
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 



 

 

Apresentação 

Este manual divide-se em duas partes: 

Primeira parte - Manual de Operação: 

Destina-se a informar e habilitar o operador a trabalhar com a máquina, 
preservá-la de quebra e obter melhor desempenho e produção. 

Segunda parte - Catálogo de Peças: 

Visa facilitar o pedido de peças para reposição. A peça desejada deverá ser 

identificada no desenho pela denominação e o número de Código da Lista de 

Peças. 

Portanto, recomendamos a leitura deste manual com atenção para se obter 
segurança, bom rendimento, maior duração e um perfeito desempenho da 
máquina. 

As informações constantes nos manuais dos fabricantes fornecedores dos 

equipamentos aplicados, prevalecem sobre as informações constantes neste 

manual. 

A Realmaq se reserva o direito de modificar o produto a qualquer tempo sem 

incorrer por isso em nenhuma obrigação para com os produtos anteriores 

fornecidos. 
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Termo de Garantia 

A Realmaq Máguinas Agrícolas LTDA, garante o equipamento identificado neste, 

obrigando-se a reparar ou substituir as peças ou componentes que, em serviço e 
em uso normal, seguindo as recomendações técnicas que são indicadas 

apresentarem DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM OU DE MATÉRIA-PRIMA, 
obedecendo as seguintes regras. 

Prazo de Garantia - a garantia é de 06 meses, a partir da data de emissão da nota 

fiscal de venda ao primeiro proprietário. A critério do fabricante, o período de 

garantia poderá ser estendido desde que pactuado no momento da compra. 

Aplicação da Garantia - a garantia será concedida desde que todas as condições 

de utilização sejam seguidas conforme descrito no manual de instruções e após 

constar a aprovação de análise conclusiva feita pelo setor técnico de pós-venda 

Realmaq Máquinas Agrícolas LTDA. O CERTIFICADO DE GARANTIA deverá estar 
devidamente preenchido e o adquirente respeitado as claúsulas escritas no 

contrato de compra e as condições gerais de garantia indicada no folheto. A 

Realmaq Máquinas Agrícolas LTDA, não se responsabiliza por “lucros cessantes” 
ou “perdas e danos” advindos de problemas apresentados por seus produtos. 

Perda do Direito de Garantia - utilização do equipamento em desacordo com as 

recomendações técnicas, erros de manobra, ou se ultrapassar os limites de 
potência, velocidade e sobrecargas de trabalho ou acidentes; 

Manutenção preventiva/corretiva feita por pessoas não autorizadas; Utilização de 

peças e componentes não originais ou não fornecidas pela Realmaq Máquinas 

Agrícolas LTDA; 

Modificações ou transformações do equipamento ou de qualquer característica 

do projeto original; 

Preenchimento incorreto ou incompleto do certificado de garantia. 
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Itens Excluidos da Garantia - Defeitos decorrentes de acidente; Peças que 

apresentarem desgastes natural pelo uso salvo defeitos de fabricação, montagem 

ou de matéria prima; 

Oléo lubrificante; 

Custo de transporte e de peças substituídas, bem como deslocamento de técnico 
da Realmaq Máquinas Agrícolas LTDA, e revendedor ou representante; 
Pneus; Rolamentos. 

Outros - Todos os equipamentos ou peças substituídas ao abrigo desta garantia 

serão de propriedade da Realmaq Máquinas Agrícolas LTDA. 

A Garantia de equipamento e peças substituídas extingue-se com o prazo de 

garantia do equipamento. 

Eventuais atrasos na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário 

a indenização e nem prazo de garantia. 
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Manual de Operação 

1.0 Informações Gerais de Segurança 

A segurança é de importância primordial para o proprietário, operador, mecânico 

e para o fabricante. A primeira seção deste manual inclui uma lista de mensagens 

de segurança, que se seguidas, ajudarão a proteger o operador e equipe de lesão 
ou morte. Muitas das mensagens de segurança serão repetidas ao longo do 

manual na intenção clara de advertir. Mensagens de segurança antes da 
montagem também estão presentes. Adotamos um símbolo de advertência com 

a intenção de alertar o proprietário, operador e mecânico de perigos iminentes e 

do grau da possível lesão ao operar a máquina. 

Maior nível de alerta 

Morte/ lesão crítico iminente 

Neste manual e nos adesivos afixados na máquina encontramse avisos diversos 

referentes a itens técnicos e principalmente adesivos referentes a questões de 
segurança. Esteja atento aos adesivos, eles estarão advertindo quando há 

situações de riscos referentes a segurança, manutenção e operação. Mantenha 

semre as etiquetas de segurança em bom estado. Se os decalques estiverem 

faltando, danificados ou ilegíveis, obtenha e instale os de substituição 

imediatamente. 

O manejo incorreto desse equipamento pode resultar em acidentes graves. Antes 
de colocar a máquina em funcionamento leia cuidadosamente as instruções 

contidas neste manual. Certifique-se de que a pessoa responsável pela operação 

e ou manutenção está devidamente instruída quando ao manejo correto e seguro, 
se leu e entendeu todos os itens. Durante a operação mantenha-se atento e 

afastado das peças em movimento. Sua integridade física e sua saúde sempre 

devem vir em primeiro lugar. Caso haja dúvidas, não tente adivinhar, contate-nos. 
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• Todos os elementos com partes móveis são potencialmente perigosos; 

• O operador deve reconhecer os riscos potenciais e seguir as práticas de 

segurança; 

• O fabricante projetou este implemento para ser usado com os equipamentos 

de segurança instalados corretamente para minimizar a chance de acidentes; 

• Observe as regras de segurança e bom senso. 

Para operar ou efeturar manutenção nesse equipamento, todo o pessoal 
envolvido deve sempre usar capacetes, calçados de segurança, óculos de 

segurança e proteção auditiva adequada para a proteção contra lesões. 

Antes de transportar, movimentar e operar a máquina, cumpra as seguintes 

regras: 

• Esteja ciente das condições de operação. Não operar o trator em más 
condições de manutenção. 

• Transporte e opere apenas em velocidades seguras. Velocidades inseguras 

poderão resultar em acidentes e lesões graves. 

• Ao operar ou trafegar, sempre usa as luzes intermitentes de advertência do 
trator. 

• Teste o equipamento a uma velocidade lenta. Aumente a velocidade quando 

estiver seguro da operação e certo do controle total do conjunto. 

• Aplicar os freios suavemente para determinar a parada. Freadas bruscas 
podem causar danos e acidentes. 

• Nunca ligue o motor do trator em um galpão fechado ou sem ventilação 

adequada. Os gases de escape podem ser perigosos para sua saúde. 

