
Leia este manual antes de utilizar o produto. A
falha em seguir as instruções e precauções de
segurança pode resultar em lesões graves, morte
ou danos à propriedade. Mantenha este manual
para futura referência.
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Manual do Operador

Este manual se aplica a:

Pitstop Série 1800
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Acionamento Elétrico, a Gás e Hidráulico
Instruções Originais



Recomendamos fortemente que todo o pessoal associado com este equipamento seja treinado nos
procedimentos corretos de operação e segurança exigidos para este produto. Este produto foi projetado e
construído de acordo com normas gerais de engenharia. Outras normas podem ser aplicadas e devem ser
seguidas pelo operador. Utilize a ficha de assinatura abaixo para registrar as revisões iniciais e periódicas deste
manual com tal pessoal.

Data Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador
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1. Introdução
Obrigado por adquirir uma Transportadora de Esteira de Grãos Portátil Batco. Este equipamento
permitirá a operação segura e eficiente quando você ler a seguir todas as instruções contidas neste
manual. Com o cuidado adequado, sua transportadora lhe proporcionará muitos anos de operação
livre de problemas.

Mantenha este manual acessível para consulta frequente e revise-o com os funcionários novos. Um
formulário de assinatura está fornecido no verso da capa para sua conveniência. Se qualquer
informação neste manual não for compreendida ou se você precisar de informações adicionais,
contate seu distribuidor ou revendedor local para assistência.

Este manual deve ser considerado parte do equipamento. Fornecedores de equipamentos novos e de
segunda mão são aconselhados a manter evidências documentais de que este manual foi fornecido
com o equipamento.

1.1. Local do número de série
Sempre forneça a seu revendedor o número de série em sua transportadora (mostrado abaixo) ao solicitar
peças ou serviços ou outras informações. Favor registrar estas informações na tabela abaixo para facilitar a
consulta.

Número do Modelo

Número de Série

Data de Recebimento

1.2. Uso pretendido
A transportadora foi projetada somente para uso em operações agrárias costumeiras e similares. O uso feito de
qualquer outra maneira é considerado como contrário ao uso pretendido. A conformidade com a adesão estrita

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 1. INTRODUÇÃO
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às condições de operação e manutenção é como especificada pela Batco e também constitui elemento essencial
do uso pretendido.

A transportadora deve ser operada, mantida, assistida e reparada apenas por pessoas que têm familiaridade
com suas características particulares e que conheçam os procedimentos de segurança relevantes.

Normas de prevenção de acidentes e todas as outras normas geralmente reconhecidas sobre segurança e
medicina ocupacional devem ser observadas a todo instante.

Quaisquer modificações realizadas na transportadora podem isentar a Batco da responsabilidade por qualquer
dano ou lesão resultante.

A transportadora pode ser usada seguramente com:
• grãos, sementes secas, sementes tratadas ou outros materiais semelhantes.

• fertilizante, quando os procedimentos de operação e limpeza forem seguidos como anotado na seção
Operação.

O uso feito de qualquer outra maneira é considerado como contrário ao uso pretendido e não é coberto pela
garantia.

1.2.1 Uso Indevido
Não utilize a transportadora para:

• transportar materiais que não sejam grãos alimentícios secos de livre fluxo.

• transportar canola ou quaisquer outras sementes oleaginosas

1. INTRODUÇÃO TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP
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2. Segurança
2.1. Símbolos de alerta de segurança e palavras de advertência

Este símbolo de alerta de segurança indica importantes mensagens de segurança contidas
neste manual. Ao ver este símbolo, esteja alerta para a possibilidade de ferimentos ou morte,
leia cuidadosamente a mensagem que segue e informe as outras pessoas.

Palavras de advertência: observe o uso das palavras de advertência PERIGO, ADVERTÊNCIA, CUIDADOe AVISO
com as mensagens de segurança. A palavra de advertência apropriada para cada mensagem foi selecionada
utilizando as definições abaixo como diretriz.

Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará em lesões graves ou
morte.
Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, pode resultar em lesões graves ou
morte.
Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, pode resultar em lesões leves ou
moderadas.
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos
materiais.

2.2. Aspectos gerais de segurança
As informações de segurança na seção de segurança deste manual se aplicam a todas as práticas de segurança.
Informações de aspectos de segurança específicos (como de operação) podem ser encontradas na seção
apropriada.

VOCÊ é responsável pelo uso e manutenção SEGUROS de sua transportadora. VOCÊ deve assegurar que você e
todos os que forem trabalhar nas proximidades da transportadora entendam todos os procedimentos e
informações relacionados à SEGURANÇA contidos neste manual.

Lembre-se, VOCÊ é a chave para a segurança. Boas práticas de segurança não protegem apenas você, mas
também as pessoas ao seu redor. Torne estas práticas uma parte operante de seu programa de segurança.
Todos os acidentes podem ser evitados.

• É de responsabilidade do proprietário, operador e pessoal de manutenção da
transportadora ler e entender TODAS as instruções de segurança, os adesivos de
segurança e manuais e segui-los quando montar, operar ou realizar manutenção no
equipamento.

• Os proprietários devem dar instruções, revisar as informações com funcionários novos e, depois disso,
revisá-las anualmente com todos os funcionários antes de permitir que eles operem a transportadora. Os
usuários e operadores não treinados expõem a si mesmos e as pessoas ao redor a possíveis lesões graves ou
morte.

• A transportadora não deve ser utilizada por crianças.

• Utilize a transportadora apenas para os fins a que se destina.

• Não modifique a transportadora de forma alguma sem a autorização por escrito do fabricante. Modificações
não autorizadas podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e podem afetar a vida útil da
transportadora. Qualquer modificação não autorizada na transportadora anulará a garantia.

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 2. SEGURANÇA
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2.3. Segurança da Esteira Transportadora Móvel

• NÃO pise ou toque na esteira transportadora móvel.

• Desligue a alimentação e faça o procedimento de travamento
e etiquetagem para a ajustar, reparar ou limpar.

2.4. Segurança de Peças Giratórias

• Mantenha o corpo, cabelo e roupas distantes de polias,
esteiras, correntes e rodas dentadas giratórias.

• Não opere a máquina com qualquer uma de suas proteções
removidas ou modificadas. Mantenha as proteções em boas
condições de trabalho.

• Desligue e remova a chave ou faça o procedimento de
travamento e etiquetagem antes de inspecionar ou reparar a
máquina.

2.5. Segurança da Área de Trabalho
• Tenha outra pessoa treinada por perto, que possa desligar a transportadora em caso de acidente.

• A área de trabalho deve ser mantida livre de observadores.

• Mantenha a área de trabalho limpa e livre de sujidade.

2. SEGURANÇA TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP
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Figura 1. Área de Trabalho da Pitstop

CALÇOS DE RODA

ÁREA DE RISCO
MANTENHA 
DISTÂNCIA

RISCO NA ÁREA 
DE ENTRADA 
DA ESTEIRA 

CALÇOS DE RODA

A superfície de caminhada 
está escorregadia? Há algum 
objeto que pode fazer você 
tropeçar?

ATENÇÃO

ATENÇÃO

2.6. Segurança de Proteções

• Instale as proteções para evitar o contato com partes móveis.

• Não opere a transportadora a menos que todas as proteções estejam no lugar.

• Não caminhe ou pise nas proteções.

• Bloqueie a alimentação antes de remover uma proteção.

• Certifique-se de que todas as proteções sejam substituídas após executar manutenção.

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 2. SEGURANÇA
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2.7. Rebocando a Transportadora

• Verifique com as autoridades locais sobre o transporte em vias públicas. Obedeça a todas as
leis e normas aplicáveis.

• Sempre viaje em velocidade segura, nunca ultrapassando 32 km/h (20 mph).

• Reduza a velocidade em superfícies ásperas.

• Não transportar em inclinações maiores de 20°.

• Tenha cuidado ao fazer curvas ou ao encontrar tráfego.

• Certifique-se de que o símbolo VML (veículo de movimento lento) e todas as luzes e
refletores que são exigidos por autoridades locais estejam colocados, limpos e possam ser
vistos por todo o tráfego que ultrapassa ou que vem pela frente.

• Sempre utilize pisca-piscas de alerta de perigo no trator/veículo de reboque ao transportar,
a menos que seja proibido por lei.

• Não permita pessoas sobre a transportadora ou no veículo de reboque durante o
transporte.

• Engate ao veículo usando um pino e retentor adequados. Sempre prenda a(s) correntes(s)
de segurança.

• Coloque atransportadora em posição de transporte antes de se mover em estradas.

2.8. Segurança de Bloqueio e Etiquetagem dos Acionamentos
Inspecione a(s) fonte(s) de alimentação antes de usar e saiba como desligá-la em caso de
emergência. Sempre que for reparar ou ajustar seu equipamento, certifique-se de desligar
a sua alimentação elétrica. Siga corretamente os procedimentos de travamento e
etiquetagem para prevenir a partida inadvertida e liberação perigosa de energia. Conheça
o(s) procedimento(s) que se aplicam a seu equipamento, a partir das seguintes fontes de
alimentação.

Por exemplo:

ATENÇÃO
NÃO OPERE 

ESTE 
EQUIPAMENTO

• Desligue a alimentação, trave, e dissipe todas as fontes de alimentação perigosas.

• Faça o procedimento de travamento e etiquetagem em todas as formas de energia perigosas.

• Certifique-se que apenas uma chave existe para cada cadeado designado, e que você é o único que possui
aquela chave.

• Após verificar que todas as fontes de alimentação estão desenergizadas, o serviço ou a manutenção
poderão ser feitos.

• Certifique-se que todos os funcionários estejam afastados da máquina antes de ligar novamente o
equipamento. Para obter mais informações sobre práticas de segurança ocupacional, entre em contato com
sua organização local de saúde e segurança ocupacional.

