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Instruções Originais



Novo neste manual

As seguintes alterações foram feitas na revisão Rev. 6 (Agosto de 2017) do manual:

Descrição Seção

Acrescentadas as instruções de montagem faltantes
para a ponte de cabo (55’–95’), cabos-treliça (55’–
95’), torres-treliça (105’–120’) e cabos-treliça (105’–
120’).

Seção 4.12. – lnstale a Ponte do Cabo (Modelos de
55' a 95') na página 45

Seção 4.13. – Instale os Cabos-Treliça (Modelos de
55' e 65') na página 50

Seção 4.14. – Instale as Torres Treliçadas e os Tubos
da Treliça (Modelos 105’ a 120’) na página 56

Seção 4.15. – Instale os Cabos-Treliça (Modelos de
105' a 120') na página 60

As seguintes alterações foram feitas na revisão Rev 5 (Junho de 2017) do manual:

Descrição Seção

Adicionado procedimento de montagem de estrutura
pantográfica para transportadores de estrutura
pantográfica de 65'- 95'.

Seção 4.27. – Montagem da Estrutura do Elevador
Pantográfico (Modelos de 65'- 95') na página 71 na
página 93

As seguintes alterações foram feitas na revisão Rev 4 (May de 2017) do manual:

Descrição Seção

Formatação e atualização de reestruturação Através de

Novos componentes das ferragens. Adicionado
reforço diagonal previamente ausente.

Seção 4.25. – Montar a estrutura em "A" na página
89

Novos componentes das ferragens. Nova orientação
do cilindro hidráulico.

Seção 4.28. – Montar a Estrutura da Estrutura
Tesoura na página 98

Novas conexões e componentes. Seção 4.30. – Fazer as Conexões Hidráulicas dos
Cilindros Hidráulicos da Estrutura do Elevador
Pantográfico (Modelos de 105’ a 120’) na página 111
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1. Introdução
Este manual descreve como montar um Batco Transportador de Esteirade Grãos Portátil.

Antes de montar o transportador, leia este manual. Familiarize-se com o processo e as precauções
necessárias para realizar uma montagem eficiente e segura.

Todas as pessoas presentes no local da montagem devem estar familiarizadas com todas as
precauções de segurança.

Mantenha este manual acessível para consulta frequente e revise-o com os funcionários novos. Ligue
para o distribuidor ou revendedor local caso precise de assistência ou informações adicionais.
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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 sinalização 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 SEGURO e pela manutenção de seu transportador. VOCÊ deve assegurar que você
e todos os que forem trabalhar nas proximidades do transportador entendam todos os procedimentos e
informações relacionadas à SEGURANÇA contidas neste manual.

Lembre-se, VOCÊ é essencial 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 do
transportador proprietário, operador e equipe de manutenção tem a
responsabilidade de ler e entender TODAS as instruções de segurança, avisos de
segurança e manuais e segui-los ao montar, operar ou fazer a manutenção do
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 o transportador. Os
usuários e operadores não treinados expõem a si mesmos e as pessoas ao redor a possíveis lesões graves ou
morte.

• O transportador não deve ser utilizado por crianças.

• Utilize o transportador apenas para os fins a que se destina.

TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO 2. SEGURANÇA
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• Não modifique o transportador 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 do
transportador. Qualquer modificação não autorizada do transportador anulará a garantia.

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 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 TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO
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2.5.1 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-se de que a fiação o 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

Bloqueio

• 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.

TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO 2. SEGURANÇA
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2.5.2 Segurança do Acionamento da TDP
Unidade

• Mantenha o corpo, cabelos e roupas afastados da linha
rotativa de acionamento da TDP.

• Certifique-se de que as proteções da linha de acionamento se
contraem e giram livremente na linha de acionamento antes
de fixá-la.

• Certifique-se de que a linha de acionamento está firmemente
presa nas duas extremidades.

• Não operar a transportadora a menos que todas as proteções
da linha de acionamento, do trator e dos equipamentos
estejam no lugar e em boas condições de funcionamento.

• Não ultrapasse a velocidade operacional de 540 rpm.

• Mantenha os ângulos das juntas universais pequenos e
iguais. Não ultrapasse o comprimento máximo recomendado
para a linha de acionamento da TDP.

• Aplique o freio de estacionamento do trator e/ou calce as
rodas.

Bloqueio

• Posicione todos os controles em neutro, desligue o motor do trator, e retire a chave do
trator.

• Se retirar a chave for impossível, retire a linha de acionamento da TDP do trator.

2. SEGURANÇA TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO
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2.5.3 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.

Bloqueio

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

TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO 2. SEGURANÇA
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2.6. 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. SEGURANÇA TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO
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2.7. Equipamentos de proteção individual
Os equipamentos de proteção individual (EPI) a seguir deverão ser utilizados em todos os momentos durante a
montagem, operação e manutenção do equipamento.

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

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

Botas com biqueira de aço
• Use botas com biqueira de aço para proteger os pés contra queda de detritos.

Macacão
• Vista um macacão para proteger a pele.

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

2.8. 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.

TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO 2. SEGURANÇA
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2.9. 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 na fábrica.

2.9.1 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.

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.

2.9.2 Localização e detalhes dos adesivos de segurança
Há réplicas dos adesivos de segurança anexados ao transportadora a seguir, juntamente com as mensagens
pretendidas. A operação e o uso seguros do 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.

2. SEGURANÇA TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO
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Figura 1. Posições dos Adesivos de Segurança (Transportadoras de 35’ a 55’)
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Figura 2. Posições dos Adesivos de Segurança (Transportadoras de 65’ a 120’)
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Figura 3. Posição do Adesivo de Segurança do Acionamento em “S”
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Figura 4. Posição Lateral do Adesivo de Segurança do Acionamento em “S” da TDP
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Figura 5. Posição Frontal do Adesivo de Segurança do Acionamento em “S” da TDP
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Figura 6. Localização dos Adesivos de Segurança do Acionamento Elétrico

P1513008

P1513009

P1513002

2. SEGURANÇA TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO



P1512021 R6 19

Tabela 1. Adesivos de segurança

Número de
peça

Descrição

P1513046

Para evitar ferimentos graves ou morte:
• Apenas pessoal qualificado deve realizar a 

manutenção dos componentes elétricos.
• Mantenha os componentes elétricos em bom estado 

de conservação.

Este equipamento não é isolado.
Eletrocussão pode ocorrer sem contato direto.

RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS

PERIGO

Country of Origin Part Number

P1513048
DANGER

ROTATING PTO DRIVELINE 
HAZARD

To prevent serious injury or death:
• Keep body, hair, and clothing away from rotating 

PTO driveline.
• Do not operate equipment unless all driveline, 

tractor, and equipment shields are in place and in 
good working order.

• Make certain the driveline shields turn freely on 
driveline.

• Make certain the driveline is securely attached at 
both ends.

• Do not exceed operating speed of 1000 rpm.
• Keep u-joint angles small and equal. Do not 

exceed maximum recommended length for PTO 
driveline.

PERIGO

Para evitar ferimentos graves ou morte:
• Mantenha o corpo, cabelo e roupas longe do eixo da TDP.

• Não utilize o equipamento a menos que toda linha de 
transmissão, trator e equipamentos protetores estejam 
nos seus devidos lugares e em bom estado de 
funcionamento.

• Certifique-se de que as coberturas do eixo possa girar 
livremente no sistema de transmissão.

• Certifique-se o sistema de transmissão está bem preso 
em ambas as extremidades.

• Não exceda a velocidade de operação de 540 rpm.

• Mantenha os ângulos da junta em "U" pequenos e iguais. 
Não exceda comprimento máximo recomendado para a 
TDP do sistema de transmissão.

TOMADA DE FORÇA ROTATIVA
PERIGO

Country of Origin Part Number
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Tabela 1 Adesivos de segurança (continuação)

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
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Tabela 1 Adesivos de segurança (continuação)

Número de
peça

Descrição

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

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
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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

2. SEGURANÇA TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO



P1512021 R6 23

Tabela 1 Adesivos de segurança (continuação)

Número de
peça

Descrição

P1513045

Para evitar a morte ou ferimentos graves:
• NÃO pisar ou tocar com a correia transportadora 

em movimento.

• Desligue e bloqueie a tomada de força para 
ajustes, realizar a manutenção ou limpar.

CORREIA TRANSPORTADORA 

ATENÇÃO

Country of Origin Part Number

P1513044
WARNING

ROLLOVER / TRANSPORT 
HAZARD

To prevent serious injury or death:

• Fully extend axles before raising tube.
• Retract axles before transporting.

Para evitar ferimentos graves ou morte:
• Estenda totalmente os eixos antes de 

levantar o tubo do transportador.

• Recolher eixos antes de transportar.

RISCO DE TOMBAMENTO

ATENÇÃO

Country of Origin Part Number
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Tabela 1 Adesivos de segurança (continuação)

Número de
peça

Descrição

P1513042

Para evitar a morte ou ferimentos graves:
• Ancore a entrada e / ou apoie a descarga para evitar o 

derrubamento.

• A entrada deve estar sempre com contrapeso. Não solte 
até que conectado a barra do reboque ou apioado no piso.

• Não levante a entrada acima da barra de reboque

• Esvazie e abaixe completamente antes de movimentar.

RISCO DE DERRUBAMENTO

ATENÇÃO

P1513037

WARNING
TRANSPORT HAZARD

To prevent serious injury or death:

• Securely attach equipment to vehicle with correct 
pin and safety chains.

• Use a tow vehicle to move equipment.

Para evitar ferimentos graves ou morte:
• Fixe firmemente o equipamento ao veículo de 

transporte com o pino correto e correntes de 
segurança.

• Use um veículo de reboque para mover o equipamento.

RISCO DE TRANSPORTE

ATENÇÃO

Country of Origin Part Number
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Tabela 1 Adesivos de segurança (continuação)

Número de
peça

Descrição

P1513038
WARNING

To prevent serious injury or death:
• Keep away from rotating cable drum and winch 

cable.
• Inspect lift cable periodically; replace if damaged.
• Inspect cable clamps periodically; tighten if 

necessary.

Para evitar ferimentos graves ou morte:
• Mantenha afastado do tambor rotativo e guincho.
• Verifique o cabo de elevação periodicamente; 

substituir se danificado.
• Verifique os grampos do cabo periodicamente; aperte se 

necessário.

ATENÇÃO

Country of Origin Part Number

P1513010

CAUTION
To prevent personal injury or 
damage to equipment, close valve in 
lift cylinder hydraulic line after raising 
equipment into position.

Para evitar danos pessoais ou danos ao 
equipamento, fechar a válvula da linha 
hidráulica do cilindro de elevação depois 
de levantar equipamentos para a 
posição de trabalho.

CUIDADO

Country of Origin Part Number

P1513030

Country of Origin Part Number

Para evitar ferimentos ou danos ao 
equipamento, não pise na correia.

NÃO PISE - PERIGO DE
ESCORREGAMENTO

CUIDADO
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Tabela 1 Adesivos de segurança (continuação)

Número de
peça

Descrição

P1513039

CAUTION
For proper raising and lowering of equipment:

• After lowering equipment, always tighten brake lock 
by turning winch handle clockwise at least two clicks.

• Rotate winch handle until cable has light tension, 
when in towing position.

• Do not lubricate winch brake discs.

• Inspect lift cable periodically; replace if damaged.

• Inspect cable clamps periodically; tighten if 
necessary.

Para levantar ou abaixar o equipamento:
• Depois de abaixar o equipamento, sempre trave o 

freio de segurança girando a alça do guincho no 
sentido horário com pelo menos, dois cliques.

• Gire a alavanca do guincho até que o cabo tenha 
uma leve tensão, quando na posição de reboque.

• Não lubrifique os discos de freio do guincho.
• Verifique o cabo de elevador periodicamente; substi-

tuir se danificado.
• Verifique os grampos do cabo periodicamente; aperte 

se necessário.

CUIDADO

Country of Origin Part Number

P1513022

NOTICE

To prevent belt damage, use correct belt tension and do not attempt to 
adjust belt tracking with the take-up roller. 

To set correct belt tension:

• While conveyor is running empty, fully tighten nut against the pretensioner 
(take-up pipe) so that spring is not visible.

• Ensure take-up roller is tensioned equally by using a tape to measure distance "X
• After the conveyor belt has been tensioned, check the alignment of all other 

s-drive rollers and periodically afterward.

See manual for complete instructions.

TAKE-UP ROLLER X PRETENSIONER

NUT

TENSIONADOR

PORCA

ROLETE DE ESTICAMENTO X

Para evitar danos a correia, use uma tensão correta da correia e não 
tente ajustar a passagem da correia com o rolete de esticamento.
Para definir a tensão correta da correia:
• Enquanto o transportador estiver operando em vazio, aperte 

totalmente a porca contra o pretensionador (tubo de 
esticamento), de modo que a a mola não fique visível.

• Certifique-se de que o rolete de esticamento está tensionado 
igualmente usando uma fita para medir a distância "X".

• Após a correia transportadora ter foi tensionada, verifique o 
alinhamento de todos os roletes do sistema "s-drive" periodicamente.

Consulte o manual para obter instruções completas.

AVISO

Country of Origin Part Number
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Tabela 1 Adesivos de segurança (continuação)

Número de
peça

Descrição

P1513032

NOTICE

To prevent damage, tighten/snug bolts as shown when 
assembling or maintaining the conveyor.

NOTA:
DEIXE ESTES PARAFUSOS SOLTOS 
ATÉ QUE A CORREIA SEJA 
ALINHADA, ENTÃO ELES PODEM SER 
APERTADOS PARA BAIXO

NOTA:
DEIXE ESTES PARAFUSOS 
SOLTOS PARA QUE A 
CAIXA DE ENGRENAGEM 
POSSA SE DESLOCAR

Para evitar danos, aperte os parafusos como mostrado 
durante a montagem ou manutenção do transportador.

AVISO

Country of Origin Part Number

P1513052

Para evitar danos, as rodas devem 
estar livre para se movimentar quando 
elevar ou baixar equipamento.

Quando o equipamento estiver 
posicionado, trave todas as rodas.

AVISO

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

Figura 7. Típico Padrão Componentes (Para Comprimentos de 35’ a 50’)

Tabela 2. Típico Padrão Componentes (Para Comprimentos de 35’ a 50’)

ITEM DESCRIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO

1 Tubo 6 Proteção do Rolete de Retorno
ou Contra Intempéries

2 estrutura em formato “A” 7 Engate

3 Moega 8 Guincho

4 Conjunto do Bocal 9 Cabo de Elevação

5 Coifa 10 Acionamento em "S"
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Figura 8. Típico Padrão Componentes (Para Comprimento de 55’)

Tabela 3. Típico Padrão Componentes (Para Comprimento de 55’)

ITEM DESCRIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO

1 Tubo 6 Proteção do Retorno da Esteira ou
Contra Intempéries (Não Exibidos)

2 estrutura em formato “A” 7 Guincho
3 Moega 8 Treliça com cabos

4 Conjunto do Bocal 9 Acionamento em "S"

5 Coifa
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Figura 9. Típico Padrão Componentes, (Para Comprimentos de 65’ a 120’)

Tabela 4. Típico Padrão Componentes, (Para Comprimentos de 65’ a 120’)

ITEM DESCRIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO

1 Tubo 6 Proteção do Retorno da Esteira e
Contra Intempéries

2 estrutura em formato “A” 7 Treliça (Cabo em 65’ a 110’)

3 Moega Treliça (Aço em 120’)

4 Conjunto do Bocal 8 Eixo (Extensível para Modelos
Específicos)

5 Coifa 9 Acionamento em "S"

3. CARACTERÍSTICAS TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO



P1512021 R6 31

3.1. Número do Modelo
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4. 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.

4.1. Segurança de Montagem

• Não corte caminhos quando o assunto é segurança. Os componentes podem ser grandes,
pesados e difíceis de serem carregados. Sempre utilize as ferramentas adequadas,
equipamentos de içamento e pontos de içamento adequados para o serviço.

• Execute a montagem em uma área aberta e grande, com uma superfície nivelada.

• Tenha sempre duas pessoas montando a transportadora.

• Certifique-se que há iluminação suficiente para a área de trabalho.

• Aperte todos os componentes de fixação de acordo com suas especificações. Não substitua
ou troque parafusos, porcas ou outros itens de ferragem que sejam de qualidade inferior
aos itens fornecidos pelo fabricante.

