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INTRODUÇÃO

 Parabéns pela aquisição da Colhedora de Cereais JM390. Mais um produto com a alta qualidade e tecnologia 
JUMIL, especialmente projetado para atender à suas necessidades.

 Este manual tem o objetivo de orientá-lo quanto a segurança de uso, nas operações, regulagens e manutenção, 
permitindo dessa maneira que seja obtido o melhor desempenho e vantagens que o implemento possui. Recomendamos 
que efetue uma leitura atenta, antes de colocar o implemento em funcionamento, bem como  mantenha este manual 
em local seguro para que possa ser consultado sempre que necessário.

	 Encontra-se	fixado	no	implemento	uma	plaqueta	de	identificação,	com	o	numero	de	série,	modelo	e	ano	de	
fabricação. Caso necessite de ajuda técnica, informe o modelo e número de série do implemento. A JUMIL e sua rede 
de concessionárias estarão sempre a sua disposição para esclarecimentos e orientações técnicas necessárias.

 Todas as informações sobre a montagem, regulagens, manutenção, segurança, garantia e assistência técnica 
devem ser mencionadas pelo técnico encarregado pela entrega técnica do produto. 

 Para esclarecimentos e orientações técnicas que não constam deste manual, favor consultar o revendedor 
autorizado Jumil, o promotor ou técnico agrícola da Jumil que atua na sua região, ou diretamente com o departamento 
técnico da JUMIL.

AT - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Fones: (16) 3660-1024  /(16) 3660-1107 / (16) 3660-1084

Fax:	(16)	3660-1110
Emails: giuliano@jumil.com.br

       teka@jumil.com.br
                    thiagotristao@jumil.com.br

         rafael.basilio@jumil.com.br
Website: www.jumil.com.br

 Utilize o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Jumil para críticas, elogios e sugestões.
     0800-215-8645
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Atenção:
ESTE MANUAL DEVE PERMANECER DISPONÍVEL A TODOS OS USUÁRIOS NOS LOCAIS DE 

TRABALHO, DEVENDO O EMPREGADOR DAR CONHECIMENTO AOS OPERADORES DO SEU CONTEÚDO. 
(NR-12, Item 14.1, Letra d / NR-31, item 31.12.2)

O empregador rural ou equiparado se responsabiliza pela capacitação dos operadores do implemento, visando 
o manuseio e operações seguras. (NR-31, item 31.12.15).

Atenção:
Este manual esta disponível no site www.jumil.com.br, juntamente com as informações da nossa linha 

de produtos.

DADOS DO FABRICANTE

Razão Social: JUMIL - JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A.
Endereço: RUA ANA LUIZA 568 Cep: 14300-000
Cidade: BATATAIS Uf: SP
CNPJ: 44.944.668/0001-62 IE: 208.002.004-110
Email: vendasmaq@jumil.com.br Site: www.jumil.com.br

NR-12 (item 14.2, letra a)

DADOS DO IMPLEMENTO

Modelo: JM390 No. Série: Ano Fabricação:
No. Nota Fiscal: Data NF:

NR-12 (item 14.2, letra b, c)

IDENTIFICAÇÃO	DO	IMPLEMENTO:
	 A	 identificação	 dos	 implementos	 Jumil	 se	 dá	 através	 da	 placa	 de	 identificação,	 que	 consta	 as	 seguintes	
informações: modelo numero de série, ano de fabricação e numero de controle.
 Ao solicitar peças de reposição, serviços de pós-vendas, como entrega técnica, garantias e serviço de 
assistência	técnica,	deve	mencionar	os	dados	do	implemento	constantes	na	placa	de	identificação.	

ESPAÇO DESTINADO A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO IMPLEMENTO
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TERMO	E	PROCEDIMENTOS	DE	GARANTIA:
 Leia atentamente os termos e procedimentos de garantia, bem como registre no campo de Controle de Garantia 
do	Proprietário,	os	dados	do	número	de	série,	ano	de	fabricação	e	dados	da	nota	fiscal,	facilitando	assim	a	identificação	
do	produto	em	caso	de	dano	ou	perda	da	placa	de	 identificação	do	produto.	Preencha	o	comprovante	de	entrega	
técnica e encaminhe a segunda via à Jumil.