2. SEGURANÇA TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP
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2.8.1 Segurança de Motor Elétrico
Fonte de Alimentação

• Motores elétricos e controles devem ser instalados e
mantidos por um eletricista qualificado e devem atender a
códigos e normas locais.

• Um motor de partida magnético deve ser usado para
proteger seu motor.

• Você deverá ter um botão de reinício manual.

• Os controles de reinício e do motor devem estar
posicionados de modo que o operador tenha uma visão total
de toda a operação.

• Encontre o interruptor de desconexão da alimentação
principal dentro do alcance a partir do nível do solo para
permitir o acesso com prontidão em caso de alguma
emergência.

• O motor deve estar adequadamente aterrado.

• As proteções devem estar no lugar e seguras.

• Certifique que a fiação e os cabos elétricos sejam mantidos
em boas condições. Substitua-os, se necessário.

• Utilize um motor elétrico totalmente blindado em caso de
operação sob condições extremas de poeira.

C H AV E  G E R A L

LIG

DESL

Travamento

• O interruptor de desconexão da alimentação principal deve estar na posição travada
durante o desligamento ou sempre que manutenção for executada.

• Se um reinício for necessário, desconecte toda a alimentação antes de reiniciar o motor.

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 2. SEGURANÇA
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2.8.2 Segurança de Equipamentos Hidráulicos
Fonte de Alimentação

• Consulte as regras e normas aplicáveis à fonte de
alimentação que opera seu acionamento hidráulico.

• Não conecte ou desconecte as linhas hidráulicas enquanto o
sistema estiver pressurizado.

• Mantenha todas as linhas hidráulicas afastadas de peças
móveis.

• Se fluido hidráulico sob pressão escapar, ele causará sérias
lesões caso penetre na superfície da pele (sérias infecções ou
reação a tóxicos podem se desenvolver). Vá a um médico
imediatamente, em caso de lesão.

• Use metal ou madeira como um anteparo ao procurar por
vazamentos hidráulicos e use proteção de mãos e proteção
ocular adequadas.

• Verifique se todos os componentes hidráulicos estão firmes e
em boas condições. Substitua quaisquer mangueiras que
estiverem gastas, cortadas, raladas, amassadas ou enrugadas.

• Limpe as conexões antes de conectá-las ao equipamento.

• Não tente fazer reparos improvisados às conexões
hidráulicas. O sistema hidráulico opera sob pressão
extremamente alta; tais reparos cairão repentinamente e
criarão uma condição perigosa e não segura.

Travamento

• Sempre coloque todos os controles hidráulicos na posição
neutra e alivie a pressão do sistema antes de desconectar ou
trabalhar no sistema hidráulico.

2. SEGURANÇA TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP
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2.9. Segurança dos Pneus
O não cumprimento dos procedimentos adequados ao montar
um pneu em uma roda ou aro pode produzir uma explosão que
pode resultar em sérios ferimentos ou morte.

• NÃO tente montar um pneu a menos que você tenha os
equipamentos adequados e a experiência para fazer o
trabalho.

• Deixe um borracheiro ou serviço de conserto executarem a
manutenção dos pneus.

• Ao substituir pneus gastos, certifique-se de que eles atendam
às especificações do pneu original. Nunca diminua o tamanho
do pneu substituto.

• NÃO soldar o aro do pneu quando o pneu estiver montado
nele. Esta ação pode causar uma explosão que pode resultar
em sérios ferimentos ou morte.

• Infle os pneus com a pressão recomendada pelo fabricante.

• Os pneus não devem ser operados com velocidades maiores
do que suas velocidades nominais.

• Mantenha as porcas das rodas apertadas de acordo com as
recomendações do fabricante.

• Nunca reinfle um pneu que tiver se esvaziado
completamente ou seriamente desinflado sem remover o
pneu da roda. Inspecione minuciosamente o pneu e a roda
por danos antes de recolocá-los.

2.10. Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual (EPI) a seguir deverão ser utilizados a todo momento durante a
operação e manutenção do equipamento.

Óculos de segurança
• Utilize óculos de segurança o tempo todo para proteger os olhos contra detritos.

Macacão
• Vista um macacão para proteger a pele.

Capacete de segurança
• Utilize um capaacete de segurança para proteger a cabeça.

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 2. SEGURANÇA
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Botas com biqueira de aço
• Use botas com biqueira de aço para proteger os pés contra queda de detritos.

Luvas de trabalho
• Use luvas de trabalho para proteger as mãos contra materiais perfurocortantes.

Máscara Antipoeira
• Utilize uma máscara para poeira para evitar respirar poeira potencialmente nociva.

2.11. Equipamento de Segurança
Os seguintes equipamentos de segurança deverão ser mantidos no local:

Extintor de Incêndio
• Disponibilize um extintor de incêndio para uso em caso de acidente. Armazene-o em

um local visível e acessível.

kit de primeiros-socorros
• Tenha um kit de primeiros-socorros devidamente abastecido disponível em caso de

necessidade, e saiba como utilizá-lo.

2.12. Adesivos de segurança
• Mantenha os adesivos de segurança sempre limpos e legíveis.

• Substitua os adesivos de segurança que tenham se descolado ou ficado ilegíveis. Veja as figuras de
localização dos adesivos a seguir.

• As peças substituídas devem exibir o(s) mesmo(s) adesivo(s) da peça original.

• Os adesivos de segurança de substituição estão disponíveis gratuitamente no seu distribuidor, revendedor
ou fábrica.

2.12.1 Instalação e substituição de adesivos
1. A área do adesivo deverá estar limpa e seca, com uma temperatura acima de 10 °C (50 °F).

2. Decida a posição exata antes de remover parte do papel sobre o verso aderente do adesivo.

3. Alinhe o adesivo na área especificada e pressione cuidadosamente a porção pequena do adesivo que está
com o verso aderente exposto.

2. SEGURANÇA TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP
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4. Retire lentamente o restante do papel do adesivo e alise cuidadosamente a porção remanescente do
adesivo.

5. Caso surjam pequenas bolhas de ar, perfure-as com uma agulha e alise-as com o papel removido do verso
do adesivo.

2.12.2 Localização e detalhes dos adesivos de segurança
Há réplicas dos adesivos de segurança anexados à transportadora a seguir, juntamente com as mensagens
pretendidas. A operação e o uso seguros da transportadora exige que você se familiarize com os vários adesivos
de segurança e as áreas ou funções específicas às quais os adesivos se aplicam, bem como com as precauções
de segurança que devem ser tomadas para evitar lesões graves, morte ou danos.

Figura 2. Localização dos Adesivos de Segurança

P1513001

P1513008

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 2. SEGURANÇA
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Figura 3. Localização dos Adesivos de Segurança do Acionamento Elétrico Superior

22950

22948
22949

20804

22957
22952

20813

20805
P1513002

1513008

P1513009

Figura 4. Localização dos Adesivos de Segurança do Acionamento Hidráulico Superior

P1513035
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Figura 5. Localização dos Adesivos de Segurança do Acionamento a Gás Superior

P1513008

P1513002
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Tabela 1. Adesivos de segurança

Número de
peça

Descrição

P1513001

Country of Origin Part Number

Para evitar ferimentos graves ou morte:
• Leia e entenda o manual antes da montagem, 

operação ou manutenção do equipamento.

• Somente pessoal treinado pode montar, operar, ou 
realizar a manutenção do equipamento.

• Crianças e pessoas não treinadas devem ser 
mantidas fora da área de trabalho.

• Não modifique o equipamento. Mantenha em boa 
ordem de trabalho.

• Se o manual, cobertura, ou decalques estiverem 
faltando ou danificado, contate a fábrica ou 
revendedor para as substituições.

• Corte a energia antes de realizar a manutenção.

• Para evitar o colapso dos equipamentos, apoie o tubo 
do equipamento durante a desmontagem de 
determinados componentes.

• Os motores elétricos devem ser aterrados. 
Desligue a alimentação antes de redefinir 
sobrecargas.

ATENÇÃO

2. SEGURANÇA TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP
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Tabela 1 Adesivos de segurança (continuação)

Número de
peça

Descrição

P1513008

WARNING
MISSING GUARD HAZARD
To prevent serious injury or 
death, shut off power and 
reattach guard before operating 
machine.

Para evitar lesão grave ou 
morte, desligue a energia e fixe 
novamente a proteção antes de 
operar com o equipamento.

PERIGO PARA A FALTA
DA PROTEÇÃO

ATENÇÃO

Country of Origin Part Number

P1513002

Para evitar lesão grave ou morte:
• Mantenha o corpo, cabelo e roupas longe de polias, 

correias, correntes, rodas dentadas e acoplamentos 
em rotação.

• Não opere com qualquer proteção removida ou modificada. 
Mantenha as proteções em bom estado de funcionamento.

• Desligue e retire a chave ou bloqueie a fonte de 
energia antes de inspecionar ou realizar manutenção 
no equipamento.

RISCO DE ENTALAMENTO

ATENÇÃO

Country of Origin Part Number

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 2. SEGURANÇA
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Tabela 1 Adesivos de segurança (continuação)

Número de
peça

Descrição

P1513009

Para evitar lesão grave ou morte:
• Apenas pessoal qualificado deve realizar a 

manutenção dos componentes elétricos.
• Desconecte e bloqueie a energia antes de 

realizar inspeção ou manutenção.
• Mantenha os componentes elétricos em bom 

estado de conservação.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

ATENÇÃO

Country of OriginCountry of Origin Part Number

P1513035

To prevent serious injury or death:
• Relieve system pressure before repairing, adjusting or 

disconnecting.

• Wear proper hand and eye protection when searching 
for leaks. Use wood or cardboard instead of hands.