• Afaste-se de linhas elétricas suspensas e de outras obstruções durante a montagem. O
contato com linhas elétricas pode causar eletrocussão.

• Não trabalhe sob ventos fortes.

4.2. Verificação de remessa
Descarregue as peças do transportadora no local de montagem e compare o recibo de entrega com a remessa.
Certifique-se de que todos os itens chegaram e de que nenhum foi danificado.

Informe imediatamente sobre peças ausentes ou danificadas para garantir o devido reconhecimento da Batco
ou do distribuidor/revendedor e para garantir que todas as peças ausentes possam ser enviadas rapidamente,
evitando, assim, atraso no processo de montagem.

Importante
Não monte nem instale componentes danificados.
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4.3. Ferramentas Exigidas

• 2-3 apoio(s) de tubo • 1 cinta de catraca

• 2 cavalete(s)
(544,3 kg [1200 lb])

• 2 Abraçadeira(s) C ou alicate(s) de pressão

• 1 conjunto(s) padrão de soquete(s) • 1 fita pescadora
(36,6 m [120'])

• 2 conjunto(s) de chaves de boca • 1 Manômetro de pneus

• 1 torquímetro(s)
e conjunto de Chaves Allen

• 1 inflador de pneu

• 1 furadeira com brocas
3/16", 5/16"

• 1 Maçarico de propano

• 2 trena(s)
(7,6 m [25'])

• 1 pegador
com alcance mínimo de 3,7 m (12’) e 1841
kg a 2722 kg (4000 a 6000 lb) de
capacidade de elevação• 1 trena(s)

(36,6 m [120'])

• 1 martelo e punção

4.4. Antes de Começar
Antes de montar a transportadora:

• Familiarize-se com todos os subconjuntos, componentes e ferragens que configuram o equipamento.

• Mantenha todas as peças à mão, e organize-as para facilitar o acesso.

• Separe as ferragens (parafusos, porcas, etc.) e coloque-as em grupos para facilitar a identificação durante a
montagem.

• Em caso de montagem em lugar fechado, o teto deve ter pelo menos 4,8 m (16’) e 3,81 m (12’6”) de largura
para oferecer o espaço ao instalar a subestrutura.

• Execute a montagem em uma superfície firme e nivelada em uma área grande o suficiente para permitir o
acesso a todos os lados da transportadora.

• Assegurar que o espaço é adequado para remoção da transportadora montada transportadora para a área
de montagem.

4.5. Posições dos Componentes

Desenho de Layout
Certifique-se de selecionar o desenho de layout adequado. As dimensões são alteradas para cada máquina
dependendo da opção de acionamento selecionada. O incorreto posicionamento dos componentes afeta o
equilíbrio da máquina e pode causar uma entrada pesada ou leve. O desenho de layout está anexado à lista da
embalagem.
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Marcar o Tubo
Certifique-se sempre de que a moega permaneça nivelada durante a fixação de todos os componentes
parafusados ao tubo da transportadora. Use uma trena para marcar as posições dos componentes parafusados
no tubo. Marque as posições no lado superior do tubo. Consulte o desenho do tubo anexado à lista de
embalagem para obter medidas de layout e locais de componentes.

Suportes de Aperto
Para todos os suportes de parafusos e abraçadeiras em "U", aperte as porcas em um lado do suporte, depois
aperte parcialmente no lado oposto. Faça isso até o suporte ser totalmente apertado e certifique-se de que ele
permaneça nivelado durante este procedimento.

4.6. Conjunto de Acionamento em “S”
Observação
O acionamento em "S" normalmente vem pré-montado quando fornecido direto da fábrica.

1. Insira os roletes (10, 11, 12, 37) na posição.

2. Instale as placas de cobertura do acionamento em "S" (4, 7) na posição com as porcas nylock (22).

3. Inserir as placas deslizantes (32), as placas de aperto (6) e os rolamentos no rolete esticador (12) com os
parafusos de transporte (15) e as porcas nylock (23). Mantenha os parafusos nos rolamentos do rolete
esticador soltos apenas o suficiente para permitir que o rolete esticador esteja livre para recuar 1/4"
durante a operação quando a emenda da esteira passa por ele.

4. Deslize os rolamentos (34) no rolete de acionamento (10) com os parafusos de transporte (15), as arruelas
lisas quadradas (39) e as porcas nylock (23).

5. Instale os parafusos de ajuste (24) em 4 lugares ao redor das placas de cobertura do acionamento em "S" (4,
7).

6. Deslize os rolamentos (33) nos roletes de retorno (37) com os parafusos de transporte (14), as arruelas lisas
quadradas (38) e as porcas nylock (22).

7. Instale levemente os rolamentos do esticador (35) no rolete esticador (11). Certifique-se de que o conjunto
do rolete esticador esteja inserido na ranhura do esticador. Anote a orientação do rolamento e não instale-o
voltado para trás.

8. Instale os suportes do esticador (3) com parafusos (17) e porcas nylock (21). Insira os parafusos de aperto
(36) e prenda o item aos rolamentos do esticador (35) com porca quadrada e pinos de mola (não
mostrados).

9. Centralize todos os roletes no acionamento em "S" (9) e bloqueie os pescoços dos rolamentos com um
punção e um martelo. Aperte os parafusos de ajuste com uma chave Allen.

10. Conecte as proteções do esticador (2) ao acionamento em "S" (9) com parafusos (16), arruelas lisas (25) e
porcas nylock (20).

11. Instale as molas (29), as arruelas lisas (26), as buchas (31), os tubos de aperto (1), os parafusos (13) e as
porcas (18) no rolete esticador.

12. Instale as arruelas (27), as molas (30), os pré-tensores (tubos esticadores) (5) e as porcas sextavadas (19)
nos parafusos do rolete esticador (36).

13. Aperte sem muita força a proteção inferior (8) com parafusos (16) e arruela de travamento (28). Isto deve
ser removido para instalar a esteira mais tarde.
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Tabela 5. Componentes do Acionamento em "S"

ITEM DESCRIÇÃO QTD.
1 Tubo de Aperto 2

2 Proteção do Esticador do Acionamento em "S” 2

3 Suporte do Esticador do acionamento em "S" 2

4 Tampa do Rolete de Acionamento LH 1

5 Pré-tensor (Tubo Esticador) 2

6 Placa Tensionadora por Compressão 2
7 Tampa do Rolete de Acionamento RH 1

8 Proteção Inferior do Acionamento em "S" 1

9 Acionamento em "S" 1
10 Rolete de acionamento de 10-1/2" com eixo de 1-15/16" – Para

a Série 2400
1

Rolete de acionamento de 10-1/2" com eixo de extensão – Para
as Séries 1800 e 2000

1

11 Tensor do Acionamento em "S" 1
12 Esticador do Acionamento em "S” 1
13 Parafuso de Tensão da Mola 2
14 Parafuso de Transporte 1/2" x 1-1/2" 8

15 Parafuso de Transporte 5/8" x 2" 8

16 Parafuso sextavado de 1/4” x 3/4” 12
17 Parafuso Sextavado de 3/8” x 1” 4

18 Porca Sextavada de 3/4 2
19 Porca Sextavada de 1" 4
20 Porca Nylock de 1/4” 2

21 Porca Nylock de 3/8” 4

22 Porca Nylock de 1/2” 16

23 Porca Nylock de 5/8” 8

24 Parafuso de Ajuste SQ HD 7/16" x 2-1/2" 4

25 Arruela Lisa 1/4" USS Revestida 12

26 Arruela Lisa 3/4" SAE 2

27 Arruela Lisa 1"USS Revestida 2

28
Arruela de Travamento 1/4" - Para Séries 1800 e 2000 10

Arruela de Travamento 1/4" - Para Série 2400 8

29 Mola 13/15 S Drive 2

30 Mola 1,46"x 16,5" (1,05 Dia) 2

31 Bucha de Latão Flangeada 2

32 Placa Deslizante do Esticador 2
33 Unidade de Rolamento-FL206 (1 1/4") Premium - Para a Série

2400
4
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Tabela 5 Componentes do Acionamento em "S" (continuação)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.
Unidade de Rolamento-FL206 (1 1/4") - Para as Séries 1800 e
2000

4

34 Unidade de Flange 1-15/16" Premium - Para Série 2400 4

Unidade de Flange 1-15/16" FL210 - Para séries 1800 e 2000 4

35 Unidade de Esticador 1-1/2" Premium - Para Série 2400 2

Unidade de Esticador 1-1/2" T208 - Para séries 1800 e 2000 2

36 Parafuso do Tensor do Acionamento em "S" 2
37 Retorno do Acionamento em "S" 2
38 Arruela Lisa, Quadrada 17/32" 8

39 Arruela Lisa, Quadrada 21/32" 4
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Figura 10. Componentes do Acionamento em "S"

4.7. Montar o Tubo da Transportadora
Este procedimento descreve a instalação dos tubos da transportadora.
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Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 6 na página 38

• Figura 11 na página 38

1. Revise a figura de layout e determine o layout do tubo da transportadora.

2. Coloque os tubos em dois suportes para apoiar cada uma das seções do tubo. Os suportes devem ser
ajustados na mesma altura. Ancore os tubos nas bases, se necessário, para evitar rolamento.

Não prender os tubos pode resultar em ferimentos pessoais.

3. Confirme se todos os tubos estão ajustados em nível e orientados corretamente.

4. Aperte as flanges do tubo juntamente com parafusos GR8 (2) de 7/16" x 1" e porcas de travamento (1) à
medida que cada seção do tubo é colocada.

Tabela 6. Componentes de Conexão do Tubo da Transportadora

Item Descrição

1 Porca de Travamento 7/16"

2 Parafuso GR8 de 7/16" x 1"

Figura 11. Conexão Típica do Tubo

4.8. Instalar os Componentes do Elevador do Tubo (Modelos de 35’
a 55')
O seguinte procedimento fornece instruções para instalar os componentes do elevador do tubo no tubo da
transportadora.

1

2

1

2
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Observação
Este procedimento aplica-se apenas as transportadoras das séries 35’ a 55' 2000.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte: Tabela 7, Figura 12 e Figura 13.

Observação
Consulte o desenho do layout do tubo para a posição precisa do trilho e dos suportes.

1. Aperte o trilho (2) no tubo usando parafusos autoatarraxantes de 1/2" x 2-1/2" (1), abraçadeiras em "U" de
3” (3) e porcas de travamento de 1/2" (4).

Observação
Se o trilho for soldado ao tubo, avance para a etapa 2.

2. Deslize a corrediça (5) no trilho.

3. Aperte o fixador do cabo largo (7) ao trilho com parafusos sextavados de 7/16" x 1-1/2" (6) e porcas de
travamento de 7/16”.

Tabela 7. Componentes do Elevador do Tubo

Item Descrição

1 Parafusos autoatarraxantes de 1/2" x 2-1/2"

2 Pista
3 Abraçadeira em "U" (3 pol.)

4 Porca Nylock de 1/2"

5 Corrediça

6 Parafusos sextavados de 7/16" x 1-1/2"

7 Fixador do Cabo Grande
8 Porca Nylock de 7/16"
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Figura 12. Instalando o Trilho

3

4

2

1
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Figura 13. Instalando a Corrediça e o Fixador do Cabo

4.9. Instalar o Guincho Manual (Modelos de 35’ a 55')
O procedimento a seguir fornece instruções para instalar o guincho na transportadora portátil

Para identificação e colocação dos componentes, consulte: Tabela 8 e Figura 14.

Observação
Consulte o desenho do layout do tubo para a posição precisa do trilho e dos suportes.

1. Instale o suporte de montagem do guincho (1) no tubo com parafusos autoatarraxantes de 1/2" x 2-1/2" (2),
abraçadeiras em "U" (3) e porcas de travamento de 1/2" (4).

2. Conecte o guincho manual (7) ao suporte de montagem do guincho com parafusos sextavados de 3/8" x 1"
(5), arruelas lisas de 3/8" (6) e porcas de travamento de 3/8" (8).

Tabela 8. Componentes do Guincho Manual

Item Descrição

1 Suporte de montagem do guincho

2 Parafuso autoatarraxante de 1/2" x 2-1/2"

3 Abraçadeira em "U" 76 mm (3 pol.)

2

5

6

7

8
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Tabela 8 Componentes do Guincho Manual (continuação)

Item Descrição

4 Porca Nylock de 1/2"

5 Parafuso sextavado de 3/8" x 1"

6 Arruela Lisa de 3/8"

7 Guincho Manual
8 Porca Nylock de 3/8"

Figura 14. Instalando o Guincho Manual

4.10. Instalar o Engate
O seguinte procedimento fornece instruções para instalar o engate na transportadora.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte: Tabela 9, Tabela 10, Figura 15.

1. Alinhe o engate com os orifícios pré-perfurados ao longo da solda do lado da moega.

2. Aperte o engate (1) na moega usando parafusos de 1/2" x 1-1/2" (2) e porcas de 1/2" (3).

2

4

3

1

5
6

7

8
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Observação
Consulte as Tabela 10 para identificar a lingueta do correta do engate.

Tabela 9. Componentes do Engate

Item Descrição

1 Engate

2 Parafuso sextavado de 1/2" x 1-1/2"

3 Porca Nylock de 1/2"

Figura 15. Instalando o Engate

1

3

2

1

3

2
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Tabela 10. Linguetas do Engate

Lingueta Modelo

• 2035, 2045, 2055

• 2065, 2075, 2085, 2095, 20105,
20110, 20120

• Todos os Modelos 2400

4.11. Conectar o Acionamento em “S”
Este procedimento descreve a instalação do acionamento em “S” no tubo da transportadora.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 11 na página 44

• Figura 16 na página 45

1. Conecte o acionamento em "S" (5) aos suportes com parafusos de 1/2" x 1-1/2" (6), arruelas lisas de 1/2" (7)
e porcas de travamento de 1/2" (8).

Tabela 11. Componentes para instalar o Acionamento em "S"

Item Descrição Quantidade

5 Acionamento em "S" 1

6 Parafuso sextavado de 1/2" x 1-1/2" 6

7 Arruela Lisa de 1/2" USS 6

8 Porca Nylock de 1/2" 6
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Figura 16. Fixando o Acionamento em "S"

4.12. lnstale a Ponte do Cabo (Modelos de 55' a 95')
Esse procedimento descreve como fixar as pontes de cabo no tubo da transportadora.

Para identificação dos componentes e colocação, consulte:

• Tabela 12 na página 46

• Figura 17 na página 47 a Figura 18 na página 48

1. Posicione os suportes da ponte de cabo no tubo.

2. Fixe a ponte de cabo (1) em cada suporte da ponte de cabo com os parafusos 7/16" x 1-1/2" (2) e as porcas
7/16" (3). Consulte Figura 17 quanto às localizações da ponte do cabo.

3. Instale as braçadeiras dos cabos (4):

Æ a. Para os Modelos de 55' - 75': Instale folgadamente as quatro braçadeiras dos cabos (4) na ponte de
cabo.

Æ b. Para os Modelos de 85': Instale folgadamente duas braçadeiras de cabos (4) na ponte de cabo o mais
próximo da tremonha, e quatro braçadeiras de cabos (4) na ponte de cabo, o mais próximo da calha.

Æ c. Para os Modelos de 95': Instale folgadamente duas braçadeiras de cabos (4) na ponte de cabo o mais
próximo da tremonha, e quatro braçadeiras de cabos (4) na ponte de cabo central e na ponte de cabo, o
mais próximo da calha.

Importante
Antes de instalar as braçadeiras dos cabos, substitua as porcas sextavadas dos cabos existentes por
porcas nylock de 3/8" (5).
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Tabela 12. Componentes da Ponte de Cabo

Item Descrição

1 Ponte de Cabo Alta
2 Parafuso GR8 de 7/16" x 1-1/2"

3 Contraporca de 7/16"

4 Braçadeira de Cabo de 3/8"

5 Contraporca de 3/8"

4. MONTAGEM TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO



P1512021 R6 47

Figura 17. Localizações da Ponte de Cabo (Modelos 55' - 95')
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Figura 18. Fixação da Ponte de Cabo e Braçadeiras de Cabo

1

4

5

2
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4.12.1 lnstale o Suporte de Retorno do Cabo (Somente o Modelo 2055)
Para identificação dos componentes e colocação, consulte:

• Tabela 13 na página 48

• Figura 19 na página 49

1. Fixe o suporte de retorno do cabo (1) ao tubo usando braçadeiras em "U" de 3" (2), parafusos de 1/2" x 2-1/
2" (3) e contraporcas de 1/2" (4). Consulte a Figura 19.