CAPÍTULO I
DA GARANTIA
1. A JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A, neste documento denominada simplesmente JUMIL, garante que as 
Máquinas e Implementos para a agropecuária, de sua fabricação e respectivos acessórios e peças,  aqui denominados 
PRODUTOS, estão livres de vícios de qualidade que os tornem impróprios para o uso a que se destinam.

NOTA:
Os PRODUTOS da JUMIL são designados conforme a seguinte nomenclatura:
	 •	Máquinas	Agrícolas;
	 •	Máquinas	e	Implementos	para	a	Agricultura;
	 •	Implementos;
	 •	Implementos	para	a	agricultura;
	 •	Implementos	agrícolas;
	 •	Máquinas	e	Implementos	para	a	Agropecuária;
	 •	Conjuntos;
	 •	Opcionais;
	 •	Peças;
	 •	Peças	de	reposição;
	 •	Acessórios;
	 •	Componentes.

2. A prestação da Garantia está sujeita às seguintes condições:

2.1 - Terá validade pelo prazo de (seis) meses, a partir da data da efetiva “entrega técnica” do PRODUTO ao 
agropecuarista,	quando	se	tratar	de	implemento,	ou	da	efetiva	entrega,	quando	se	tratar	de	acessório	ou	peça;

2.2 – Os implementos que necessitam do serviço de entrega técnica são:
a)	Plantadoras	Adubadoras	da	Linha	MAGNUM	–	JM2580PD,	JM3080PD,	JM3080PD	SS;
b)	Plantadoras	Adubadoras	da	Linha	EXACTA	-	JM2680PD,	JM3090PD,	3090PD	SS;
c)	Plantadoras	Adubadoras	da	Linha	POP	-	JM2570PD	SH,	JM2670PD	SH;
d)	Plantadoras	Adubadoras	da	Linha	Guerra	-	JM7080PD,	JM7090PD;
e) Plantadoras de Hortaliças - JM2400SH,
f) Colhedoras de Milho e Cereais - JM350, JM360G, JM390, 
g)	Vagão	Forrageiro	-	JM6000,	JM10000;
h)	Arrancador	de	Soqueiras	-	JM	COTTON	DSA	SH,	JM	COTTON	DSA	SA;
i)	Plantadora	de	Mandioca	Maniva	-	JM4320SH;
j)	Cultivador,	Adubador	da	Linha	Canavieira	-	JM3520SH;
k)	Distribuidor	de	Fertilizantes	-	JM	PRECISA	6M³;
l)	Semeadora	Adubadora	JM5023PD;
m) Plantadora Articulável Transportável TERRA - JM8080/8090PD.

3. Os demais produtos será contada a garantia a partir da data da Nota Fiscal de venda.

3.1. Será concedida somente para o PRODUTO que for adquirido, novo, pelo agropecuarista diretamente da JUMIL 
ou de Revendedor seu, observado o item seguinte.

3.2. Ressalvada a hipótese do item seguinte, a Garantia ao agropecuarista será prestada por intermédio do 
Revendedor da JUMIL. 

3.3. Se o PRODUTO for vendido a agropecuarista, por Revendedor que não seja Revendedor da JUMIL, o direito à 
Garantia	subsistirá,	devendo	neste	caso	ser	exercido	diretamente	perante	à	JUMIL,	nos	termos	deste	Certificado.
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3.4. A Garantia não será concedida, se qualquer dano no PRODUTO ou no seu desempenho for causado por:

3.4.1.	Negligência,	imprudência	ou	imperícia	do	operador;	ou	do	proprietário.

3.4.2. Inobservância das instruções e recomendações de uso, constantes do MANUAL DE INSTRUÇÕES,  
principalmente no que se refere a acidentes pessoais.

3.4.3 Uso de peças e componentes. 

3.5 O PRODUTO trocado ou substituído ao abrigo desta Garantia será de propriedade da JUMIL, devendo ser-lhe 
entregue	pelo	agropecuarista,	observadas	as	exigências	fiscais	pertinentes.

3.6. Havendo defeito de fabricação e/ou de material, não constituirá isto, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão 
do contrato de compra e venda, ou para indenização de qualquer natureza.

3.7.	Atrasos	eventuais	na	execução	dos	serviços	de	assistência	técnica	não	conferem	direito	ao	agropecuarista	a	
indenizações,	e	nem	à	extensão	do	prazo	da	garantia.