• PERIGO! Ao transportar a máquina em um caminhão ou reboque, a altura ou 
a largura não podem exceder os limites legais. Ajuste a posição da carga para 

que o conjunto esteja dentro das medidas legais e mesmo assim mantenha-
se atento 
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a barreiras. O contato com essas barreiras ou linhas de energia pode causar danos 

à propriedade ou ferimentos graves até a morte. 

• Ao final do trabalho, estacione o trator e estabilize a máquina através do 
dispositivo mecânico (“macaco”) e complete com apoios seguros. O 

cabeçalho do conjunto poderá ceder e cair se houver alguma falha nesse 

apoio causando lesões. Utilize sempre uma forma segura para 

estacionamento da máquina. 

• PERIGO!  Este equipamento algumas vezes é maior do que o 

próprio trator. Tenha o máximo cuidado quando estiver operando ou 
transportando o equipamento para evitar a colisão em barreiras como 

pilares, mourões, postes de energia elétrica, de concreto ou outros. 

Nunca permita que o Implemento entre em contato com esses 

obstáculos. 

1.1 Segurança Total 

• Nunca tente lubrificar, ajustar ou remover qualquer material do interior da 
máquina enquanto qualquer peça do conjunto estiver em movimento ou 

enquanto o motor do trator estiver em execução, faça uma busca visual e 

tenha certeza da total parada dos componentes. 

• Verifique se o motor do trator está desligado antes de qualquer manutenção 

ou limpeza. 

• Não opere o equipamento se a proteção da transmissão não estiver 

devidamente fechada/fixada. 

• Inspecione periodicamente todas as peças móveis sujeitas ao desgaste e 

substituir quando necessário, com peças e serviços autorizados. 

• Procure por parafusos e porcas soltas, peças gastas ou quebradas e conexões 

com vazamentos ou soltos. Certifique a presença de pinos de fixação 
máquina/trator e seus respectivos contra pinos. Podem ocorrer ferimentos 

graves por não manter esta máquina em boas condições de funcionamento. 

SEMPRE leia atentamente e cumpra integralmente as instruções 
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dos fabricantes ao lidar com óleos, solventes, produtos de limpeza, e qualquer 

outro produto químico utilizado na manutenção ou limpeza da máquina. 

• PERIGO! Nunca permita que as crianças brinquem em torno do trator ou da 
máquina. Há riscos de acidentes por aproximação ou queda. 

• Nunca exceda a velocidade da tomada de potência do trator (540 RPM), isso 

pode causar rompimento de componentes a acidentes gravíssimos. 

• Abra a proteção de correntes somente quando estas estiverem totalmente 

paradas. 

• PERIGO!  Manter-se longe dos elementos móveis para evitar 

acidentes com possibilidade de ferimentos graves ou morte. 

• Não permita o transporte de “caronas” em qualquer local do 

conjunto máquina/trator. 

1.2 Segurança do Operador 

• NUNCA use drogas ou álcool imediatamente antes ou durante a 

operação do trator e do implemento. A coordenação será afetada e 

certamente irá refletir no padrão de operação. 

• NUNCA permitir que qualquer pessoa com a saúde debilitada ou sob a 

influência de drogas ou álcool opere o equipamento. Ferimentos graves 

e até a morte do condutor  ou outros pode resultar se o operador 

está sob o estado acima. Não se deve operar o conjunto se não estiver se 
sentindo bem. 

• Antes de operar o trator e implemento, se o operador estiver em 

tratamento com prescrição médica, deverá consultar o profissional da 

saúde sobre quaisquer efeitos colaterais que poderá dificultar a sua 

capacidade de operar o equipamento com segurança. 

• PERIGO! Movimentar o conjunto trator/máquina apenas quando o 

operador estiver devidamente acomodado (sentado) no banco do trator 
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e com o cinto de segurança fixado firmemente. Um movimento 

inadvertido pode causar ferimentos graves ou morte. 

• ATENÇÃO! Trabalhar somente em condições em que você tenha uma boa 
visibilidade à luz do dia ou com iluminação artificial adequada. Nunca 

operar na escuridão ou condições adversas onde você não possa ver 

claramente a movimentação de pessoas ou animais a pelo menos 1,5 mts 

de distância do conjunto. Se for observado a aproximação de pessoas ou 

animais nessa distância, interrompa imediatamente a operação. 

• Antes da utilização, o operador deve-se certificar que não haja nenhuma 
pessoa, animal ou corpo estranho próximo da máquina. Observar 

inclusive se não há nenhum corpo estranho dentro da caçamba. O 

operador deverá parar totalmente a máquina em qualquer situação que 

apresente perigo. 

1.3 Segurança na Operação 

• Familiarize-se com todo o sistema de acionamento verificando o perfeito 
funcionamento de cada item. Recomendamos o treino com a máquina 

vazia. 

• A rotação máxima na tomada de força do trator não deverá ultrapassar de 

540 rpm, consulte o manual do fabricante do trator para detalhes. 

• O trator deverá contar com espelhos retrovisores permitindo a visibilidade 

lateral dos dois lados. 

• Toda vez que operar, ajustar ou fazer reparos no equipamento sempre 

utilize os equipamentos de segurança. O operador deve sempre se vestir 

com roupas mais aderentes. Se estiver com cabelos compridos, use sempre 

um boné ou amarre-os. Roupas mais “largas” e cabelos compridos podem 

se prender a partes móveis do equipamento. 

Durante a entre safra a máquina deverá permanecer totalmente vazia. A 

permanência de produtos dentro da máquina nesse período pode ocasionar 

danos irreversíveis no sistema de transmissão. 
• Durante o carregamento a máquina deverá estar aclopada ao trator. 
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• PERIGO!  Há riscos de entrarem corpos estranhos na mistura em 

processamento, como por exemplo ferramentas, partes de madeiras, 

pedras ou objeto similar. Ao verem esses objetos, imediatamente 

interrompa o acionamento, desligue o trator e retire o objeto. 

• PERIGO! Todos os dispositivos de segurança (defletores, proteções, etc.) 

deverão ser utilizados e mantidos em boas condições de funcionamento. 

Componentes desgastados deverão ser substituídos reduzindo a 

possibilidade de lesão ou morte pelo rompimento desses componentes em 

movimento. 

• Objetos variados tais como fios, cabos, cordas, correntes, arames e outros 

podem se prender nas partes operacionais de corte. Jamais tente retirar 

esses objetos sem antes parar o acionamento e desligar o motor do 

trator. 

• O carregamento da máquina deverá ser feito por vias mecânicas. A 

plataforma serve exclusivamente para observação e a inserção de materiais 
de pequena quantidade como remédios e similares. Tenha muito cuidado 

para não haver quedas que certamente resultarão em acidentes graves ou 

morte. 

• ATENÇÃO! Nunca tente empurrar com pés ou mãos possíveis materiais da 

mistura (exemplo feno). Há riscos de acidentes gravíssimos e até morte. A 

máquina foi projetada para, aos poucos, fazer com que esse material seja 

inserido a mistura. Apenas aguarde. 