• Keep all components in good repair.

HIGH PRESSURE FLUID HAZARD

WARNING

O fluido hidráulico pode causar sérios 
ferimentos se em contato com pele. Se isso 
acontecer, consulte um médico imediatamente.
• Alivie a pressão no sistema antes de reparar, ajustar ou 

desconectar.
• Use luvas apropriadas e óculos de segurança quando procurar 

por vazamentos. Use madeira ou papelão ao invés das mãos.

O fluido hidráulico pode causar sérios 
ferimentos se em contato com pele. Se isso 
acontecer, consulte um médico imediatamente.
• Alivie a pressão no sistema antes de reparar, ajustar ou 

desconectar.
• Use luvas apropriadas e óculos de segurança quando procurar 

por vazamentos. Use madeira ou papelão ao invés das mãos.

RISCO DE FLUIDO DE ALTA PRESSÃO

ATENÇÃO

Country of Origin Part Number
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3. Características
Abaixo estão algumas das principais características do Batco Transportadora de Esteira de Grãos
Portátil.

Figura 6. Componentes Típicos da Pitstop

Tabela 2. Componentes Típicos da Pitstop

ITEM DESCRIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO

1 Moega de entrada 4 Coifa

2 Lateral da Moega 5 Engate

3 Conjunto do Bocal 6 Macaco

4

3

2

6

5

2

1

4

3

2

6

5

2

1
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4. Transporte
Antes de continuar, certifique-se de que você leu e compreendeu a seção de segurança
deste manual, em complemento às informações de segurança na seção abaixo.

4.1. Segurança no Transporte

• Verifique com as autoridades locais sobre o transporte em vias públicas. Obedeça a todas as
leis e normas aplicáveis.

• Sempre viaje em velocidade segura, nunca ultrapassando 32 km/h (20 mph). Reduza a
velocidade em superfícies ásperas. Tenha cuidado ao fazer curvas ou ao encontrar tráfego.

• Ceda a preferência a outros motoristas e permita que o tráfego mais rápido passe.

• Certifique-se de que o símbolo VML (veículo de movimento lento) e todas as luzes e
refletores que são exigidos por autoridades locais estejam colocados, limpos e possam ser
vistos por todo o tráfego que ultrapassa ou que vem pela frente. Sempre utilize pisca-piscas
de alerta de perigo no trator/veículo de reboque ao transportar, a menos que seja proibido
por lei.

• Não transportar em momentos de visibilidade reduzida como neblina, neve ou chuva
pesada. Tome precauções extras à noite e ao anoitecer.

• Mantenha outras pessoas afastadas do veículo de transporte e da transportadora.

• Não permita pessoas sobre a transportadora ou no veículo de reboque durante o
transporte.

• Engate ao veículo usando um pino e retentor. Sempre prenda a(s) correntes(s) de segurança.

• Esvazie a transportadora de todos os grãos antes de transportar. Transportar uma
transportadora cheia colocará cargas excessivas no tubo, estrutura, eixo, engate e no veículo
de reboque.

• Não transportar em inclinações maiores de 20°.

• Não transportar com pneu(s) murcho(s).

• Se as rodas da transportadora estiverem parcial ou totalmente afundadas em neve ou em
grãos, não limpar a área em torno das rodas antes de transportar pode causar danos à
transportadora ou resultar em ferimentos sérios.

4.2. Procedimento de Transporte
1. Alinhe a língua da unidade de reboque com a frente da máquina ao dar marcha à ré.

2. Aplique o freio de mão antes de desmontar.

3. Instale o conjunto do engate na estrutura e trave com o pino de ancoragem e com o retentor.

4. Instale o macaco e trave-o com o pino de ancoragem.

5. Fixe as linhas hidráulicas, caso necessário.

6. Abaixe o conjunto das rodas e eleve a estrutura traseira. Trave na posição com o pino de travamento e com
o retentor, veja a Figura 4.1.
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Figura 7. Pinos de Ancoragem do Conjunto das Rodas

7. Eleve o engate, utilizando o macaco.

8. Dê marcha à ré na unidade de reboque para alinhá-la sob a língua.

9. Prenda no veículo de reboque.

10. Verifique se o engate está conectado com o pino e travado com o pino em R.

11. Conecte as esteiras ou cabos de segurança e cruze-os sob o engate.

12. Eleve o macaco.

13. Conecte as fiações caso equipado com o pacote de iluminação opcional.

14. Inverta o procedimento acima ao descarregar a máquina.

Observação
Remova e guarde o macaco em caso de transporte sobre terreno com ondulações.

15. Ao transportar esta transportadora com um caminhão, certifique-se de que ele tem capacidade nominal de
1 tonelada e siga estes procedimentos.

Figura 8. Configuração de transporte

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 4. TRANSPORTE



24 P1511025 R1

5. Disposição
Antes de continuar, certifique-se de que você leu e compreendeu a seção de segurança
deste manual, em complemento às informações de segurança na seção abaixo.

5.1. Segurança da Disposição

• Esvazie a transportadora antes de elevar, baixar ou posicioná-la.

• Mova a transportadora até a posição vagarosamente. Não desconecte e tente movê-la
manualmente.

5.2. Posicionando a Pitstop
A Pitstop pode ser operada em quase qualquer área razoavelmente plana e nivelada enquanto os veículos de
transporte se alinham com a Pitstop. Siga estes procedimentos enquanto ajusta e converte a Pitstop da
configuração de transporte para a de operação.

Observação
Devido ao comprimento de muitos trailers, posicionar a Pitstop em terreno inclinado pode resultar em
problemas com desobstrução do trailer.

Siga estes procedimentos ao engatar ou desengatar de um veículo de reboque:

1. Certifique-se de que haja espaços desobstruídos para dar ré até a Pitstop.

2. Certifique-se de que a Pitstop seja colocada em uma área com espaço suficiente para que os veículos de
transporte possam manobrar para descarregar de modo que os grãos possam ser facilmente removidos pela
descarga.

3. Mova a Pitstop para a posição desejada.
O solo deve ser firme para que a estrutura não seja empurrada contra o solo e cause danos
à Pitstop ou aos caminhões de descarga.

4. Desengate a Pitstop do veículo de reboque e ajuste o macaco até a Pitstop se acomodar no solo.

5. Remova o macaco e o engate.

6. Levante a estrutura ligeiramente e solte a carga no pino de bloqueio de transporte.

7. Remova o pino de segurança de transporte.

Observação
Guarde o pino, colocando-o no suporte do tubo na estrutura.

8. Remova os pinos de fixação do conjunto da roda e guarde-os.

9. Abaixe a Pitstop no solo.

10. Posicione outro equipamento para remover os grãos da descarga.

11. Inverta o procedimento acima ao preparar a Pitstop para movimentação ou transporte.

5. DISPOSIÇÃO TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP
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5.3. Posicionamento do Caminhão
A Pitstop foi projetada com a estrutura em forma de uma rampa e com uma moega com lados flexíveis para
facilitar o posicionamento do caminhão.

1. Use o guincho para baixar as laterais da moega.

2. Leve o caminhão sobre a moega de entrada.

3. Centralize a descarga do caminhão sobre a esteira transportadora.

4. Levante as laterais da moega.
Certifique-se de que as laterais da moega (abas) estejam totalmente na posição abaixada
antes de levar o caminhão para cima ou para fora da transportadora.

5.4. Válvula de elevação
1. Antes de começar, todos os operadores devem se familiarizar com a localização e com a função dos

controles.

2. Levante a alça para elevar a estrutura. Mova a alça para baixo para baixar a estrutura e levantar a roda.
Mantenha-se afastado da pitstop ao elevar ou baixá-la.

3. Fixe o local com um pino em R antes de transportar.

Figura 9. Válvula de elevação

5.5. Controle da Moega com Lona Removível.
A Pitstop foi projetada com um pano dobrável da moea para permitir que ela entre debaixo de unidades baixas
de descarga.

Gire a alça do guincho, localizada no tubo da transportadora, para elevar ou baixar a moega dobrável.

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 5. DISPOSIÇÃO
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6. Operação
Antes de continuar, certifique-se de que você leu e compreendeu a seção de segurança
deste manual, em complemento às informações de segurança na seção abaixo.

6.1. Segurança da Operação

• Mantenha-se afastado de peças rotativas e móveis, incluindo a esteira transportadora,
componentes de acionamento, eixos e rolamentos.

• Não entre no silo de grãos enquanto a transportadora estiver operando.

• Sempre opere com protetores, tampas e proteções no lugar.

• Tenha outra pessoa treinada por perto, que possa desligar a transportadora em caso de
acidente.

• Mantenha a área de trabalho livre de observadores.

• Mantenha a área de trabalho limpa e livre de sujidade.

• Certifique-se de que a manutenção tenha sido realizada e está atualizada.
Consulte o manual de operação do silo para informações específicas de operação e segurança
para o seu silo.

6.2. Partida e Condicionamento
Apesar de não haverem restrições operacionais na transportadora quando utilizada pela primeira vez, é
recomendado que os seguintes itens sejam checados durante as primeiras horas de operação.

1. Verifique se as áreas de entrada e de descarga da transportadora estão livres de obstruções.

2. Verifique o alinhamento da esteira transportadora para garantir que o alinhamento predefinido não varia
em condições carregadas. Consulte a seção Manutenção para instruções de alinhamento.

3. Verifique a tensão da esteira transportadora. Consulte a seção de manutenção para instruções de
tensionamento.

Æ 4. Modelos de Acionamento Elétrico: Verifique a tensão e o alinhamento da esteira de acionamento. Consulte
a seção Manutenção para instruções.