3.8 Em cumprimento de sua política de constante aperfeiçoamento técnico, a JUMIL submete,  permanentemente, 
os	seus	produtos	a	melhoramentos	ou	modificações,	sem	que	isto	constitua	obrigação	para	a	JUMIL	de	fazer	o	
mesmo em produtos ou modelos anteriormente vendidos.

CAPÍTULO II 
EXCLUSÃO DA GARANTIA
 A JUMIL não assume as despesas, ou responsabilidade relativas a serviços de garantia, assistência técnica 
e	manutenções	 rotineiras	dos	 implementos,	 como:	óleos	do	sistema	hidráulico,	óleos	 lubrificantes,	 filtros,	graxas	e	
similares, reboque, transporte, danos materiais e/ou pessoais causados ao comprador, ou a pessoas a seu serviço, 
subordinadas ou não, mobilizações do implemento, sua manutenção normal (reapertos, limpezas, lavagens , 
lubrificações,	regulagens,	trocas	de	espaçamentos)	despesas	ou	responsabilidades	essas,		que	ficarão	sempre	a	cargo	
exclusivo	do	comprador.

CAPÍTULO III
REPASSES DA GARANTIA
 Os itens adquiridos de terceiros pela JUMIL, estarão sujeitos às condições de garantia proporcionadas pelos 
seus fabricantes, sendo repassadas ao comprador, que é a JUMIL. Estão sujeitos à análise dos fabricantes os seguintes 
itens:	pneus,	câmaras	de	ar,	componentes	hidráulicos	(motor,	filtro,	bombas	e	demais	itens),	sistemas	de	monitoramento	
e agricultura de precisão, distribuidores de adubo, motores elétricos, motores a diesel ou gasolina. 

CAPÍTULO IV
DESGASTE NATURAL OU DANOS
1. A JUMIL não concederá garantia aos componentes que apresentarem desgastes naturais de uso, ou danos 
provocados por condições operacionais inadequadas, por acidentes, por serviços de manutenção inadequados, ou por 
uso impróprio do implemento ou componentes, conforme descrito a seguir:

1.1. Elementos de contato com o solo: 
a) Desgaste naturais: discos de corte, discos planos dos discos duplos da unidade adubadora e semeadora, 

discos aradores, discos dos marcadores de linhas, hastes e ponteiras de sulcadores, bandas compactadoras 
e	controladoras	de	profundidade,	pneus	e	demais	itens;

b) Danos eventuais: dos itens descritos na letra a), acima, provocados por pedras, tocos, e restos de culturas, 
ou pelo uso natural.

1.2. Elementos de Alimentação e de Corte: desgaste natural de facas picadoras ou de corte, cilindros ou elementos 
alimentadores, correntes alimentadoras, facas ceifadoras, dedos retráteis, e demais itens de alimentação e 
corte.

1.3.	Lubrificação:	quando	peças	ou	componentes	apresentarem	desgastes	por	falta	de	lubrificação.

1.4. Reaperto: quando for constatado que há desgaste ou dano em peças e componentes, provocados pela falta de 
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reaperto	dos	fixadores	do	implemento.
1.5.	Distribuidor	de	Sementes:	quando	houver	desgaste	dos	discos	de	sementes	e	da	caixa	de	sementes	provocado	

por	falta	de	limpeza,	por	falta	de	uso	de	grafite,	ou	uso	de	sementes	úmidas	(umidade	provocada	pelo	tratamento	
de sementes).

1.6. Peças não Originais: quando forem utilizadas peças de reposição não fabricadas pela JUMIL.

CAPÍTULO V
MANUSEIO, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE
1. A Jumil, não se responsabiliza por:

1.1. Quaisquer danos causados por acidentes oriundos do manuseio, da movimentação e do transporte do 
implemento,	ocasionados	por	imperícia,	imprudência	ou	negligência	dos	operadores;

1.2.	Quaisquer	danos	provocados	pelo	armazenamento	incorreto	ou	indevido	do	implemento;

1.3. Danos provocados por casos fortuitos ou força maior.

CAPÍTULO VI
RECEBIMENTO DO IMPLEMENTO, INCOMPLETO
1.	Com	o	objetivo	de	facilitar	e	reduzir	os	custos	de	transporte	dos	implementos	até	o	destino	final,	a	JUMIL	efetua	a	
expedição	dos	implementos	agrícolas	de	sua	linha	de	fabricação,	com	alguns	itens		componentes	desmontados	do	
corpo principal do implemento. 

