhados
Estes discos de cultivo entalhados de 460 
mm integram cubos selados sem necessidade 
de manutenção e suportes de borracha para 
proporcionar amortecimento de choques.

Relhas turbo
A configuração do turbo permite que as 
lâminas ataquem os resíduos verticalmente, 
proporcionando um melhor corte e penetração 
com menos devolução. Os espaçamentos entre 
discos dependem dos espaçamentos entre 
traçadores especificados de 125 mm ou 167 
mm, visto que atuam alinhados com o alargador.
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4.7 Marcadores

4.7.1 Regulação da extensão do 
marcador
Aquando da entrega, a extensão do marcador 
é geralmente regulada para transporte (braço 
completamente retraído), e tem de ser reposta 
para utilização no terreno. Desde então, a 
extensão do marcador tem de ser inspecionada 
regularmente, devendo ser verificada e ajustada 
quando:

• a profundidade da máquina for alterada,
• o ângulo do disco do marcador for alterado, 
ou;
• a direção de alcance do disco do marcador for 
alterada.

Figura 15. Marcador 

Meça a extensão do marcador em condições 
de terreno representativas, com os alargadores 
no terreno, depois de ajustar a altura da secção 
de cultivo (página 39) e a transferência de peso 
da asa (se aplicável). Se os alargadores não 
estiverem na profundidade de cultivo quando 
definir a extensão, a folga do marcador será 
excessiva curante o cultivo.

A extensão do marcador é medida no chão, a 
contar da linha central da unidade de traçadores 
exterior até à marca no disco.

A extensão do marcador tem simplesmente 
metade do vão (distância entre os traçadores 
das extremidades) mais uma folga do marcador 
de um espaço de traçador.

Para alterar a extensão do marcador num 
perfurador baixado:

1. Puxe para a frente aproximadamente 10 m de 
modo a deixar uma marca e um sulco.

2. Desaperte o parafuso em U (A) que fixa o 
braço do marcador exterior.

3. Faça deslizar o braço exterior para dentro 
ou para fora até o disco ficar à distância de 
extensão desejada.

4. Fixe novamente o parafuso em U.

5. Retraia o marcador.

6. Os discos do marcador podem ser cortantes. 
Tenha cuidado quando fizer ajustes nesta área.

Figura 16. Afinação do marcador 
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4.7.2 Afinação do disco do 
marcador
O ângulo do disco do marcador pode ser 
alterado utilizando o regulador na extremidade 
do braço de extensão. Desapertando os pernos 
A e B (Figura 17), o disco pode ser articulado 
até ao ângulo desejado antes de reapertar.

É possível melhorar a visibilidade da marca 
invertendo o disco no respetivo eixo. Remova as 
porcas do eixo exterior. Inverta o disco e fixe-o 
novamente com as porcas.

Depois de ajustar, verifique a extensão do 
marcador. Estes ajustes podem resultar em 
alterações menores ou maiores na extensão 
do marcador, que podem resultar em folgas 
incorretas entre os marcadores ou em 
sobreposições.

Figura 17. Ajuste do ângulo do disco do marcador 
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4.8 Tremonha
A tremonha tem capacidade para 3000 Litros. 
A tremonha integra uma janela dianteira e 3 
sensores de nível da tremonha, sendo que 
apenas dois estão ativos de cada vez. Tal 
permite que os dois superiores sejam ligados/
desligados manualmente de acordo com o 
tamanho das sementes utilizadas. A tremonha 
integra uma abertura com 2,7 m de comprimento 
x 1 m de largura - ideal para carregamento 
com baldes. Também integra uma portinhola 
para permitir uma fácil substituição do rolo de 
medição.

Figura 18. Tremonha 

4.8.1 Carregar a tremonha
Perigo de aprisionamento e 
asfixia rápida: Nunca entre para 
o interior de uma tremonha para 
carregar, descarregar ou realizar a 
manutenção de rotina. Mantenha a 
tampa fechada durante as operações 
e trancada durante as imobilizações 
prolongadas. Mantenha as crianças 
afastadas do perfurador.

Uma tremonha que esteja 
cheia, ou que o aparente estar, 
pode representar um perigo de 
aprisionamento. Uma pessoa pode 
afundar-se totalmente nos grãos ou 
num espaço com pouco oxigénio e 
asfixiar em poucos segundos. As 
pontes de grãos e encrustamentos 
são especialmente perigosas.

Quando estão presentes vapores 
perigosos ou baixos níveis de 
oxigénio, uma pessoa pode 
sucumbir rapidamente mesmo que 
a tampa esteja aberta. Podem não 
existir odores que o alertem para o 
perigo.

Desligue a ventoinha antes de abrir 
as tampas da tremonha. Utilize 
óculos de proteção e uma máscara 
anti-poeiras ou uma máscara de 
respiração. Mesmo com a ventoinha 
desligada, a adição de sementes ou 
de fertilizante criará uma nuvem de 
poeira. Os riscos incluem exposição 
a químicos perigoso e irritação 
pulmonar e ocular.

4.8.2 Utilização da tampa da 
tremonha
Mantenha a tampa da tremonha fechada. 
Abra apenas para carregar material, para 
limpar a tremonha e para realizar manutenção 
excecional.

Use luvas adequadas para proteção contra 
fertilizantes recentes ou tratamentos de 
sementes.

A tampa da tremonha pode ser aberta e fechada 
levantando o respetivo braço 180˚.

Possível perigo de aprisionamento 
dos dedos. 
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4.9 Informações gerais sobre a 
ventoinha
A ventoinha hidráulica fornece o caudal de ar 
que transporta materiais dos medidores, através 
dos tubos flexíveis primários, até às torres, e 
depois para os tubos flexíveis secundários que 
dão para os traçadores. A ventoinha deve rodar 
na direção correta e mantendo uma variação de 
velocidade de rotação mínima para que consiga 
fornecer material nas quantidades calibradas.

Risco de danos na máquina: Engate sempre a 
ventoinha no trator a baixa rotação do motor. 
Se engatar a ventoinha com o trator a alta 
rotação pode provocar danos na ventoinha. Não 
inverta o fluxo hidráulico com a ventoinha em 
funcionamento.

4.9.1 Funcionamento da ventoinha 
no terreno
Com o motor do trator a baixa rotação, estenda 
lentamente a alavanca do circuito da ventoinha. 
Coloque a ventoinha à rotação recomendada 
(página 44). Deixe a ventoinha aquecer durante 
15 minutos antes de iniciar o cultivo.

Baixe o perfurador 1,5 - 3 m (5 a 10 pés) antes de 
iniciar o cultivo. Demora alguns segundos para a 
semente chegar dos medidores aos traçadores.

Deixe a ventoinha a funcionar durante a 
utilização no terreno. O acionamento do 
medidor é desligado quando os alargadores são 
elevados.

Quando terminar a aplicação, levante os 
alargadores. Interrompa o fluxo de material 
antes de desligar a ventoinha.

Desligue a ventoinha colocando cuidadosamente 
a alavanca do circuito da ventoinha na posição 
"Float" (Flutuação). A ventoinha não para 
instantaneamente. Uma válvula de retenção no 
circuito da ventoinha recircula o óleo localmente 
até as lâminas se imobilizarem.

4.9.2 Rotação da ventoinha
As rpm específicas da ventoinha necessárias 
variam consideravelmente consoante a 
configuração do perfurador, a densidade 
do material, a velocidade de aplicação, a 
velocidade no terreno e as propriedades do 
material. Desenvolva e registe as definições que 
são adequadas para as suas operações.

Com uma rotação da ventoinha ideal:

• o fluxo é suficiente para evitar obstruções (a 
partir de ambos os medidores em perfuradores 
de duas tremonhas);

• o fluxo é uniforme em todos os tubos flexíveis 
de cada medidor, e;

• o fluxo é suficientemente baixo para minimizar 
as fissuras e a instabilidade das sementes.

A rotação da ventoinha é monitorizada e 
reportada pelo monitor de sementes, mas é 
controlada manualmente.

Se a ventoinha não conseguir atingir as 3000 
rpm, um ou mais tubos flexíveis pode(m) estar 
mal ligado(s). O ar desloca-se para a caixa de ar 
em ambas as direções de rotação, mas o fluxo 
de ar inverso é demasiado baixo para acionar o 
sistema.
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4.9.3 Ajustar a rotação da 
ventoinha
A rotação da ventoinha deve ser 
ajustada de acordo com a sua situação.

Comece com um fluxo reduzido; 30-45 litros/
min. (8-12 gpm) é o fluxo médio.

Antes de iniciar o cultivo, deixe a ventoinha 
funcionar durante pelo menos 15 minutos. O 
fluido hidráulico deve estar quente antes de 
a ventoinha e o sistema de pressão das asas 
começarem a funcionar adequadamente.

Observe o monitor de sementes e regule 
a rotação da ventoinha aumentando ou 
diminuindo o fluxo hidráulico do trator.

4.10 Pneus
O agregado de pneus central a todo o 
comprimento de grande diâmetro segue à frente 
das relhas de perfuração para proporcionar 
uma profundidade de cultivo consistente e 
consolidação.

O modo de terreno garante que todos os 
pneus permanecem em contacto com o chão 
para viragens no fim dos sulcos. O modo de 
transporte aumenta a distância ao solo.

Figura 19. Pneus 

RPM da ventoinha Limites
Mínimo Máximo

Ventoinha pequena [sem drenagem da caixa]

Drenagem da caixa da ventoinha grande] a
a
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4.11 Elementos de cultivo
A máquina integra cabeças de distribuição de 
sementes moldadas de injeção precisa com 
bloqueios do balizamento integrados e sensores 
de fluxo de sementes opcionais, fornecendo 
com precisão sementes em cada relha.