5. Verifique se os rolamentos de roletes de aperto no rolete de aperto de acionamento superior não estão
apertados.

6. Inspecione visualmente a transportadora, veja Inspeção Visual na seção Manutenção.

7. Verifique o aperto de todos os parafusos/porcas, fixadores e ferragens (reaperte, se necessário).

8. Inicie a transportadora e opere-a normalmente, consulte as instruções da fonte de alimentação para
maiores detalhes.

9. Preste atenção em sons incomuns. Se algo for ouvido, determine a fonte e pare a transportadora. Bloqueie
e corrija o problema antes de retomar o trabalho. Se você não tiver certeza do problema ou do
procedimento, entre em contato com o revendedor local.

10. Não execute a transportadora por longos períodos de tempo sem material na esteira transportadora, pois
isto aumenta o desgaste. Tente executar apenas se estiver movendo materiais.
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11. Pare a transportadora quando ela estiver sem vazia de grãos e bloqueie a alimentação, baixe totalmente.

Importante
Após a partida inicial e a inspeção, a transportadora deve ser desligada e inspecionada visualmente
(veja a seção Manutenção) depois de aproximadamente dez horas de operação.

6.3. Operação - Modelos de Motor Elétrico

Æ Quando equipado com um Motor Elétrico:

1. Ligue o motor elétrico.

2. Funcione-o até que transportadora esvazie.

3. Desligue o motor e bloqueie a fonte de alimentação.

4. Desplugue o cabo de alimentação, enrole-o na estrutura, e amarre para evitar arrasto, especialmente ao
transportar ou acomodar a transportadora.

6.4. Operação - Modelos de Motor Hidráulico
1. Coloque todos os controles do trator em neutro.

2. Dê partida no trator e funcione-o em marcha lenta.

3. Aplique a alavanca do controle hidráulico do trator e acelere o motor até a velocidade desejada.

Observação
A operação correta de um sistema hidráulico está diretamente ligada à capacidade da bomba em
fornecer o fluxo e a pressão de óleo corretos. Se você não conseguir atingir a velocidade correta da
esteira, verifique com o revendedor para se certificar de que a unidade de potência esteja
fornecendo o volume e pressão de óleo corretos.

4. Funcione até que a esteira esteja vazia.

5. Reduza a velocidade do motor do trator para marcha lenta.

6. Coloque a alavanca de controle hidráulico em neutro.

7. Desligue o motor e remova a chave de ignição.

6.5. Velocidade da Transportadora
Os melhores resultados são obtidos quando os motores de entrada estão configurados para fornecer uma
velocidade da esteira transportadora de 500 a 600 pés/min (~180 m/min) nas séries 1300 e 1500 e de 600 a 650
pés/min (~180 a 200 m/min) nas séries 1800, 2000 e 2400.

Conte o número de revoluções por minuto da esteira para determinar a sua velocidade. Veja as Especificações
para comprimentos da esteira.

Observação
Use a junção do conector como referência ao contar as revoluções da esteira.

Para calcular, por exemplo, a velocidade da esteira de 600ft/minuto (180 m/min) para uma esteira de 47 pés
(~14,32 m):

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 6. OPERAÇÃO
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Portanto, 12,76 ou aproximadamente 13 passos da esteira por minuto fornecerão uma velocidade da esteira de
600ft/min (~180 m/min).

Entre em contato com o revendedor ou com a fábrica para obter os componentes de acionamento apropriados
para fornecer a velocidade recomendada da esteira.

Se a velocidade da esteira for muito baixa, a transportadora pode escorregar em torno da área de transição.

6.6. Desligamento de Emergência
Em uma situação de emergência:

1. Pare ou desligue a fonte de alimentação imediatamente e bloqueie toda a alimentação.

2. Pare o fluxo de material (se aplicável).

3. Certifique-se de que os componentes da máquina pararam antes de inspecioná-la

4. Corrija a situação de emergência antes de retomar o trabalho.

6.7. Reinício com um Tubo cheio
Quando a transportadora se desligar inadvertidamente ou devido a uma emergência, o tubo ainda pode estar
cheio de grãos.

1. Com a fonte de alimentação bloqueada, remova o máximo de grãos possível do tubo e da entrada usando
um aspirador industrial ou outra ferramenta. Não use suas mãos.

Dar a partida com carga pode resultar em danos à transportadora caso os grãos não sejam
removidos tanto quanto for possível.

2. Se as proteções ou tampas tiverem sido abertas ou removidas, feche ou substitua-as antes de reiniciar a
unidade.

Æ 3. Modelos de Acionamento Elétrico e a Gás: Pode ser necessário apertar ligeiramente as esteiras de
acionamento para lidar com cargas mais pesadas do que o normal.

Æ 4. Modelos de Acionamento a Gás e Hidráulica: Como as cargas de torque de inicialização são muito
superiores ao normal quando a esteira transportadora está cheia, reinicie-a em baixa velocidade. Não deixe
o rolete de acionamento da esteira transportadora girar na esteira se a esteira transportadora não começar
a se mover imediatamente. Isso irá danificar o rolete de acionamento e a esteira transportadora.

5. Quando a transportadora tiver sido iniciada, você pode continuar a operação normal.

6.8. Desligamento
Quando a operação tiver sido concluída:

1. Uma vez que a transportadora esteja sem grãos, bloqueie a fonte de alimentação.

2. Abaixe a transportadora completamente.

3. Limpe quaisquer grãos restantes do sem-fim com um aspirador ou varrendo-os.

6. OPERAÇÃO TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP
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4. Limpe toda a área de trabalho.

5. Remova as âncoras, suportes e calços.

6.9. Limpeza
Após usar a transportadora, siga as etapas de limpeza abaixo para garantir maior vida da esteira e operação
livre de problemas. Não limpar a transportadora pode causar acúmulo de produto na esteira e nos eixos dos
roletes, causando derramamento, desalinhamento dos roletes, e desgaste/danos excessivos na esteira.

A falha no bloqueio da alimentação pode causar ferimentos graves.

1. Remova qualquer produto restante na moega e no bocal com aspirador ou varrendo-o.

2. Remova os detritos dos eixos, polias e esteiras de acionamento (conforme equipados).

3. Uma vez que a transportadora estiver sem nenhum produto, verifique por danos na esteira e nas emendas,
como entalhes ou cortes. Qualquer dano na esteira pode fazer com que produtos se infiltrem debaixo dela,
criando um acúmulo. Se substituir a esteira e refazer a emenda forem necessários, consulte a seção
Manutenção.

Importante
Certifique-se de que a transportadora esteja livre de quaisquer produtos ou detritos para evitar
acúmulos. Qualquer acumulação na esteira e no eixo se torna uma fonte de derramamento e pode
causar desalinhamento da esteira com a possibilidade de as arestas da esteira causarem danos na
estrutura fixa. O acúmulo na moega e no bocal fará com que a esteira se desgaste mais rapidamente
devido ao atrito.

4. Uma vez limpa, cubra a entrada para evitar a coleta de umidade na moega.

6.10. Transporte de Fertilizante
Fertilizante pode ser transportado usando a transportadora ao operar estritamente com uma capacidade
reduzida e com cuidados adicionais tomados quanto à limpeza da transportadora após a operação.

Importante
O fertilizante enfraquece a emenda da esteira e a garantia é anulada em todas as emendas usadas com
fertilizantes. A emenda da esteira pode precisar ser substituída com mais frequência se você transportar
fertilizante.

Requisitos Operacionais Adicionais
Para evitar problemas que podem ser causados pelo transporte de fertilizantes:

1. Não permita que o fertilizante transborde da esteira. Isso permitirá que o fertilizante entre embaixo da
esteira e comece a se acumular.

2. Reduza o fluxo se a esteira transportadora começar a deslizar. Fertilizantes mais densos diminuirão a
velocidade da esteira transportadora devido ao peso do produto. Muito material fará com que o rolete de
acionamento patine e cause desgaste adicional no rolete.

3. Não mova fertilizante com a transportadora em condições de umidade, molhadas ou chuvosas. Isso causará
acumulação de fertilizante sob sua esteira transportadora.
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Procedimentos Adicionais de Limpeza
Uma limpeza adequada ajudará a garantir uma vida útil mais longa à esteira assim como evitar o excesso de
formação de ferrugem.

1. Execute a transportadora em vazio a toda a velocidade por 5-10 minutos após o transporte do fertilizante.
Isso ajudará a garantir que qualquer produto que esteja sob a esteira seja limpo e evitará o acúmulo.

Não tente remover manualmente o acúmulo enquanto a transportadora estiver
funcionando.

2. Execute a esteira em marcha lenta e verifique se há danos na esteira e na emenda, tais como entalhes ou
cortes causados por ratos ou desgaste normal. Qualquer dano na esteira pode resultar em fertilizante
embaixo da esteira, criando um acúmulo. Considere substituir a esteira transportadora se ela estiver em
mau estado. Se equipada com um motor elétrico, inspecione o lado de retorno da esteira com o motor
elétrico desligado. Ligue a transportadora para expor a esteira que estava anteriormente no tubo. Desligue a
transportadora e inspecione a esteira no retorno da esteira, juntamente com a emenda.

3. Desligue e bloqueie a alimentação da transportadora e aspire ou varra qualquer fertilizante restante na
moega.

4. Se o acúmulo estiver evidente dentro ou abaixo da esteira, remova o acúmulo para garantir o
funcionamento adequado da transportadora. Quando necessário, remova o acúmulo de fertilizante de
debaixo da esteira raspando e lavando a esteira.

Figura 10. Acúmulo de Fertilizantes na Transição da Moega

6.11. Armazenamento
Após o uso na safra, a transportadora deve ser cuidadosamente inspecionada e preparada para o
armazenamento. Repare ou substitua quaisquer componentes desgastados ou danificados e execute a
manutenção conforme descrito na seção Manutenção para evitar qualquer tempo desnecessário de inatividade
no início da próxima safra.