1.4 Detalhes de Segurança 

• A máquina deverá ser utilizada no interior da fazenda em superfícies planas, 
com espaço suficiente para manobras e com 

boa visibilidade. Se houver necessidade de transitar em vias públicas durante a 

noite ou em condições climáticas que desfavoreçam a boa visibilidade, 
necessariamente deve-se incorporar luzes traseiras no equipamento, obviamente 

alimentadas pelo sistema elétrico do trator. 
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• A velocidade máxima admissível do trator, com equipamento carregado não 

deve ultrapassar de 5 km/hora  com equipamento vazio, 20 km/hora. Ajuste 

a velocidade do trator em função das condições da estrada e lembre-se que 

maiores velocidades requerem uma maior distância de freadas. Além disso, 

respeite as normas de segurança do trânsito local. 

• Sistema de aterramento ou cabeamentos elétricos mal efetuados podem 

causar acidentes graves. 

• Não permita que mangueiras hidraúlicas ou cabos elétricos fiquem soltos no 

conjunto. Sempre a prenda em locais onde não causem acidentes. 

• Mantenha sempre na horizontal o “macaco” mecânico quando a máquina 
estiver acoplada ao trator. 

• PERIGO! Tenha cuidado especial no transporte do equipamento. Efetuar 

curvas ou subir encostas, só em baixa velocidade e usando um lento raio 

longo de giro do conjunto. Superfícies lisas ou irregulares também 

necessitarão de maior lentidão no transporte. 

1.5 Segurança e Manutenção 

• PERIGO! A pessoa ou equipe que está tratando da manutenção deve estar 

atenta aos arredores da máquina evitando que outras pessoas, mesmo que 

de boa intenção, estejam alterando as regras de segurança já implantadas. 

• Controle de risco e prevenção de acidentes depende da consciência, 

preocupação, prudência e adequado treinamento do pessoal envolvido na 

operação, transporte, manutenção e armazenamento da máquina. 

Nunca faça nenhum reparo ou alteração, mesmo que parcial, em nenhum 

componente da máquina. 

2.0 Aplicação do Equipamento 

• O misturador foi projetado apenas para tarefas em propriedades rurais. 

• O vagão MTR é um misturador tipo horizontal, que possui um rotor que 
promove a mistura de elementos que compõe uma dieta (alimentos 
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volumosos, minerais, rações, etc.). A mistura é levada no sentido longitudinal 

por helicóides, que ficam posicionados em paralelo ao rotor. 

• O tempo de mistura varia de 2 a 4 minutos, vai de acordo com a composição 
total da ração. 

• A principal aplicação do vagão MTR, é na preparação da ração, onde o 

volumoso, é composto basicamente de silagem, cana de açúcar, ou feno 

picado com o tamanho máximo de 3 cm, e sua proporção não pode 

ultrapassar 80% da total. 

• NÃO É RECOMENDADO o uso de alimentos volumosos, com tamanho maiores 

que 3cm. 

• Não exceda a capacidade máxima de quilos indicada no equipamento e 

também no manual de operação, a sobrecarga causará danos irreversíveis na 

máquina. 

• O peso do trator deve ser maior que o peso máximo da máquina carregada. 

• A capacidade máxima de carga foi com base em uma densidade de mistura de 
500 kg/m3. 

• Não operar com trator de menor potência indicada neste manual, o 

equipamento estará sujeito a quebra, devido a “trancos” na partida, além de 
danificar a embreagem do seu trator. 

2.1 Requisitos Básicos do Trator 

• Bomba hidráulica com vazão mínima de 16 litros/minuto a 2.000 rpm no 
motor. 

• Pressão máxima da válvula hidráulica: 120 bar. 
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2.2 Montagem da Máquina no Trator 

Para ajudá-lo a montar seu novo MTR ao seu trator seguem instruções e 
informações gerais. Quando necessário você pode obter informações junto ao 

nosso departamento técnico através de telefone ou e-mail. 

Esta publicação contém informações gerais não especificamente de seu trator, 

mas, em conexão com imagens, oferece-lhe algum auxílio valioso. Por favor, leia 

atentamente. 

O engate da máquina ao trator foi projetado para tratores com configurações 

padrão, do tipo universal. 

• Atenção: use sempre chaves apropriadas para montar e desmontar a máquina 
no trator. Evite fortes marteladas e sempre use equipamentos de segurança 

apropriados. 

Após o engate, o macaco mecânico de ajuste de altura da máquina deverá ser 
recolhido para a posição horizontal. Use o pino de trava e acople o contra pino 

assegurando que o mesmo não se solte durante a operação ou percurso. 

2.3 Aclopamento do Eixo Cardan 

Acople o eixo cardan a tomada de potência do trator observando a perfeita fixação 

e de forma que os garfos internos não fiquem invertidos. Observe a figura. 

Se necessário corte a haste fêmea, macho e a capa de proteção de forma que reste 

aproximadamente 5cm sem encaixar. Observe a figura. 
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2.4 Engate do Sistema Hidráulico 

O sistema hidráulico da máquina já segue pronto e testado. Apenas conecte as 

duas pontas das mangueiras hidráulicas nas entradas e saídas do sistema 

hidráulico do trator, essa conexão é pelo sistema de aperto rápido e não necessita 
de ajustes.Não há posição definida, faça como melhor convier. Tenha certeza de 

que as mangueiras estão firmemente acopladas. 

3.0 Introdução à Operação 

Este equipamento é projetado com cuidado e construído com materiais de 

qualidade por trabalhadores qualificados. Montagem adequada, manutenção e 

práticas operacionais, conforme descrito neste manual, vão ajudar o proprietário, 

o operador e mecânico a obter a satisfação da compra do produto. 

O objetivo deste manual é familiarizar, instruir e treinar. Nele contem informações 

de montagem correta da máquina. A seção de peças é elaborada de forma prática 

e fornece montagem explodida, parte por parte, com desenhos de cada 

componente ilustrando cada peça e o código de peça correspondente. 

O uso cuidadoso e manutenção correta salva reparos e interrupções dispendiosas 
no trabalho. Operação e manutenção descritas nas seções do manual treina toda 

a equipe como trabalhar com a máquina corretamente. 
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Antes de utilizar a máquina leia atentamente o manual, compreenda 

completamente as mensagens e instruções de segurança, e saiba como operar 

corretamente  a máquina e trator. 

3.1 Verificações Pré Operação 

1. O chassi da máquina está perfeitamente acoplado a barra de engate do trator 

com pino e contra pino. 

2. O cardan está firmemente fixado no trator e máquina. 

3. As mangueiras hidraúlicas estão devidamente conectadas ao trator e se a 

porta de descarga está fechada totalmente. 