A colocação precisa de sementes é realizada 
por braços de relhas reforçados com 
capacidade de pressão descendente de 40-
160 kg regulável e fácil ajuste da profundidade. 
Opcionalmente, pode optar por um 
espaçamento das relhas de 167 mm ou 125 mm.

As aclamadas relhas de perfuração da máquina 
integram dois discos robustos de 4 mm dispostas 
alternadamente frente/trás com separação de 8 
mm de modo a abrirem um sulco para sementes 
eficaz. Os discos são instalados em braços 
reforçados com capacidade para aplicar uma 
pressão descendente de 160 kgs, que garante 
penetração nas condições mais adversas.

4.11.1 Ajustes na unidade do 
traçador

A unidade do traçador 00 Series da Great 
Plains pode incluir as seguintes capacidades 
(algumas das quais são opcionais):

Figura 20. Unidade do traçador 

1. Mola de pressão descendente - Cada 
unidade de traçadores é instalada no acessório 
através de braços que permitem que a 
unidade de traçadores se desloque de modo 
independente para cima e para baixo. A mola 
regulável define a força com que o alargador 
passa por cima de obstruções. Consulte “Ajuste 
da mola da unidade do traçador” na página 46.

2. Lâminas dos discos - As lâminas de discos 
duplos abrem um sulco, criando um leito para 
as sementes. Espaçadores ajustam as lâminas 
para um sulco uniforme. Consulte “Ajuste da 
lâmina de discos” na página 46.

3. Tubo de fornecimento de sementes - Este 
tubo fornece material a partir da tremonha. Não 
são necessários quaisquer ajustes.

4. Rodas de compressão - Fecham o sulco 
com as sementes. As rodas de compressão 
também apoiam a extremidade livre da unidade 
do traçador, e proporcionam o principal controlo 
sobre a profundidade de cultivo através da pega 
em T. Consulte “Profundidade do alargador 
(altura da roda de compressão)” na página 48.

5. Fixador de sementes - (portinhola de 
sementes - não ilustrada) as portinholas de 
sementes não necessitam de ajuste, excetuando 
a substituição quando apresentam desgaste.

Fixador de sementes Keeton® (ilustrado) 
melhora o contacto entre a semente e o solo, 
e proporciona um braço estável para um tubo 
de fornecimento de fertilizante líquido de baixo 
débito. Consulte “Ajuste do fixador de sementes 
Keeton®” na página 48.

6. Raspador interior - Ajuda a prevenir 
obstruções entre as lâminas dos discos. 
Consulte “Ajustes do raspador dos discos do 
alargador” na página 47.

7. Grade - Nivela o terreno após o cultivo.
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4.11.2 Ajuste da mola da unidade 
do traçador
Geralmente, as molas da unidade do traçador 
não necessitam de ajuste. A definição de 
fábrica da unidade do traçador é a seguinte:

1. Comprimento da mola - 324 mm
2. Comprimento da unidade - 562 mm

Em algumas condições pouco comuns, os 
traçadores nos rastos dos pneus podem ter 
de ser ajustados com mais peso. Realize os 
ajustes com as asas abertas e os traçadores 
levantados do chão, de modo a que as molas 
fiquem totalmente esticadas.

	

Figura 21. Mola da unidade do traçador 

Desaperte a porca de bloqueio 3. Rode a 
porca do regulador 4. Encurte a mola para 
aumentar a força descendente; aumente 
a mola para reduzir a força descendente.

Por cada volta da porca de regulação, a 
força descendente do disco do alargador 
muda aproximadamente 1,7 kg/volta.

Depois de ajustar a força, reaperte a porca.

4.11.3 Ajustes do disco do 
alargador
O ângulo e a alternância do disco do alargador 
não são reguláveis, mas o espaçamento 
entre discos é, e pode necessitar de atenção 
conforme os discos são sujeitos ao desgaste 
normal. Os espaçadores terão de ser repostos 
quando as lâminas forem substituídas.

O espaçamento ideal faz com que as lâminas 
entrem em contacto a cerca de 25 mm. 
Se inserir dois pedaços de papel entre as 
lâminas, a folga deve ser entre 0 e 44 mm.

Se a região de contacto for significativamente 
superior ou inferior (ou se não houver qualquer 
contacto), tem de ser ajustada deslocando uma 
ou mais anilhas espaçadoras. Se a região de 
contacto variar com a rotação das lâminas, é 
provável que uma ou ambas as lâminas fiquem 
deformadas e tenham de ser substituídas.

Figura 22. Verificar o contacto dos discos
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4.11.4 Ajustar o contacto dos 
discos
Tenha cuidado quando fizer ajustes 
nesta área. As lâminas dos discos da 
unidade do traçador podem ser cortantes.

Abra o acessório. Configure o acessório para 
manutenção do bloqueio do elevador (página 32).

Retire o perno que retém o disco do alargador 
de um dos lados. Retire a lâmina com cuidado, 
verificando quantos espaçadores estão fora do 
disco e quantos estão no interior do disco. Não 
desaperte os componentes e os espaçadores 
do cubo. Para reduzir o espaçamento entre os 
discos (o caso normal), desloque uma anilha do 
espaçador do interior para o exterior.

Quando instalar lâminas novas, geralmente 
é necessário deslocar os espaçadores 
exteriores novamente para o interior depois 
de ambos os discos estarem montados.

Monte novamente e verifique o contacto dos 
discos.

Figura 23. Ajustar os espaçadores dos 
discos 

4.11.5 Ajustes do raspador do 
disco do alargador
Os raspadores de discos ranhurados são o 
equipamento de origem. Os raspadores de 
discos de carboneto com carga de mola são 
opcionais. Para manter os discos do alargador 
em funcionamento sem obstruções, existem 
raspadores de sujidade instalados entre os 
discos para os limpar à medida que rodam.

Tenha cuidado quando fizer ajustes 
nesta área. As lâminas dos discos da 
unidade do traçador podem ser cortantes.

Consoante as condições do terreno mudarem, 
pode ser necessário ajustar os raspadores. Em 
condições de humidade, baixe os raspadores. 
Se os alargadores não estiverem a rodas sem 
obstruções, levante-os. Para ajustar, desaperte o 
perno e desloque o raspador conforme necessário.

Figura 24. Ajuste do raspador 
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4.11.6 Ajustes do fixador de 
sementes
As unidades de traçadores incluem uma 
portinhola de sementes e são compatíveis com 
um de dois fixadores de sementes opcionais.

A portinhola de sementes não necessita de 
ajuste, mas pode ser necessário substituí-la 
caso apresente desgaste, e pode ser necessário 
encurtá-la caso se adicione um fixador de 
sementes opcional após a entrega adicional.

As lâminas dos discos da unidade do traçador 
podem ser cortantes. Tenha cuidado quando 
fizer ajustes nesta área. Para ajustar o fixador 
de sementes Keeton®, baixe o perfurador até 
os discos das unidades de traçadores ficarem 
pousados no chão.

4.11.7 Ajuste do fixador de 
sementes Keeton®
O fixador de sementes Keeton® opcional tem 
uma forma de polímero projetado que desliza 
ao longo do sulco de sementes. Aprisiona as 
sementes à medida que estas saem pelo tubo 
de sementes e fixa-as no fundo do “V”.

O fixador é fornecido com uma tensão 
predefinida que é recomendada para utilização 
no primeiro ano. O parafuso de tensão 1. pode 
ser apertado nos anos posteriores de acordo 
com as suas necessidades. Os fixadores 
devem proporcionar uma tensão suficiente para 
empurrar as sementes para o fundo do sulco.

Figura 25. Fixador de sementes Keeton	

4.11.8 Profundidade do alargador 
(altura da roda de compressão)
Consulte a Figura 26.

Ajuste a profundidade do alargador regulando a 
altura da roda de compressão.

Para ajustar, primeiro levante ligeiramente os 
alargadores, depois levante e faça deslizar as 
pegas em T existentes no topo dos alargadores.

Ajuste todas as rodas de compressão à mesma 
altura. Cada incremento na pega ajusta a 
profundidade de cultivo aproximadamente 
6 mm. A profundidade de cultivo é de 
aproximadamente 0-89 mm.

Para um cultivo mais à superfície, desloque 
as pegas em T para a frente, na direção do 
acessório. Para um cultivo mais profundo, 
desloque as pegas em T para trás, na direção 
oposta ao acessório.

Os alargadores devem ser nivelados 
com calços na barra de ferramentas 
do alargador.

Figura 26. Ajustar a profundidade do alargador 
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Na parte da frente da barra de ferramentas 
da unidade do traçador localiza-se a ligação 
de profundidade que é utilizada para ajustar 
a profundidade do alargador com calços 
(Figura 27). 

• Aumentar a profundidade - Retire os calços 
por cima do munhão (1) e coloque-os por 
debaixo do munhão (2)

• Diminuir a profundidade - Retire os calços 
por debaixo do munhão (2) e coloque-os por 
cima do munhão (1) 

• 

Figura 27. Barra de ferramentas da ligação de 

profundidade

4.11.9 Pressão descendente da 
unidade do traçador
A pressão descendente das unidades de 
traçadores é controlada utilizando o botão 
existente na parte da frente do perfurador.

Utilize sempre os alargadores 
nivelados.

Figura 28. Ajuste da pressão da unidade do 
traçador

4.12 Ajuste da grade
A grade pode ser ajustada removendo a cavilha 
e reposicionando conforme necessário. 

Figura 29. Ajuste da grade.

4.13 Marcadores pré-germinação
Os marcadores de pré-germinação entram em 
ação depois dos elementos de cultivo. Podem 
ser reposicionados lateralmente na viga de 
modo a proporcionarem a melhor adaptação 
para as rodas do trator/pulverizador.

A profundidade dos dentes pode ser ajustada 
utilizando as cavilhas na extremidade superior 
do braço do marcador. 