2. Instale uma braçadeira de cabo de 5/16" (5), no suporte de retorno do cabo.

Tabela 13. Componentes do Suporte de Retorno do Cabo

Item Descrição

1 Suporte de Retorno do Cabo

2 Braçadeira em "U" de 3"

3 Parafuso Gr8 Chapeado de 1/2" x 2-1/2"

4 Contraporca Gr8 de 1/2"

5 Braçadeira de Cabo de 5/16"
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Figura 19. Suporte de Retorno do Cabo
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4.13. Instale os Cabos-Treliça (Modelos de 55' e 65')
Esse procedimento descreve a instalação dos cabos-treliça na ponte de cabo e tubo da transportadora.

4.13.1 Cabos-Treliça para os Modelos de 55' e 65'
1. Rosqueie o cabo-treliça através do cabo da braçadeira:

Æ a. Para o Modelo 2055': Rosqueie o cabo-treliça através do cabo da braçadeira no suporte de retorno do
cabo fixado no tubo na extremidade da calha.

Æ b. Para os Modelos de 65': Rosqueie o cabo-treliça através do retorno do cabo localizado sob o tubo, na
extremidade da calha.

2. Puxe o cabo através do retorno do cabo até que haja uma quantidade igual de cabo em cada lado.

3. Trabalhando na direção da extremidade da tremonha, rosqueie as extremidades do cabo através das
braçadeiras do cabo da ponte do cabo central totalmente, até o suporte de ancoragem.

4. Verifique se existe uma quantidade igual de cabo em cada lado da transportadora.

Tabela 14. Cabos-Treliça (Modelos de 55' e 65')

Item Descrição Comprimento

1 Cabo de 3/8" - Transportadora de 55' 78' (23,7 m)

2 Cabo de 3/8" - Transportadora de 65' 100' (30,48 m)

Figura 20. Layouts do Cabo-Treliça (Modelos de 55' e 65')
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Figura 21. Rosqueamento do Cabo-Treliça (Modelo 2055)

Figura 22. Rosqueamento do Cabo-Treliça (Modelo 65')
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4.13.2 Cabos-Treliça para os Modelos de 75' a 95'
Tabela 15. Cabos-Treliça (Modelos de 75' a 95')

Item Descrição
Comprimento

A B C
1 Cabo de 3/8" - Transportadora de 75' 116' (41,45 m) 78' (20,7 m) —

2 Cabo de 3/8" - Transportadora de 85' 136' (41,45 m) 93' (20,7 m) —

3 Cabo de 3/8" - Transportadora de 95' 162' (49,38 m) 112' (29,9 m) 78' (20,7 m)

Figura 23. Layouts dos Cabos-Treliça (Modelos de 75' a 95')

Observação
O número embaixo da ponte do cabo representa o número de cabos que cruzam aquela ponte de cabo
particular.

Rosqueie o Primeiro Cabo (A)
1. Rosqueie o primeiro cabo (A) através do retorno do cabo localizado sob o tubo, na extremidade da calha

2. Puxe o cabo através do retorno do cabo até que haja uma quantidade igual de cabo em cada lado.

3. Trabalhando na direção da extremidade da tremonha, rosqueie ambas as extremidades do cabo através das
braçadeiras mais externas das pontes do cabo central totalmente, até o suporte de ancoragem.

4. Verifique se existe uma quantidade igual de cabo em cada lado da transportadora.
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Figura 24. Rosqueamento do Primeiro Cabo (A)

Rosqueie o Segundo Cabo (B)
1. Rosqueie o segundo cabo (B) através do retorno do cabo localizado sob a ponte do cabo mais próxima da

calha.

2. Puxe o cabo através do retorno do cabo até que haja uma quantidade igual de cabo em cada lado.

3. Trabalhando na direção da extremidade da tremonha, rosqueie ambas as extremidades do cabo através das
braçadeiras mais internas da(s) ponte(s) do cabo central totalmente, até o suporte de ancoragem

4. Verifique se existe uma quantidade igual de cabo em cada lado da transportadora.

Figura 25. Rosqueamento do Segundo Cabo (B)

Rosqueie o Terceiro Cabo (C)

Æ Esse procedimento é aplicado aos Modelos de 95'.
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1. Rosqueie o terceiro cabo (C) através do retorno do cabo localizado sob a ponte do cabo mais afastada da
calha.

2. Puxe o cabo através do retorno do cabo até que haja uma quantidade igual de cabo em cada lado.

3. Trabalhando na direção da extremidade da tremonha, rosqueie ambas as extremidades do cabo entre as
duas braçadeiras do cabo da ponte do cabo central totalmente, até o suporte de ancoragem.

4. Verifique se existe uma quantidade igual de cabo em cada lado da transportadora.

Figura 26. Rosqueamento do Terceiro Cabo (C)

4.13.3 Fixe os Cabos nos Suportes de Ancoragem
Repita as etapas a seguir para cada extremidade do cabo.

1. Deslize um sapatilho de 3/8" (1) através de um parafuso de olhal de 5/6" x 6" (2).

2. Deslize duas braçadeiras de cabo de 3/8" para baixo uma extremidade do cabo.

3. Deslize a extremidade do cabo sobre o sapatilho e através do parafuso de olhal.

4. Rosqueie a extremidade do cabo de volta através de ambas as braçadeiras do cabo.

5. Aperte a primeira braçadeira do cabo próximo ao sapatilho.

6. Aperte a segunda braçadeira do cabo de 12" longe da primeira.

7. Fixe o parafuso de olhal no suporte de ancoragem usando porcas sextavadas de 5/8" e uma arruela lisa.

Observação
Deixe diversas polegadas entre as duas porcas para permitir o aperto adequado posteriormente.

8. Desbaste o excesso de cabo e aplique fita na extremidade solta.

Observação
Certifique-se de que o cabo seja puxado firmemente antes de fixar a segunda extremidade do cabo.
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Figura 27. Fixação do Cabo no Suporte de Ancoragem.

Item Descrição

1 Sapatilho de 3/8"

2 Parafuso de Olhal de 5/6" x 6"

4.13.4 Aperte os Cabos-Treliça
Importante
Certifique-se de que a porca sextavada mais próxima do sapatilho (1) esteja recuada para permitir o
ajuste, consulte a Figura 28.

1. Aperte ambos os lados do primeiro cabo-treliça (A) uniformemente usando a porca sextavada o mais
afastada do sapatilho até que ela esteja apertada.

Observação
O primeiro cabo-treliça (A) é adequadamente apertado quando a extremidade da calha estiver
levantada 6" acima do suporte.

Figura 28. Aperto dos Cabos-Treliça e a Posição da Extremidade da Calha

1 Porca Sextavada de
5/8"

2 Ferramenta de
impacto
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2. Aperte ambos os lados do segundo cabo-treliça (B) uniformemente usando a ferramenta de impacto (2) até
que ela esteja apertada.

3. Aperte ambos os lados do terceiro cabo-treliça (C) uniformemente usando uma ferramenta de impacto (2)
até que ela esteja apertada.

4. Alcance a extremidade da tremonha e inspecione visualmente o tubo quanto à linearidade lado a lado.

5. Ajuste a tensão do cabo para remover qualquer curvamento lado a lado.

6. Aperte a porca sextavada para travar o parafuso de olhal (consulte a Figura 29).

Figura 29. Travamento do Parafuso de Olhal

7. Aperte todas as braçadeiras de cabos de 3/8” nas pontes do cabo.

4.14. Instale as Torres Treliçadas e os Tubos da Treliça (Modelos
105’ a 120’)

Observação
Devido à rigidez do treliçamento tubular, não coloque um arco para cima na transportadora. Monte o
treliçamento com o tubo principal reto/nivelado e bem suportado sobre o seu comprimento. Ao montar
o sistema da treliça, NÃO aperte nenhum parafuso até que todos os componentes estejam no lugar.

1. Fixe os pares das torres treliçadas baixas (1) e das torres treliçadas altas (2) no tubo com parafusos de 1/2" x
1-1/2" e contraporcas de 1/2" (3).

Tabela 16. Componentes das Torres Treliçadas

Item Descrição

1 Torre Treliçada Baixa

2 Torre Treliçada Alta

3 Parafuso Sextavado Gr8 de 1/2" x 1-1/2"

Porca Nylock de 1/2"
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Figura 30. Suportes das Torres Treliçadas
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2. Começando em uma extremidade da transportadora, fixe um par de placas de junção da extremidade dos
cinco parafusos (8) no par de torres treliçadas baixas.

3. Rosqueie uma porca sextavada de 1" (5) tanto quanto possível na extremidade da haste roscada de um tubo
de ajuste da treliça (7). Consulte Figura 31 na página 60 e Tabela 17 na página 58.

4. Introduza a extremidade da haste roscada do tubo de ajuste da treliça (7) no suporte de ancoragem da
treliça (4), e o parafuso da extremidade oposta nas placas de junção da extremidade dos cinco parafusos (8).

5. Rosqueie uma contraporca de 1" (6) uma distância curta sobre a extremidade da haste roscada de um tubo
de ajuste da treliça (7).

6. De acordo com o diagrama para o seu modelo específico, trabalhe a partir de uma extremidade do tubo na
direção da extremidade oposta:

a. Instale as placas de junção de sete parafusos (11) entre os pares de torres treliçadas.

Observação
Ao instalar as placas de junção de sete parafusos (11), certifique-se de que os orifícios dos
parafusos de 1/2" estejam o mais próximo possível da tremonha, e o orifício do parafuso de 3/4"
esteja o mais próximo possível da calha de descarga.

b. Instale os tubos de treliça (10) entre as placas de junção dos sete parafusos (11).

c. Instale os tirantes de reforço longos (13).

d. Quando você atingir a extremidade oposta do tubo, instale um par de placas de junção da extremidade
de cinco parafusos (8) no outro par de torres treliçadas baixas e instale o outro tubo de ajuste da treliça
(7).

7. Trabalhando num padrão de forma que você não esqueça alguma, aperte todas as torres treliçadas, a seguir
os tubos da treliça e então os tirantes de reforço, mas não aperte as porcas de 1" nos tubos de ajuste da
treliça.

8. Instale os pares de braçadeiras do tirante de reforço (15).

9. Ajuste as contraporcas de 1" (6) nos tubos de ajuste da treliça até que os tubos da treliça (10) estejam
firmes e o tubo esteja reto (ou seja, pareça plano e bem alinhado, e não apresente nenhuma curvatura
pronunciada).

10. Gire as porcas sextavadas de 1" frouxas (5) nos tubos de ajuste da treliça na direção da contraporca de 1",
até que elas estejam travadas firmemente contra seus respectivos suportes de ancoragem da treliça (4).

Tabela 17. Componentes dos Tubos da Treliça

Item Descrição
4 Suportes de Ancoragem da Treliça
5 Porca Sextavada de 1"
6 Porca Nylock de 1"
7 Tubo de Ajuste da Treliça Longo
8 Placa de Junção da Extremidade de Cinco Parafusos
9 Parafuso Sextavado Gr8 de 1/2" x 1-3/4"

Porca Nylock de 1/2"
10 Tubo da Treliça
11 Placa de Junção dos Sete Parafusos (Esquerda)

Placa de Junção dos Sete Parafusos (Direita)
12 Parafuso Sextavado Gr8 de 3/4" x 2-1/2"
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Tabela 17 Componentes dos Tubos da Treliça (continuação)

Item Descrição
Porca Nylock de 3/4"

13 Tirante de Reforço da Tesoura, Longo
14 Parafuso Sextavado Gr8 de 1/2" x 1-3/4"

Porca Nylock de 1/2"
15 Braçadeiras do tirante de reforço
16 Parafuso Sextavado Gr8 de 7/16" x 1-1/4"

Porca Nylock de 7/16"
17 Porca Sextavada de 3/4"
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Figura 31. Tubos da Treliça

4.15. Instale os Cabos-Treliça (Modelos de 105' a 120')
1. Rosqueie o cabo inferior (2) através do retorno do cabo inferior (4), consulte Figura 32 na página 62 e

Tabela 18 na página 61.

2. Puxe o cabo através do retorno do cabo até que haja uma quantidade igual de cabo em cada lado.
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3. Rosqueie o cabo superior (3) através do retorno do cabo superior (5).

4. Puxe o cabo através do retorno do cabo até que haja uma quantidade igual de cabo em cada lado.

5. Puxe as extremidades de ambos os cabos sobre os suportes dos cabos-treliça (8), e fixe os cabos em cada
suporte de cabo-treliça com uma braçadeira de cabo (1), assegurando que as braçadeiras do cabo estejam
frouxas o suficiente para que os cabos permaneçam livres para a movimentação.

6. Tensione os cabos usando uma cinta com catraca e as garras da morsa.

Observação
"Conecte a Correia Transportadora" na Seção 4.18. – Instalar a Correia na página 70 provides the
basic concept for tensioning both cables and belts.

Tabela 18. Cabos-Treliça (Modelos de 105' a 120')

Item Descrição

1 Braçadeira de Cabo de 1/2"

2 Cabo 1/2" x 76"

3 Cabo de 1/2" x 96' - Para os Modelos de 105' e 110'

Cabo de 1/2" x 120' - Para o Modelos de 120'

4 Retorno do Cabo Inferior
5 Retorno do Cabo Superior

6 Suporte do Cabo-Treliça
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Figura 32. Layouts dos Cabos-Treliça (Modelos de 105' a 120')

Conexão para 
os modelos 
de 110’ até 120’

Conexão para o 
modelo de 105’

4.15.1 Fixe os Cabos nos Parafusos de Olhal do Esticador
Repita as etapas a seguir para cada extremidade do cabo.

1. Abra o esticador (1) (parafusos de olhal removidos) o mais possível.

2. Deslize um sapatilho de 1/2" (2) através de um parafuso de olhal do esticador. 2.

3. Deslize três braçadeiras de cabo de 1/2" (3) para baixo uma extremidade do cabo.

4. Deslize a extremidade do cabo sobre o sapatilho e através do parafuso de olhal até que haja uma
sobreposição do cabo de 3'.

5. Rosqueie a extremidade do cabo de volta através das braçadeiras do cabo.

6. Aperte a primeira braçadeira do cabo próximo ao sapatilho.

7. Aperte a segunda e a terceira braçadeiras do cabo com um espaçamento de 12".

8. Desbaste o excesso de cabo e aplique fita na extremidade solta.
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Observação
Certifique-se de que o cabo seja puxado firmemente antes de fixar os cabos no lado oposto da
transportadora.

Tabela 19.

Item Descrição

1 Esticador
2 Sapatilho de 1/2"

3 Braçadeiras de Cabo de 1/2"

Figura 33. Fixação do Cabo nos Parafusos de Olhal do Esticador

4.15.2 Aperte os Cabos-Treliça
Importante
Certifique-se de que a porca sextavada mais próxima do sapatilho esteja recuada para permitir o ajuste.

1. Aperte os cabos ajustando os parafusos de olhal do esticador. Esses cabos devem ser muito apertados.

2. Alcance a extremidade da tremonha e inspecione visualmente o tubo quanto à linearidade.

TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO 4. MONTAGEM



64 P1512021 R6

3. Se o tubo tiver uma curva para um lado, aperte o esticador no lado oposto, enquanto afrouxa o outro
esticador ligeiramente, se necessário.

4. Aperte a porca sextavada o mais próximo possível do sapatilho, na direção do suporte para a trava do
parafuso de olhal.

5. Aperte todas as braçadeiras de cabos de 3/8” nas pontes de cabo.

4.16. Montar a Proteção Contra Intempéries
Este procedimento descreve como instalar as seções da proteção da esteira contra intempéries no tubo da
transportadora.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 20 na página 64

• Tabela 21 na página 66

• Figura 34 na página 66

• Figura 35 na página 67

• Figura 36 na página 68

1. Instale cada seção da proteção contra intempéries nos suportes do tubo da transportadora.

• O tipo de proteções contra intempéries a serem instaladas ao longo do tubo estão indicados pelas letras
mostradas na figura seguindo a tabela abaixo.

• Os detalhes que mostram cada proteção contra intempéries estão indicados na tabela abaixo.

2. Conecte cada proteção contra intempéries aos suportes do tubo com uma placa fundida de dupla
montagem (1), um parafuso de 3/8" x 1-1/4" (2) e uma porca de travamento de 3/8" (3). Deixe as porcas de
travamento de 3/8" soltas. As posições do suporte do tubo estão indicadas pelas setas na figura a seguir.