Para garantir uma vida longa e sem problemas, este procedimento deve ser seguido ao preparar a unidade para
armazenamento.

1. Remova todo o material residual da moega e do tubo.

2. Pare a máquina com a emenda da esteira dentro do tubo. Isso ajuda a evitar que a emenda enferruge.
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3. Lave toda a transportadora cuidadosamente usando uma mangueira d’água ou lavadora a pressão para
remover toda a sujeira, lama, detritos ou resíduos.

4. Inspecione todas as partes móveis ou rotativas para ver se algo ficou preso nelas. Remova qualquer material
preso.

5. Retoque todos os pontos sem tinta e arranhões para evitar ferrugem.

6. Verifique a pressão dos pneus e infle-os de acordo com as recomendações no corpo do pneu.

7. Inspecione a transportadora por rachaduras, aperto de conexões e fixadores, rachaduras nas mangueiras
hidráulicas (se aplicável). Faça as reparações para substituir componentes desgastados ou danificados e
complete a manutenção anual necessária.

8. Armazene em uma área seca, nivelada, livre de detritos e longe de atividade humana. Armazene em
interiores, se possível.

9. Cubra o motor com uma cobertura à prova d’água, caso armazenada em exteriores, para proteger do clima.

10. Calce as rodas.

11. Apoie a entrada em blocos para eliminar o contato prolongado com o solo.
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7. Manutenção
Antes de continuar, certifique-se de que você leu e compreendeu a seção de segurança
deste manual, em complemento às informações de segurança na seção abaixo.

7.1. Segurança da Manutenção

• Mantenha os componentes em boas condições. Siga os
procedimentos de manutenção.

• Certifique-se de que a área de serviço esteja limpa, seca e
tenha iluminação suficiente.

• Não modifique nenhum componente sem a autorização por
escrito do fabricante. A modificação pode ser perigosa e
resultar em ferimentos graves.

• Desligue e bloqueie a alimentação antes de fazer a
manutenção no equipamento.

• Após a manutenção terminar, substitua todas as proteções,
portas de serviço e/ou tampas.

• Use apenas peças de reposição genuínas Batco ou
equivalentes. O uso de peças não autorizadas anulará a
garantia. Em caso de dúvida, entre em contato com a Batco
ou com seu revendedor local.

Antes de tentar qualquer tipo de manutenção:

• Abaixe a transportadora completamente.

• Se equipado com sistema hidráulico: Antes de aplicar pressão sobre um sistema hidráulico,
certifique-se de que todos os componentes estejam apertados e que as mangueiras e os
acoplamentos estejam em boas condições.

7.2. Cronograma de manutenção
Hábitos de manutenção adequados significam uma vida mais longa, melhor eficiência e uma operação mais
segura. Por favor, siga o Cronograma de Manutenção abaixo. Mantenha bons registros das horas em que a
transportadora foi operada e da manutenção executada.

Diariamente:

Seção 7.3. – Inspecione Visualmente o Equipamento na página 33

Seção 7.4. – Lubrifique o equipamento na página 34

Mensalmente:

Quando equipado: Seção 7.6. – Inspecione Mangueiras Hidráulicas e Conexões na página 34

Seção 7.7. – Inspecione o Intermitente da Moega na página 35

Seção 7.9. – Verifique os Rolamentos dos Roletes na página 36
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Seção 7.10. – Verifique a Isolação dos Roletes na página 36

7.13. Inspecione a Emenda da Esteira na página 39

Anualmente:

Modelos de Acionamento Hidráulico: Seção 7.5. – Aplique óleo no engate da corrente na página 34

Seção 7.11. – Tensione a Esteira Transportadora na página 36

Seção 7.12. – Alinhe a Esteira Transportadora na página 37

Seção 7.16. – Limpe e Lave o Equipamento na página 42

Seção 7.8. – Verifique o Nível do Óleo Hidráulico na página 35

A cada 2 ou 3 anos:

7.14. Substitua a Emenda da Esteira na página 39

Conforme necessário:

Quando equipado: Seção 7.17. – Tensione as Esteiras de Acionamento na página 42

Quando equipado: Seção 7.18. – Alinhe as Esteiras de Acionamento na página 42

Quando equipado: Seção 7.19. – Substitua as Esteiras de Acionamento na página 43

Seção 7.20. – Envolva os Rolamentos das Rodas com Graxa na página 43

7.15. Substitua a Esteira Transportadora na página 40

7.3. Inspecione Visualmente o Equipamento
Verifique o seguinte durante uma inspeção visual:

1. Certifique-se de que todas as proteções estejam no lugar e em bom estado de funcionamento.

2. Examine a transportadora por danos ou desgastes incomuns.

3. Verifique o aperto de parafusos/porcas, fixadores e ferragens (reaperte, se necessário).

4. Certifique-se de que todos os adesivos de segurança estão colocados e legíveis.

5. Verifique se a área de descarga e de entrada estão livres de obstruções.

6. Inspecione todas as partes móveis ou rotativas para ver se algo ficou preso nelas. Remova qualquer material
preso.

Æ 7. Quando equipado: Inspecione as mangueiras hidráulicas e as conexões por vazamentos e desgaste. Corrija
ou substitua, se necessário.

8. Examine os pneus por cortes profundos, desgaste desigual ou perda de pressão do ar. Manter a pressão de
acordo com as recomendações no corpo do pneu.

9. Verifique todos os componentes de operação, elevação e transporte. Substitua peças danificadas ou gastas
antes de usar a transportadora.
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7.4. Lubrifique o equipamento
Seu equipamento somente pode operar com eficiência máxima se fluidos e lubrificantes limpos forem usados.
Use recipientes limpos ao lidar com todos os fluidos e lubrificantes. Armazene-os em uma área protegida de
poeira, umidade e outros contaminantes.

1. Limpe os bicos graxeiros com um pano limpo antes de engraxar, a fim de evitar a injeção de sujeira e
granulações.

2. Use uma pistola de graxa de mão para todo engraxamento.

3. Se as conexões não aceitarem graxa, remova e limpe-as completamente.

4. Substitua as conexões caso estiverem quebradas ou não aceitarem graxa.

Use graxa SAE multiuso de alta temperatura com desempenho de pressão extrema (EP). A graxa SAE multiuso a
base de lítio também é aceitável.

7.5. Aplique óleo no engate da corrente
O engate da corrente está localizado entre o motor hidráulico e o rolete de acionamento da transportadora.

Figura 11. Localização do engate da corrente

7.6. Inspecione Mangueiras Hidráulicas e Conexões

Æ Quando equipado:

1. Pressurize o sistema.

2. Usando um pedaço de papelão ou madeira, passe-o ao longo da mangueira e em torno de todas as
conexões.
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O escape de fluido hidráulico sob pressão causará ferimentos graves caso penetrar na
superfície da pele.

3. Substitua a mangueira ou aperte/substitua a conexão se for encontrado um vazamento.

4. Substitua qualquer mangueira que esteja mal cortada, desgastada ou que se separe da extremidade
encrespada do encaixe.

5. Fixar as mangueiras na máquina.

7.7. Inspecione o Intermitente da Moega
Verifique se os intermitentes da moega está desgastado e substitua os que estiverem. O intermitente gasto
causará vazamento da moega.

7.8. Verifique o Nível do Óleo Hidráulico
O pacote hidráulico autônomo opcional consiste em uma bomba e um reservatório montados no lado direito do
alojamento de descarga. O sistema é praticamente livre de manutenção, exceto pela verificação do nível de
óleo no reservatório.

Para manter o sistema:

1. Verifique o nível quando o óleo estiver frio, removendo a tampa do reservatório.

2. Use o óleo hidráulico universal SAE para todas as condições de operação.

3. Encha o tanque para que o óleo esteja de 1 a 1-1/2” (25 mm a 40 mm) do topo.

Observação
Capacidade do reservatório = 2 L (2 qt)

4. Após o enchimento, feche e trave a tampa.

Figura 12. Nível de Óleo
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7.9. Verifique os Rolamentos dos Roletes
Verifique os rolamentos de roletes por desgaste. Qualquer rolete fazendo barulho, esquentando durante a
execução, ou cedendo deve ser substituído.

7.10. Verifique a Isolação dos Roletes
Verifique a isolação do rolete para ver se ela está mostrando sinais de desgaste.

O funcionamento da transportadora com um rolete danificado resultará em uma esteira
transportadora danificada.

7.11. Tensione a Esteira Transportadora
Ajustar sua esteira transportadora a uma tensão adequada ajuda a garantir um funcionamento livre de
problemas e uma longa vida útil da esteira.

A esteira transportadora só precisa estar suficientemente apertada para não patinar no rolete de acionamento.
Se a esteira estiver muito frouxa, ela irá patinar sobre o rolete de acionamento, fazendo um som notável e
desacelerando-se.

A esteira transportadora não deve ser fácil de puxar pelas laterais de transição da moega, caso contrário a
esteira exigirá um tensionamento.

Não parar de usar uma transportadora com uma esteira que patina irá danificar a esteira e/ou
a isolação do rolete. Em casos extremos, seções queimadas da esteira terão que ser
substituídas. Este tipo de dano não é coberto pela garantia.

Para ajustar a tensão correta da esteira transportadora:
1. Solte os parafusos do rolamento e a porca de encaixe (se inclusas) no rolete da moega, veja Figura 13 na

página 37.

2. Aperte igualmente os parafusos de aperto, use uma trena para verificar. A esteira transportadora deve
desviar 1-2” quando pressionada para baixo com uma força de 5 lb (~2,5 kg), ou ficar difícil de puxar pelas
laterais da transição da moega.