Figura 30. Marcadores pré-germinação 
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4.14 Instruções de utilização

4.14.1 Velocidade de translação
Em operação, a máquina pode ser conduzida 
a velocidades que rondam os 12 km/h. Esta 
velocidade depende das condições do terreno 
(tipo de solo, obstruções na superfície, etc.).

Conduza mais devagar se as condições forem 
adversas ou se for necessário um acabamento 
mais firme.

4.14.2 Virar
Antes de virar durante a operação, por exemplo, 
nas viragens no fim dos sulcos, todos os 
elementos em contacto com o solo (secção 
de cultivo/unidades dos traçadores) devem 
ser levantados durante a manobra, de modo 
a permitir que a máquina vire sobre as rodas. 
Estes elementos só devem ser baixados para a 
posição de operação quando a viragem estiver 
concluída. Dependendo do modo de operação 
definido no painel de controlo, os elementos 
sobem e descem sequencialmente ou sobem 
em conjunto e descem sequencialmente.

4.14.3 Pressão das asas
A pressão descendente sobre as asas é 
controlada automaticamente se a máquina for 
fornecida com células de carga. Caso contrário, 
a pressão das asas terá de ser ajustada 
manualmente.

4.15 Verificações
A qualidade de operação depende dos ajustes 
e das verificações realizadas antes e durante 
a operação, bem como da assistência e 
manutenção regulares da máquina.

Antes de começar a operação, é importante 
realizar doas as tarefas de assistência 
necessárias e lubrificar a máquina conforme 
necessário.

Verificações antes e durante 
a operação:
• A máquina está corretamente engatada e o 

dispositivo de acoplamento está trancado?
• A máquina está numa posição de operação 

nivelada e a profundidade de operação foi 
definida corretamente?

Elementos de operação
• Os discos e outras ferramentas de cultivo 

estão em condições de receberem 
assistência?

• Os raspadores continuam a poder ser 
utilizados, de modo a que
as relhas não encravem?
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4.16 Resumo do ajuste 

Ajuste Página O ajuste afeta

Altura da ligação do trator 38 Carga de reboque correta do trator

Alinhamento da estrutura e da asa - Consistência de cultivo

Ajuste do interruptor de altura - Estado ligado/desligado correto do acionamento 
do medidor

Sistema pneumático

       RPM da ventoinha 44 Fornecimento consistente e suave de material

       Calibração 66 Correção do débito de sementes de acordo com 
os seus materiais específicos

Ajustes no marcador

       Extensão do marcador 40 Espaçamento pretendido entre os marcadores

       Ângulo e direção do disco do marcador 41 Visibilidade da marca

       Ajuste da transferência do peso da asa - Garantir que os alargadores funcionam à profun-
didade desejada

      Ajustes da unidade do traçador

      Profundidade do alargador (altura da     
        roda de compressão)

48 Profundidade de cultivo

     Pressão descendente da unidade do  
       traçador

49 Uniformidade da profundidade de cultivo nos rastos 
dos pneus

       Ajustes no disco do alargador 46 Profundidade da semente, contacto entre semente 
e solo

       Raspadores internos 45 Funcionamento fiável do disco

         Ajustes no fixador de sementes (Opção) 45 Contacto entre semente e solo

       Ajuste das rodas de compressão 45 Cobertura eficaz do solo
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4.17 Painel de controlo

Figura 31. Painel de controlo básico

Figura 32. Painel de controlo "Conforto"

1. Visor
2. Botão liga/desliga
3. Botão Escape
4. Botão "Task Manager" (Gestor de tarefas). 
Acede ao menu do painel principal permitindo 
ao utilizador
alternar entre programas.
5. Teclas para selecionar e alterar os valores 
numéricos e funções.
6.Botão para selecionar e alterar valores 
numéricos (Terminal "Conforto")

Figura 33. Ecrã tátil 1200 Muller 

Figura 34. Ecrã tátil 800 Muller 
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O perfurador é controlado através do painel de 
controlo utilizando o terminal ISO-Bus do trator

Figura 35. ECU e CPU 

Figura 36. CPU  

1. Müller ECU - Esta unidade controla as 
principais funções do perfurador.

2. Digi-Star CPU - controla informações das 
células de peso (se instaladas).

3. Dickey John CPU - controla os sensores de 
débito de sementes (se instalado).

4. Afinação/Utilização

4.18 Utilização do painel de 
controlo

4.18.1 Ecrã principal

Figura 37. Ecrã principal

Depois de ligar, será visualizado o 
ecrã principal como página inicial.

1. O botão permite levantar ou baixar a máquina 
para transporte rodoviário.

2. Tecla de função de retração.

3. Para utilizar apenas os marcadores, p. ex., 
quando começar a trabalhar num terreno.

4. No modo "totalmente elevado", a secção 
de cultivo e os alargadores baixam juntos, 
mas sobem sequencialmente. Os tempos das 
sequências podem ser definidos nos ecrãs 
Config.

5. Este botão percorre os diferentes cabeçalhos 
disponíveis (as diferentes aplicações do "gestor 
de tarefas").

6. Este botão alterna entre o ecrã principal e o 
cabeçalho.
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4.18.2 Ecrã de trabalho (1/2)

Figura 38. Ecrã de trabalho 1

1. Stop - botão de sobreposição do balizamento: 
esta tecla impede mudar o ritmo do balizamento 
depois de levantar a máquina. O sinal stop é 
apresentado entre os rastos.

2. O ritmo do balizamento é desviado uma 
rodada de cada vez que a chave é acionada. 
O número da rodada é visualizado ao lado das 
rodadas.

3. Débito de sementes 100%: Se o débito de 
sementes tiver sido ajustado com as teclas +% 
ou -%, se premir esta tecla regressará ao débito 
de sementes predefinido.

4. Este botão é utilizado para aumentar o débito 
de sementes. O incremento da percentagem 
pode ser alterado no ecrã de dados da máquina 

5. Este botão é utilizado para diminuir o débito 
de sementes. O incremento da percentagem 
pode ser alterado no ecrã de dados da máquina 

6. Este botão ativa apenas o circuito do marcador, 
de modo a que o circuito retraia os marcadores 
no sentido de se evitarem obstáculos, mas não 
afeta o balizamento

7. Função “Wet hole” (Buraco com água): 
em certas situações, por exemplo, quando 
a máquina afunda em charcos no terreno, 
esta função pode ser utilizada para levantar a 
máquina. O sinal de trabalho não é interrompido 
e o balizamento não muda mais. A função de 
perfuração normal é retomada premindo o 
botão outra vez ou esperando que decorra o 
tempo definido pelo utilizador.

8. Botão pré-arranque - este botão aciona o motor 
durante um período de tempo especificado. 
Se, durante esse período, o painel receber um 
sinal de velocidade do radar, o painel assume 
o controlo.

9. Este botão permite ao utilizador alternar entre 
ecrãs. Ao fim de 12 segundos, o segundo ecrã 
(2/2) é predefinido para o primeiro ecrã (1/2).
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4.18.3 Ecrã de trabalho (2/2)

Figura 39. Ecrã de trabalho 2

1. Este botão liga e desliga a função de medição. 
Com a função de perfuração desligada, o ecrã 
apresentará ALL METERING STOPPED (Toda 
a medição parada) na parte de cima do ecrã. Se 
a função de perfuração for ligada, o perfurador 
é baixado para a posição de trabalho e o 
computador recebe um sinal de velocidade, o 
computador inicia o processo de controlo.

2. Modo de marcador: Se premir este botão 
percorre os modos do marcador. Estes modos 
são (por ordem):

• Marcadores alternados, começando pelo 
marcador direito.

• Marcadores alternados, começando pelo 
marcador esquerdo.

• Apenas marcador esquerdo

• Apenas marcador direito

• Ambos os marcadores em funcionamento.

• Nenhum marcador em funcionamento.

3. Este botão muda para o ecrã principal.

4. Este símbolo indica o modo de funcionamento 
atual.

5. Desligar meia largura - Esquerda: Apenas as 
saídas do lado esquerdo continuarão a cultivar.

6. Desligar meia largura - Direita: Apenas as 
saídas do lado direito continuarão a cultivar.

7. Este botão aumenta a sensibilidade dos 
sensores de débito de sementes.

8. Este botão diminui a sensibilidade dos 
sensores de débito de sementes.

9. Este botão permite ao utilizador alternar entre 
ecrãs. Ao fim de 12 segundos, o segundo ecrã 
(2/2) é predefinido para o primeiro ecrã (1/2).
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4.18.4 Ecrã Machine Tools 
(Ferramentas da máquina)

Figura 40. Ecrã Machine Tools (Ferramentas 
da máquina)

1. Sistema de pesagem - o botão entra no ecrã 
do sistema de pesagem.

2. Botão de bloqueio - entra nos ecrãs "blocka-
ge" (bloqueio).

3. Diagnóstico - entra nos ecrãs de diagnóstico.

4. Painel de configuração - Para entrar nos 
ecrãs de configuração, prima este botão duran-
te 5 segundos.

5. Botão Home - Regressa ao ecrã inicial.

6. Calibração - Entra no modo de calibração 
(consulte a página 66).

7. Totais da máquina - Entra no ecrã Machine 
Totals (Totais da máquina).

8. Configuração do balizamento - Entra nos 
ecrãs "Tramline setup" (Configuração do baliza-
mento).

4.18.5 Sistema de pesagem

Figura 41. Ecrã Weigh System (Sistema de 
pesagem) 1

Para introduzir a quantidade:
• Adicione o peso desejado na caixa "fill amount" 
(quantidade) utilizando a roda do rato ou os 
botões de introdução.

• Prima o botão "start" (iniciar).

• Adicione o material na tremonha até atingir 
a quantidade pretendida - o ecrã apresenta 
"HOPPER WEIGHT REACHED" (Peso atingido 
na tremonha) e soará um alarme.

• Prima ESC para limpar.