3. Sobreponha as proteções contra intempéries como mostrado em Figura 34 na página 66.
A sobreposição das proteções contra intempéries deve ser como mostrado para evitar
danos à esteira.

4. Confirme se todos os furos da barra de montagem da proteção contra intempéries estão alinhados.

5. Aperte as porcas de 3/8" (3) depois de todas as proteções contra intempéries terem sido instaladas.

Tabela 20. Tipos de Proteções Contra Intempéries

Identificador Tipo de Seção da Proteção Contra Intempéries

A 3' (0,91 m) Padrão

B 5' (1,52 m) Padrão
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Tabela 20 Tipos de Proteções Contra Intempéries (continuação)

Identificador Tipo de Seção da Proteção Contra Intempéries

C 10' (3,05 m) Padrão

D 4' (1,22 m) Alargada

E 5' (1,52 m) Alargada

F 5' (1,52 m) Reta

G Proteção -Acima do
acionamento em "S"

H Transição Superior

J 2' (0,61 m) Padrão
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Tabela 21. Componentes para instalar a proteção contra intempéries no suporte do tubo

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Placa Fundida de Dupla Montagem 1

2 Parafuso 3/8" x 1-1/4" Soquete de Cabeça Chata 2

3 Porca de travamento de náilon 3/8" 2

Figura 34. Instalando uma seção da Proteção Contra Intempéries
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As figuras abaixo mostram seções da proteção contra intempéries (letras) e locais de suporte (setas).

Figura 35. Locais da Seção da Proteção Contra Intempéries (Modelos de 35' a 75')
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Figura 36. Locais da Seção da Proteção Contra Intempéries (Modelos de 85' a 120')
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4.17. Instalar o Rolete Guia (Somente Modelo 2045)
Este procedimento dá instruções para a instalação do rolete guia em uma transportadora modelo 2045.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 22 na página 69

• Figura 37 na página 69

1. Conecte o suporte do rolete de retorno (3) ao suporte de soldar (2) usando parafusos sextavados (4) e
porcas de travamento de 3/8” (1).

2. Instale o rolete guia (5) no suporte do rolete de retorno.

Tabela 22. Componentes do Rolete Guia

Item Descrição

1 Porca de Travamento Uni-Torque de 3/8"

2 Suporte de Soldar

3 Montagem do Rolete de Retorno

4 Parafuso sextavado de 3/8" x 1"

5 Rolete Guia

Figura 37. Instalando o Rolete Guia
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5
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1
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4.18. Instalar a Esteira
Esta seção descreve como instalar a esteira transportadora no tubo. Consulte o recibo de entrega para saber o
comprimento da esteira transportadora usada na instalação.

Passe uma fita pescadora através do tubo da transportadora
1. Coloque a esteira enrolada em um suporte atrás da moega.

2. Puxe a esteira transportadora sobre a parte superior do rolete da moega, até entrar na moega, conforme
mostrado abaixo.

Figura 38. Esteira Enrolada Atrás De Uma Moega Típica

3. Insira uma fita pescadora no bocal, através do tubo e dentro da moega.

4. Anexe a extremidade da esteira à fita pescadora usando uma abraçadeira, ou use um pequeno pedaço da
esteira e passe o fio do conector através dos clipes da emenda para conectar.

Figura 39. Fita Pescadora Conectada a um Pequeno Pedaço da Esteira
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Rosqueie a Esteira Transportadora
1. Da extremidade do bocal, puxe a fita pescadora até a esteira emergir pelo bocal.

Figura 40. Esteira Transportadora Puxada Através do Bocal

2. Enrole a esteira ao redor do rolete do bocal e puxe-a de volta sob o tubo da transportadora até o
acionamento em "S".

3. Remova a proteção inferior do acionamento em "S".

4. Solte os parafusos do rolete de compressão do acionamento em "S" e os parafusos do rolete esticador (em
ambos os lados do acionamento em "S") até o final de suas roscas.

Observação
Não aperte as porcas nos parafusos do rolete de compressão e os parafusos do rolete esticador no
acionamento em "S" até que a esteira esteja completamente instalada.

5. Guie a esteira através do acionamento em "S", conforme mostrado na figura abaixo.

6. Puxe a esteira transportadora para fora da parte traseira do acionamento em "S" até que aproximadamente
1,8 m (6') de excesso da esteira permaneçam no suporte atrás da moega.

Figura 41. Caminho da Esteira Transportadora no Acionamento em "S”

MOEGACALHA

ROTA DA CORREIA DO 
ACIONAMENTO (S-DRIVE)
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Item Descrição

1 Rolete de Acionamento
2 Parafuso do rolete de

compressão

3 Parafuso do Rolete Esticador
4 Rolete Esticador
5 Rolete de compressão

6 Rolete de Retorno

7. Enrole a esteira transportadora restante em torno do rolete da moega (7) e embaixo do tubo.

Figura 42. Esteira Transportadora em Torno do Rolete da Moega

Item Descrição

7 Rolete da moega

8 Parafuso Esticador

A esteira transportadora agora está pronta para ser conectada.

Conectar a Esteira Transportadora
1. Conecte uma cinta de tração (1) em cada extremidade da esteira e fixe-a com morsas (2).

Não prenda firmemente as morsas, isso pode danificar a esteira.

2. Junte as extremidades da esteira.

3. Instale o fio do conector através da emenda da esteira (3).
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Figura 43. Usando uma Cinta de Tração

Item Descrição

1 Cinta de Tração

2 Morsa
3 Emenda da Esteira
4 Pino de Emenda

4. Em ambos os cantos da borda de trás da esteira, corte um entalhe afunilado para evitar desgaste.
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Figura 44. Afunilando a Borda de Trás da Esteira

CHANFRO

DIREÇÃO DE 
CURSO DA 
CORREIA

LADO DE 
ARRASTE 

DA 
CORREIA

Aperte a Esteira Transportadora
Use os parafusos do rolete esticador do acionamento em "S" para ajustar a tensão da esteira.

1. Aperte os parafusos do rolete esticador (1) até que as molas esticadoras não estejam visíveis.

2. Meça para garantir que ambos os lados estejam ajustados na mesma posição.

3. Aperte os parafusos do rolete esticador (2, ambos os lados do acionamento em "S") até que a cabeça do
parafuso entre em contato com o tubo esticador (3).

4. Verifique para ter certeza de que parafusos nos rolamentos do rolete de compressão soltos apenas o
suficiente para permitir que o rolete esticador esteja livre para recuar 1/4" durante a operação quando a
(emenda da esteira passa por ele).

5. Reponha proteção inferior do acionamento em "S".
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Figura 45. Parafusos do Rolete e Tubos do acionamento em "S"

Item Descrição

1 Parafuso do Rolete Esticador
2 Parafuso do rolete de

compressão

3 Tubo de Aperto

4 Mola
5 Tubo do Esticador

A esteira exigirá tensão e alinhamento finais após a transportadora estar completamente montada.

4.19. Instale a Proteção da Esteira da Moega (Modelos de 55’ a
120’)
Este procedimento descreve a instalação da proteção da esteira da moega.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 23 na página 76

• Figura 46 na página 76

1. Deslize as proteções da esteira da moega do acionamento em "S" (1) no lugar, em cada lado da
transportadora. Use quatro parafusos de 1/4" x 1" (2), arruelas lisas de 1/4" (6), arruelas de travamento de
1/4" (7) e porcas sext. de 1/4" (4).

Observação
Como visto em Figura 46 na página 76, a proteção da esteira da moega do acionamento em "S" (1)
está instalada sob o suporte de solda ao lado da moega e sobre o suporte de solda no lado do
acionamento em "S".

2. Use dois parafusos de 1/4" x 3/4" (3) e arruelas de travamento de 1/4" (7) para fixar o centro da proteção
da esteira.
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Tabela 23. Componentes da Proteção da Esteira da Moega

Item Descrição Quantidade

1 Proteção do Acionamento em “S” para a Moega 2

2 Parafuso sextavado de 1/4” x 1” 4

3 Parafuso sextavado de 1/4” x 3/4” 2

4 Porca sextavada de 1/4” 4

6 Arruela Lisa 1/4" USS 8

7 Arruela de travamento 1/4" 4

Figura 46. Componentes da Proteção da Esteira da Moega
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4.20. Instalar a Barra de Montagem da Proteção da Esteira contra
Intempéries
Este procedimento descreve como instalar os conjuntos da barra de montagem na proteção da esteira contra
intempéries.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 24 na página 77

• Figura 47 na página 78

• Figura 48 na página 79

• Figura 49 na página 80

1. Instale cada conjunto de barras de montagem nas seções da proteção contra intempéries:

• Os tipos de conjuntos de barras de montagem para instalar ao longo da proteção contra intempéries
estão indicados pelas letras mostradas na figura após a tabela abaixo.

• Os detalhes que mostram cada conjunto da barra de montagem estão indicados na figura abaixo.

2. Ajuste a posição em todos as proteções contra intempéries e monte barras para alcançar o melhor ajuste.

3. Aperte todas as porcas.

Tabela 24. Componentes da Barra de Montagem da Proteção Contra Intempéries

Item Descrição

1 Barra de Montagem (Barra Transversal sem Rolo)

2 Barra de Montagem com Rolo

3 Blocos de Náilon da Guia de Esteira
4 Parafuso de transporte de 7/16" x 1"

5 Porca de Travamento de Náilon de 7/16"

6 Parafuso de Transporte de 5/16" x 1-1/2"

7 Porca sextavada 5/16"

8 Arruela de Travamento de 5/16"
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Figura 47. Conjuntos da Barra de Montagem
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As figuras abaixo mostram as posições da barra de montagem da proteção contra intempéries (seta/letra).

Figura 48. Diagrama Esquemático da Barra de Montagem (35' a 75')
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Figura 49. Diagrama Esquemático da Barra de Montagem (85' a 120')
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4.21. Instalar o Tecido Dobrável da Moega
O procedimento a seguir dá instruções para instalar o tecido dobrável da moega na transportadora.

Instalar a Blindagem da Moega
1. Instale a blindagem da moega (3) na estrutura da transportadora usando parafusos de transporte de 3/8" x

1" (1) e 3/8" (2).

Tabela 25. Componentes da Blindagem da Moega

Item Descrição

1 Parafuso de transporte de 3/8" x 1"

2 Porca 3/8"

3 Blindagem da moega

Figura 50. Instalando a Blindagem da Moega

Instale a Estrutura do Tecido da Moega
1. Deslize as duas estruturas laterais superiores (1, 5) no tecido da moega (2).

Observação
Aplique graxa nas peças da estrutura, se necessário.

2. Deslize a estrutura frontal superior (7) no tecido da moega.

2

1

3
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3. Fixe sem apertar as estruturas laterais superiores no compartimento frontal superior usando parafusos
sextavados de 5/16" x 1" (8) e porcas de 5/16" (9).

4. Deslize as duas estruturas laterais inferiores (4) no tecido da moega.

5. Deslize a estrutura frontal inferior (6) no tecido da moega.

6. Deslize as duas estruturas traseiras (3) no tecido da moega.

O tecido da moega e sua estrutura estão agora prontos para serem instalados na moega. A estrutura inferior
permanece solta. É esperado algum ajuste da estrutura inferior quando o tecido da moega estiver instalado na
moega.

Tabela 26. Componentes da Estrutura do Tecido da Moega

Item Descrição

1 Estrutura lateral superior (esquerda)

2 Tecido da Moega

3 Estrutura inferior
4 Estrutura lateral inferior (longa)

5 Estrutura lateral superior (direita)

6 Estrutura frontal inferior
7 Estrutura frontal superior

8 Parafuso sextavado de 5/16" x 1"

9 Porca 5/16"
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Figura 51. Instalando a Estrutura do Tecido da Moega

Instalar o Intermitente
1. Cole o lado texturizado do intermitente frontal (1) na transportadora, certificando-se de que ele esteja

nivelado.

2. Cole o lado texturizado do intermitente lateral (2) na transportadora, certificando-se de que ele está
nivelado e sobrepondo o intermitente frontal.

Observação
Certifique-se de que não haja espaço entre o intermitente frontal e a esteira.

A moega está pronta para a instalação do tecido da moega e sua estrutura.

Tabela 27. Intermitente

Item Descrição

1 Intermitente frontal
2 Intermitente Lateral
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Figura 52. Instalando o Intermitente

Instalar o Eixo Pivô
1. Deslize o eixo pivô (1) através dos orifícios de montagem.

2. Deslize as molas da moega (3) sobre as extremidades do eixo pivô.

3. Deslize os suportes do eixo (4) nas extremidades do eixo pivô.

Tabela 28. Componentes do eixo pivô

Item Descrição

1 Eixo Pivô
2 Contrapino

3 Mola da moega

4 Suporte do eixo

2

1
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Figura 53. Instalando o eixo pivô, as mola da moega e os suportes do eixo

4. Conecte as molas aos suportes do eixo.

5. Fixe o eixo pivô com um contrapino.

Instalar o Tecido da Moega
1. Fixe as estruturas laterais (1) aos suportes do eixo (2) usando parafusos sextavados de 5/16" x 1" (3) e

porcas de 5/16" (4).

2. Puxe o tecido da moega para baixo, de modo que a estrutura inferior toque o intermitente frontal.

3. Conecte o tecido da moega à transportadora:

• Primeiro, prenda a frente do tecido da moega no intermitente dianteiro.

• Perfure o tecido da moega, a estrutura inferior e o intermitente usando os orifícios existentes na
transportadora como guia.

• Use parafusos de elevação de 1/4" X 1-1/4" (5) e porcas de 1/4" (6).

4. Conecte a estrutura inferior traseira (9) do tecido da moega usando parafusos autoatarraxantes (7), arruelas
lisas de 1/4" (8) e as tampas de vinil dos parafusos (11).

5. Instale o bloqueio da guarnição (10) na estrutura superior do tecido da moega.

1
2

3

4
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Tabela 29. Componentes para a Instalação do Tecido da Moega na Transportadora

Item Descrição

1 Estrutura lateral superior

2 Suporte do eixo

3 Parafuso sextavado de 5/16" X 1"

4 Porca de 5/16" X 1"

5 Parafuso de elevação de 1/4" X 1-1/4"

6 Porca de 1/4"

7 Parafuso autoatarraxante
8 Arruela Lisa de 1/4"

9 Estrutura inferior
10 Bloqueio da guarnição

11 Tampa de vinil de parafusos (não mostrada)

Figura 54. Instalando o Tecido da Moega na Transportadora
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4.22. Instalar a Tampa da Parte Inferior do Bocal
Este procedimento descreve a instalação da Tampa da Parte Inferior do Bocal.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 30 na página 87

• Figura 55 na página 87

1. Posicione a tampa inferior do bocal (1) sob a unidade do bocal.

2. Alinhe as quatro fendas na tampa inferior do bocal (1) com as inserções roscadas já instaladas no bocal, e
instale-a com quatro parafusos sextavados de 1/4" x 3/4" (3), arruelas lisas de 1/4" (4) e arruelas de
travamento de 1/4" (2).

3. Aperte todos os 4 parafusos.

Tabela 30. Componentes da Tampa Inferior do Bocal

Item Descrição Quantidade

1 Tampa da Parte Inferior do Bocal 1

2 Arruela de Travamento de 1/4" 4

3 Parafuso sext. de 1/4" x 3/4" 4

4 Arruela Lisa de 1/4" USS 4

Figura 55. Tampa da Parte Inferior do Bocal
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4.23. Instalar a Coifa do Bocal
Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 31 na página 88

• Figura 56 na página 88

1. Coloque a coifa (2) ao redor do conjunto do rolamento.

2. Use parafusos autoatarraxantes de 1/4" x 3/4" (3), arruelas lisas de 1/4" (4) e arruelas de travamento de
1/4" (5) para apertar a coifa (2) no bocal da transportadora.

Tabela 31. Componentes da Coifa do Bocal

Item Descrição Quantidade

1 Conjunto do Bocal 1

2 Coifa 1

3 Parafuso autoatarraxante de 1/4" x 3/4" 4

4 Arruela Lisa de 1/4" 4

5 Arruela de Travamento de 1/4" 4

Figura 56. Instalando a Coifa do Bocal

4.24. Instalar os Pneus
Este procedimento descreve a instalação dos pneus no eixo.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 32 na página 89

• Figura 57 na página 89
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1. Verifique se a pressão dos pneus corresponde à pressão indicada no corpo do pneu.