3. Aperte os parafusos do rolamento e a contraporca (se inclusa).

4. Certifique-se de que o rolete da moega está tensionado igualmente usando uma trena para verificar os dois
lados.

5. Verifique a tensão da esteira executando a transportadora por um minuto. Se a esteira transportadora não
estiver patinando, vá para a próxima etapa; Caso contrário, repita tudo a partir do passo 1.

6. Depois de a esteira transportadora ter sido tensionada, verifique o alinhamento de todos os roletes, veja
Seção 7.12. – Alinhar a Esteira Transportadora na página 37.

7. Se a esteira transportadora ainda estiver solta após o tensionamento, a esteira precisará ser encurtada ou
substituída (dependendo do desgaste).
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Figura 13. Moega da Pitstop

7.12. Alinhar a Esteira Transportadora
A falha no bloqueio da alimentação pode causar ferimentos graves.

Alinhamento Básico da Esteira Transportadora:
A esteira transportadora correrá corretamente quando todos os roletes estiverem retos.

Afrouxe ou aperte o(s) parafuso(s) de ajuste para alinhar a esteira transportadora. Aperte o lado na direção em
que a esteira se moveu para dentro, ou afrouxe o lado do qual a esteira se afastou.
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Figura 14. Rolete Fora de Alinhamento

OU 
SOLTAR APERTAR

Antes de Alinhar a Esteira:
• A transportadora deve estar sem quaisquer grãos.

• Aguarde até que a esteira faça uma revolução completa antes de ajustar os roletes. Algumas esteiras podem
ter bordas irregulares, parecendo estar desalinhadas.

Alinhar a esteira:
Se o sua esteira estiver desviando do centro, siga as seções e etapas na ordem a seguir para centralizá-la.

Figura 15. Esteira Desviando Para Um Lado

7.12.1 Ajustar os Roletes
1. Solte as porcas e as contraporcas (se equipadas).
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Figura 16. Solte os Parafusos do Rolamento

2. Gire o parafuso de ajuste em 1/2 volta.

Figura 17. Gire o Parafuso de Ajuste

3. Reinicie a transportadora e execute em vazio por 1 minuto.

4. Pare a transportadora e remova a chave de ignição ou bloqueie a fonte de alimentação.

5. Se a esteira tiver se centralizado, siga para o próximo passo. Caso contrário, repita do Passo 2 ao Passo 4 até
que a esteira esteja centralizada.

6. Aperte os parafusos de rolamento e a contraporca (se equipada).

7. Substitua as proteções que tenham sido removidas.

7.13. Inspecione a Emenda da Esteira
Inspecione a condição da emenda da esteira, se algum grampo tiver sido usado, substitua toda a emenda.

7.14. Substitua a Emenda da Esteira
1. Gire a esteira transportadora até que a emenda esteja perto da moega ou esteja facilmente acessível.

2. Solte a esteira transportadora e remova o grampo e o pino retentor da emenda.

3. Usando uma faca quadrada e afiada, corte a emenda logo atrás dos grampos da emenda. A esteira cortada
DEVE ter uma extremidade quadrada.

4. Use uma faca para cortar fora 1” do padrão Chevron a partir da extremidade da esteira. Isso garante que a
emenda esteja centrada e totalmente encaixada na esteira.

5. Use uma ferramenta de emenda para instalar novos grampos de emenda. Grampos de emenda ficam são
um grampo mais curto do que a largura da esteira. Por exemplo: a emenda para uma esteira de 15” de
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largura é de 14 grampos. Centralize a emenda na esteira e instale a emenda de acordo com as instruções na
ferramenta de emendar.

6. Fixe novamente as extremidades da esteira transportadora. Se necessário, use uma cinta de catraca presa
em ambas as extremidades da esteira para cinchar as extremidades da esteira. Figura 18 na página 41.

7. Instale o pino de emendar e prenda os grampos de retenção em cada extremidade do pino de emendar
Figura 19 na página 41.

8. Remova a cinta de catraca e tensione a esteira transportadora (consulte “Tensão da Esteira
Transportadora").

9. Verifique e ajuste o alinhamento da esteira (consulte “Alinhamento da Esteira Transportadora").

10. Envolva a unidade de transporte. Deixe a transportadora funcionar por 30 segundos, depois desligue a
transportadora e inspecione a emenda.

7.15. Substitua a Esteira Transportadora
1. Gire a esteira transportadora até que a emenda esteja perto da moega ou esteja facilmente acessível.

2. Mova o rolete de tensão para a posição mais frouxa.

3. Puxe toda a folga para a área da emenda.

4. Remova o grampo e o pino retentor da emenda.

5. Conecte uma extremidade da esteira substituta na extremidade da esteira sendo removida, a mais próxima
da moega.

6. Puxe a esteira antiga para fora e a nova esteira será encaixada no lugar.

7. Desconecte a esteira antiga.

8. Junte novamente as extremidades da esteira transportadora. Se necessário, use uma cinta de catraca presa
em ambas as extremidades da esteira para cinchar as extremidades da esteira. Figura 18 na página 41.
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Figura 18. Usando a Cinta de Catraca

9. Instale o pino de emendar e prenda os grampos de retenção em cada extremidade do pino de emendar.
Figura 19 na página 41.

10. Remova a cinta de catraca e tensione a esteira transportadora (consulte “Tensione da Esteira
Transportadora").

11. Verifique e ajuste o alinhamento da esteira (consulte “Alinhar a Esteira Transportadora").

12. Envolva a unidade de transporte. Permita que ela funcione por 30 segundos, depois desligue a
transportadora e inspecione a emenda.

Figura 19. Emendando a esteira transportadora
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7.16. Limpe e Lave o Equipamento
1. Limpe o excesso de grãos de todas as áreas da transportadora.

2. Certifique-se de que a água possa ser drenada do tubo e da entrada da transportadora, e então lave o tubo
com uma mangueira d’água ou lavadora a pressão até que toda a sujeira, lama, detritos ou residuos sejam
lavados.

3. Dê tempo suficiente para a água ser drenada da transportadora.

7.17. Tensione as Esteiras de Acionamento

Æ Quando equipado:

1. Remova a proteção e empurre o centro da extensão da esteira com uma força de aproximadamente 2,5 kg
(5 lb).

2. As esteiras vão se desviar aproximadamente 1” (25 mm) quando devidamente tensionadas.

Figura 20. Diagrama

1 polegada
(25 mm)

3. Aperte ou afrouxe as esteiras de acionamento (ou a polia livre, quando equipada) para alcançar a tensão
adequada.

Importante
A esteira de acionamento deve ser apertada somente o suficiente para não patinar na polia de
acionamento quando estiver operando. Se a esteira estiver muito frouxa, ele irá patinar,
possivelmente causando um ruído de guincho e desacelerando a esteira. Se a esteira estiver muito
apertada, isso causará desgaste excessivo.

4. Recoloque e prenda a proteção. Inicie o sistema para garantir a operação adequada.

7.18. Alinhe as Esteiras de Acionamento

Æ Quando equipado:

1. Coloque uma esquadro nas faces da polia para verificar o alinhamento.

2. Use o cubo da polia para movê-la até a posição desejada para o alinhamento.
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3. Aperte os parafusos do cubo para prender a polia no eixo de acionamento.

4. Verifique a tensão da esteira.

5. Recoloque e prenda a proteção.

7.19. Substitua as Esteiras de Acionamento

Æ Quando equipado:

1. Solte completamente as esteiras de acionamento.

2. Remova e substitua as esteiras antigas.

3. Aperte as esteiras de acionamento como descrito em Tensão da Esteira.

4. Alinhe as esteiras de acionamento como descrito em Alinhamento da Esteira.

5. Recoloque e prenda a proteção.

7.20. Envolva os Rolamentos das Rodas com Graxa
1. Bloqueie as rodas e certifique que a unidade está estável.

2. Remova os parafusos das rodas e as mesmas.

3. Limpe as superfícies de montagem da roda e do cubo para garantir que não haja ferrugem ou detritos.

4. Remova o rolamento da roda e envolva com graxa. Use graxa SAE multiuso de alta temperatura com
desempenho de pressão extrema (EP). A graxa SAE multiuso a base de lítio também é aceitável.

5. Aperte os parafusos da roda (padrão diagonal) com um torquímetro a 11 m-kgf ± 1,4 m-kgf (80 ft-lb ±10 ft-
lb). Inspecione para garantir que a roda esteja nivelada com o cubo.

Figura 21. Padrão diagonal para pneus de 4 parafusos e 6 parafusos
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8. Montagem
Antes de continuar, certifique-se de que você leu e compreendeu a seção de segurança
deste manual, em complemento às informações de segurança na seção abaixo.

8.1. Ferramentas Exigidas

• 1 conjunto(s) padrão de soquete(s) • 1 conjunto(s) de chaves Allen

• 1 conjunto(s) de chaves de boca • 1 Furadeira(s) elétrica(s)

• 1 martelo e punção • 1 Chaves para parafusos autoatarraxantes
(3/8")
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8.2. Kit de Acionamento Hidráulico
Consulte a Tabela 3 na página 45 para a quantidade de cada componente utilizado e a Figura 22 na página 46
para ilustrações do conjunto de acionamento hidráulico superior. Retire as porcas de 1/2" dos rolamentos da
flange do lado direito.

1. Remova as porcas de travamento de 1/2" do rolamento de flange no eixo do rolete de acionamento.

2. Instale a chaveta (1) no eixo do rolete de acionamento.

3. Deslize as rodas dentadas (14, 15) e o engate da corrente (13) no eixo do rolete de acionamento.

4. Fixe o suporte do motor hidráulico (4) nos parafusos do rolamento da flange e trave com as porcas de
travamento de 1/2” retiradas dos rolamentos da flange.

5. Deslize o motor hidráulico (27) no cubo e prenda com uma chaveta (16).

6. Parafuse o motor hidráulico (27) no suporte do motor (4) com parafusos de 1/2” x 2” (7) e porcas de
travamento de 1/2” (10).