Figura 42. Ecrã Weigh System (Sistema de 
pesagem) 2

A monitorização do medidor faz soar um 
alarme se o peso real de cultivo for diferente da 
quantidade calibrada.
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4.18.6 Ecrãs Blockage (Obstrução)
Os ecrãs Blockage (Obstrução) são utilizados 
para identificar obstruções no sistema.

Figura 43. Ecrã Blockage (Obstrução) 1

A sensibilidade dos sensores é alterada 
utilizando um valor entre 1 e 10 (onde 0 significa 
que os sensores não estão ativos). O método 
recomendado para definir os sensores consiste 
em aumentar a sensibilidade até o alarme soar e 
depois reduzir 1 ou 2. As outras informações que 
surgem no ecrã são utilizadas para determinar 
os locais onde ocorreram obstruções.

Figura 44. Ecrã Blockage (Obstrução) 2

Figura 45. Ecrã Blockage (Obstrução) 3
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4.18.7 Ecrãs Diagnostic 
(Diagnóstico)
Os ecrãs Diagnostic (Diagnóstico) são utilizados 
para identificar quaisquer problemas no sistema. 
Os botões nas laterais são utilizados para ativar 
os diversos circuitos/funções do perfurador.

Ecrã 1

Figura 46. Ecrã Diagnostics (Diagnóstico) 1

1. Ativa a secção de cultivo, permitindo que esta 
seja levantada e baixada.
2. Ativa as unidades de traçadores, permitindo 
que sejam levantadas e baixadas.
3. Pressão descendente da unidade do traçador.
4. Isola o circuito de retração da asa.
5. Isola o circuito de transporte rodoviário.
6. Muda para a página de diagnóstico 2.

Ecrã 2

Figura 47. Ecrã Diagnostics (Diagnóstico) 2

1. Ativa o circuito do marcador de pré-
germinação.
2. Ativa o marcador do lado esquerdo.
3. Ativa o marcador do lado direito.
4. Ativa desligar meia largura do lado esquerdo.
5. Ativa desligar meia largura do lado direito.
6. Muda para a página de diagnóstico 3.

Ecrã 3

Figura 48. Ecrã Diagnostics (Diagnóstico) 3

1. Ativa o balizamento do lado esquerdo. Prima 
durante 3 segundos para ativar e durante 
3 segundos para desativar novamente.
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2. Ativa o balizamento do lado direito. Prima 
durante 3 segundos para ativar e durante 
3 segundos para desativar novamente.
3. Aumenta a pressão descendente.
4. Diminui a pressão descendente.
5. Testa o motor do medidor.
6. Muda para a página de diagnóstico 1.

4.18.8 Ecrãs Config. 
(Configuração)
Os ecrãs Configuration (Configuração) 
são utilizados para alterar a configuração 
da máquina, por exemplo, a sequência do 
levantamento e do abaixamento dos elementos 
de cultivo e a rotação da ventoinha.

Figura 49. Config. Ecrã 1

Figura 50. Config. Ecrã 2

Figura 51. Config. Ecrã 3 (predefinições  
ilustradas)

4.18.9 Ecrãs Totals (Totais)
Os ecrãs Totals (Totais) são utilizados para 
manter um controlo da utilização do perfurador. É 
possível repor o ecrã Results (Resultados). Não 
é possível repor o ecrã Lifetime Totals (Totais 
absolutos).

Figura 52. Ecrã Totals (Totais) 1
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Figura 53. Ecrã Totals (Totais) 2

4.18.10 Ritmo do balizamento
O ecrã Rhythm (Ritmo) é utilizado para definir 
o ritmo do balizamento do perfurador. A linha 
de números de cima contém marcadores de 
balizamento predefinidos. Para balizamentos 
predefinidos, introduza 999 em Ref. No (Ref.ª). 
Os diagramas nas páginas 61-65 apresentam 
diferentes configurações e valores de 
balizamento.

Figura 54. Ecrã Tramline Rhythm (Ritmo do 
balizamento)

4.18.11 Sistema de pesagem 
Digi-Star
Para aceder ao sistema de pesagem Digi-
Star, utilize o ecrã "Task Manager" (Gestor de 
tarefas). Este software permite ao utilizador 
aceder a informações das células de pesagem

Figura 55. Ecrã Digi-Star Weigh System 
(Sistema de pesagem Digi-Star)

Em circunstâncias normais, não será necessário 
modificar o sistema de pesagem Digi-Star.
Se, por algum motivo, necessitar de reposição, 
deverá utilizar o seguinte procedimento e 
valores.

1. Prima repetidamente (^SELECT) (Selecionar) 
até visualizar SETUP (Configuração).

2. Prima (<FUNCTION) (Função)

3. É visualizado o número de configuração 
de seis dígitos. Para alterar o número, prima 
(^SELECT) (Selecionar). Para deslocar para a 
esquerda, prima (<FUNCTION) (Função).

4. Prima (ENTER) para guardar o número da 
configuração.

5. O indicador agora apresenta CAL. Para alterar 
o número, prima (^SELECT) (Selecionar). Para 
deslocar para a esquerda, prima (<FUNCTION) 
(Função).

6. Para sair, prima (ENTER).
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4.19 Ritmos do balizamento
4.19.1 Ritmos do balizamento 3,0 m

Chave:
Balizamento  
todo o  
comprimento

Balizamento  
metade do  

comprimento

Perfurador de 3 m com pulverizador de 18 m Perfurador de 3 m com pulverizador de 18 m

Perfurador de 3 m com pulverizador de 20 m

Entrada do painel de controlo: Entrada do painel de controlo:

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 3 m com pulverizador de 21 m

Entrada do painel de controlo:
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Perfurador de 3 m com pulverizador de 24 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 3 m com pulverizador de 24 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 3 m com pulverizador de 27 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 3 m com pulverizador de 28 m

Entrada do painel de controlo:
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Perfurador de 3 m com pulverizador de 30 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 3 m com pulverizador de 30 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 3 m com pulverizador de 33 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 3 m com pulverizador de 36 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 3 m com pulverizador

Entrada do painel de controlo:
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4.19.2 Ritmos do balizamento 4,0 m

 Perfurador de 4 m com pulverizador de 16 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 4 m com pulverizador de 20 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 4 m com pulverizador de 24 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 4 m com pulverizador de 24 m

Entrada do painel de controlo:
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Perfurador de 4 m com pulverizador de 28 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 4 m com pulverizador de 30 m

Entrada do painel de controlo:

Perfurador de 4 m com pulverizador de 35 m

Entrada do painel de controlo:
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4.20 Calibração
A máquina consiste num acessório volumétrico. 
Para determinada configuração de medição, os 
débitos variam para materiais com densidade 
e granularidade diferentes. As tabelas 
proporcionam um ponto de partida, mas a 
calibração é fundamental para uma aplicação 
precisa. O monitor de sementes apresenta 
um relatório e, opcionalmente, pode controlar 
os débitos das sementes. Na parte de trás da 
máquina, existe um interruptor de calibração de 
premir.

Quando realizar procedimentos de 
calibração use óculos de proteção e 
uma máscara anti-poeiras.

1. Antes de iniciar a calibração, certifique-se 
de que estão instalados os discos de medição 
corretos.

Figura 56. Discos de medição

2. Abra a porta do medidor e desloque o 
desviador de calibração para desviar as 
sementes para o tubo flexível que leva para a 
traseira da máquina.

Figura 57. Porta do medidor (ilustrada na posi-
ção fechada)

Figura 58. Desviador de calibração

3. Utilize o ecrã de Machine tools (Ferramentas 
da máquina) para inserir o débito alvo. 

Figura 59. Ecrã Calibration (Calibração)
4. Se tiver de purgar o rolo com semente, 
selecione          no ecrã de calibração abaixo e 
depois selecione "Start" (Iniciar).

Figura 60. Ecrã Calibration (Calibração)

5. Pendure balanças no gancho na traseira da 
máquina. Coloque o saco nas balanças e ponha 
em zero.

6. Fixe o saco de calibração ao tubo flexível na 
traseira da máquina (Figura 61).
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Figura 61. Saco de calibração posicionado.

7. Acione o interruptor de calibração, que iniciará 
o rolo de medição e encherá o saco. Liberte o 
botão quando o saco estiver meio cheio.

Figura 62. Interruptor de calibração traseiro 
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8. Pese o saco de sementes.

9. Introduza o peso no painel de controlo. Depois 
de introduzir o peso, será visualizado o intervalo 
de velocidades.

10. Feche o desviador de calibração.

Figura 63. Alterar o peso

Figura 64. Ecrã Calibration (Calibração) 
indicando o intervalo de velocidades

Normalmente, o intervalo de 
velocidades visualizado deve 
situar-se entre 2 km/h e 20 km/h. 
Um intervalo de velocidades que 
se enquadre fora do intervalo de 
velocidade do perfurador desejado, 
pode indicar que o rolo tem de 
ser substituído ou que pode ser 
necessário repetir o procedimento.
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4.21 Mapa de ecrãs
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4.22 Listas de verificação final no 
terreno
Utilize as seguintes tabelas para desenvolver 
uma lista de verificação final para configuração 
do seu trator/perfurador. Podem ser necessários 
passos adicionais ou menos passos 
dependendo das características do trator, 
opções do perfurador e acessórios de cultivo.