2. Monte as rodas (2) no eixo (4) usando parafusos de roda de 1/2" (3) e porcas sextavadas de 1/2" (1).

Tabela 32. Componentes para Anexar as Rodas ao Eixo

Item Descrição

1 Porca sextavada de 1/2" (GR8)

2 Conjunto do pneu - 4bit St 205/7515 Lrb

3 Parafuso de roda de 1/2"

4 Eixo

Figura 57. Anexando as Rodas ao Eixo

4.25. Montar a estrutura em "A" (Modelos de 35’ a 55')
Este procedimento descreve a instalação da Estrutura em “A”.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 33

• Figura 58

Certifique-se de que as rodas estejam montadas no eixo antes de iniciar este procedimento.

1. Aperte levemente os braços do eixo (15) ao eixo (10) com 5/8" parafusos em "U" (5) e porcas nylock de 5/8"
(7).

Observação
Os braços do eixo serão apertados após os braços verticais terem sido montados.

4

3

2

1
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2. Aperte o suporte da suspensão (13) ao tubo usando abraçadeiras em "U" (11), parafusos autoatarraxantes
de 1/2" x 2-1/2" (12) e porcas de travamento de 1/2" (14).

3. Aperte os braços do eixo no suporte da suspensão usando parafusos sextavados de 1"x 2-1/2" (16) e porcas
nylock de 1" (8).

4. Fixe a corrediça (4) no final do trilho (em direção ao bocal) usando morsas.

5. Aperte os braços verticais (2) no tubo usando arruelas lisas de 1" (1) e contrapinos de 1/4" x 2" (3).

6. Aperte o reforço diagonal (6) nos braços verticais (2) com 5/8" parafusos em "U" (5) e porcas nylock de 5/8"
(7).

7. Levante a extremidade do tubo até as extremidades soltas dos braços verticais se alinharem com os
suportes no eixo.

8. Aperte os braços verticais ao eixo usando parafusos sextavados de 1"x 3" (9) e porcas nylock de 1" (8).

9. Aperte os parafusos em “U” que fixam os braços do eixo ao eixo.

10. Abaixe o tubo e remova morsas.
Não remova o(s) suporte(s) do tubo até que a transportadora esteja completamente
montada.

Tabela 33. Componentes para Montar a Estrutura em "A"

Item Descrição

1 Arruela Lisa de 1" (USS Revestida)

2 Braço Vertical

3 Contrapino de 1/4" x 2"

4 Corrediça

5 Parafuso em U de 5/8" x 2-1/2" x 2-1/2"

6 Reforço diagonal

7 Porca Nylock de 5/8"

8 Porca Nylock de 1"

9 Parafuso sextavado de 1"x 3"
10 Eixo
11 Abraçadeira em "U" (3 pol.)

12 Parafuso autoatarraxante de 1/2" x 2-1/2"

13 Suporte da Suspensão

14 Porca Nylock de 1/2"

15 Braço do eixo

16 Parafuso sextavado de 1"x 2-1/2"
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Figura 58. Montando a Estrutura em "A"

4.26. Instalar o Cabo do Elevador do Tubo (Modelos de 35’ a 55')
O seguinte procedimento fornece instruções para instalar o cabo do elevador tubo na transportadora.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

1. Enrole o cabo (1) ao redor do lado inferior do tambor do guincho com três voltas completas ao redor do
tambor.

O não cumprimento pode resultar em colapso da transportadora e causar ferimentos
graves.

2. Arraste o cabo no tambor e fixe com uma âncora de carretel.

3. Passe o cabo em direção ao bocal e encaixe-o através da polia da corrediça superior (4).

4. Passe o cabo da polia da corrediça superior em direção à moega e encaixe-o através da polia de fixação do
cabo (3).

5. Passe o cabo em direção ao bocal e encaixe-o através da polia da corrediça inferior (5).

6. Passe o cabo da polia da corrediça inferior em direção à moega e pare na fixação do cabo.

7. Mova o cabo por baixo e ao redor da fixação do cabo e prenda-o com duas abraçadeiras de cabo de 5/16"
(2).
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8. Corte o excesso de cabo.

9. Teste o funcionamento do guincho, elevando a transportadora até a posição levantada.
Risco de Esmagamento/Impacto

Não fique sob a transportadora durante o teste do guincho. A transportadora pode cair
inesperadamente. Certifique-se de que todo o equipamento e o pessoal estejam afastados
da transportadora durante o teste do guincho.
Os componentes do elevador do tubo podem ser danificados.

Pare o teste se qualquer coisa deslizar, escorregar ou emperrar. Corrija o problema antes
de continuar.

Tabela 34. Componentes do Cabo do Elevador do Tubo

Item Descrição

1 Cabo de 5/16"

2 Abraçadeira de cabo de 5/16"

3 Polia do fixador do cabo
4 Polia da corrediça superior

5 Polia da corrediça inferior

Figura 59. Instalando o Cabo do Elevador do Tubo
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Figura 60. Roteamento do Cabo do Elevador do Tubo

4.27. Montagem da Estrutura do Elevador Pantográfico (Modelos
de 65' a 95')

Observação
Posicione os componentes da estrutura próximos do tubo transportador antes da montagem.

1. Monte as rodas (33) nos pinos extensíveis (17) com parafusos de rosca fina de 1/2" (20). Fixe os pinos do
eixo extensível ao eixo (3) com um pino de engate (22) e um pino (24).

2. Fixe os braços do eixo inferior (5, 6) ao conjunto do eixo (3) usando os parafusos em U (32) e as porcas de
travamento (27).

3. Para os modelos de 85' a 95': prenda o braço do eixo inferior (5, 6) ao braço do eixo superior (15, 16) com
os parafusos (20) e as porcas (26), depois instale os reforços diagonais do braço do eixo longo e curto (7, 8)
usando os parafusos em U (21) e as porcas de travamento (26). Não aperte os reforços diagonais do braço
do eixo (7, 8).

4. Aperte os reforços diagonais (2) aos braços do eixo (5, 6) e fixe com os parafusos (23) e as porcas de
travamento (25).

5. Para os modelos de 85' a 95': prenda os reforços diagonais (2) aos braços de eixo inferiores (5, 6), e
também aos reforços diagonais do braço do eixo longo e curto (7, 8). Não aperte.

6. Posicione suportes para apoiar os braços de elevação (9).
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7. Fixe os braços de elevação (9) no conjunto do eixo (3) com os parafusos (18) e as porcas de travamento (28).

8. Prenda o suporte do braço de elevação superior (12) e o suporte do braço de elevação inferior (11) aos
braços de elevação (9) usando os parafusos em U (31) e as porcas (28). Não aperte.

9. Fixe o reforço da escada inferior (4), o reforço de transporte (14) e o tubo diagonal da escada (13) aos
braços da escada (10) usando os parafusos (20) e as porcas (26) e os parafusos em U (31) e as porcas de
travamento (28). Não aperte.

10. Fixe os braços da escada (10) aos braços de elevação (9) usando os dois parafusos (19), a arruela chata (38)
e a porca de travamento (29).

11. Aperte os parafusos em U (31) no reforço do braço de elevação superior (12) começando com as porcas de
travamento inferiores (28). Ao apertar, certifique-se de que o reforço do braço de elevação superior (12)
encoste nos batentes dos braços de elevação (9). Aperte os parafusos em U restantes e repita o
procedimento para o reforço do braço de elevação inferior (11).

12. Usando um dispositivo de elevação (guindaste e cabo forte ou carregador frontal com corrente ou sistema
de bloqueio e talha), suspenda a extremidade de descarga do transportador no ponto A mostrado na Figura
62. A altura deve ser suficiente para liberar a subestrutura.

13. Posicione a estrutura pantográfica na posição abaixo da montagem do tubo.

14. Abaixe a montagem do tubo na estrutura e alinhe com o suporte da suspensão como mostrado na Figura
62.

15. Conecte o braço da escada (10) ao suporte de suspensão com os parafusos (19, 18), buchas (1), arruelas
chatas (34, 30) e porcas (31, 28) como mostrado na Figura 63.

16. Levante o tubo no ponto A, de modo que a extremidade de descarga fique a uma distância de
aproximadamente 10' do chão. Prenda um guincho no ponto B na estrutura pantográfica e levante até que
os braços do eixo estejam alinhados com o suporte de suspensão. Fixe com parafusos (19, 18), buchas (1),
arruelas chatas (34, 30) e porcas de travamento (31, 28).

17. Remova o dispositivo de elevação B.

18. Levante o tubo no ponto A até que os pistões hidráulicos (38, 34) possam ser posicionados. Insira os pinos
de pistão e prenda-os com pinos de encaixe.

Observação
Os pistões hidráulicos devem estar apontando para baixo para o encaixe das mangueiras, com as
conexões da mangueira apontando para fora.

19. Aperte os parafusos do reforço diagonal (25, 28).

20. Abaixe os tubos até o reforço de transporte (14) ficar apoiado sobre o reforço do braço de elevação inferior
(11).

21. Remova o dispositivo de elevação A.
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Tabela 35. Componentes do Elevador Pantográfico

Item Descrição Quantidade

65'/75' 85'/95'

1 Bucha da Estrutura 4 4

2 Reforço Diagonal 15 2 4

3 Eixo Extensível 1 1

4 Reforço da Escada Inferior 1 1

5 Braço do Eixo 2 -

Braço do Eixo Inferior Esquerdo - 1

6 Braço do Eixo Inferior Direito - 1

7 Reforço Diagonal do Braço do Eixo Longo - 1

8 Reforço Diagonal do Braço do Eixo Curto - 1

9 Braço de Elevação 2 2

10 Braço de Escada 2 2

11 Reforço do Braço de Elevação Inferior 1 1

12 Reforço do Braço de Elevação Superior 1 1

13 Tubo Diagonal da Escada 11 1

14 Reforço de Transporte 1 1

15 Braço do Eixo Superior Esquerdo - 1

16 Braço do Eixo Superior Direito - 1

17 Extensão do Eixo 2 2

18 Parafuso Sextavado de 1" X 3" 6 6

19 Parafuso Sextavado de 1-1/4" X 4-1/2" 2 2

20 Parafuso Sextavado de 1/2" X 1-1/2" 16 28

21 Parafuso em U de 5" x 2" x 1/2" - 8

22 Pino Levante de 3/8" X 4-5/16" 2 2

23 Parafuso Sextavado de 7/16" X 1-1/2" 4 7

24 Pino de 5/32" x 2-15/16" 2 2

25 Porca de Travamento de Náilon de 7/16" 4 7

26 Porca de Travamento de Náilon de 1/2" 16 44

27 Porca de Travamento de Náilon de 3/4" 8 8

28 Porca de Travamento de Náilon de 1" 30 30

29 Porca de Travamento de Náilon de 1-1/4" 2 2

30 Arruela Chata de 1" Uss Chapeada 4 4
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Tabela 35 Componentes do Elevador Pantográfico (continuação)

Item Descrição Quantidade

65'/75' 85'/95'

31 Parafuso em U de 1" X 8" X 3-1/2" - Chapeado 12 12

32 Parafuso em U de 3/4" X 3-1/2" X 3-1/2"- Chapeado 4 4

33 Montagem do Pneu 2 2

34 Cilindro Hidráulico 2 2

35 Porca de Travamento de Náilon de 5/8" - 4

38 Arruela Chata de 1-1/4" USS Chapeada 2 2
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Figura 61. Estrutura do Elevador Pantográfico para Modelos de 65' a 95'
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Figura 62. Pontos de Elevação do Tubo

Figura 63. Conexão da Estrutura Superior

4.28. Montagem da Estrutura do Elevador Pantográfico (Modelos
de 105' a 120')
O procedimento a seguir dá instruções para a montagem da estrutura do elevador pantográfico.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 36 – Tabela 42

• Figura 64 – Figura 72

Visão geral do Componente da Estrutura da Tesoura
A tabela e figura a seguir fornecem uma visão geral dos componentes montados neste procedimento.

Tabela 36. Componentes Gerais da Estrutura Tesoura

Item Descrição

1 Eixo
2 Escada de Elevação

3 Braços de elevação

4 Braços do eixo
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Tabela 36 Componentes Gerais da Estrutura Tesoura (continuação)

Item Descrição

5 Bowtie e Reforço Diagonal do Bowtie

6 Braços de suporte

Figura 64. Componentes Gerais da Estrutura Tesoura

Instale os braços do eixo no eixo
Trocando componentes durante a montagem.

Calce as rodas antes de começar o trabalho. Não calçar as rodas pode resultar em ferimentos e
danos no equipamento.

1. Posicione a extremidade do braço do eixo (3) no suporte soldado ao eixo (1).

2. Aperte o braço do eixo no eixo com parafusos sextavados de 3/4" x 2" (2) e porcas de travamento de 3/4"
(4).

3. Aperte levemente o reforço diagonal (7) aos braços do eixo com parafusos sextavados de 1/2" x 1-3/4" (6) e
porcas de travamento de 1/2" (5).

Observação
O reforço diagonal será apertado à medida que o tubo é preso à estrutura.
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6
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Tabela 37. Componentes do Braço do Eixo

Item Descrição

1 Eixo
2 Parafuso sextavado de 3/4" x 2" (Revestido, GR8)

3 Braço do eixo

4 Porca Nylock de 3/4"

5 Porca Nylock de 1/2"

6 Parafuso sextavado de 1/2" x 1-3/4" (Revestido, GR8)

7 Braço transversal

Figura 65. Instalando os Braços do Eixo

Instalar os Braços da Tesoura
1. Posicione o braço da tesoura (3) no suporte no eixo (2).

2. Deslize o pino inferior de fixação de tesoura (4) através dos orifícios no suporte e do canal no braço da
tesoura.

3. Afirme o pino de fixação na posição com arruelas lisas de 1" (5) e contrapinos de 1/4" x 2" (1).
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Tabela 38. Componentes do braço da tesoura

Item Descrição

1 Contrapino 1/4" x 2" (Revestido)

2 Eixo
3 Braço da tesoura

4 Pino inferior de fixação da tesoura 1"x 7-1/2"

5 Arruela Lisa de 1” (Revestida)

Figura 66. Instalando os Braços da Tesoura

Instalar o Bowtie
1. Deslize o bowtie (5) sobre as extremidades dos braços da tesoura (4).

2. Aperte o bowtie nos braços da tesoura com parafusos sextavados de 5/8" x 2" (6) e porcas de travamento
de 5/8" (7).

3. Aperte o reforço diagonal do bowtie (1) nos braços da tesoura com parafusos sextavados de 1/2" x 1-1/2"
(3) e porcas de travamento de 1/2" (2).

Observação
Pode ser necessário um punção de aço para alinhar os orifícios do parafuso.
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Tabela 39. Bowtie e Componentes do Reforço Diagonal do Bowtie

Item Descrição

1 Reforço Diagonal do Bowtie

2 Porca Nylock de 1/2"

3 Parafuso Sextavado de 1/2" x 1-1/2" (GR8)

4 Braço da tesoura

5 Bowtie
6 Parafuso sextavado de 5/8" x 2" (GR8)

7 Porca Nylock de 5/8"

Figura 67. Instalando o Bowtie

Instalar a Escada de Elevação e o Reforço de Transporte
1. Posicione a escada de elevação (4) no bowtie (8).

2. Deslize os pinos da tesoura (6) nos orifícios da escada de elevação e através do canal no bowtie.

Observação
Engraxe o pino da tesoura antes de inseri-lo no bowtie.

7

6

4

5

2

3

1

1

3

2

4. MONTAGEM TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO



P1512021 R6 103

3. Fixe os pinos da tesoura no lugar com parafusos sextavados de 7/16" x 1-1/2" (5) e porcas de travamento de
7/16" (7).

4. Aperte levemente o reforço de transporte (2) na escada de elevação com parafusos sextavados de
1/2" x 1-3/4" (3) e porcas de travamento de 1/2" (1).

Observação
O reforço de transporte será apertado após o tubo ter sido encaixado.

Tabela 40. Componentes da Escada de Elevação e do Reforço de Transporte

Item Descrição

1 Porca Nylock de 1/2"

2 Reforço de transporte

3 Parafuso Sextavado de 1/2" x 1-3/4" (GR8)

4 Escada de Elevação

5 Parafuso Sextavado de 7/16" x 1-1/2" (GR8)

6 Pino da tesoura
7 Porca Nylock de 7/16"

8 Bowtie
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Figura 68. Instalando a Escada de Elevação e o Reforço de Transporte

Instalar os Cilindros Hidráulicos
1. Tire os calços das rodas da estrutura para permitir algum movimento.