7. Aperte os fixadores em sequência, começando com a base do rolamento, o motor hidráulico, e então os
parafusos de ajuste nas rodas dentadas (14, 15). Fixe as proteções do motor (31) com os parafusos
autoatarraxantes (11).

8. Coloque a placa de segurança hidráulica no suporte do motor hidráulico.

9. Instale e fixe as mangueiras hidráulicas (24, 25, 26) com as conexões (17 a 23) no motor hidráulico (27), a
válvula de controle de fluxo (29) e a válvula de carretel único (28).

10. Monte uma proteção do eixo chaveado (não mostrada) sobre o eixo do rolete de acionamento esquerdo
com um parafuso de 1/4” x 1/2”, uma arruela de travamento de 1/4” e uma arruela lisa de 1/4”.

Tabela 3. Componentes do Acionamento Hidráulico

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Chaveta 1/4" x 1-1/2" 1

2 Suporte de controle de fluxo 1

3 Lingueta de controle de fluxo 1

4 Suporte da Pitstop Série 2000 1

5 Parafuso sextav. 1/4” x 3” 2

6 Parafuso sextav. 7/16” x 1-1/2” 2

7 Parafuso sextav. GR8 1/2” x 2” 2

8 Porca Nylock 1/4” 2

9 Porca Nylock 7/16” 2

10 Porca Nylock 1/2” 2

11 Parafuso Autoatarraxante 1” 4

12 Arruela Lisa 1/4” USS revestida 4

13 Engate da Corrente 5014 1

14
Roda dentada 5014 W 1,00 (Chaveta
0,25) 1
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Tabela 3 Componentes do Acionamento Hidráulico (continuação)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

15
Roda dentada 5014 W 1,25 (Chaveta
0,25) 1

16 Woodruff (# 808) 1/4 "x 1" 1

17 Tornel 90 - 1/2" MPT x 1/2" FPT 2

18 Tornel 8 ORB x 1/2" FPT 90 2

20 Tornel 10 ORB x 1/2" FS 2

21 Tornel - 1/2” Reto 1

22 Niple Sext. - 1/2" 2

23 Tornel T - 1/2” Fem. 1

24
Mangueira 1/2 (1'10) 1/2 MPT -1/2
MPT " 1

25
Mangueira 1/2 (6'7") 1/2" MPT - 1/2"
MPT “ 1

26
Mangueira 1/2 (6'7") 1/2" MPT - 1/2"
MPT “ 1

27 Motor Hidr. (2000) 6.2 CPR 1

28 Válvula de Carretel Único 1

29
Controle de Velocidade da Válvula 1/
2 com alívio 1

30
Válvula de Retenção -1/2" (sem fluxo
rev.) 1

31 Proteção Mot Hidr. 1-1/4 4,5 x 6,25 2

Figura 22. Conjunto de Acionamento Hidráulico
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8.3. Conjunto de Acionamento Elétrico Superior
Consulte Tabela 4 na página 47 para a quantidade de cada componente utilizado, e Figura 23 na página 48 e
Figura 24 na página 49 para ilustrações do conjunto do kit de acionamento elétrico.

1. Instalar duas abraçadeiras em “U” (4) com dois parafusos de 1/2”-2-1/2” (9) e porcas de travamento (10).

2. Posicione a abraçadeira do motor elétrico (6) acima do tubo e aperte com uma abraçadeira em “U” de 3”
(5), parafusos de 1/2” x 2-1/2” (9) e porcas de travamento (10). Certifique-se de que esteja nivelado antes
de prender ao tubo.

3. Instale a placa de montagem do motor (1) com o pino de montagem do motor (14), e um contrapino de
3/16” x 1-1/2” (13). Aperte espalhando o contrapino.

4. Posicione o motor elétrico (não mostrado) na placa de montagem do motor (1) e aperte com os parafusos e
porcas de travamento adequados. Aperte os parafusos com a mão por enquanto.

5. Instale uma chaveta no eixo do motor. Monte a polia de acionamento (17) de modo que o cubo esteja
nivelado com a extremidade do eixo, e então fixe-a.

6. Instale uma chaveta (2) no eixo do rolete de acionamento. Monte a polia acionada (16) de modo que o cubo
esteja nivelado com a extremidade do eixo, e então fixe-a.

7. Use um esquadro para alinhar as polias.

8. Aperte os parafusos da base do motor.

9. Instale as esteiras de acionamento (15) e ajuste a tensão da esteira ajustando a tarraxa do parafuso de
3/4” x 6”.

Tabela 4. Componentes do Acionamento Elétrico Superior

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Placa de Montagem do Motor 1

2 Chaveta 1/4" x 1-1/2" 1

3 Conjunto do Bocal 1

4 Abraçadeira em “U” 2” 2

5 Abraçadeira em “U” 3" 1

6 Abraçadeira do motor elétrico 1

7 Suporte de proteção 2

8 Tarraxa de Parafuso 3/4” x 6” 1

9
Parafuso Sextav. 1/2” x 2-1/2"
GR8 6

10 Porca Nylock 1/2” 6

11 Parafuso Autoatarraxante 1” 10

12 Arruela Lisa 1/4” USS revestida 4

13 Contrapino 3/16” x 1-1/2” 1

14 Pino de Montagem do Motor 1
15 Esteira B 105 2
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Tabela 4 Componentes do Acionamento Elétrico Superior (continuação)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

16 Polia 2BK140H 1

17 Polia 2BK34H 1

18 Bucha H 1,25 1

19
Proteção Plástica da Polia da
Pitstop 1

Figura 23. Conjunto de Acionamento Elétrico Superior

Observação
As esteiras devem se defletir em 1/2” a 3/4” quando pressionadas com uma força de 2,3 kg (5 lb).
Verifique com frequência durante as primeiras 10 horas de operação para manter a tensão adequada.

10. Monte uma proteção do eixo chaveado (não mostrada) sobre o eixo do rolete de acionamento esquerdo
com um parafuso de 1/4” x 1/2”, uma arruela de travamento de 1/4” e uma arruela lisa de 1/4”.

Observação
Certifique-se de que a proteção do eixo esteja assentada contra o rolamento. Pode ser necessário
bater de lave na tampa com um martelo para ela assentar adequadamente.

11. Cole um adesivo de segurança na proteção plástica da polia e na placa do bocal.

12. Prenda a proteção plástica da polia (19) sobre a esteira e marque as posições adequadas dos suportes de
montagem.

13. Coloque os suportes de montagem (7) em uma proteção plástica (19) e perfure através do suporte e da
proteção. Fixe os suportes (7) no bocal com parafusos autoatarraxantes de (11).
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14. Monte a proteção plástica (19) na máquina com parafusos autoatarraxantes (11) e arruelas lisas (12) de
1/4” como mostrado na Figura 23.

Figura 24. Suportes de Montagem

TRANSPORTADORA DE ESTEIRA DE GRÃOS PORTÁTIL – PITSTOP 8. MONTAGEM



50 P1511025 R1

8.4. Kit Úmido Elétrico
Consulte a Tabela 5 na página 50 para a quantidade de cada componente utilizado e as Figura 25 na página 52 –
Figura 27 na página 53 para ilustrações do conjunto de acionamento hidráulico superior.

1. Remova as porcas de travamento de 1/2” dos rolamentos da flange na lateral do rolete de acionamento
com o rasgo de chaveta.

2. Instale a chaveta (3) no eixo do rolete de acionamento.

3. Deslize ambas as rodas dentadas (5,12) e o engate da corrente (11) no eixo do rolete de acionamento.

4. Fixe o suporte da bomba hidráulica (4) nos parafusos do rolamento da flange e trave com as porcas de
travamento de 1/2” retiradas dos rolamentos da flange.

5. Deslize a bomba hidráulica (22) no cubo e trave com uma chaveta (13).

6. Parafuse a bomba hidráulica (22) no suporte do motor (4) com parafusos de 3/8” x 1-1/2” (6) e porcas de
travamento (7).

Importante
Na Figura 26, anote as posições da porta da seção da bomba (Entrada) e da porta de pressão da
bomba (Saída). Também anote o sentido de rotação da bomba.

7. Aperte os fixadores em sequência, começando com o suporte, a bomba, e então os parafusos de ajuste dos
engates.

8. Fixe as proteções do motor (2) com os parafusos autoatarraxantes (8).

9. Use abraçadeiras de mangueira (10) para travar o reservatório de óleo (1) nos suportes do tanque
encontrados no suporte do kit úmido da bomba (4).

10. Fixe o adesivo de segurança como indicado na Figura 27.

11. Instale e trave as mangueiras hidráulicas e as extremidades (17 a 21), as conexões (14, 15) e a abraçadeira
de mangueira (9) no reservatório de óleo (1), na bomba (22) e na válvula (23), ilustradas na Figura 25.

12. Monte uma proteção do eixo chavetado (não mostrada) sobre o eixo do rolete de acionamento esquerdo
com um parafuso de 1/4” x 1/2”, uma arruela de travamento de 1/4” e uma arruela lisa de 1/4”.