Lista de verificação mecânica Página

q Verifique a pressão de todos os 
pneus

84

q Altura da lingueta 38

q Acessório aberto 29

q Extensão do marcador definida 40

q Ângulo do disco do marcador 
definido

41

Lista de verificação elétrica Página

q Verifique se as ligações eléctricas 
estão bem apertadas

27

q Certifique-se de que as luzes 
estão acesas

20

q Verifique o painel de controlo e 
observe eventuais mensagens de 
diagnóstico

58

q Configure o monitor 59

Lista de verificação da tremonha e do 
sistema pneumático

Página

q Tampa da tremonha fechada 42

q Materiais carregados -

q Trajetos dos tubos flexíveis - sem 
descaimentos e constrições 
(verifique as posições de asa 
retraída e de terreno)

-

q Tubos flexíveis totalmente 
ligados aos medidores, torres e 
alargadores

-

Lista de verificação da secção de 
cultivo

Página

q Desgaste/funcionamento da 
lâmina do disco

39

q Desgaste/funcionamento da placa 
de nivelamento

39

Lista de verificação das unidades de 
traçadores

Página

q Predefina os punhos de 
profundidade de igual modo.

48

q Predefina a força das molas de 
pressão descendente de igual 
modo, exceto nas rodadas.

49

q Verifique as folgas entre os 
raspadores e as rodas (se 
instalados)

47

Lista de verificação do sistema  
hidráulico

Página

q Verifique se o reservatório 
hidráulico está cheio

-

q Inspecione as ligações para 
deteção de fugas

-

q Realize uma operação de 
levantamento e abaixamento

30

q Verifique o funcionamento da 
ventoinha

43

Lista de verificação do funcionamento 
do primeiro marcador

Página

q Perfurador aberto e alinhado 
para o primeiro marcador, com os 
discos do alargador a cerca de 3 m 
(10 pés) antes da extremidade do 
terreno.

-

q Antes de iniciar o cultivo, deixe a 
ventoinha funcionar durante pelo 
menos 15 minutos.

44

q Abra o marcador na lateral do 
traçador seguinte.

-

q Regule o circuito hidráulico para 
débito reduzido; ative o circuito. 
Ajuste gradualmente o fluxo 
hidráulico da ventoinha para atingir 
as rpm desejadas.

44

q Verifique se o painel de controlo 
apresenta alertas.

58

q Empurre para a frente, baixe os 
elementos de operação e inicie o 
cultivo por uma curta distância.

-

q Pare. Avalie:

Definições da secção de cultivo 39

Profundidade de cultivo 48

Funcionamento da roda de 
compressão

48

q Faça os ajustes necessários -
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Lista de verificação de viragens aperta-
das no terreno

Página

q Retraia o marcador 55

q Levante os elementos de operação 50

q Efetue a viragem 50

q Abra o marcador na lateral do 
traçador seguinte.

55

q Retome o cultivo. -

Lista de verificação para interrupção de 
cultivo

Página

q Pare o trator -

q Circuito hidráulico da ventoinha 
para flutuação ou neutro

-

q Retraia o marcador 55

q Levante a secção de cultivo/
unidades de traçadores

-

Lista de verificação para fim de cultivo Página

q Suspenda as operações conforme 
instruções acima e depois:

-

q Levante os elementos de operação -

q Seleccione o circuito de retração. 30, 53

q Retraia as asas 30

q Engate do bloqueio das asas 30

q Luzes/farolim rotativo acesos (ON) 
para transporte

27
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5.0 Assistência e manutenção

Cumpra as instruções de segurança 
para assistência e manutenção.

5.1 Assistência
A sua máquina foi desenvolvida e fabricada 
para proporcionar o máximo desempenho, 
eficiência operacional e facilidade de utilização 
numa variedade de condições de operação.

Antes da entrega, a máquina foi inspecionada 
na fábrica e pelo seu concessionário autorizado 
de modo a garantir que recebe a máquina em 
ótimas condições. Podem ser necessárias 
afinações para adaptação às condições do seu 
terreno.

Para garantir um funcionamento 
sem problemas, é importante que 
as operações de assistência e 
manutenção sejam efetuadas nos 
intervalos recomendados.

5.2 Limpeza
Para garantir que a máquina está sempre em 
condições de ser utilizada e de proporcionar 
um ótimo desempenho, efetue as operações de 
limpeza e assistência a intervalos regulares.

Evite limpar quaisquer chumaceiras com uma 
mangueira de alta pressão ou comum jato de 
água direto. A caixa, as ligações aparafusadas 
e as chumaceiras não são estanques.

Não aplique cera em quaisquer degraus ou 
plataformas. Tal pode provocar escorregamentos 
e quedas, causando lesões.

5.3 Preparação para
guardar
Se precisar de guardar a máquina por um 
período mais longo, cumpra as seguintes 
indicações:

•     Se possível, estacione a máquina num local 
abrigado 
• Proteja os discos contra ferrugem. Se 

precisar de pulverizar os acessórios com 
óleo, utilize óleos leves biodegradáveis, p. 
ex., óleo de colza.

Antes de pulverizar com óleo, proteja 
quaisquer secções de borracha. 
Estas secções não devem entrar 
em contacto com o óleo. Remova 
quaisquer vestígios de óleo com um 
agente de limpeza adequado.
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5.4 Elementos de cultivo
Deve ter muito cuidado quando 
realizar operações de manutenção 
nos elementos de cultivo (discos, 
placas de nivelamento, dentes 
apagadores). Use óculos e luvas 
de proteção sempre que efetuar a 
manutenção em componentes que 
entram em contacto com o solo.

Não tente ajudar as operações 
de instalação dos elementos de 
operação com um martelo de ferro, 
pois pode estilhaçar o metal devido 
à sua dureza, podendo causar 
lesões. Se a instalação necessitar 
de ajuda, deve utilizar um maço de 
cobre/couro ou de plástico.

Apoie a máquina aberta em 
segurança na posição levantada 
utilizando derivações e suportes 
antes de tentar efetuar tarefas de 
manutenção nos elementos por 
debaixo da máquina.

5.5 Apoio ao operador
Se tiver algum problema, contacte o seu 
concessionário. O concessionário envidará 
todos os esforços para resolver quaisquer 
problemas que possam ocorrer e disponibilizar-
lhe-á apoio em todas as circunstâncias.

Para permitir que o seu concessionário resolva 
quaisquer problemas com toda a rapidez 
possível, será útil fornecer-lhe os seguintes 
dados. Indique sempre:

• Número de cliente
• Nome e morada
• Modelo da máquina
• Número de série da máquina
• Data de aquisição e horas de funcionamento
• Tipo de problema

5.6 Intervalos de manutenção
Para além da manutenção diária, os intervalos 
de manutenção baseiam-se no número de horas 
de funcionamento e número de dias.

Mantenha um registo das horas de 
funcionamento de modo a garantir que cumpre 
os intervalos de manutenção especificados na 
medida do possível.

Nunca utilize uma máquina cuja manutenção 
não tenha sido efetuada. Certifique-se de que 
todas as deficiências identificadas durante 
as inspeções regulares são imediatamente 
corrigidas.

Quando trabalhar na máquina, evite 
peças de gume afiado e pontiagudas 
(lâminas dos discos, etc.).

Quando trabalhar por debaixo, apoie 
a máquina em suportes adequados! 
Não trabalhe por debaixo de uma 
máquina que não esteja sobre 
suportes adequados!

Numa máquina nova, aperte todas as porcas 
e pernos ao fim de 5 horas de trabalho e 
novamente ao fim de 15 horas. Este princípio 
aplica-se às peças que tenham sido mudadas 
de sítio ou substituídas. Após as 15 horas de 
funcionamento iniciais, uma inspeção semanal 
deverá ser suficiente, dependendo do volume 
de trabalho diário.
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5.7 Manutenção e lubrificação
Uma assistência e manutenção adequadas são 
o segredo para uma longa vida útil do acessório. 
Com uma inspeção cuidadosa e sistemática, 
poderá evitar operações de manutenção, tempo 
de inatividade e reparações dispendiosas.

Desligue sempre o trator e retire a chave da 
ignição antes de efetuar quaisquer ajustes ou 
de realizar a qualquer operação de manutenção.

Podem ocorrer graves lesões ou morte por 
esmagamento causado pela queda de um 
acessório. Quando trabalhar perto ou debaixo 
de um acessório elevado, utilize sempre 
suportes adequados.

As fugas de líquido sob pressão podem ter 
uma pressão suficiente para perfurar a pele. 
Inspecione todas as linhas hidráulicas e 
acessórios antes de aplicar pressão. As fugas 
de líquidos por orifícios muito pequeno podem 
ser praticamente invisíveis. Utilize papel ou 
cartão, não partes do corpo, e use luvas grossas 
para verificar suspeitas de fugas. Em caso de 
lesão, procure assistência médica imediata de 
um técnico de saúde familiarizado com este 
tipo de lesão.

Antes de realizar trabalhos no perfurador, 
bloqueie-o em segurança. Lubrifique as áreas 
indicadas em “Resumo da manutenção” na 
página 78.

Verifique se as proteções, portas, vedantes, 
tampas e ligações dos tubos flexíveis têm fugas 
de ar.

Encha os pneus conforme indicado na “Tabela 
das pressões dos pneus” na página 84.

Substitua quaisquer autocolantes de segurança 
com desgaste, danos ou ilegíveis. Encomende 
autocolantes novos ao seu concessionário 
Great Plains.

5.8 Manuseamento de 
lubrificantes
Certifique-se de que lê as seguintes instruções, 
bem como a informação relevante. Esta 
indicação aplica-se também a todos os 
colaboradores que manuseiem lubrificantes.

Higiene
Os lubrificantes não representam um perigo 
para a saúde desde que sejam utilizados para a 
finalidade prevista.

No caso de contacto prolongado com a pele, 
os lubrificante, especialmente os óleos de baixa 
viscosidade, podem eliminar a camada natural 
de gordura da pele, resultando em secura e 
possível irritação.

É importante que tenha muito cuidado quando 
manusear resíduos de óleo, pois podem conter 
outros agentes irritantes.

Os vapores libertados pelos agentes de limpeza 
e óleos também representam um potencial 
perigo para a saúde. Por conseguinte, não deve 
usar vestuário sujo com óleo. Mude o vestuário 
de trabalho sujo logo que possível.