2.	Os	componentes	desmontados	dos	respectivos	implementos	são	de	acordo	com	as	características	e	do	configurador		
de	montagem	dos	produtos,	definidos	no	ato	da	venda	entre	o	vendedor	e	o	comprador.

3. Ao receber os implementos, o Revendedor JUMIL deve proceder da seguinte forma:

3.1.	Conferir	o	check-list	dos	componentes	que	acompanham	o	produto,	de	acordo	com	configuração	de	vendas;

3.2. caso for detectada alguma divergência entre os componentes que acompanham os implementos e o check-list  
proceder da seguinte forma:

3.2.1. Elaborar um relatório da ocorrência contendo os dados do implemento: modelo, número de série, número 
da	nota	fiscal,	e		descrever	o	item	faltante,	mencionando	o	seu	código	e	descrição	do	produto;

3.2.2. encaminhar o relatório da ocorrência ao departamento de Assistência Técnica da JUMIL, dentro do prazo 
de	até	20	dias	da	entrega	do	produto;

 
3.3.	No	caso	de	algum	item	apresentar	defeito	de	fabricação,	devem	ser	anexados	ao	relatório	da	ocorrência,	fotos	

que comprovem o defeito.

3.4. O Agropecuarista, ao detectar alguma divergência entre  os componentes que acompanham o implemento, e o 
check-list, ou defeito de fabricação de alguma peça ou componente, deve elaborar um relatório encaminhando-o 
à JUMIL, para a solução da ocorrência.

CAPÍTULO VII
PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE GARANTIA
Mercado	Interno:
1.A	Solicitação	de	Garantia	(SG)	será	encaminhada	primeiramente	ao	Revendedor	JUMIL;	não	resolvida	a	pendência,	
o interessado solicitará providências ao técnico ou promotor de vendas da região, ou diretamente ao departamento de 
Assistência Técnica da JUMIL.

2.O atendimento à Solicitação de Garantia será efetuado, imediatamente, conforme determinações do Termo de 
Garantia, nas seguintes condições: 

2.1. Imediato: Quando o cliente solicita que a JUMIL envie a peças em regime de urgência, não podendo aguardar 
a analise da garantia.

 
2.2.	Padrão:	Quando	o	 cliente	envia	a	peça	danificada	para	análise	da	garantia.	Neste	 caso	a	peça	deve	estar	
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acompanhada	da	devida	nota	fiscal	de	remessa.
3.Nos atendimentos na condição de “Imediato” a “peça” será faturada com vencimento para 56 dias, com instrução de 
protesto da duplicata, sob a condição de garantia, desde que o produto substituído retorne à JUMIL dentro do prazo de 
30 dias para análise técnica, com Nota Fiscal de Devolução de Garantia. 

3.1.  Após o recebimento da “peça”, a JUMIL efetuará a análise técnica de garantia dentro de 10 dias. Caso seja 
concedida	a	garantia,	o	Departamento	de	Assistência	Técnica	da	JUMIL	providenciará	a	baixa	das	duplicatas	
antes do seu vencimento. Caso não seja concedida a garantia, a solicitação será tratada conforme o item 4, 
seguinte.

3.2. O não encaminhamento da peça à Jumil dentro do prazo de análise da garantia, acarretará a automática 
cobrança bancária da respectiva duplicata.

4.A não concessão da garantia implicará no faturamento da peça.

5.Toda solicitação de garantia deve ser encaminhada ao departamento de Assistência Técnica JUMIL. Para maiores 
informações	favor	manter	contato	através	dos	telefones,	fax	ou	e-mail	abaixo.

Mercado	Externo:
 Caso algum item do implemento apresente algum defeito de fabricação durante o período de garantia do 
produto,	ou	seja	6	(seis)	meses,	o	cliente	final	deve	comunicar	imediatamente	o	Revendedor	JUMIL,	do	qual	efetuou	a	
compra do implemento.