4. Os cabos elétricos estão conectados ao sistema elétrico do trator. 

5. Se não há nenhum excedente de cabos ou mangueiras a ponto de “enroscar” 

em partes móveis ou durante o percurso. 

6. Se não há nenhum corpo estranho ou animal próximo ou debaixo da máquina 
ou no interior da câmara de mistura (caçamba). 

7. Se o macaco de ajuste de altura da máquina está travado na posição 

horizontal e com a “manivela” para cima. 

8. Os pneus se encontram com a pressão ideal para o trabalho. 

9. Verificar o nível do oléo da caixa de transmissão, localizada na parte dianteira 

no modelo 4.0 e traseira nos modelos 6.0 e 8.0. 

3.2 Operação 

Todo operador terá que estar perfeitamente familiarizado com o conjunto da 

máquina/trator. Acionar o equipamento sem carga é bem útil para a observação 

e tirar qualquer dúvida do operador. 

• A rotação de trabalho na TDP, não deve ser superior a 540 rpm. 

• Não trabalhar com o trator abaixo da potência mínima indicada, pois isso 

prejudica a máquina, estando sujeita a “trancos” e danifica a embreagem do 
trator. 
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O vagão deverá ser carregado a distância e jamais pela plataforma sobre o chassi. 

Normalmente são carregados com tratores providos de pás carregadeiras ou por 

rosca transportadora. Direcione o braço do indicador de carga a seu critério para 

melhor visualização. Apenas pequenas quantidades de materiais (remédios, 

núcleos, etc.) poderão ser carregados utilizando a escada, nunca para pesos acima 

de dez quilos. O carregamento manual desses ingredientes é de total 

responsabilidade dos usuários. Tenha máxima segurança. 

 

Ligue o trator, e acione a tomada de força “TDP”, aumente gradativamente a 
velocidade até que atinja a rotação de 540 rpm na TDP, lembrando que pela 

variedade de marcas e modelos, cada trator tem sua rotação indicada para que 

atinja esta rotação na TDP. 

Deixe a máquina em funcionamento para o início do carregamento. 
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Ingredientes úmidos e viscosos demoram um pouco mais para ser incorporado à 

mistura. Caso ocorram prolongue o tempo da mesma. 

Nunca utilize esse equipamento para mistura de materiais com fibras a partir de 

8cm. 

Respeite sempre a carga máxima da mistura constante na tabela. 

Faça a mistura de acordo com o tempo necessário para cada receita. 

Transporte longo, pode compactar o material dentro da caçamba, sempre 

transporte com o rotor em movimento, mas lembre-se de que curvas acentuadas 

podem forçar o eixo cardan e até mesmo ocorrer a quebra do mesmo, faça curvas 

abertas e sempre respeite o ângulo máximo de 15° graus do eixo cardan. 

Alinhe a bica de descarga do equipamento ao local desejado, abra a bica na altura 

necessária, aumente a rotação novamente até 540 rpm na “TDP”, abra a porta do 

compartimento e então saia executando a distribuição conforme necessário. 

Regule a abertura da tampa, de acordo com a necessidade de caída do produto a 
cada trato, isto poderá ser realizado através do indicador de abertura da tampa. 

Ao término da descarga, feche a porta, diminua a rotação, e levante novamente a 

bica de descarga, lembre-se, tome sempre cuidado com passagens estreitas se a 

mesma estiver aberta, isto poderá ocasionar dano ao equipamento. 

Lembrete: Evite que materiais ou misturas se mantenham dentro da máquina de 
um dia para o outro. Podem ocorrer danos  no equipamento ao reinício dos 

trabalhos, principalmente no pino da ruptura do eixo cardan devido a 

compactação. 
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4.0 Engate ao Trator 

A máquina totalmente carregada deve ser aclopada a um trator suficientemente 
pesado para garantir a estabilidade do reboque e freadas. 

Respeite a legislação do trânsito em estradas públicas. 

1. Depois de o vagão ter sido engatado ao trator, acione o freio de mão do trator, 
desligue a ignição do trator e retire as chaves do contato. 

2. Verifique se o vagão está corretamente engatado no trator. 

3. Verifique se as proteções estão fixadas firmemente. 

4. Ligue os cabos elétricos. 

5. Acople as mangueiras hidraúlicas nas respectivas tomadas hidráulicas do 
trator. Antes verifique se não há nenhuma sujeira nas partes machos e fêmeas 

das mangueiras e do engate do trator. 

6. Mude a posição do macaco mecânico de elevação do chassi para a posição 

horizontal, deixando a manivela de ajuste para cima. 

7. Conecte corretamente o eixo cardan e prenda as correntes de proteção ao 

trator. 

8. Ao acionar novamente o motor do trator, verifique os freios se estão 

funcionando normalmente. 

9. Evite curvas acentuadas nas manobras. 

4.1 Bloqueio da Mistura 

Embora raramente, pode ocorrer bloqueio na câmara de mistura e pode ser 

necessário o desbloqueio manual removendo esse material. 

1. Desligue o motor do trator e retire a chave de contato. 

2. Desconecte o eixo cardan da tomada de potência. 

3. Desengate o vagão do trator e retire o material causador do bloqueio. 
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5.0 Estacionamento do Vagão 

Durante a “entre safra” é importante que o vagão esteja totalmente limpo 
evitando ataque corrosivo. 

O terreno de estacionamento deve ser bem firme e plano para suportar o peso da 

máquina e principalmente sob o apoio do macaco mecânico. Uma placa de 

madeira nesse local ajudará no apoio, nesses casos. 

Antes de desacoplar o vagão do trator, as rodas deverão ser calçadas para evitar 

a movimentação e acidentes. 

Confira as etapas do procedimento do estacionamento: 

1. A porta de descarga deverá estar totalmente fechada. 

2. Desligue o motor do trator. 

3. Calce as rodas dos dois lados. Cunhas de madeira ou similar poderão ser 

utilizados. 

4. Altere a posição do macaco mecânico para a posição vertical. 

5. Desconecte o eixo cardan da tomada de potência e coloque-o no suporte. 

6. Desconecte as mangueiras hidraúlicas e coloque-as ao respectivo suporte. 

Não permita que as ponteiras de engate rápido toque ao chão. 

7. Desligue os cabos elétricos e recolha-os em posição protegida. 

8. Através do macaco mecânico bem apoiado, eleve o chassi da máquina até 

notar que já é possível o desengate da máquina. 

Obs: Ao reacoplar a máquina para o trabalho, todas as operações deverão ser 

refeitas na ordem inversa. 

• Sempre desligue o motor do trator e tire a chave do contato antes de efetuar 

qualquer operação de manutenção na máquina. 

• Sempre calce as rodas do vagão antes de qualquer operação de manutenção. 