Tenha sempre muito cuidado e cumpra as 
regras de higiene quando manusear produtos 
de óleo mineral. Pode encontrar detalhes sobre 
estes regulamentos de manuseamento nas 
informações disponibilizadas pelas autoridades 
de saúde.

Armazenamento e 
manuseamento
• Guarde sempre os lubrificantes em locais 
inacessíveis a crianças.

• Nunca guarde os lubrificantes em recipientes 
abertos ou sem rótulo.
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Óleo novo
• Para além de ter os cuidados habituais e de 
cumprir as regras de higiene, não é necessário 
ter precauções especiais ao manusear óleo 
novo.

Resíduos de óleo
• Os resíduos de óleo podem conter 
contaminantes nocivos que podem provocar 
cancro da pele, alergias e outras doenças.

Atenção!
O óleo é uma substância tóxica. No caso 
de ingestão de óleo, não force o vómito. 
Contacte imediatamente um médico.

Proteja as mãos com um creme protetor ou use 
luvas para evitar o contacto com a pele. Lave bem 
todos os vestígios de óleo com sabão e água quente.

• Lave bem a pele com água e sabão.
• Utilize agentes de limpeza especiais para 
eliminar toda a sujidade das mãos.
• Nunca lave as mãos com gasolina, gasóleo ou 
parafina.
• Evite o contacto da pele com qualquer vestuário 
com óleo.
• Não guarde desperdícios com óleo nos bolsos.
• Antes de voltar a usar vestuário sujo, lave-o.
• Certifique-se de que todo o calçado sujo com 
óleo é eliminado conforme apropriado.

Medidas em caso de lesões 
provocadas pelo óleo

No caso de ingestão de 
óleo
Em caso de ingestão do óleo, é importante 
não provocar o vómito. Consulte imediatamente 
o médico.

Olhos: 
Caso ocorra o salpico de óleo para os olhos, lave 
com água durante 15 minutos. Caso a irritação 
persista, contacte imediatamente um médico

Irritação cutânea provocada 
pelo óleo
Em caso de contacto prolongado com a pele, 
lave o óleo com água e sabão.

Derrames de óleo
Utilize areia ou um absorvente granular para 
absorver quaisquer derrames de óleo. Elimine 
o absorvente contaminado com óleo do modo 
adequado.

Óleo em combustão
Nunca utilize água para extinguir incêndios 
com origem em óleo. O óleo flutua na água, 
provocando o alastramento do incêndio.

O óleo/lubrificante em combustão deve ser 
apagado com um extintor de pó ou espuma de 
dióxido de carbono. Quando combater incêndios 
deste tipo, use sempre equipamento de proteção 
respiratória.

Eliminação de resíduos de 
óleo
Os resíduos contaminados com óleo e o óleo 
usado devem ser eliminados de acordo com a 
legislação em vigor.

Os resíduos de óleo devem ser recolhidos e 
eliminados de acordo com os regulamentos 
locais. Nunca deite óleo usado em sistemas 
de esgotos não vedados, em condutas de 
drenagem ou no solo.

5.9 Lubrificantes
Todos os pontos de lubrificação da 
máquina podem ser lubrificados com 
massa lubrificante multigrade, conforme 
indicado na DIN 51825 KP/2K - 40.
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5.10 Resumo da manutenção

Lubrificante multiusos 
em spray

Massa lubrificante 
multiusos

Óleo lubrificante 
multiusos

Inspeção

Intervalos (horas 
de funcionamento) 
a que é necessária 
assistência.

Inspecione todos os suportes dos discos 
e placas de nivelamento; se necessário, 
substitua.

Lubrifique os cubos das rodas sazonalmente. 
Lubrifique apenas até sentir resistência. 
Pressões ou um volume de massa excessivos 
podem danificar os vedantes.

Deve inspecionar as pressões dos pneus, 
o aperto dos pernos das rodas e o 
funcionamento dos travões antes de cada 
utilização.

Ligação transversal.

CADA 
UTILIZAÇÃO
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CADA 
UTILIZAÇÃO

O travão de estacionamento deve ser 
inspecionado antes de cada utilização. Profundidade do disco de cultivo/cilindros 

de ângulo da placa de nivelamento.

Articulações e cilindros do marcador (ambas 
as extremidades).

Articulações das asas e ambas as extremidades 
dos cilindros de retração.
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Cilindros da unidade do traçador. Articulação do mastro do tubo flexível - 
pulverize conforme necessário.

Cilindros dos apagadores de rodadas 
(bocal localizado debaixo da viga)

CONFORME 
NECESSÁRIO
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5.11 Descarregar materiais

O descarregamento de materiais acarreta os 
mesmos riscos que o carregamento de material. 
Reveja as recomendações na página 42. Adote 
as mesmas precauções de segurança que para 
o carregamento de materiais.

1. Posicione o perfurador numa superfície plana 
e sem obstruções. Coloque o trator no modo de 
estacionamento.

2. Coloque num recetáculo adequado recolha de 
sementes por debaixo do tubo flexível traseiro.

3. Desloque o desviador de calibração para 
redirecionar o fluxo para o tubo flexível na 
traseira da máquina.

Figura 65. Desviador de calibração
 
4. Abra a porta do medidor.

5. Com a ventoinha em funcionamento, 
navegue até ao ecrã de calibração e prima a 
tecla reproduzir. De seguida, prima o botão na 
traseira do perfurador para esvaziar a tremonha 
através do tubo flexível na traseira da máquina.

Figura 66. Botão Calibration (Calibração) 

6. Desligue o trator.

7. Abra a caixa do medidor e remova o rolo. 
Limpe o medidor.

8. Limpe as portas e o fundo do medidor.

9. Instale o rolo novamente, feche a caixa do 
medidor e a respetiva porta.

Nos casos em que não seja possível acionar o 
sistema pneumático para esvaziar a tremonha, 
existe uma calha na parte lateral da tremonha.

Figura 67. Unidade de esvaziamento da 
tremonha. 
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5.11.1 Limpezas de material
Para o descarregamento normal de materiais 
residuais no fim do cultivo, consulte “Descarregar 
materiais” na página 81.

Esta secção aborda a limpeza completa da 
tremonha e do sistema pneumático, quando é 
necessário minimizar os resíduos.

Proceda ao descarregamento normal do 
material e depois retraia e bloqueie o perfurador 
como preparativo para o transportar para um 
local apropriado para lavagem. Reposicione o 
perfurador num local adequado com mangueira 
de ar disponível.

Deixe o trator rebocado e na posição 
de estacionamento, com o travão de 
estacionamento acionado. 

Depois de limpar a tremonha, feche todas as 
portas. Acione o sistema pneumático durante 
10 minutos para eliminar a humidade dos 
medidores e das linhas.

Abra a porta do medidor da tremonha. Aplique 
ar durante 5 minutos. Feche as portas do 
medidor conforme para estacionamento e 
armazenamento. Desloque o perfurador para o 
local de estacionamento ou armazenamento.

Siga as instruções normais para estacionamento 
ou armazenamento.

Se não cumprir as recomendações para 
estacionamento ou armazenamento, ou se 
existir material com defeitos, é possível que 
esteja presente material de difícil remoção.

Se o material não conseguir passar pela porta 
de limpeza, siga os seguintes copos para o 
remover. Não considere a possibilidade de 
entrar para a tremonha sem antes realizar estas 
tarefas.

1. Abra a tampa da tremonha.

2. Avalie o problema, por exemplo; se o 
problema consistir num único objeto de grandes 
dimensões, por exemplo, um animal morto, a 
solução pode ser apanhá-lo a partir de cima.

3. No caso de pequenas quantidades de 
materiais residuais, mexer com um pau 
comprido/escova pode ser suficiente para o 
empurrar pela saída.

4. Se assim não conseguir resultados 
satisfatórios, pode ser necessário utilizar 
comprimido.

5.11.2 Entrada na tremonha
A utilização normal e a manutenção de rotina 
da tremonha não exigem a entrada na mesma.

Em algumas circunstâncias pouco comuns, 
pode ser necessário entrar na tremonha. Por 
exemplo, se a remoção de uma obstrução for 
demasiado difícil de realizar com a caixa do 
medidor removida e não for possível retirar com 
um pau ou com ar comprimido a partir da tampa 
aberta.

Caso ocorra uma situação semelhante, cumpra 
as seguintes precauções:

Reveja as Fichas de Dados de Segurança do 
Material (MSDS) relativamente a quaisquer 
tratamentos e/ou fertilizantes utilizados na 
tremonha desde que foi limpa pela última vez, 
e os mais recentes materiais mesmo que a 
tremonha tenha sido limpa posteriormente. 
Guarde as informações da MSDS para qualquer 
tratamento médico que possa ser necessário.
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Designe ou destaque uma equipa para a 
manutenção da tremonha. A entrada na 
tremonha nunca deve ser realizada por uma 
única pessoa. É necessário pelo menos um 
ajudante/observador. Dê prioridade a indivíduos 
que já tenham formação em operações em 
espaços exíguos. Designe um líder (que não 
será a pessoa que vai entrar) com autoridade 
para terminar a atividade.

Certifique-se de que a equipa está protegida. 
Obtenha o equipamento de segurança necessário 
especificado para exposição a esses materiais 
em espaços exíguos, prestando uma atenção 
especial ao arnês/linha de segurança, bem 
como apoio respiratório e proteção. Pode incluir-
se equipamento de deteção de contaminantes 
e ventilação positiva para renovação do ar na 
tremonha.

Pelo menos um ajudante deve estar equipado 
com meios de comunicação para pedir ajuda 
externa no caso de o trabalhador que estiver 
na tremonha sucumbir. Equipe esse trabalhador 
com um arnês e uma linha de segurança. 
Reveja os perigos. Reveja os procedimentos. 
Compreenda a utilização do equipamento de 
proteção. Conheça as medidas a dotar em caso 
de emergência. Pratique-as. Dê formação ao 
observador para pedir ajuda e não tentar entrar 
para a tremonha caso quem estiver lá dentro 
sucumba.