 É de responsabilidade do Revendedor JUMIL, efetuar os serviços de manutenção e substituição da peça que 
apresente algum defeito de fabricação. A peça que apresente algum defeito de fabricação deve ser analisada pelo 
Revendedor JUMIL, devendo efetuar relatório de ocorrência que deve conter:

a)	Modelo	e	numero	de	série	do	implemento;
b)	Modelo,	marca	e	CV	do	trator	utilizado	para	a	tração	e	operação	do	implemento;
c)	Condições	de	uso	do	implemento	(tipo	de	solo,	e	topografia)
d) Relato técnico das circunstâncias da ocorrência e parecer do técnico que efetuou a assistência técnica.
e)	Anexar	fotos	que	permitam	a	identificação	do	defeito	de	fabricação.

 O relatório da ocorrência deve ser encaminhado ao departamento de Assistência Técnica da JUMIL para o 
endereço	descrito	abaixo.

 Constatado o defeito de fabricação pelo Departamento de Assistência Técnica JUMIL, o produto será enviado 
ao Revendedor JUMIL, sem custos de transportes. As demais despesas de assistência técnica são de responsabilidade 
do Revendedor JUMIL.

 Ressaltamos que não serão concedidas garantias de acordo com os itens 2.4 e 2.5 do Termo de Garantia, e 
danos descritos no item Perda de Garantia.

ATENÇÃO:
 A JUMIL tem por objetivo constante a melhoria de seus produtos, reservando-se o direito de 
introduzir	modificações	em	seus	componentes	e	acessórios	sem	prévio	aviso.

AT - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Fones: (16) 3660-1024  /(16) 3660-1107 / (16) 3660-1084

Fax:	(16)	3660-1110
Emails: giuliano@jumil.com.br

       teka@jumil.com.br
                    thiagotristao@jumil.com.br

         rafael.basilio@jumil.com.br
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Atenção:
1- Ao receber o implemento, marca JUMIL, efetue uma vistoria geral do implemento, havendo algum 

dano comunique imediatamente o revendedor, o técnico da Jumil de sua região ou diretamente a JUMIL.

2- Qualquer item que tenha que ser repostos por danos ocasionados no transporte (colante, itens faltantes, 
peças danificadas no transporte, pintura, etc.) é de responsabilidade do comprador / transportador. 

Atenção:
1- A JUMIL tem por objetivo constante a melhoria de seus produtos, reservando-se o direito de introduzir 
modificações em seus componentes e acessórios sem prévio aviso.
2- As ilustrações contidas neste manual são meramente ilustrativas.
3- Todas as instruções de segurança devem ser observadas pelos usuários do implemento.
4- Neste manual são utilizados simbologias que devem ser observadas pelo operador. Fique atento, siga as 
recomendações e instruções.

  Perigo
 Alerta de Segurança, significa que sua vida ou partes de seu corpo poderão estar em perigo. 

  Cuidado
 Contém recomendações e instruções para o operador e demais pessoas não envolverem em acidentes.

  Atenção
 Contém recomendações e instruções de operação que resultam no melhor desempenho do implemento.

5- Existem vários colantes fixados no implemento, que podem ser de advertência que envolvem a segurança 
ou de orientações técnicas. Em caso de danificação ou nova pintura do implemento, reponha-os como itens 
originais.
6- Sempre que os termos “direito” ou “esquerdo” forem utilizados, considera-se como ponto de referencia o 
implemento visto por traz na operação de trabalho.

3- Os casos de solicitação de atendimento de técnicos da JUMIL, comprovada que a ocorrência esta em 
desacordo com os termos da garantia, a JUMIL, reserva-se no direito de efetuar a cobrança de deslocamento, 
horas trabalhadas e peças ou componentes substituídos.

A	Jumil,	não	se	responsabiliza	por:
a)quaisquer	 danos	 causados	 por	 acidentes	 oriundos	 do	 transporte,	 na	 utilização	 ou	 no	 armazenamento	

incorretos ou indevidos do implemento, seja por negligência e/ou inexperiência do operador ou qualquer 
outra pessoa.

b)danos provocados em situações imprevisíveis ou alheias ao uso normal do implemento.

CONTROLE DE GARANTIA DO PROPRIETÁRIO
	 Ao	receber	o	implemento,	preencha	os	campos	no	quadro	abaixo,	facilitando	desta	maneira	as	solicitações	de	
garantia ao fabricante.