• Ao concluir qualquer manutenção na máquina, reaclope as proteções e baixe 

a porta de descarga. 
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• Óleos usados descartados da manutenção deverão ser eliminados de acordo 

com a legislação local. 

6.0 Processo de Verificação Semanalmente 

• Verificar a folga das correntes que não deve ultrapassar 30mm. 

• Esticar a corrente cada 100 horas de trabalho. 

 
• Ao iniciar o procedimento de regulagem das correntes, desligue a máquina. 

• Regule a corrente através dos esticadores se a mesma estiver folgada. 

• Uma redução das correntes poderá ser realizada se os esticadores chegarem 

ao final do curso, encurtando-a e obtendo a opção de ajustes nos esticadores 
novamente. 

6.1 Processo de Verificação a cada 120 horas de Trabalho 

• Substitua o óleo da caixa de transmissão. (Óleo SAE 90 API GL-4 

aproximadamente 18 litros) 

• Ajuste as folgas dos rolamentos dos cubos das rodas e lubrifique os cubos. 

• A folga dos rolamentos é percebida pela movimentação manual da roda para 

frente e para trás. Se ocorrer, aperte a porca de ajuste até a eliminação da 

folga. Recoloque o contra pino e lubrifique abundantemente com graxa. 
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• Recoloque a tampa do cubo. 

7.0 Substituição das Células de Carga 

Nunca se posicione embaixo do vagão se ele não estiver totalmente seguro. 

1. Levante um pouco a caçamba no local onde se encontra a célula. 

2. Desmonte a porta célula superior retirando os parafusos que prendem a 

célula à porta célula. 

3. Remova a célula danificada e monte a nova célula. 

4. Efetue a remontagem na ordem inversa. 

8.0 Pneu Danificado 

1. Em zona inadequada, conduza a máquina para uma posição mais plana. 

2. Engate o freio de mão, desligue o motor do trator e retire as chaves do 

contato. 

3. Calce firmemente as rodas do vagão no pneu não furado. 

4. Solte ligeiramente as porcas da roda utilizando ferramentas adequadas. Não 

improvise. 

5. Coloque um macaco embaixo do chassi em local seguro, na travessa traseira 

e levante o conjunto. 

6. Retire totalmente as porcas da roda e a própria roda com o pneu. 

7. Efetue o conserto e faça a operação inversa. 

9.0 Características Técnicas 

MTR 4.0 6.0 8.0 

Capacidade (M  )3 4 6 8 

Tempo de mistura (min) 4 a 5 4 a 5 4 a 5 

Pneus 400/60x15.5 400/60x15.5 500/60x22.5 

Peso aproximado (kg) 2.850 3.570 4.200 
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Potência do Trator (TDP) (CV) 60 60 85 

10.0 Tabela Referencial de Calibragem de Pneus 

Medida do Pneu PSI (Lbs/pol ) Bar 

11L - 15 50 3,5 

400/60x15.5 52 4,5 

500/60x22.5 42 3,0 

7.50-16 (10/12/14 lonas) veicular 60 5,0 

7.50-16 (8 lonas) agrícola 50 3,5 

7.50-16 (10 lonas) agrícola 60 5,0 
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em  

MODELOS 
MTR 

   DIMENSÕES    

“A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “H” 

4.0 4,50 2,80 0,92 1,50 2,20 1,82 2,40 2,25 
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6.0 5,20 3,50 1,85 1,70 2,25 1,90 2,45 2,32 

8.0 6,20 4,50 - 1,70 2,25 1,90 2,45 2,32 

12.0 Partes Principais do MTR 

 

4. Capo do Sistema de Transmissão/Redução 

5. Caçamba 

6. Bica de Descarga (Opcional) 

7. Rosca Misturadora Superior 

8. Rosca Misturadora Inferior 

 .   
 .   
 .   
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9. Conjunto Rotor/Batedor 

10. Ganchos para Içamento 

Obs: Para eventual troca de óleo do Sistema de Transmissão (item  

4) da figura acima, usar óleo SAE 90 API GL-4 18 litros 

13.0 Regulagem da Bica de Descarga 

A função desta seta de escala de regulagem de 1 a 5 (figura abaixo), é facilitar o 

operador a alinhar a velocidade de trabalho ao volume de descarga da esteira, 
abrindo ou fechando a comporta através do respectivo cilindro. 
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14.0 Identificação dos Pontos de Lubrificação 

• Guarde sempre seu equipamento em local adequado e protegido de 

intempéries, deixando-o limpo, lubrificado e pulverizado com óleo 

lubrificante (figuras abaixo). 

• Recomendamos limpeza semanal completa na máquina. 

• Após lubrificado, recoloque as proteções do equipamento. 
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Obs: 

• Para limpeza ou qualquer tipo de manutenção, o equipamento deverá 

encontrar-se desligado. 

• Utilizar Graxa Multipurpose . 

• Lubrificar a cada 15 horas de trabalho. 

 

 .   
 .   
 .   
 .   
 .   
 .   
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14.1 Limpeza 

 

Portinholas de Limpeza “A”. 

A função destas 2 portilholas é de: saída de água, produtos de limpeza e detritos 

de dentro da caçamba durante a limpeza (lavagem) da mesma. 

Repare na vista em detalhe que não é necessário a remoção da mesma, basta 

afrouxar os parafusos que o próprio peso das portilholas as colocarão na posição 

aberta, como mostra a figura acima. 

Terminada a limpeza retornar a portilhola na posição fechada e apertar os 

parafusos. Lembrando que se esta estiver aberta quando o equipamento estiver 

trabalhando ocorrerá o vazamento de produto proveniente da mistura. 



 

MTR 4.0 6.0 8.0 31 

Manual de Operações MISTURADOR TOMBADOR 

15.0 Sistema Eletrônico de Pesagem 

A instalação elétrica do equipamento deve ser feita por um eletricista capacitado 
e obrigatoriamente ligada diretamente na bateria do trator, e não em qualquer 

outro componente. 

Se esta ligação for efetuada em qualquer outro ponto do trator, no alternador, por 

exemplo, pode acarretar uma sobrecarga no sistema elétrico do equipamento, 
causando a queima dos componentes. 

A não observância destes procedimentos, acarretará na perda da garantia. 

15.1 Células de Carga 

Não requerem manutenção e devem ser trocadas no caso de funcionamento 
incorreto. 

Para verificar o funcionamento, devem ser conectadas no monitor, uma por vez, 

para observar o peso indicativo; ao desconectar a célula falhada, não ocorrerá 

variação no peso. Cada célula deve ser reconectada antes de remover a seguinte. 

A célula falhada deve ser substituída. 

Observar que a célula tem o lado de montagem indicado por um adesivo próprio 

observando o lado de apoio. 

Caso a montagem ocorra de forma invertida, a indicação de peso será negativa. 