Defina os travões ou bloqueie as rodas do 
perfurados para impedir o movimento.

Elimine todos os estratos ou pontes que possam 
estar presentes. A partir do exterior da tremonha, 
destrua qualquer camada rígida em cima do 
material, ou outras camadas que se formem no 
interior do material. É extremamente perigoso 
permanecer em cima dessas camadas.

5.12 Manutenção hidráulica

Para funcionar adequadamente, os sistemas 
hidráulicos não devem conter contaminantes 
nem ar e estar totalmente carregados com óleo.

Não solte (“parta”) acessórios 
com um circuito ativado. Com 
um circuito na posição Neutral 
(Neutro) ou Float (Flutuação), parta 
as linhas hidráulicas com cuidado. 
Pode continuar a existir pressão 
nas linhas mesmo com o circuito 
nas posições Float (Flutuação) ou 
Neutral (Neutro). Use luvas e óculos 
de proteção. Parta os acessórios 
lentamente. Abasteça líquido 
lentamente. Quando o circuito for 
energizado, verifique a uma distância 
segura se ocorre a saída de líquido.

As fugas de líquido sob pressão 
podem perfurar a pele e causar 
graves lesões. Evite o perigo 
aliviando a pressão e desligando 
as linhas elétricas. Para verificar se 
existem fugas, utilize um pedaço 
de papel ou cartão e NÃO PARTES 
DO CORPO. Quando trabalhar com 
sistemas hidráulicos, use luvas de 
proteção e óculos de proteção. Caso 
ocorra algum acidente, procure 
imediatamente o auxílio de um 
médico familiarizado com este tipo 
de lesões.

Verifique o nível do líquido hidráulico no 
reservatório do trator e encha até ao nível 
adequado. Adicione líquido no sistema conforme 
necessário
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5.13 Informação sobre a garantia 
dos pneus
Todos os pneus têm garantia do fabricante 
original. Pode encontrar informações sobre 
a garantia dos pneus online no website do 
fabricante indicado abaixo. Para ajuda ou 
informações, contacte o seu retalhista de pneus 
agrícolas autorizado mais próximo.

5.15 Tabela das pressões dos 
pneus

5.14 Tabela de valores de aperto 

Dimensão do pneu Enchimento

Fabricante Website

Dimensão 
do perno

Dimensão 
do perno

in-tpi0 N-mb ft-lbd N-m   ft-lb N-m   ft-lb N-m   ft-lb N-m   ft-lb N-m   ft-lbmm x passo0

BKT www.bkt-tires.com

Identificação da cabeça do perno Identificação da cabeça do perno

Grau 2 Grau 5 Grau 8 Classe 5.8 Classe 8.8 Classe 10.9

3,5 bar (50 psi)

a. in-tpi = diâmetro nominal da rosca em polegadas-roscas por 
polegada
b. N-m = newton-metros
c. mm x passo = diâmetro nominal da rosca em mm x passo de 
rosca
d. ft-lb = pés-libras

Tolerância de aperto + 0% - 15% dos valores de aperto. A menos que de outro modo especificado, utilize os valores de binário indicados acima.
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5.16 Travões e cubos das rodas

Verifique se existem fugas de líquido 
hidráulico e de ar.

A manutenção e a assistência aos travões 
e aos cubos devem ser efetuadas por 
um concessionário autorizado da Great 
Plains.

Consulte o manual de manutenção dos 
travões fornecido com a máquina para mais 
informações sobre como prestar assistência aos 
travões (a Erentek dispõe de mais informações -  
www.erentek.co.uk).

5.17 Fim de campanha/
acondicionamento

	
A	 máquina	 deve	 ser	 estacionada	 na	 posição	
aberta.
	
os	rolamentos	das	rodas	devem	ser	inspecionados	
e	lubrificados	se	necessário.
	
todos	 os	 pontos	 de	 lubrificação	 devem	 ser	
lubrificados.
	
Verificar	 componentes	 gastos	 ou	 danificados	 e	
substituir	se	necessário.
	
se	equipado,	verificar	 tensão	apropriada	do	 rolo	
DDL
	
espostos,	 cobrir	 os	 embolus	 dos	 cilindros	
hidráulicos	com	oleo/massa	consistente.
	
Se	 a	 máquina	 foi	 lavada	 antes	 de	 ser	
acondicionada,	será	aconselhável	accionar	todos	
os	sistemas,	incluindo	os	hidráulicos	
	
Remover	 toda	 a	 semente	 e	 fertilizante	 das	
tremonhas	e	linhas	de	sementeira.

Remover	 todas	 as	 unidades	 de	 encaixe	 do	
microgranulador.
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6.0 Falhas e soluções

6.1 Resolução de problemas gerais

Falha Causa possível Solução

Sem fluxo de material 
(todos os traçadores)

Tremonha vazia Carregue material.

Medidor utilizado obstruído Limpar medidor.

Rotação da ventoinha demasiado baixa
Aumente a rotação da ventoinha até aos valores 
recomendados (página 44).

Ventoinha a funcionar no sentido oposto
Inverta os tubos flexíveis do circuito da 
ventoinha no engate.

Sem fluxo de material 
(vários traçadores)

Tubo flexível de sementes principal 
obstruído

Verifique se os tubos flexíveis de sementes 
apresentam emaranhamentos, materiais 

congelados em pontos baixos, nidificações e 
pragas.

Entrada da torre ou torreta ou obstruída Eliminar a obstrução.

Sem fluxo de material 
(um ou dois traçadores)

Tubo de sementes obstruído no 
traçador

Inspecione e desobstrua o tubo de sementes.

Porta da torre obstruída para o traçador 
afetado

Abra a tampa da tremonha e inspecione.

Falso alarme - sensor do tubo de 
sementes desligado ou com avaria

Realize o auto-teste do monitor. Troque o 
sensor para um traçador operacional para 
verificar se tem avaria. Substitua o sensor. 
Ajuste a sensibilidade do sensor.

O material flui, mas não é 
detetado pelo monitor de 
sementes

Isto é normal durantes os primeiros 
metros/pés de cultivo, visto que demora 
algum tempo até o material chegar aos 
traçadores.

Baixe os alargadores 3 m/10 pés antes de 
iniciar o cultivo. O monitor não verifica se 
existem obstruções durante os primeiros 5 
segundos.

Monitor de sementes desligado. Ligue o monitor de sementes.

Cultivo de reduzidas 
quantidades (alguns 
traçadores)

Obstrução parcial na câmara do 
medidor, tubos flexíveis de sementes, 
torres, tubos de sementes

Trate como se de uma obstrução se tratasse. 
Consulte “Nenhum fluxo de material (vários 
traçadores)” e “Nenhum fluxo de material (um 
ou dois traçadores)”.
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Falha Causa possível Solução
Cultivo de reduzidas 
quantidades (todos os 
traçadores)

Débito de sementes incorreto, flutua-
ções do medidor ou variação de débito.

Verifique a informação do débito de sementes 
que começa na página 66.

Velocidade no terreno excessiva. Velo-
cidade no terreno excessiva: Os débitos 
da tabela foram desenvolvidos a 12 
km/h (7,5 mph)

Reduza a velocidade no terreno.

Dimensão e peso das sementes ou den-
sidade e granularidade do fertilizante 
não correspondem aos valores indica-
dos na tabela de débito de sementes.

Calibre. Ajuste o débito para compensar.

A densidade ou a granularidade das 
sementes pode variar de estação para 
estação, de lote para lote e entre dife-
rentes fornecedores.

Calibre novamente se os materiais puderem 
ter mudado desde a última calibração.

Nível de material baixo na tremonha Reabasteça a tremonha..

Rotação da ventoinha demasiado baixa Aumente a rotação da ventoinha.

A ventoinha não tem uma rotação 
suficiente

O trator deve ter capacidade para fornecer 68 
litros/min a 14 bar (18 galões/minuto a 200 
psi).

A ventoinha não tem uma rotação 
suficiente

Verifique se a válvula de retenção da ventoi-
nha hidráulica não está instalada ao contrário.

O tamanho real do terreno é diferente. Verifique o tamanho do terreno.

Folgas excessivas entre marcadores. Ajuste o marcador.

Acumulação de tratamento ou resíduos 
no medidor de sementes.

Limpe o medidor de sementes.

Tubo de sementes do alargador 
obstruído.

Levante o perfurador, exponha o fundo do 
tubo de sementes e limpe.

Cultivo de quantidades 
excessivas (todos os 
traçadores)

A dimensão e o peso das sementes 
ou a densidade e a granularidade do 
fertilizante não condizem com o gráfico 
de débito de sementes.

Calibre. Ajuste o débito para compensar.

A densidade ou a granularidade das 
sementes pode variar de estação para 
estação, de lote para lote e entre dife-
rentes fornecedores.

Calibre novamente se os materiais puderem 
ter mudado desde a última calibração.

O tamanho real do terreno é diferente. Verifique o tamanho do terreno.

Sobreposição excessiva entre marca-
dores.

Ajuste o marcador.

Profundidade de semen-
tes irregular Velocidade no terreno excessiva.

Abrande. Verifique o gráfico de débito de se-
mentes para conhecer a velocidade máxima 
no terreno.

Acessório não nivelado Nivele o acessório.

Condições de cultivo demasiado húmi-
das

Espere até o clima ficar mais seco.

Pontas das asas descidas/em aragem. Baixe a secção central para a posição de 
operação.
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Falha Causa possível Solução
Espaçamento entre 
sementes irregular

Velocidade no terreno excessiva. Reduza a velocidade no terreno.

Perfurador não nivelado Verifique o nível e a transferência de peso.

Condições de cultivo demasiado 
húmidas.