Tabela 5. Componentes do Kit Úmido Hidráulico

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Reservatório de óleo - 18 L 1

2 Proteção Mot Hidr. 1-1/4 2

3 Chaveta 1/4” x 1” 1

4 Kit Úmido da Bomba 1

5
Roda dentada 5014 W 0,5
(Chaveta 0,125) 1

6 Parafuso sextav. 3/8” x 1-1/2” 2

7 Porca Nylock 3/8” 2

8 Parafuso Autoatarraxante 1” 4

9
Abraçadeira de Mangueira 38 mm
(3/4” pol.) 1
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Tabela 5 Componentes do Kit Úmido Hidráulico (continuação)

10
Abraçadeira de Mangueira 254
mm (10”) 2

11 Engate da Corrente 5014 1

12
Roda dentada 5014 W 1,25
(Chaveta 0,25) 1

13 Woodruff (#405) 1/8” x 5/8” 1

14 90 - 1/2 MPT x 1/2 FPT 1

15 90 - #10 ORB x 1/2 FPT 4

17 Extremidade de Mangueira 1/2" 4

18 Extremidade de Mangueira 1/2" 1

19 Mangueira Hidráulica 1/2" (7 '6)" 1

20 Mangueira Hidráulica 1/2" (9 '6)" 1

21 Mangueira Hidráulica 3/4" (36 '6)" 1

22 Bomba Parker com Portas Laterais 1

23 Válvula de Carretel Único 1
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Figura 25. Componentes do Kit Úmido Hidráulico

Figura 26. Bomba Hidráulica
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Figura 27. Localização dos Adesivos de Segurança do Kit Úmido
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9. Solução de problemas
Antes de continuar, certifique-se de que você leu e compreendeu a seção de segurança
deste manual, em complemento às informações de segurança na seção abaixo.
Desligue e bloqueie todas as fontes de alimentação antes de diagnosticar qualquer das
causas ou tentar qualquer uma das soluções abaixo.

Na seção a seguir, listamos algumas causas e soluções para alguns dos problemas que você pode
encontrar.

Se você encontrar um problema de difícil solução, mesmo depois de ter lido esta seção, entre em
contato com seu revendedor ou distribuidor local. Antes de contatá-los, tenha este manual de
operação e o número de série da sua máquina em prontidão.

Transportador

Problema Causa Solução

Baixa capacidade de
transporte.

Velocidade incorreta da
esteira.

Verifique e ajuste a velocidade da esteira
para a velocidade apropriada, veja
Velocidade da Esteira em Operação.

Esteira transportadora
patinando.

Tensione a esteira transportadora,
consulte Tensionamento da Esteira
Transportadora em Manutenção.

Quando equipado:

Esteiras de acionamento
patinando.

Tensione as esteiras, consulte
Tensionamento da Esteira Transportadora
em Manutenção.

Esteira transportadora
patinando.

Esteira transportadora frouxa. Aperte e alinhe a esteira, veja Tensão da
Esteira e Alinhamento da Esteira em
Manutenção.

Rolete de acionamento gasto
ou danificado.

Substitua a isolação do rolete de
acionamento, consulte o revendedor.

Quando equipado:

Esteiras de acionamento
frouxas.

Tensione as esteiras, consulte
Tensionamento da Esteira Transportadora
em Manutenção.

Esteira presa por
congelamento tubo devido
operação em alta umidade em
condições de frio.

Remova a transportadora da área de alta
umidade e aqueça a esteira para
descongelar.

Desgaste excessivo da
borda da esteira
transportadora.

Esteira não alinhada. Alinhe a esteira, veja e Alinhamento da
Esteira em Manutenção.
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Problema Causa Solução

Esteira transportadora
frouxa.

A esteira se estira ao longo do
tempo.

Re-tensione a esteira, consulte Tensão da
Esteira em Manutenção.

Se a esteira estiver totalmente
tensionada, talvez você precise encurtar a
esteira e reemendá-la, veja a seção
“Reemenda da Esteira” em Manutenção.

Grãos vazando da
moega da
transportadora.

Esteira não alinhada
(centralizada).

Alinhe a esteira, veja e Alinhamento da
Esteira em Manutenção.

Intermitente instalado
incorretamente ou
desgastado.

Verifique se há desgaste do intermitente e
substitua se necessário.

Quando equipado: Anéis de
enchimento de transição
gastos.

Substitua os anéis de enchimento de
transição.

Grãos vazando do
bocal de transporte
entre a esteira e o
tubo.

Esteira não alinhada
(centralizada).

Alinhe a esteira, veja e Alinhamento da
Esteira em Manutenção.

Grãos vazando do
bocal da
transportadora entre a
coifa e a esteira.

Velocidade da esteira muito
alta, coifa entupindo.

Diminua a velocidade da esteira, veja
Velocidade da Esteira em Operação.

Unidade

Problema Causa Solução

Acionamento fazendo
barulho.

Quando equipado:

Esteira de acionamento
patinando.

Tensione as esteiras, consulte
Tensionamento da Esteira Transportadora
em Manutenção.

Eixo, polia ou rolamento
quentes.

Componentes superaquecidos indicam um
rolamento defeituoso que deve ser
reparado.

Rolete de direção quebrado. Substitua o componente danificado.
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10. Especificações
Tabela 6. Pitstop 1800

Pitstop 1800 Pitstop 2400

Comprimento 4,5’ 5,3’

Largura 7,9’ 7,9’

Altura 2,8' 3'

Comprimento da
Esteira

47’ 52’10”

Peso 2970 lb 3260 lb

Opções de Alimentação

Hidráulico 6,2 (pol³) 8,0 (pol³)

Gasolina n/a 27 hp

Elétrico 7,5 hp 10 hp
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11. Garantia Limitada da Batco
Esta garantia está relacionada Esteiras Batco (o “Produto”) vendido pela Batco-Rem, (que é uma divisão da Ag Growth
Industries Partnership, doravante referido como “Vendedor”) e aplica-se apenas ao primeiro usuário do Produto
(significando uma compra diretamente com o Vendedor ou revendedor ou distribuidor autorizado do Produto,
doravante referido como “Comprador”).

Esta garantia deve ser efetiva apenas se corretamente registrada com o Vendedor de acordo com as informações
fornecidas ao Comprador no momento da venda.

1. O Vendedor garante ao Comprador que o Produto não possui nenhum defeito de material e fabricação se utilizado em
condições normais e adequadas. .

2. Esta garantia aplica-se apenas a defeitos no material e de fabricação e não a danos incorridos no envio ou
manipulação, por desgaste normal, ou danos provenientes de causas além do controle do Vendedor como relâmpagos,
incêndio, inundação, vento, terremoto, sobretensão, choque mecânico, danos causados por água, ou danos decorrentes
de violação, alteração, montagem inadequada, instalação inadequada, manutenção inadequada ou reparo inadequado
do Produto.

3. O período de garantia para o Produto deve ser de um ano a partir da entrega do Produto ao Comprador onde o
Produto for usado em operação agrária normal. O período de garantia para o Produto deve ser de 90 dias a partir da
entrega do Produto ao Comprador onde o Produto for usado em operação comercial. Nenhuma garantia é dada onde
o Produto tiver sido usado para transportar canola. No caso de qualquer peça incorporada ao Produto ser fabricada e
vendida ao Vendedor por um fornecedor terceirizado, esta peça somente possuirá garantia durante a garantia dada por
esse terceiro ao Vendedor.

4. As obrigações estabelecidas nesta garantia são condicionadas à pronta notificação do Comprador ao Vendedor de
qualquer defeito e ao fornecer a documentação razoável exigida e, se necessário, à pronta disponibilização do Produto
para correção. O Vendedor deve ter oportunidade razoável de investigar todas as reclamações e nenhum Produto deve
ser devolvido ao Vendedor ou nenhuma peça descartada enquanto não ocorrer a inspeção e aprovação pelo Vendedor e
o recebimento pelo Comprador das instruções de envio por escrito, com despesas de transporte pré-pagas.

5. Na devolução do Produto, ou da peça do Produto que precise de correção, o Vendedor deverá, à sua própria opção,
reparar ou substituir o Produto ou tal peça. O Vendedor deve trocar ou tentar reparar e devolver o Produto ou a peça
dentro um período razoável após o recebimento de uma alegação de garantia do Comprador. Caso o Vendedor não seja
capaz de reparar ou substituir o Produto, o Comprador terá direito a uma nota de crédito no valor do preço de compra
pelo Produto.

6. A responsabilidade total do Vendedor em qualquer alegação, seja em contrato, ato ilícito ou de outra natureza,
decorrente, conectada ou resultante da fabricação, venda, entrega, reparo, substituição ou utilização do equipamento
ou de qualquer parte do Produto, não deve exceder o preço pago pelo equipamento. e o Vendedor não será
responsabilizado por quaisquer danos especiais indiretos, incidentais ou consequentes causados em virtude da
instalação, modificação, uso, reparo, manutenção ou falha mecânica do Produto. Os danos resultantes ou especiais,
como descritos neste documento, incluem, mas não se limitam a produtos ou bens perdidos ou danificados, custos de
transporte, vendas perdidas, ordens perdidas, perda de receita, aumento de despesas gerais, custos trabalhistas e
incidentais e ineficiências operacionais.

7. Não obstante qualquer disposição contrária, o supracitado é resolução única e exclusiva do Comprador por violação
de garantia pelo Vendedor em relação ao Produto. O Vendedor, por si mesmo, seus agentes, contratantes,
funcionários e qualquer empresa controladora ou subsidiária do Vendedor, renuncia expressamente a todas as
garantias, sejam expressas ou implícitas, escritas ou orais, incluindo as garantias implícitas de comercialização ou
adequação a um determinado propósito e não assume nenhuma obrigação em relação à conformidade do Produto,
exceto conforme estabelecido no contrato de compra, se houver, ou em materiais de divulgação.

8. A garantia acima referida é a garantia total do Vendedor ao Comprador, e o comprador não terá direito a confiar em
qualquer representação ou garantia contida em qualquer material de divulgação do Vendedor em relação ao Produto. O
Vendedor não assume nem autoriza ninguém a pretender agir em seu nome para modificar ou mudar essa garantia nem
a assumir por ele qualquer outra garantia ou responsabilidade em relação ao Produto.

A GARANTIA É ANULADA SE NÃO FOR REGISTRADA
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