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Segurança
Antes de iniciar qualquer operação com a máquina, procure
familiarizar-se com todos os componente; somente assim, você evitará
acidentes.
Desligue a máquina e a chave antes de efetuar qualquer reparo ou
manutenção.
Mantenha mãos e pés, roupas, longe das partes em movimento. Não
trabalhe com roupas frouxas ou camisas, casacos soltos.
A fábrica não se responsabiliza por garantias extras não impressas no
presente certificado, bem como não assume responsabilidade pela validade
do prazo de garantia, quando o canhoto do certificado não for remetido à
fábrica logo após o seu preenchimento.
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Funcionamento Básico
Forragem é colocada na bica de alimentação e os rolos alimentadores
puxam a forragem para ser picada.
O comprimento de corte determinado pela velocidade de alimentação,
ajustada com a troca de polia com o posicionamento de correia. São duas
velocidades de alimentação.
As facas e contra facas devem estar bem ajustadas e afiadas para um
corte perfeito.

A forragem é lançada pelo rotor através da bica de saida da. A queda de
rotação faz com que o produto picado não seja lançada a distância. A rotação
da máquina deve ser a mais uniforme possível.
Lubrificação
Uma correta lubrificação da máquina significa melhor funcionamento e
maior vida útil da máquina. Antes de lubrificar limpe as engraxadeiras e os
furos do cardan. Lubrificar a cada 10 horas de trabalho. Os cardens devem ser
lubrificados com óleo SAE 30, nos furos de articulação.
Caixa de redução
Não é necessário a troca de óleo; periodicamente verificar o nível e
completar, se necessário, com óleo SAE 90.
Operação
Antes de iniciar o trabalho, verifique:
- Se há pessoas ao redor da máquina;
- Se há objetos estranhos dentro ou sobre a máquina;
- Se o comprimento da forragem está de acordo;
- Se a máquina está corretamente fechada e lubrificada.
Ajustagem do comprimento de corte
Retire a proteção da correia.
Posicione a correia e ou a polia de acordo com a tabela abaixo:

Pressão do rolo superior
O rolo superior é dotado de molas para aliviar a entrada de talos grossos
e buchas.
Com o uso, posicionador para cima, quando a alimetação for fraca ou o
comprimento de corte for irregular.

Alimentação
Para se obetr maior rendimento, deve-se alimentar a máquina de
maneira uniforme e constante, evetando-se sobrecarga.
Manutenção periódica das facas
Para se obter um corte de forragem perfeita, deve-se manter as facas e
contra facas afiadas; portanto, proceda da seguinte forma:
- Abrir a tampa superior;
- Retirar as facas soltando os parafusos de fixação;
- Recolocar de volta na posição, deixando um espaço de 0,50 mm entre
a faca e contra;
- Fechar a tampa.
Limpeza periódica da máquina
Periódicamente proceda a uma limpeza na máquina, principalmente na
bica de saída e no rotor.
Manutenção geral da máquina
Coloque a máquina em funcionamento e verifique se existe algum tipo
de ruído estranho. Se houver algo de estranho, procure sanar.
Funcione a máquina por uns 15 minutos e verifique todos os mancais
quanto ao superaquecimento.
Reaperte porcas e parafusos em geral, devido ao assentamento.

Ensiladeira M-613

B-30

2

10-061-0340

Ensiladeira B-614 / B-615

B-

B-

2

2

2

2

10-061-0341

10-061-0341

10-061-0343

10-061-0343

Moendas de Cana
CANA SHOP

Moendas de Cana

Debulhadores
de Milho

Batedeiras de Cereais

Trilhadeiras

Desintegradores

Trituradores para
milho úmido

Ensiladeiras

Bombas Mancal

Carretas
Betoneiras
R

www.vencedoramaqtron.com.br

MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Av. Caetano Natal Branco, 3800 - Bloco B
Centro Empresarial - 89600-000 Joaçaba - SC
Fone: 49 3551-2525
Fax: 49 3551-2526
e-mail: maqtron@vencedoramaqtron.com.br