Espere até o clima ficar mais seco.

Portinholas de sementes danificadas ou 
em falta.

Substitua as portinholas de sementes.

Tubo de sementes do alargador 
parcialmente obstruído.

Exponha o fundo do tubo de sementes e
limpe.

Discos do alargador não 
rodam livremente

Alargador obstruído com sujidade. Limpe o alargador.

Condições de cultivo demasiado 
húmidas.

Espere até o clima ficar mais seco.

Chumaceiras do disco com falha. Substitua as chumaceiras do disco.

Estrutura do alargador deformada ou 
dobrada.

Substitua a estrutura do alargador.

Tubo de sementes do alargador 
parcialmente obstruído.

Levante o perfurador, exponha o fundo do tubo 
de sementes e limpe.

Hectares cultivados não 
corretamente reportados 
(o registo de área é 
mais rigoroso quando 
o cultivo é feito num 
sentido e noutro com os 
marcadores, com poucas 
viragens no fim dos 
sulcos e curvas).

Sobreposição ou folgas excessivas 
entre
marcadores.

Evite sobreposições ou folgas. Ajuste o 
marcador.

Condições do solo. Solo solto e derrapagens provocam variações 
nos hectares registados.

Tamanho real do terreno diferente.
Verifique o tamanho do terreno.

As rodas de compressão 
não realizam a 
compactação do solo 
conforme desejado

Demasiado húmido ou grumoso. Espere até o clima ficar mais seco ou repita o 
trabalho no solo.

Ajuste não adequado ou incorreto da 
transferência de peso

Ajuste a transferência de peso.

Profundidade incorreta da roda de 
compressão.

Defina novamente a profundidade da roda de 
compressão, página 48.

Fissuras excessivas nas 
sementes

Velocidade no terreno excessiva. Reduza a velocidade no terreno.

Sementes não limpas. Utilize sementes limpas.

Sementes danificadas, fora do prazo ou 
secas.

Utilize sementes limpas e novas.

Rotação da ventoinha demasiado alta Utilize apenas uma rotação suficiente para uma 
colocação precisa em todos os traçadores.

Roda de compressão ou 
alargadores obstruídos

Condições de cultivo demasiado 
húmidas.

Espere até o clima ficar mais seco.

Recuo com perfurador no chão. Limpe e verifique se existem danos.

Chumaceiras do disco com falha. Substitua as chumaceiras do disco.

Lâminas dos discos com desgaste. Substitua as lâminas do disco.

Raspador com desgaste ou danificado. Substitua o raspador.

Alargadores perfuram a 
profundidade excessiva 
(Bulldozing)

Relhas de disco definidas para 
profundidade excessiva

Levante a estrutura do alargador.

Ajuste incorreto da roda de compressão. Reajuste a roda de compressão, página 48.

Pressão descendente excessiva. Ajuste a pressão descendente da unidade do 
traçador.
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Falha Causa possível Solução
Frente dos alargadores 
descem demasiadamente 
em condições adversas ou 
de inclinação mínima

Relhas de disco definidas para 
profundidade excessiva

Levante a estrutura do alargador.

Marcador hidráulico não 
funciona corretamente

Fugas de ar ou de óleo nos acessórios ou 
ligações do tubo flexível.

Inspecione todos os acessórios e ligações os 
tubos flexíveis para deteção de fugas de ar ou 
de óleo.

Baixo nível de óleo hidráulico do trator. Verifique o nível de óleo hidráulico do trator.

Pernos ou fixadores soltos ou em falta. Inspeccione todos os pernos e fixadores.

A orientação do disco não é a ideal para 
as condições

Inverta o disco do marcador para extrair ou 
arremessar sujidade.

6.2 Resolução de problemas nos travões 

A manutenção e a assistência aos 
travões e aos cubos devem ser 
efetuadas por um concessionário 
autorizado da Great Plains. 

Falha Causa possível Solução
Fumo ou odor estranho a 
queimado na área do eixo

Travões sobreaquecidos, geralmente em 
declives íngremes

Pare imediatamente. Espere até os travões 
arrefecerem totalmente. Reduza a velocidade 
de descida engrenando relações de caixa mais 
baixas e parando frequentemente. Inspecione 
os componentes dos travões para deteção de 
deformação pelo calor.

Travões novos podem apresentar um 
fumo ligeiro ou odores enquanto os 
calços não assentarem nos tambores.

Se o problema persistir ou se a travagem for 
insuficiente, inspecione os travões.

Travagem insuficiente, uma 
roda

Pneu com pressão insuficiente. Encha todos os pneus de acordo com as 
indicações.

Calços e/ou tambor dos travões com 
desgaste

Preste assistência aos travões.

Cilindro do travão com desgaste ou com 
fugas

Repare ou substitua o cilindro.

Massa ou óleo nos calços Corrija o problema que está a causar a 
contaminação. Preste assistência aos travões.

Regulador do travão não funciona Gelo ou lama seca podem provocar o 
congelamento do mecanismo. Verifique se existem 
danos que impeçam o movimento. Verifique se 
existe uma lingueta com desgaste e inoperativa, 
ou uma mola da lingueta sem força/danificada/em 
falta.
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Falha Causa possível Solução
Travagem insuficiente, 
todas as rodas

Ar nas linhas dos travões do perfurador Verifique se existem acessórios soltos. Verifique 
se existem acessórios e linhas com danos. 
Verifique se existem componentes de operação 
com danos ou desgaste. Corrija a origem da 
fuga. Recarregue e purgue o sistema.

Sistema pneumático/hidráulico: diafragma 
danificado na câmara do multiplicador de 
pressão

Substitua o multiplicador de pressão.

Sistema pneumático/hidráulico: fugas no 
sistema pneumático

Repare as fugas.

Sistema pneumático/hidráulico: filtros 
obstruídos

Limpe os filtros.

Sistema pneumático/hidráulico: válvula 
aberta

Feche a válvula de descarga.

Travagem insuficiente, 
todas as rodas (cont.)

Sistema hidráulico/hidráulico: ar na linha 
dos
travões do trator

Purgue e recarregue a linha dos travões.

Calços e/ou tambores dos travões com 
desgaste

Preste assistência aos travões.

Calços dos travões substituídos por peças 
não aprovadas com uma classificação de 
fricção não adequada

Substitua as maxilas dos travões por peças 
aprovadas.

Pressão fornecida pelo trator é insuficiente Mínimo de 55 kPa (80 psi) para o sistema 
pneumático.

Sem travagem, uma roda Porta de purga aberta Feche a porta. Recarregue e purgue
o sistema.

Calços dos travões com desgaste ou em 
falta

Inspecione e repare conforme necessário.

Cilindro dos travões congelado Inspecione e repare conforme necessário.

Componentes dos travões partidos ou em 
falta

Inspecione e repare conforme necessário.

Sem travagem, todas as 
rodas

Perda de líquido nas linhas dos travões do 
perfurador

Verifique se existe perda de líquido em todos 
os acessórios e portas de purga. Feche/repare, 
recarregue e purgue.

Linha(s) para o trator ligadas de forma 
incorreta

Verifique as ligações.

Sistema de travões do reboque desativado 
ou a funcionar incorretamente no trator

Verifique o funcionamento com outro reboque.

Pressão da linha do trator insuficiente Peça ao concessionário para verificar a pressão 
na porta.

Perfurador desvia para um 
dos lados

Consulte “Travão a arrastar” abaixo. Verifique as causas de “bloqueio das rodas” 
antes que se desenvolvam pontos achatados nos 
pneus.

Travões sempre 
acionados, todas as rodas

Regulador demasiadamente esticado Reponha as linguetas do regulador e deixe o 
sistema ajustar-se automaticamente.

Sistema pneumático/hidráulico: Linhas 
dos travões do trator invertidas, e a linha 
de abastecimento faz com que os travões 
estejam sempre acionados

Inverta as linhas pneumáticas no reboque.

Sistema hidráulico/hidráulico: Linha do 
travão do perfurador ligada a controlo 
remoto sempre ligado incorreto.

Ligue a linha do travão ao controlo remoto 
correto.

6. Falhas e soluções
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Falha Causa possível Solução
Travões sempre 

acionados, todas as 

rodas 

A pressão fornecida pela linha do 

travão do trator está sempre demasiado 

elevada (hidráulico) ou demasiado 

baixa (travão pneumático)

A pressão hidráulica máxima permitida é: 150 

bar / 2175 psi.

A pressão pneumática mínima necessária é: 

550 kPa / 80 psi

Travão a arrastar Regulador demasiadamente esticado Reponha o regulador. Inspecione para 

perceber o motivo.

Resíduos nos travões Remova as maxilas dos travões. Limpe e 

seque.

Componentes dos travões com 

deformação a raspar

Substitua os componentes com danos.

Mola de retorno sem força Substitua todas as molas.

Pistão gripado no cilindro do travão Repare ou substitua o cilindro.

Travões agarram, vibram 

ou fazem barulho

Molas de retorno sem força Substitua todas as molas.

Tambor com desgaste, deformado ou 

ovalizado

Repare a superfície do tambor se o desgaste 

estiver dentro das especificações, caso 

contrário, substitua-o.

Pneus com pressão insuficiente ou de 

dimensão menor que a especificada

Substitua os pneus se a pressão especificado 

não resolver o problema de contacto desigual.

Desaperte componentes com desgaste, 

danificados ou em falta no cubo

Inspecione os travões.

Chumaceiras das rodas soltas ou com 

desgaste

Substitua as chumaceiras.

Pontos achatados nos 

pneus

Consulte “Travões sempre acionados, 

todas as rodas”

Chiar dos travões Calços dos travões com desgaste Inspecione os travões. Substitua os calços 

com desgaste.

Componentes dos travões com 

deformação a raspar

Inspecione os travões. Substitua os 

componentes com danos.

6. Falhas e soluções
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