2. Posicione os cilindros hidráulicos (1) com a extremidade da haste em voltada para o bowtie.

3. Fixe as hastes com os pinos da forquilha (2) e os pinos em “R” (3).

Tabela 41. Componentes do Cilindro Hidráulico

Item Descrição

1 Cilindro hidráulico 4-1/2" x 40"

2 Pino da forquilha

3 Pino em “R”
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Figura 69. Instalando os Cilindros Hidráulicos

Fixe o Tubo à Estrutura
1. Aplique graxa nos quatro pinos da estrutura do tubo (2).

2. Abaixe o tubo até a posição da estrutura, tomando cuidado para centralizá-lo.

3. Na conexão mais próxima da moega, aperte os suportes do montante (4) na estrutura e no tubo com
parafusos sextavados de 1"x 5" (1), pinos da estrutura do tubo (2) e porcas de travamento de 1" (3).

4. Aperte os braços de reforço do montante (5, 6) na estrutura e no suportes do montante com parafusos
sextavados de 5/8" x 2" (8), um parafuso sextavado de 5/8" x 2-1/2" (9) e porcas de travamento de 5/8"
(10).

5. Aperte os parafusos no reforço diagonal (7).

6. Na conexão mais próxima do bocal, aperte o tubo na estrutura com parafusos sextavados de 1"x 5" (1),
pinos da estrutura do tubo (2) e porcas de travamento de 1" (3).

7. Aperte os parafusos no reforço de transporte.

8. Aperte o apoio da tesoura (12) na estrutura com parafusos sextavados de 1/2" x 1-1/2" (11) e porcas de
travamento de 1/2" (13).
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Tabela 42. Componentes de Fixação do Tubo

Item Descrição

1 parafusos sextavados de 1"x 5" (GR8, Revestidos)

2 Pino da estrutura do tubo
3 Porca Nylock de 1"

4 Suporte do Montante

5 Braço do Montante (ESQ.)

6 Braço do Montante (DIR.)

7 Reforço diagonal

8 Parafusos sextavados de 5/8" x 2" (GR8)

9 Parafuso Sextavado de 5/8" x 2-1/2" (GR8)

10 Porca Nylock de 5/8"

11 Parafuso Sextavado de 1/2" x 1-1/2" (GR8)

12 Apoio da Tesoura

13 Porca Nylock de 1/2"
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Figura 70. Colocando o Tubo na Estrutura
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Figura 71. Posição Correta dos Pinos da Estrutura do Tubo
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Figura 72. Instalando o Apoio da Tesoura

4.29. Fazer as Conexões Hidráulicas dos Cilindros Hidráulicos da
Estrutura do Elevador Pantográfico (Modelos de 65’ a 95’)
Este procedimento fornece instruções para as conexões hidráulicas dos cilindros hidráulicos das transportadoras
de 65’ a 95’.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte: Tabela 43 na página 110 e Figura 73 na página 111

1. Remova os plugues dos cilindros hidráulicos (7).

2. Instalar o respirador (2) na extremidade inferior do cilindro.

3. Use vedante para tubos nas juntas da válvula de retenção (12). Instale o acoplamento (4), a válvula de
retenção (12) e o tornel (9).

Importante

Certifique-se de que as portas hidráulicas estejam alinhadas para evitar que se ligue com a estrutura.

4. Conecte a extremidade da mangueira hidráulica (6) à conexão do tornel (9) próxima a válvula de retenção.

5. Coloque a mangueira ao longo da estrutura. Prenda a mangueira hidráulica (6) ao longo da escada com
abraçadeiras de parafuso. Deixe uma sobra ou um laço na dobradiça.

11 12

13
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Danos ao Equipamento

Não faça curvas muito apertadas na mangueira hidráulica. As curvas devem ter um raio de
pelo menos 10 cm (4”) para evitar falha da mangueira.

6. Passe a mangueira através da parte traseira até a moega.

7. Instale a válvula de esfera (1), o acoplamento (4) e o bico de esguicho (8) na extremidade da mangueira
hidráulica.

8. Prenda a mangueira conforme necessário com as abraçadeiras de mangueira fornecidas.

Tabela 43. Componentes do Cilindro Hidráulico

Item Descrição Quantidade para o
Modelo

65' / 75' 85' / 95'

1 Válvula de esfera-1/2" (Bvcs2103-d) 1 1

2 Ventilação de latão 13 mm (1/2 pol.)
(237-253)

2 2

3 Crimpagem para mangueira 3/8” X
1/2 Npt

6 6

4 Niple Sextav.-1/2" (S1022-d) 1 1

5 Mangueira Hidráulica 3/8" (2') 2 2

6

Mangueira Hidráulica Trançada de 3/
8" (60')

1 -

Mangueira Hidráulica Trançada de 3/
8" (65')

- 1

Mangueira Hidráulica Trançada de 3/
8" (75')

- -

7
Cilindro hidráulico 4x30 2 -

Cilindro hidráulico 4x36 - 2

8 Bico de Esguicho Pioneer 1 1

9 Tornel 90 - 1/2mpt X 1/2fpt 2 2

10 Tornel-1/2" Reto (S1120-d) 1 1

11 Tornel tipo "T"-1/2" Fem 1 1

12 Válvula de retenção (Cvf (1.5) -04-a1-
npt)

2 2
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Figura 73. Encanamento Hidráulico para Modelos de 65' a 95'

4.30. Fazer as Conexões Hidráulicas dos Cilindros Hidráulicos da
Estrutura do Elevador Pantográfico (Modelos de 105’ a 120’)
Este procedimento fornece instruções para as conexões hidráulicas dos cilindros hidráulicos das transportadoras
de 105’ a 120’.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte: Tabela 44 e Figura 74.

1. Remova os plugues dos cilindros hidráulicos (7).

2. Instale o tornel de 90° (9) nos cilindros.

3. Conecte a extremidade da mangueira hidráulica (6) ao tornel de 90° (9).

4. Instale os tornéis tipo "T" (11) e um niple sextavado (4).

5. Coloque a mangueira ao longo da estrutura. Prenda a mangueira hidráulica (6) ao longo da escada com
abraçadeiras de parafuso. Deixe uma sobra ou um laço na dobradiça.

Danos ao Equipamento

Não faça curvas muito apertadas na mangueira hidráulica. As curvas devem ter um raio de
pelo menos 10 cm (4”) para evitar falha da mangueira.

6. Passe a mangueira através da parte traseira até a moega.

7. Instale a válvula de esfera (1), o niple sextavado (4) e o niple de acoplamento rápido (8) na extremidade da
mangueira.

8. Prenda a mangueira conforme necessário com as abraçadeiras de mangueira fornecidas.

TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO 4. MONTAGEM



112 P1512021 R6

Tabela 44. Componentes do Cilindro Hidráulico

Item Descrição Quantidade

1 Válvula de esfera 1/2" (bvcs3103-d) 1
4 Niple-1/2" PT HEX 2

5 Mangueira 3/8 (2') 3

6 Mangueira 3/8 (75') 1

7 Cilindro hidráulico 2x40 3

8 Niple de acoplamento rápido -1/2" FPT 1

9 Tornel 90 - 1/2mpt X 1/2fpt 3

11 Tornel tipo "T"-1/2" Fem 2

Figura 74. Encanamento Hidráulico para Modelos de 105' a 120'

4.31. Conjuntos de Acionamento

4.31.1 Instalar a TDP lateral
Este procedimento descreve a instalação do acionamento da TDP lateral.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Figura 75 na página 113

• Figura 76 na página 115

• Tabela 45 na página 114
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1. Deslize a caixa de engrenagens (17) no eixo do rolete de acionamento. Fixe com chaveta de 3/8" x 4-3/8"
(1), parafuso de 1/2" x 2" (9), arruela lisa de 1/2" (12) e arruela de travamento de 1/2" (14).

2. Deslize o eixo da TDP (18) na caixa de engrenagens (17) com a chaveta de 3/8" x 2" (2) até ficar nivelada
com a extremidade do eixo, como mostrado em Eixo e Caixa de Engrenagens da TDP. Figura 75. Certifique-
se de não danificar os bicos graxeiros durante a instalação.

Figura 75. Eixo e Caixa de Engrenagens da TDP

3. Aperte ambos os parafusos de ajuste no garfo.

4. Instale o estabilizador da caixa de engrenagens (6) com um parafuso de 1/2" x 1-1/2" (8) através do orifício
no lado do acionamento em "S" e uma porca de travamento de 1/2" (11).

5. Monte a proteção da TDP (4) usando parafusos de 1/2" x 6" (7) e porcas de travamento de 1/2" (11). O
parafuso dianteiro (10) deve fixar a barra estabilizadora (6) à caixa de engrenagens.

6. Instale o suporte da TDP (3) no acionamento em "S" com um parafuso de 1/2" x 1-1/2" (8) e uma porca de
travamento de 1/2" (11).

7. Coloque o eixo da TDP (18) no suporte.

8. Instale um pino de 1/4" (15) e um grampo tipo “R” 3/16" x 3-1/4" (16) para fixar o eixo.

9. Instale o adesivo de segurança no acionamento em "S" conforme mostrado em Figura 76 na página 115.

Importante
Certifique-se de que a proteção do eixo esteja assentada contra o rolamento. Pode ser necessário
bater na tampa para que ela se assente adequadamente.

10. Coloque o manual de segurança da TDP no suporte manual da transportadora.

11. Instale um respirador da caixa de engrenagens na parte superior interna da caixa de engrenagens usando
uma bucha (19), um cotovelo de 1/4" x 90° (20), um niple de 1/4" x 4" (22), um acoplamento de 1/4" (23), e
um respiradouro de 1/4" (21).

12. Verifique o óleo da caixa de engrenagens.
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Tabela 45. Componentes da TDP lateral

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Chaveta de 3/8" x 4-3/8" Longa 1

2 Chaveta de 3/8” x 2” 1

3 Suporte Estendido da TDP 1

4 Suporte da Proteção da TDP M590 1

6 Estabilizador de Caixa de Engrenagens 1

7 Parafuso sextavado de 1/2” x 6” 2

8 Parafuso sextavado de 1/2” x 1-1/2" GR8 2

9 Parafuso sextavado de 1/2” x 2" GR8 1

11 Porca Nylock de 1/2” 4

12 Arruela Lisa 1/2" Revestida USS 1

14 Arruela de Travamento 1/2” 1

15 Engate do Pino de 1/4" 1

16 Grampo em “R” 3/16" x 3-1/4" 1

17 Caixa de engrenagens Par 2:1 SH/SH 1-1/2" M590A 1

18 Eixo da TDP 1-1/2" x 75" 1

19 Bucha de Redução 3/8" x 1/4" BLK 1

20 Elbox, Extrudado, 1/4" PT/90° latão 1

21 Ventilação de Latão, 1/4" MPT 1

22 Niple 1/4" x 4” Tubo Preto 1

23 Acoplamento 1/4" Tubo Preto 1

24 Tampa da Extremidade para o Eixo 1
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Figura 76. Instalação da TDP lateral no acionamento em "S"

4.31.2 Instalar a TDP Dianteira
1. Instale o engate (37) e a plataforma de montagem da caixa de engrenagens (12) na solda da moega usando

quatro parafusos de 1/2" x 1-1/2" (15), quatro parafusos de 1/2" x 2" (16) e oito porcas de travamento de 1/
2" (20).

2. Instale as duas caixas de engrenagens 5190 (29) na plataforma de montagem (12) usando oito parafusos de
1/2" x 1-1/2 (15) e oito arruelas de travamento de 1/2" (25). Instale o conector da corrente (26), as duas
rodas dentadas (27) e duas chavetas de 3/8" x 2" (4) para conectar as duas caixas de engrenagens.

3. Remova o colar de travamento e o rolamento do rolete de acionamento no acionamento em "S". Instale o
suporte da caixa de engrenagens (9), deslizando-o sobre o eixo no rolete de acionamento e reinstalando o
rolamento e o colar de travamento no acionamento em "S".

4. Instale a chaveta de 3/8" x 3" (3) no eixo do rolete de acionamento no acionamento em "S". Instale o
parafuso de 1/2" x 1" (13), a arruela de travamento de 1/2" (25) e a retenção da chaveta (36) para manter a
chaveta no lugar durante a operação.

5. Deslize a caixa de engrenagens 6190 (28) sobre o eixo no rolete de acionamento no acionamento em "S",
certificando-se de que o rolete de acionamento gira no sentido horário. Parafuse a caixa de engrenagens
(28) no suporte da caixa de engrenagens (9) utilizando quatro parafusos de segurança de 1/2" x 1-1/2" (15),
quatro arruelas de travamento de 1/2" (25) e quatro arruelas lisas de 1/2" (22).

6. Instale o suporte angular (10) no acionamento em "S" usando dois parafusos de 1/2" x 1-1/2" (15), duas
arruelas de travamento de 1/2" (25) e duas arruelas lisas de 1/2" (22). Parafuse o suporte angular (10) no
suporte da caixa de engrenagens (9) com dois parafusos de 1/2" x 1-1/2" (15), duas porcas de travamento
de 1/2" (20) e duas arruelas lisas de 1/2" (22).

7. Aperte os parafusos no suporte da caixa de engrenagens (9) e o suporte angular (10) de acordo com o
adesivo P1513032 na transportadora ou de acordo com Figura 78 na página 119 no manual.
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8. Conecte o eixo da TDP (31) e as chavetas de 3/8" x 2" (4) na caixa de engrenagens 6190 e na caixa de
engrenagens 5190 (29).

9. Conecte o eixo CV (30) e a chaveta de 3/8" x 2" (4) na outra caixa de engrenagens 5190 (29).

10. Instale o suporte giratório da TDP (2) na plataforma de montagem da caixa de engrenagens (12).

11. Instale a proteção dobrável (7) na parte inferior da caixa de engrenagens 6190 (28) usando dois parafusos
de 1/2" x 1-1/2" (15) e duas arruelas de travamento de 1/2" (25). Use uma porca de travamento de 3/8"
(19) e uma arruela lisa de 3/8" (21) para evitar que a proteção se dobre durante a operação da
transportadora.

12. Instale as duas proteções laterais (11) na parte superior das caixas de engrenagens 5190 (29) usando
parafusos de 1/2" x 1-1/2" (15) e arruelas de travamento de 1/2" (25).

13. Instale as duas proteções acionamento em "S" (6) na plataforma de montagem da caixa de engrenagens (12)
usando porcas de travamento de 3/8" (19). Fixe os topos das proteções giratórias do acionamento em "S"
em conjunto usando um parafuso de 1/4" x 3/4" (14), uma arruela de travamento de 1/4" (23) e uma porca
de travamento de 1/4" (18).

14. Em cada caixa de engrenagens, instale o conjunto do respiro usando um niple de 1/4" x 3" (34),
acoplamento de 1/4" (35), cotovelo de 1/4" x 45° (32) e respiradouro de 1/4" ( 33).

Tabela 46. Componentes da TDP Frente

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Proteção Giratória da TDP 1

2 Suporte Giratório da TDP 1

3 Chaveta de 3/8” x 3” 1

4 Chaveta de 3/8” x 2” 5

5 Lingueta – Giro 1

6 Proteção giratória do acionamento em "S" 2

7 Proteção - 6190GB DOBRÁVEL 1

9 Montagem Giratória da Caixa de Engrenagens 6190 1

10 Suporte de Montagem Angular da Caixa de
Engrenagens

1

11 Proteção Lateral 24 da Caixa de Engrenagens 5190 1

12 Plataforma do suporte da caixa de engrenagens 1

13 Parafuso sextavado de 1/2" x 1" 1

14 Parafuso sextavado de 1/4" x 3/4" 1

15 Parafuso sextavado de 1/2" x 1-1/2" GR8 25

16 Parafuso sextavado de 1/2" x 2" GR8 4

18 Porca Nylock de 1/4" 1

19 Porca Nylock de 3/8" 3

20 Porca Nylock de 1/2" 10

21 Arruela Lisa 3/8" Revestida USS 1
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Tabela 46 Componentes da TDP Frente (continuação)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

22 Arruela Lisa 1/2" Revestida USS 15

23 Arruela de travamento 1/4" 1

25 Arruela de travamento 1/2" 21

26 Conector de Corrente Dupla 80"x 12" 1

27 Roda dentada 8012 x 1,5" (Chaveta 0,375") 2

28 Caixa de engrenagens 6190 90 1.85:1 SH/SAH, 1-1/2" 1

29 Caixa de Engrenagens 5190 1:1 2

30 Eixo CV - 14E W/1-1/2" IMP. Fim 1

31 Eixo da TDP 1-1/2" x 75" 1

32 Cotovelo 1/4" x 45 DEG. 3

33 Ventilação de Latão - 1/4" MPT 3

34 Niple 1/4" x 3” Tubo Preto 3

35 Acoplamento 1/4" Tubo Preto 3

36 Retenção da Chaveta 1

37 Engate 1
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Figura 77. Instalando a TDP Dianteira no acionamento em "S"
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Figura 78. Parafusos de montagem da caixa de engrenagens

4.31.3 Instalar o Acionamento Elétrico (Série 2000)
1. Alinhe o furo do eixo inferior da caixa de engrenagens (23) e deslize com a chaveta de 3/8" x 4-3/8" (27), o

parafuso de 1/2" x 3" (7), a arruela lisa de 1/2" (20), Arruela de travamento de 1/2" (37) e parafuso de 1/2"
x 3" (7).