Os cabos devem ser devidamente acondicionados e protegidos para evitar 

rompimento ou danos permanentes. 
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15.2 Balança Eletrônica 

Não requer manutenção exceto os cuidados normais para um equipamento 
eletrônico. 

Manter ajustado o suporte articulado e cuidar para não esticar ou danificar os 

cabos. Pode ser removido eventualmente, desconectando-se os cabos. 

No caso de ocorrer umidade nos terminais, efetuar a limpeza e secagem. 

No caso de falha  de funcionamento, deve ser enviado a fábrica para reparação. 

Para alimentação, devem ser usadas somente baterias de 12 volts (trator). 

Controlar o cabo de carga ao monitor e conectar a buzina. Controlar o cabo de 

carga na bateria do trator, terminal vermelho positivo. 

Antes de efetuar alguma solda no equipamento, desconectar a bateria e as células 

de carga. 

Não roçar ou tocar a máquina ou trator em fios ou cercas elétricas. 

Obs: A balança eletrônica possui um manual próprio do fabricante que vai junto 
com o MTR. Recomendamos a leitura deste para maiores informações e 

operação do equipamento (Figura ao lado). 
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• Certifique se o seu modelo de carregador possui a chave com as opções de 

110=220, a chave normalmente esta localizada na traseira do corpo do 
carregador. Coloque a chave na posição conforme a voltagem do local. 

• Caso o seu carregador não possua a chave citada acima, isto indica que o 

mesmo é bi volt, não sendo necessário naturalmente o procedimento citado. 

• Recomenda-se que a primeira carga seja de aproximadamente 12 horas. 

• Nas cargas subsequentes em média 6 horas, evite longos períodos de carga, 

superiores a 24 horas por exemplo, pois a mesma em excesso pode diminuir 

a vida útil da bateria. 

• Quando o carregador não estiver sendo utilizado desligue-o da tomada. 
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Para carregar a bateria proceda na seguinte maneira: 

• Desconecte o cabo que interliga o indicador de pesagem a bateria. 

• Conecte as garras (jacaré) interligando carregador a bateria. 

• Observar a polaridade das mesmas, ou seja, positivo com positivo e negativo 
com negativo. Estas indicações aparecem na bateria e na garra (jacaré). 

• Agora sim, conectar a tomada a rede de energia. 

• Para evitar a queima do indicador de pesagem proveniente de uma sobre 

carga de energia, recomenda-se retirar a bateria da máquina para carrega-la. 

Obs: o carregador de bateria não acompanha o equipamento. 
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Catálago de Peças 

16.0 Conjunto Chassi x Rodagem Simples 1 Eixo 
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16.0 Conjunto Chassi x Rodagem Simples 1 Eixo 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.8010 Engate Boca de Lobo 1 PÇ. 

2 MT.8011 Porca Castelo 3/4” 1 PÇ. 

3 MT.8012 Contrapino 1/4”x2” 3 PÇS. 

4 MT.8013 Macaco do Chassi 1 PÇ. 

5 MT.8014 Eixo da Roda MTR 2 PÇS. 

6 MT.8015 Retentor 0517 2 PÇS. 

7 MT.8016 Rolamento 39585/20 2 PÇS. 

8 MT.8017 Cubo da Roda MTR 2 PÇS. 

9 MT.8018 Graxeira Reta 1/2” BSP 2 PÇS. 

10 MT.8019 Parafuso Cravo 3/4”x2” UNF 12 PÇS. 

11 MT.8020 Rolamento 33114 2 PÇS. 

12 MT.8021 Arruela de Encosto 2 PÇS. 

13 MT.8022 Porca Cônica 1”x1”1/2” 2 PÇS. 

14 MT.8023 Roda Aro 13x15.5 2 PÇS. 

15 MT.8024 Calota do Cubo 2 PÇS. 
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16 MT.8025 Porca 3/4” UNF 12 PÇS. 

17 MT.8026 Pneu sem Câmera 400/60-15.5 2 PÇS. 

18 MT.8027 Estrutura do Chassi 1 PÇ. 

19 MT.8028 Aruela Fix. do Eixo da Roda 2 PÇS. 

20 MT.8029 Paraf. Sextavado 5/8”x1”1/4” 2 PÇS. 
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17.0 Conjunto Chassi x Rodagem Tandem 
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17.0 Conjunto Chassi x Rodagem Tandem 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.9010 Engate Boca de Lobo 1 PÇ. 

2 MT.9011 Porca Castelo 3/4” 1 PÇ. 

3 MT.9012 Contrapino 1/4”x2” 5 PÇS. 

4 MT.9013 Macaco do Chassi 1 PÇ. 

5 MT.9014 Eixo Tandem 2 PÇS. 

6 MT.9015 Pino Fixação Molejo 2 PÇS. 

7 MT.9016 Retentor 0517 4 PÇS. 

8 MT.9017 Rolamento 39585/20 4 PÇS. 

9 MT.9018 Cubo da Roda MTR 4 PÇS. 

10 MT.9019 Rolamento 33114 4 PÇS. 

11 MT.9020 Arruela de Encosto 4 PÇS. 

12 MT.9021 Graxeira Reta 1/2” BSP 4 PÇS. 

13 MT.9022 Parafuso Cravo 3/4”x2” UNF 24 PÇS. 

14 MT.9023 Porca Cônica 1”x1”1/2” 2 PÇS. 

15 MT.9024 Calota do Cubo 4 PÇS. 

16 MT.9025 Roda Aro 13x15.5 4 PÇS. 

17 MT.8025 Porca 3/4” UNF 24 PÇS. 

18 MT.9027 Pneu sem Câmera 400/60-15.5 4 PÇ. 

19 MT.9028 Estrutura do Chassi 1 PÇ. 
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18.0 Conjunto da Caçamba 

 
18.0 Conjunto da Caçamba 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 
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1 MT.1210 Paraf. Sext. 3/8”x1” 6 PÇS. 

2 MT.1211 Arruela 3/8” 6 PÇS. 

3 MT.1212 Tampa da Saída de Líquidos 2 PÇS. 

4 MT.1213 Paraf.  Allen 3/4”x2” UNC 8 PÇS. 

5 MT.1214 Porca Sextavada 3/8” 10 PÇS. 

6 MT.1215 Estrutura da Caçamba 4.0 1 PÇ. 

7 MT.1216 Estrutura da Caçamba 6.0/ 8.0 1 PÇ. 

7 MT.1217 Caixa de Proteção do Indicador 1 PÇ. 

8 MT.1218 Paraf. Sext. 5/16”x1” 8 PÇS. 

9 MT.1219 Travessa de Proteção do Rotor 2 PÇS. 

10 MT.1220 Paraf. Sext. 3/8”x1”1/4” 2 PÇS. 

11 MT.1221 Escada da Caçamba 1 PÇ. 
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19.0 Transmissão Inferior 
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19.0 Transmissão Inferior 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.6010 Cardan de Acionamento 1 PÇ. 