2. Parafuse uma haste de ajuste de 1/2" x 15" (4) e duas hastes de ajuste de 1/2" x 9" (5) na barra de
montagem da placa traseira entre as duas porcas sextavadas de 1/2" (28) para manter a haste reta. Use
outro conjunto de porcas sextavadas para localizar a distância exata como retenção para a pinça da placa
traseira elétrica (15) com nivelamento da caixa de engrenagens (23).

3. Parafuse o estabilizador da caixa de engrenagens (24) na placa lateral do acionamento em "S" com parafuso
de transporte de 1/2" x 2" (12) e porca sextavada de 1/2" (28). Insira a haste de ajuste de 1/2" x 12" (3)
através da pinça da placa traseira (15), da caixa de engrenagens (23) e do estabilizador da caixa de
engrenagens (24) com a porca nylock de 1/2" (29) na extremidade traseira. Faça o mesmo na haste de
ajuste de 1/2" x 9" (5) no outro lado sem o estabilizador. Em seguida, insira a arruela lisa de 1/2" (20) e a
porca sextavada de 1/2" (28) na haste de ajuste 4. Nivele a placa traseira contra a caixa de engrenagens e
aperte-a.

4. Alinhar e deslizar toda a unidade de acionamento; A) Lado Acionado - Chaveta de 3/8" x 2" (26), bucha 1-1/
2" (11), polia 3B120Q (32), b) Lado de acionamento - motor elétrico (16), polia 3B60Q (33), e esteira (6).

5. Para a haste de ajuste de 1/2" x 15" (4), observe que ela passa por todo o componente. Rosqueie um
conjunto de porcas sextavadas de 1/2" (28) na haste de ajuste 3, a porca sextavada 3 deve ser 1-5/8" ou
mais maior que a polia.

6. Coloque a proteção da polia (34); Alinhe os orifícios 3 com a haste de ajuste contra a porca sextavada de 1/
2" (28). Aperte com uma arruela lisa de 1/2" (20) e uma porca nylock de 1/2" (29).
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Tabela 47. Componentes do Acionamento Elétrico (série 2000)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Abraçadeira em “U” 2” 2

2 Placa de Montagem do Motor da Série 20 1

3 Haste de ajuste 1/2" x 12" 1

4 Haste de ajuste 1/2" x 15" 1

5 Haste de ajuste 1/2" x 9" 3

6 Esteira B80 3
7 Parafuso sextavado de 1/2” x 3” 1

8 Parafuso sextavado de 3/8" x 1/2" Fino
Gr8

1

9 Tarraxa de Parafuso de 1/2” x 2-1/2” 4

10 Tarraxa de Parafuso de 3/4” x 7” 1

11 Bucha Q1 1-1/2" 2

12 Parafuso de Transporte 1/2" x 2" 1

13 Parafuso de Transporte 1/2" x 1-1/2" 2

14 Contrapino 3/16” x 1-1/2” 1

15 Pinça da Placa Elétrica Traseira 1

16 Motor Elétrico 10hp 1

17 Ajustador elétrico do suporte 1

18 Abraçadeira de Recuo Elétrico 1

19 Tampão de extremidade para o eixo 1

20 Arruela Lisa 1/2" USS Nua 7

21 Arruela Lisa 3/4” USS Revestida 1

22 Arruela Lisa 3/8” USS Revestida 1

23 Caixa de Engrenagens Par 4:1 SH/SH 1-1/
2" M590a

1

24 Estabilizador de Caixa de Engrenagens 1

25 Pino do Suporte Elétrico Hd 1

26 Chaveta de 3/8” x 2” 1

27 Chaveta de 3/8" x 4-3/8" 1

28 Porca sextavada de 1/2” 21

29 Porca Nylock de 1/2” 7

30 P1513008 1
31 P1513009 1
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Tabela 47 Componentes do Acionamento Elétrico (série 2000) (continuação)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

32 Polia 3B120Q 1

33 Polia 3B60Q 1

34 Proteção da Polia - 46-1/2" L -7" Para 16" 1

35 Proteção do Eixo FL210 1

36 Parafuso de Fixação Cab. Quad. 7/16" x 2-
1/2"

1

37 Arruela de Travamento 1/2” 1

38 Arruela de Travamento 7/16” 1

NÃO MOSTRADO: FIXAR NA CAIXA DE ENGRENAGENS
M590 PARA VENTILAR ACÚMULO DE PRESSÃO

QTD.

Bucha 3/8" x 1/4" Tubo Preto 1

Cotovelo 1/4" 90° 1

Niple 1/4" x 4” Tubo Preto 1

Acoplamento 1/4" Tubo Preto 1

Ventilação de Latão 1/4" NPT 1

TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO 4. MONTAGEM



122 P1512021 R6

Figura 79. Instalando o Acionamento Elétrico (Série 2000) no Acionamento em "S"

4.31.4 Instalar o Acionamento Elétrico (Série 2400)
1. Conecte a parte inferior do suporte da abraçadeira de recuo (16) ao acionamento em "S" usando parafusos

de 1/2" x 1-1/2" (1), arruelas de travamento de 1/2" (13) e arruelas de 1/2" (14). Não aperte.

2. Fixe a parte superior do suporte da abraçadeira de recuo (17) na parte inferior do suporte da abraçadeira de
recuo (16) usando parafusos de 1/2" x 1-1/2" (1), arruelas de 1/2" (14) e porcas nylock de 1/2" (4). Não
aperte.
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3. Coloque a abraçadeira de recuo elétrica (11) no tubo e alinhe-a com os suportes de montagem soldados no
tubo. Fixe os suportes com parafusos (2) e porcas nylock de 1/2" x 1-1/2" (4). Levante a parte superior do
suporte da abraçadeira de recuo (17) e prenda-a na parte inferior da abraçadeira de recuo elétrica (11) com
parafusos de 1/2" x 1-1/2" (1), arruelas de 1/2" (14) e porcas nylock de 1/2" (4). Não aperte.

4. Conecte o ajustador do suporte de montagem elétrico (9) à abraçadeira de recuo elétrico (11) com
parafusos de transporte de 1/2" x 1-1/2" (5) e porcas nylock de 1/2" (4). Não aperte.

5. Instale o parafuso de ajuste (6) na abraçadeira de recuo elétrica.

6. Pegue a placa de montagem do motor (10) e alinhe o tubo com os orifícios da dobradiça na abraçadeira de
recuo elétrica (11) e o ajustador do suporte de montagem elétrico (9) e insira o pino do suporte de
montagem elétrico (8). Coloque uma arruela de 3/4" (15) no lado do ajustador do suporte de montagem
elétrico e prenda-a com um contrapino de 1/4" x 2" (7). Certifique-se de que a placa de montagem do
motor esteja nivelada antes de apertar todos os fixadores (3, 18).

7. Monte o braço (20) no acionamento em "S" com um parafuso de 1/2" x 1-1/2" (1) e porca de 1/2” (12).

8. No kit de respiro (26), instale o respiradouro e conecte-o na parte de trás da caixa de engrenagens. Instale o
plugue na parte inferior da caixa de engrenagens e instale o respiradouro voltado para o topo da caixa de
engrenagens.

9. Instale a chaveta de 3/8" x 1/2" x 6-1/2" (33) no eixo do rolete de acionamento e fixe a caixa de
engrenagens (27) ao eixo com parafusos de 1/2" x 2-1/2" (19), Arruela de travamento de 1/2" (13) e tampa
da extremidade (23).

10. Impeça que a caixa de engrenagens gire fixando-a no braço (20) com um parafuso de 1/2" x 6" (34) e uma
porca de 1/2" (12).

11. Instale as barras de ajuste (24) na barra preta de montagem da placa usando duas porcas de 1/2" (12). Isto
irá segurar as hastes diretamente, permitindo que você monte os componentes restantes.

12. Fixar a placa traseira (28) na caixa de engrenagens e a abraçadeira de montagem (11) usando as barras de
ajuste de 1/2" x 17" (24), as arruelas de 1/2" (14) e as porcas de 1/2" (12). Certifique-se de que a placa
traseira esteja nivelada e apertada contra a caixa de engrenagens. Instale a haste de ajuste de 1/2" x 13"
(32) na caixa de engrenagens e na placa traseira.

13. Conecte o motor elétrico na placa de montagem (10).

14. Instale as polias/bucha (21, 29, 30) na caixa de engrenagens (27) e o motor elétrico com a chaveta de 3/8" x
2" (22). Certifique-se de que todas as polias estejam alinhadas.

15. Monte a proteção metálica (35) sobre as esteiras/polias, fixando com arruelas lisas de 1/2" (14) e porcas
nylock de 1/2" (4).

16. Instale a placa traseira de proteção da polia (36) na proteção metálica (35) usando parafusos
autoatarraxantes de 1/4" x 1" (37).

Tabela 48. Componentes do Acionamento Elétrico (série 2400)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Parafuso sextavado de 1/2” x 1-1/2" GR8 9

2 Tarraxa de Parafuso de 1/2” x 2-1/2” 4

3 Tarraxa de Parafuso de 3/4” x 7” 1

4 Porca Nylock de 1/2” 15

5 Parafuso de Transporte 1/2" x 1-1/2" 2

6 Parafuso de Fixação Cab. Quad. 7/16" x 2-1/2" 1
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Tabela 48 Componentes do Acionamento Elétrico (série 2400) (continuação)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

7 Contrapino 1/4” x 2” 1

8 Pino do suporte elétrico HD 1

9 Ajustador elétrico do suporte 1

10 Placa de Montagem do Motor da Série 20 1

11 Abraçadeira de Recuo Elétrico 24 1

12 Porca sextavada de 1/2” 20

13 Arruela de Travamento 1/2” 4

14 Arruela Lisa 1/2" Revestida USS 16

15 Arruela Lisa 3/4" Revestida USS 1

16 Fundo do Suporte da Abraçadeira de Recuo Elétrico
24

1

17 Topo do Suporte da Abraçadeira de Recuo Elétrico 1

18 Haste Roscada 1/2" Grossa 1

19 Parafuso sextavado de 1/2” x 2-1/2" GR8 1

20 24 Estabilizador Elétrico da Caixa de Engrenagens 1

21 Polia-TRPL-B-8" 1

22 Chaveta de 3/8” x 2” 1

23 Tampa da Extremidade para o Eixo 1

24 Haste de ajuste - 1/2" x 17" 2

25 Adesivo - Risco de Choque Elétrico 1

26 Respiradouro - M590 GB (não mostrado) 1

27 Caixa de Engrenagens 6:1 SH/SAH 1-15/16" 1

28 24 Pinça Elétrica da Placa Traseira 1

29 Polia-Tripla 3B124SK 1

30 Cubo SK 1-1/2" 1

31 Esteira 3RB88 de Bandas 1

32 Haste de ajuste - 1/2" x 13" 1

33 Chaveta de 3/8" x 1/2" x 6-1/2" de Compr. 1

34 Parafuso sextavado de 1/2” x 6” 3

35 24 Proteção da Polia Elétrica 1

36 24 Placa Traseira de Proteção da Polia Elétrica 1

37 Parafuso Autoatarraxante (TEKS) 1/4" x 1" 4
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Figura 80. Montagem do motor elétrico (série 2400)
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Figura 81. Componentes do Acionamento Elétrico (série 2400)

4.31.5 Instalar o Kit Hidráulico Úmido Para o Acionamento Elétrico (Série
2000)

Observação
O kit elétrico do acionamento em "S" deve ser montado antes da montagem do kit úmido.

Tabela 49. Componentes do Kit Hidráulico Úmido (Série 2000)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Mangueira de 1/2" (10'10") - 1/2" NPT-1/2" NPT 1

2 Braço da Proteção da Bomba 1

3 Placa do Esticador de Esteira 1

4 Montagem Sobrecentro do Suporte de Tanque de
Plástico

2

5 Abraçadeira em “U” de 2" 3

6 Suporte de Válvula de Controle 1

7 Proteção da Bomba do Kit Úmido 1

8 Parafuso de Transporte 7/16" x 1-1/2" 2

9 Parafuso autoatarraxante de 1/2" x 2-1/2" 6
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Tabela 49 Componentes do Kit Hidráulico Úmido (Série 2000) (continuação)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

10 Parafuso sextavado de 3/8" x 1-1/2" 3

11 Parafuso sextavado de 5/16" x 2-12" GR8 2

12 Porca Nylock de 5/16” 2

13 Porca Nylock de 3/8” 3

14 Porca Nylock de 7/16” 2

15 Porca Nylock de 1/2” 6

16 Parafuso Tek de 1/4" x 1" 2

17 Arruela Lisa 1/4” USS Revestida 2

18 Polia 4-1/2" x 1/2" 1

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

20 Tornel 90 - 6 ORB x 1/2" FPT 1

21 Tornel 90 - #10 ORB x 1/2" FPT 1

22 # 10 ORB x 1/2" FPT 1

23 # 8 ORB x 1/2" FPT 4

24 Bomba - Parker, com portas laterais 1

25 Válvula de Carretel Único 1

26 Amarração de cabo 6" (NÃO MOSTRADA) 8

27 Abraçadeira de engrenagem (116) - 32" 2

28 Suporte pequeno da bomba 1

29 Tanque, 22L, Prt C/conexão, Tampa de Mangueira 1

30 Esteira B50 1
31 Mangueira de 1/2" (4'9") - 1/2" NPT-1/2" NPT 1

32 Mangueira de 3/4" (6') - 1/2" NPT 1
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Figura 82. Instalando o Kit Hidráulico Úmido no Acionamento Elétrico (Série 2000)
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1. Desinstale a proteção de plástico existente.

2. Posicione o suporte da válvula de controle (6) e os suportes de tanque de plástico sobrecentro (4) com
abraçadeiras em "U" (5) e insira os parafusos autoatarraxantes de 1/2" x 2-1/2" (9) e as porcas de
travamento de náilon de 1/2" (15). Aperte parcialmente as peças permitindo espaço suficiente para deslizá-
las no tubo para ajustar.

3. Conecte a válvula de controle (25) ao suporte (6) com dois parafusos de 5/16" x 2-12" (11) e porcas de
travamento de náilon de 5/16" (12).

4. Fixe o tanque hidráulico (29) nos suportes de tanque de plástico sobrecentro (4) com duas abraçadeiras de
mangueira (27).

5. Instale as conexões hidráulicas para a válvula (19, 20, 21, 23).

6. Instale as conexões hidráulicas para a bomba (22, 23).

7. Conecte as mangueiras (1, 31, 32).

8. Ajuste o tanque hidráulico e a válvula de controle para minimizar a folga na mangueira e aperte as
abraçadeiras em "U".

9. Amarre as mangueiras hidráulicas ao tubo com amarrações de 6" (26). Aperte as porcas da abraçadeira em
“U”.

10. Instale a placa de tensionamento da esteira (3) no suporte do motor com dois parafusos de transporte de 7/
16" x 1-1/2" (8) e porcas de travamento de náilon de 7/16" (14) deixando sem aperto para posterior ajuste.

11. Instale o pequeno suporte da bomba (28) na placa de tensionamento da esteira (3) com dois parafusos
sextavados de 3/8" x 1-1/2" (10) e porcas de travamento de náilon de 3/8" (13), deixando sem aperto para
posterior ajuste.

12. Conecte a bomba (24) ao pequeno suporte da bomba (28) com dois parafusos sextavados de 3/8" x 1-1/2"
(10) e porcas de travamento de náilon de 3/8" (13).

13. Conecte a polia (18) à bomba (24) e conecte a esteira (30) à polia do motor elétrico e à polia pequena (18).

14. Ajuste a posição da polia pequena (18) alinhando-a com a polia do motor elétrico e tensione a esteira (30)
ajustando a embreagem elétrica para que a esteira desvie aproximadamente 1” com uma força de 2,3 kg.

15. Fixe a placa de tensionamento da esteira (3) e a montagem da bomba (28) quando tiverem sido
suficientemente ajustadas.

16. Reinstale a proteção de plástico.

17. Instale o braço de proteção da bomba (2) com um parafuso de transporte de 7/16" x 1-1/2" (8) e uma
porcas de travamento de náilon de 7/16" (14) na placa de tensionamento da esteira.

18. Conecte a proteção da bomba (7) ao braço de proteção da bomba (2) usando dois parafusos tek de 1/4" x 1"
(16) e arruelas lisas de 1/4" (17).

19. Adicione o fluido hidráulico até aproximadamente 2" [51 mm] da abertura do tanque. Não encher demais
(deixe espaço no topo do tanque). Lembre-se de recolocar a tampa do tanque depois disso.

TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO 4. MONTAGEM



130 P1512021 R6

4.31.6 Instalar o Kit Hidráulico Úmido Para o Acionamento Elétrico (Série
2400)
Tabela 50. Componentes do Kit Hidráulico Úmido (Série 2400)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Mangueira 3/4" (6') - 1/2" NPT 1

2 Mangueira de 1/2" (4'9") - 1/2" NPT-1/2" NPT 1

3 Mangueira de 1/2" (10'10") - 1/2" NPT-1/2" NPT 1

4 Braço da Proteção da Bomba 1

5 Placa do Esticador de Esteira 1

6 Montagem Sobrecentro do Suporte de Tanque de
Plástico

2

7 Abraçadeira em “U” de 2" 3

8 Suporte de Válvula de Controle 1

9 Proteção da Bomba do Kit Úmido 1

10 24 Adaptador de Montagem da Bomba do Kit
Hidráulico Úmido

1

11 24 Proteção Traseira da Bomba do Kit Hidráulico
Úmido

1

12 Parafuso de Transporte 7/16" x 1-1/2" 2

13 Tarraxa de Parafuso de 1/2” x 2-1/2” 6

14 Parafuso sextavado de 3/8” x 1-1/2” 4

15 Parafuso sextavado de 5/16" x 2-12" GR8 2

16 Parafuso sextavado de 7/16” x 1" GR8 2

17 Porca Nylock de 5/16” 2

18 Porca Nylock de 3/8” 4

19 Porca Nylock de 7/16” 4

20 Porca Nylock de 1/2” 6

21 Parafuso Autoatarraxante (TEK) 1/4" x 1" 6

22 Arruela Lisa 1/4” USS Revestida 2

23 Esteira B58 1
24 Polia 4-1/2" x 1/2" 1

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

26 Tornel 90 - 6 ORB x 1/2" FPT 1

27 Tornel 90 - #10 ORB x 1/2" FPT 1

28 # 10 ORB x 1/2" FPT 1
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Tabela 50 Componentes do Kit Hidráulico Úmido (Série 2400) (continuação)

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

29 # 8 ORB x 1/2" FPT 4

30 Bomba Parker com Portas Laterais 1

31 Válvula de Carretel Único 1

32 Amarração de cabo de 6" (não mostrado) 8

33 Cinta para o Tanque Hidráulico 2

34 Tanque, 43L, Prt C/conexão, Tampa de Mangueira 1

35 Suporte pequeno da bomba 1
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Figura 83. Instalando o Kit Hidráulico Úmido no Acionamento Elétrico (Série 2400)
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1. Desinstale a proteção grande de aço existente.

2. Posicione o suporte da válvula de controle (8) e os suportes de tanque de plástico sobrecentro (6) com
abraçadeiras em "U" de 2” (7) e insira os parafusos autoatarraxantes de 1/2" x 2-1/2" (13) e as porcas de
travamento de náilon de 1/2" (20). Aperte parcialmente as peças permitindo espaço suficiente para deslizá-
las no tubo para ajustar.

3. Conecte a válvula de controle (31) ao suporte (8) com dois parafusos de 5/16" x 2-12" (15) e porcas de
travamento de náilon de 5/16" (17).

4. Fixe o tanque hidráulico (34) nos suportes de tanque de plástico sobrecentro (6) com duas abraçadeiras de
mangueira (33).

5. Instale as conexões hidráulicas para a válvula (25, 26, 27, 29).

6. Instale as conexões hidráulicas para a bomba (28, 29).

7. Conecte as mangueiras (1,2,3).

8. Ajuste o tanque hidráulico e a válvula de controle para minimizar a folga na mangueira e aperte as
abraçadeiras em "U".

9. Amarre as mangueiras hidráulicas ao tubo com amarrações de 6" (32). Aperte as porcas da abraçadeira em
“U”.

10. Instale o adaptador de montagem da bomba (10) no suporte do motor com dois parafusos de 3/8" x 1-1/2"
(14) e porcas de travamento de náilon de 3/8" (18).

11. Instale a placa de tensionamento da esteira (5) no adaptador de montagem da bomba (10) usando dois
parafusos de 7/16" x 1" (16) e porcas de travamento de náilon de 7/16" (19), deixando-os sem aperto para
posterior ajuste.

12. Instale o suporte pequeno da bomba (35) na placa de tensionamento da esteira (5) com dois parafusos 3/8"
x 1-1/2" (14) e porcas de travamento de náilon de 3/8" (18), deixando-os sem aperto para posterior ajuste.

13. Conecte a bomba (30) ao suporte pequeno da bomba (35) com dois parafusos de transporte de 7/16" x 1-1/
2" (12) e porcas de travamento de náilon de 7/16" (19).

14. Conecte a polia (24) à bomba (30) e conecte a esteira (23) à polia do motor elétrico e à polia pequena (24).

15. Ajuste a posição da polia pequena (24) alinhando-a com a polia do motor elétrico e tensione a esteira (23)
ajustando a embreagem elétrica para que a esteira desvie aproximadamente 1” com uma força de 2,3 kg.

16. Fixe a placa de tensionamento da esteira (5) e a montagem da bomba (35) quando tiverem sido
suficientemente ajustadas.

17. Reinstale a proteção grande de aço.

18. Instale o braço de proteção da bomba (4) com um parafuso de transporte de 7/16" x 1-1/2" (12) e uma
porcas de travamento de náilon de 7/16" (19) na placa de tensionamento da esteira.

19. Conecte a proteção da bomba (9) ao braço de proteção da bomba (4) usando dois parafusos de 1/4" x 1"
(21) e arruelas lisas de 1/4" (22).

20. Instale a proteção traseira da bomba hidráulica (11) na proteção da bomba (9) usando quatro parafusos de
1/4" x 1" (21).

21. Adicione o fluido hidráulico até aproximadamente 2" [51 mm] da abertura do tanque. Não encher demais
(deixe espaço no topo do tanque). Lembre-se de recolocar a tampa do tanque depois disso.

4.32. Instalar a Proteção do Eixo
Para identificação e colocação dos componentes, consulte:
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• Figura 84 na página 134

1. Monte a proteção do eixo (2) sobre o eixo do rolete e sobre os parafusos de transporte de rolamento da
flange.

2. Fixe a proteção do eixo no lugar usando duas porcas de travamento (3).

Observação
Ao montar em um rolamento de 15/16" (FL210), use porcas de travamento de 5/8”.
Ao montar em um rolamento de 1-1/4" (FL206) ou em um de 1-1/2” (FL208) use porcas de
travamento de 1/2”.

Figura 84. Instalando a Proteção do Eixo

4.33. Instalar o Degrau de Inspeção
Este procedimento descreve a instalação do Degrau de Inspeção que é usado com Acionamentos a Gás/
Elétricos.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Tabela 51 na página 134

• Figura 85 na página 135

• Figura 86 na página 135

1. Posicione o degrau de inspeção adjacente à porção do eixo com fita antiderrapante conforme mostrado em
Figura 85 na página 135.

2. Conecte os parafusos de 5/8" x 2-1/2" (2) na parte inferior da estrutura do eixo e através do degrau de
inspeção (1) com porcas nylock de 5/8" (3).

Tabela 51. Componentes do Degrau de Inspeção

ITEM DESCRIÇÃO QTD.

1 Degrau de inspeção 2

2 Parafuso em “U” de 5/8" x 2-1/2" 4

3 Porca Nylock de 5/8" 8

4. MONTAGEM TRANSPORTADOR DE ESTEIRADE GRÃOS PORTÁTIL – PADRÃO



P1512021 R6 135

Figura 85. Degrau de inspeção

Figura 86. Instalando o Degrau de Inspeção

4.34. Instalar o Recipiente Manual
Este procedimento descreve a instalação do Recipiente Manual.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Figura 87 na página 136

1. Posicione o recipiente manual (1) no braço do eixo.

2. Trave com duas abraçadeiras de parafuso.
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Figura 87. Recipiente Manual

1

2

Item Descrição

1 Recipiente Manual

2 Abraçadeiras de Parafuso

4.35. Fixe o Macaco.
Este procedimento descreve a instalação do macaco na transportadora.

Para identificação e colocação dos componentes, consulte:

• Figura 88 na página 137

1. Insira o macaco (1) no gancho do macaco (localizado no engate da transportadora).

2. Fixe o macaco no lugar com o pino (2) fornecido.
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Figura 88. Fixando o Macaco

Item Descrição

1 Macaco
2 Pino
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5. Especificações para o
acionamento em "S" Padrão
Transportadora (Série 2000: 35'
— 55')

Tabela 52. Acionamento em "S" Padrão Transportadora (Série 2000: 35' — 55')

CIMA - OPERAÇÃO BAIXO - TRANSPORTE

Nº do Modelo
Compri-
mento da
Esteira

Peso
Total
(lb)

A
(pés)

B
(pés)

Ângulo
(°)

C
(pés)

B
(pés)

Ângulo
(°)

Compri-
mento
(pés)

Largura
Total
(pés)

TDP
(hp)

Elétrico
(hp)

2035 77' 10" 2765 16,1 16,9 30,0 10,7 17,4 16,0 35,0 7,5 40,0 15,0

2045 97' 10" 3098 20,8 21,4 30,0 13,0 22,7 15,0 45,0 7,5 40,0 15,0

2055 117' 10" 3650 26,1 24,7 30,0 13,8 24,0 15,0 55,0 10,3 50,0 20,0

5. ESPECIFICAÇÕES PARA O ACIONAMENTO EM
"S" PADRÃO TRANSPORTADORA (SÉRIE 2000: 35'
— 55')
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6. Especificações para o
acionamento em "S" Padrão
Transportadora (Série 2000 e
2400: 65' — 120')

Tabela 53. Acionamento em "S" Padrão Transportadora (Série 2000 e 2400: 65' — 120')

CIMA - OPERAÇÃO BAIXO - TRANSPORTE

Nº do
Modelo

Compri-
mento da
Esteira

Peso
Total
(lb)

A
(pés)

B
(pés)

Ângulo
(°)

C
(pés)

B
(pés)

Ângulo
(°) Largura (pés) TDP

(hp)
Elétrico
(hp)

2065 137' 10" 4826 31,1 22,3 30,0 12,2 25,3 10,0 11,6/14,8 60,0 25,0

2075 157' 10" 5126 36,3 31,1 30,0 13,7 35,3 10,0 11,6/14,8 60,0 30,0

2085 177' 10" 5868 40,7 32,1 30,0 12,7 38,1 10,0 11,6/14,8 70,0 30,0

2095 197' 10" 6127 46,4 40,7 30,0 14,4 48,0 9,0 11,6/14,8 80,0 40,0

20105 217' 10" 7990 51,1 39,6 30,0 16,6 49,1 9,0 11,6/14,8 80,0 40,0

20110 227' 10" 9155 54,0 44,4 30,0 17,1 54,1 8,0 11,6/14,8 100,0 50,0

20120 247' 10" 9430 59,3 52,1 30,0 18,4 63,8 8,0 11,6/14,8 100,0 50,0

2465 141' 2" 5081 32,1 23,4 30,0 12,5 26,0 10,0 11,6/14,8 60,0 25,0

2475 161' 2" 5396 36,1 32,0 30,0 14,3 35,8 10,0 11,6/14,8 70,0 30,0

2485 181' 2" 6153 42,3 32,6 30,0 13,7 38,6 8,0 11,6/14,8 80,0 30,0

2495 201' 2" 6630 47,1 41,5 30,0 14,9 48,5 8,0 11,6/14,8 80,0 40,0

24105 221' 2" 8305 52,5 40,7 30,0 16,3 49,7 8,0 11,6/14,8 90,0 40,0
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Tabela 53 Acionamento em "S" Padrão Transportadora (Série 2000 e 2400: 65' — 120') (continuação)

24110 231' 2" 9495 53,9 45,3 30,0 17,1 54,7 8,0 11,6/14,8 100,0 50,0

24120 251' 2" 9770 60,0 53,4 30,0 18,4 64,6 8,0 11,6/14,8 120,0 50,0

6. ESPECIFICAÇÕES PARA O ACIONAMENTO EM
"S" PADRÃO TRANSPORTADORA (SÉRIE 2000 E
2400: 65' — 120')
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7. Apêndice
7.1. Torque do Parafuso
Tabela 54 na página 141 dá os valores de torque corretos para várias ferragens. Aperte todos os parafusos com
o torque especificado, a menos que dito de outra maneira. Verifique o aperto periodicamente, usando o Tabela
54 na página 141 como um guia. Substitua as ferragens com parafusos da mesma força.

Tabela 54. Torque do Parafuso Recomendado

Tama-
nho

Seco ou
Lubrificado

Passos por
polegada
(Grosso/
Fino)

Torque Recomendado
Área do Parafuso Grau 2 Grau 5 Grau 8 8.8S/S

Grosso Fino Grosso Fino Grosso Fino Grosso Fino Grosso Fino

1/4
Seco

20/28 0,0318 0,0364
5,5 6,3 8 10 12 14 6,3 7,8

Lubrificado 6,3 4,7 6,3 7,2 9 10 - -

5/16
Seco

18/24 0,0524 0,058
11 12 17 19 24 27 11 11,8

Lubrificado 8 9 13 14 18 20 - -

3/8
Seco

16/24 0,0775 0,0878
20 23 30 35 45 50 20 22

Lubrificado 15 17 23 25 35 35 - -

7/16
Seco

14/20 0,1063 0,1187
32 36 50 55 70 80 31 33

Lubrificado 24 27 35 40 50 80 - -

1/2
Seco

13/20 0,1419 0,1599
50 55 75 85 110 120 43 45

Lubrificado 35 40 55 65 80 90 - -

9/16
Seco

12/18 0,182 0,203
70 80 110 120 150 170 57 63

Lubrificado 55 60 80 90 110 130 - -

5/8
Seco

11/18 0,226 0,256
100 110 150 170 210 240 93 104

Lubrificado 75 85 110 130 160 180 - -

3/4
Seco

10/16 0,334 0,373
175 200 260 300 380 420 128 124

Lubrificado 130 140 200 220 280 310 - -

7/8
Seco

9/14 0,462 0,508
170 180 430 470 600 670 194 193

Lubrificado 125 140 320 350 180 180 - -

1
Seco

8/14 0,606 0,679
250 280 640 720 910 1020 287 289

Lubrificado 190 210 480 540 680 760 - -

1-1/8
Seco

7/12 0,763 0,856
350 400 790 890 1290 1440 288 290

Lubrificado 270 300 590 670 970 1080 - -

1-1/4
Seco

7/12 0,989 1,073
500 550 1120 1240 1820 2010 289 291

Lubrificado 380 420 840 930 1360 1510 - -

1-1/2
Seco

6/12 1,405 1,581
870 960 1950 2200 3160 3560 - -

Lubrificado 650 730 1460 1640 2370 2670 - -
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8. 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 com relação a qualquer reclamação, seja em contrato, ato ilícito ou de outra
forma, decorrente de, conectada a, ou resultante da fabricação, venda, entrega, reparo, troca ou uso do Produto ou
qualquer peçanão deve exceder o preço pago pelo Produto e o Vendedor não é responsável por nenhum dano especial
indireto, incidental ou consequente causado por motivo de 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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