2 MT.6011 Paraf. Sext. 3/8”x3/4” 8 PÇS. 

3 MT.6012 Coifa TDP 4 PÇS. 

4 MT.6013 Porca Sextavada 3/4” 8 PÇS. 

5 MT.6014 Paraf. Sext. 3/4”x2” 8 PÇS. 

6 MT.6015 Mancal UCF 209 2 PÇS. 

7 MT.6016 Eixo do Cardan 1 PÇ. 

8 MT.6017 Chapa de Proteção Cardan 1 PÇ. 

9 MT.6018 Paraf. Sext. 5/16x1/2” 8 PÇS. 

10 MT.6019 Cocho do Rotor 1 PÇ. 
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20.0 Conjunto Transmissão 
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20.0 Conjunto Transmissão 6.0 e 8.0 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.5010 Mola 9 Espiras 3 PÇS. 

2 MT.5011 Tirante Esticador da Corrente 3 PÇS. 

3 MT.5012 Contrapino 3/16”x2” 3 PÇS. 

4 MT.5013 Esticador de Corrente 3 PÇS. 

5 MT.5014 Bucha de Nylon 3 PÇS. 

 MT.5015 6.0 Conj. Eng. (Z-42 P1”) C/ (Z-13 P1.1/4”)  

6 MT.5015 8.0 Conj. Eng. (Z-40 P1.1/4”) C/ (Z-15 

P1.1/4”) 

1 PÇ. 

7 MT.5016 ArruelaTrava 2 PÇS. 

8 MT.5017 Paraf. Sext. 3/8x30 2 PÇS. 

9 MT.5018 Paraf. Allen 1/2”x30 6 PÇS. 

10 MT.5019 Corrente ASA 80 3,7m 1 PÇ. 

11 MT.5020- 6.0 Conj. Eng. (Z-18 P1”) C/ (Z-57 P1”) 1 PÇ 

11 MT.5020 - 8.0 Conj. Eng. (Z-15 P1.1/4”) C/ (Z-57 P 

1.1/4”)  
1 PÇ. 

12 MT.5021 Corrente ASA 100 3,45m 1 PÇ. 

13 MT.5022 ArruelaTrava 1 PÇ. 

14 MT.5023 Paraf. Sext. 1/2”x40 1 PÇ. 

15 MT.5024 Corrente ASA 80 1,8m 1 PÇ. 

15 MT.5024 Corrente ASA 100 1,9m 1 PÇ. 

16 MT.5025 Anel de Trava E-80 2 PÇS. 

17 MT.5026 Retentor 40x80x10 1 PÇ. 

19 MT.5028 Cubo de Acionamento 1 PÇ. 

20 MT.5029 Eixo de Entrada 1 PÇ. 

22 MT.5031 Chaveta 1/2”x50 1 PÇ. 

23 MT.5032 Rolamento 6208 R-R6208 2 PÇS. 
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25 MT.5034 Engrenagem Z-11 P1” 1 PÇ. 

26 MT.5035 Arruela Trava 1 PÇ. 

27 MT.5036 Paraf. Sext. 1/2”x40 1 PÇ. 

28 MT.5037 Paraf. Sext. 1/2”x40 Rosc. Esc. 1 PÇ. 

29 MT.5038 6.0 Engrenagem Z-82 P1.1/4” 1 PÇ. 

29 MT.5038 8.0 Engrenagem Z-100 P1.1/4” 1 PÇ. 

30 MT.5039 Arruela 1/2” 1 PÇ. 

31 MT.5040 Cubo da Eng. Rotor 1 PÇ. 

32 MT.5041 Porca 1/2 UNC 1 PÇ. 
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21.0 Conjunto Rotor 
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21.0 Conjunto Rotor 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.1010 Paraf. Sextav. 5/8”x2”1/2” UNF 16 PÇS. 

2 MT.1017 Mancal UCF 214 1 PÇ. 

3 MT.1012 Porca Sextavada 5/8” UNF 16 PÇS. 

4 MT.3014 Eixo Chav. Dianteira do Rotor 1 PÇ. 

4 MT.3015 Eixo Estr. Dianteira do Rotor 1 PÇ. 

5 MT.3016 Rotor Principal de Mistura 6.0 1 PÇ. 

5 MT.3017 Rotor Principal de Mistura 8.0 1 PÇ. 

6 MT.3018 Eixo Chav. Traseiro do Rotor 1 PÇ. 

6 MT.3019 Eixo Estr. Traseiro do Rotor 1 PÇ. 

7 MT.3020 Porca Sextavada 1” UNF 4 PÇS. 

8 MT.3010 Mancal DN 80 1 PÇ. 

9 MT.3021 Paraf. Sextav. 1”x3” UNF 4 PÇS. 
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22.0 Estrutura do Rotor 
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22.0 Estrutura do Rotor 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.4010 Batedor Misturador 6.0 3 PÇS. 

1 MT.4011 Batedor Misturador 8.0 3 PÇS. 

2 MT.4012 Paraf. Sextav. 9/16”x5”1/2” UCF 6 PÇS. 

3 MT.4013 Eixo Trava da Mola 6 PÇS. 

4 MT.4014 Mola Compressão JM-2639 6 PÇS. 

5 MT.4015 Porca Sextavada 9/16” UNF 6 PÇS. 

6 MT.4016 Porca Sextavada M10 54 PÇS. 

7 MT.4017 Raspador de Nylon Maior 4.0 6 PÇS. 

7 MT.4018 Raspador de Nylon Maior 6.0 6 PÇS. 

7 MT.4019 Raspador de Nylon Maior 8.0 6 PÇS. 

7 MT.4020 Chapa Fix. Raspador Maior 4.0 6 PÇS. 

8 MT.4021 Chapa Fix. Raspador Maior 6.0 6 PÇS. 

8 MT.4022 Chapa Fix. Raspador Maior 8.0 6 PÇS. 

9 MT.4023 Paraf. Allen M10x30 54 PÇS. 

10 MT.4024 Raspador de Nylon Menor 6 PÇS. 

11 MT.4025 Chapa Fix. Raspador Menor 6 PÇS. 

12 MT.4025 Tubo e Flange Rotor 6.0 1 PÇ. 

12 MT.4027 Tubo e Flange Rotor 8.0 1 PÇ. 
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23.0 Rosca Inferior 
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23.0 Rosca Inferior 6.0 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.1010 Paraf. Sextav. 5/8”x2”1/2” UNF 20 PÇS. 

2 MT.1011 Mancal UCF 212 1 PÇ. 

3 MT.1012 Porca Sextavada 5/8” UNF 20 PÇS. 

4 MT.1013 Eixo Chav. Dianteiro das Roscas  1 PÇ. 

5 MT.1014 Rosca Superior Completa 4.0 1 PÇ. 

5 MT.1015 Rosca Superior Completa 6.0 1 PÇ. 

5 MT.1016 Rosca Superior Completa 8.0 1 PÇ. 

6 MT.1017 A Eixo Chav. Traseiro das Roscas Ø70 1 PÇ. 

7 MT.1018 Chaveta 5/8”x70 1 PÇ. 

8 MT.1019 A Mancal UCF 214 1 PÇ. 
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23.0 Rosca Inferior 8.0 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.1010 Paraf. Sextav. 5/8”x2”1/2” UNF 20 PÇS. 

2 MT.1011 Mancal UCF 212 1 PÇ. 

3 MT.1012 Porca Sextavada 5/8” UNF 20 PÇS. 

4 MT.1013 Eixo Chav. Dianteiro das Roscas 1 PÇ. 

5 MT.1014 Rosca Superior Completa 4.0 1 PÇ. 

5 MT.1015 Rosca Superior Completa 6.0 1 PÇ. 

5 MT.1016 Rosca Superior Completa 8.0 1 PÇ. 

6 MT.1017 B Eixo Chav. Traseiro das Roscas Ø80 1 PÇ. 

7 MT.1018 Chaveta 5/8”x70 1 PÇ. 

8 MT.1019 B Mancal UCF 216 1 PÇ. 
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24.0 Rosca Superior 
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24.0 Rosca Superior 6.0 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.1010 Paraf. Sextav. 5/8”x2”1/2” UNF 20 PÇS. 

2 MT.1011 Mancal UCF 212 1 PÇ. 

3 MT.1012 Porca Sextavada 5/8” UNF 20 PÇS. 

4 MT.1013 Eixo Chav. Dianteiro das Roscas 1 PÇ. 

5 MT.1014 Rosca Superior Completa 4.0 1 PÇ. 

5 MT.1015 Rosca Superior Completa 6.0 1 PÇ. 

5 MT.1016 Rosca Superior Completa 8.0 1 PÇ. 

6 MT.1017 A Eixo Chav. Traseiro das Roscas Ø70 1 PÇ. 

7 MT.1018 Chaveta 5/8”x70 1 PÇ. 

8 MT.1019 A Mancal UCF 214 Ø70 1 PÇ. 
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24.0 Rosca Superior 8.0 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.1010 Paraf. Sextav. 5/8”x2”1/2” UNF 20 PÇS. 

2 MT.1011 Mancal UCF 212 1 PÇ. 

3 MT.1012 Porca Sextavada 5/8” UNF 20 PÇS. 

4 MT.1013 Eixo Chav. Dianteiro das Roscas 1 PÇ. 

5 MT.1014 Rosca Superior Completa 4.0 1 PÇ. 

5 MT.1015 Rosca Superior Completa 6.0 1 PÇ. 

5 MT.1016 Rosca Superior Completa 8.0 1 PÇ. 

6 MT.1017 A Eixo Chav. Traseiro das Roscas Ø80 1 PÇ. 

7 MT.1018 Chaveta 5/8”x70 1 PÇ. 

8 MT.1019 A Mancal UCF 216 1 PÇ. 
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25.0 Capo de Transmissão 
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25.0 Capo de Transmissão 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.7010 Corrente 3/16” 1 PÇ. 

2 MT.7011 Paraf. Sext. 3/8”x1” 3 PÇS. 

3 MT.7012 MTR.02.G-10 2 PÇS. 

4 MT.7013 Porca 3/8” Parlock 3 PÇS. 

5 MT.7014 Puchador do Capô 1 PÇ. 

6 MT.7015 Paraf. Sext. 1/4x1” 2 PÇS. 

7 MT.7016 Maçaneta 1 PÇ. 

8 MT.7017 Tampa do Capô 1 PÇ. 

9 MT.7018 Paraf. Sext. 3/8”x3/4” 13 PÇS. 

10 MT.7019 Fechamento do Capô 1 PÇ. 

11 MT.7020 Tampa da Corrente 1 PÇ. 
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26.0 Bica de Descarga 
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26.0 Bica de Descarga 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.1110 Pino do Cilindro da Comporta 4 PÇS. 

2 MT.1111 Contrapino 3/16”x2” 6 PÇS. 

3 MT.1112 Paraf. Sext. 7/16”x1” 4 PÇS. 

4 MT.1113 Arruela 7/16” 4 PÇS. 

5 MT.1114 Porca Sextavada 7/16” 4 PÇS. 

6 MT.1115 Suporte Sup. do Pistão Esquerdo 1 PÇ. 

7 MT.1116 Suporte Sup. do Pistão Direito 1 PÇ. 

8 MT.1117 Comporta MTR 1 PÇ. 

9 MT.1118 Contrapino 3/16”x1”1/2” 2 PÇS. 

10 MT.1119 Pino Articulador 3/4”x890 1 PÇ. 

11 MT.1120 Paraf. Francês 5/16”x1” 11 PÇS. 

12 MT.1121 Articulador da Bica 1 PÇ. 

13 MT.1122 Arruela 5/16” 11 PÇS. 

14 MT.1123 Porca Sextavada 5/16” 11 PÇS. 

15 MT.1124 Cinta Fix. Borracha 1 PÇ. 
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27.0 Circuito Hidraúlico Bica de Descarga 
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27.0 Circuito Hidraúlico Bica de Descarga 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.1410 Cond. Vedação  4 PÇS. 

2 MT.1411 Mangueira de 1/2” Cilindro 4 PÇS. 

3 MT.1412 Fixador Mangueiras  3 PÇS. 

4 MT.1413 Conexão Xaetum 15x1/2” BSP 4 PÇS. 

5 MT.1414 Cilindro da Comporta 2 PÇS. 
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28.0 Sistema Eletrônico de Pesagem 1 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.1310 Indicador de Pesagem 1 PÇ. 

2 MT.1311 Cabo de Energia 1 PÇ. 

3 MT.1312 Bateria 60A 1 PÇ. 

4 MT.1313 Célula de Medição 4 PÇS. 

5 MT.1314 Cabo Medidor 4 PÇS. 

6 MT.1315 Caixa de Junção 1 PÇ. 
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29.0 Sistema Eletrônico de Pesagem 2 
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29.0 Sistema Eletrônico de Pesagem 2 

REF. CÓDIGO NOME QUANT. 

1 MT.1310 Indicador de Pesagem 1 PÇ. 

2 MT.1311 Cabo de Energia 1 PÇ. 

3 MT.1312 Bateria 60A 1 PÇ. 

4 MT.1313 Célula de Medição 4 PÇS. 

5 MT.1314 Cabo Medidor 4 PÇS. 

6 MT.1315 Caixa de Junção 1 PÇ. 
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