Proprietário:
Endereço:
CEP: Cidade: UF: 
Telefone: E-mail:
Modelo: JM390 No. Série: Ano Fabricação:
No. Nota Fiscal: Data NF:
Distribuidor Autorizado:

IMPORTANTE:
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COMPROVANTE DE ENTREGA TÉCNICA – VIA DA JUMIL

Proprietário:
Endereço:
CEP: Cidade: UF: 
Telefone: E-mail:
Modelo:  JM390 No. Série: Ano Fabricação:
No. Nota Fiscal: Data NF:
Distribuidor Autorizado:
Data Entrega Técnica: Efetuada por:  (     ) JUMIL    (     ) Distribuidor Autorizado

1- O implemento foi entregue com todos os seus componentes? 
Se	não,	relacione	abaixo	no	campo	observações.

(    ) Sim   (    ) Não

2- O implemento apresenta algum dano: (vide nota 1)
(    ) Pintura
(    ) Amassado 
(				)	Colantes	danificados.	Se	sim,	mencione	no	campo	observação,	o(s)	

código(s)	do(s)	colante(s)	danificado(s).
(    ) Outras. Se sim, descreva no campo observação

(    ) Sim    (    ) Não
(    ) Sim    (    ) Não
(    ) Sim    (    ) Não

(    ) Sim    (    ) Não
3- O implemento apresentou algum defeito de fabricação, no ato da entrega técnica? 

Se sim, descreva no campo observações.
(    ) Sim    (    ) Não

4- O implemento foi colocado em operação de demonstração de funcionamento?
Se não, quais os motivos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(    ) Sim   (    ) Não

5- Foi efetuado pelo técnico as orientações de montagem, regulagem, operação e 
manutenção? Se não, quais os motivos?

(    ) Sim   (    ) Não

6- Foi orientado pelo técnico sobre os procedimentos e prazos de garantia? (    ) Sim    (    ) Não
7- Foram respondidas todas as dúvidas?

Se	 não,	 quais	 as	 duvidas	 que	 ainda	 persistem?	 (relacione	 abaixo	 no	 campo	
observação).

(    ) Sim    (    ) Não

OBSERVAÇÃO

Assinatura do Técnico que Efetuou a Entrega Técnica: Assinatura do Cliente:

Nota: Qualquer item que tenha que ser repostos por danos no transporte (colante, itens faltantes, peças 
danificadas	no	transporte,	pintura,	etc.)	são	de	responsabilidade	do	comprador	/	transportador. Caso não tenha 
sido efetuado a entrega técnica pelo Distribuidor Autorizado ou Jumil, preencha o cabeçalho, assinale os campos 
questionados e após o preenchimento envie a via da Jumil para o seguinte endereço.

 
JUMIL	-	Justino	de	Morais,	Irmãos	S/A

AC:	AT	–	Assistência	Técnica 
Rua Ana Luiza, 568 – Bairro Castelo 

CEP 14300-000 – Batatais/SP
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COMPROVANTE DE ENTREGA TÉCNICA – VIA DO PROPRIETÁRIO

Proprietário:
Endereço:
CEP: Cidade: UF: 
Telefone: E-mail:
Modelo:  JM390 No. Série: Ano Fabricação:
No. Nota Fiscal: Data NF:
Distribuidor Autorizado:
Data Entrega Técnica: Efetuada por:  (     ) JUMIL    (     ) Distribuidor Autorizado

1- O implemento foi entregue com todos os seus componentes? 
Se	não,	relacione	abaixo	no	campo	observações.

(    ) Sim   (    ) Não

2- O implemento apresenta algum dano: (vide nota 1)
(    ) Pintura
(    ) Amassado 
(				)	Colantes	danificados.	Se	sim,	mencione	no	campo	observação,	o(s)	

código(s)	do(s)	colante(s)	danificado(s).
(    ) Outras. Se sim, descreva no campo observação

(    ) Sim    (    ) Não
(    ) Sim    (    ) Não
(    ) Sim    (    ) Não

(    ) Sim    (    ) Não
3- O implemento apresentou algum defeito de fabricação, no ato da entrega técnica? 

Se sim, descreva no campo observações.
(    ) Sim    (    ) Não

4- O implemento foi colocado em operação de demonstração de funcionamento?
Se não, quais os motivos:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(    ) Sim   (    ) Não

5- Foi efetuado pelo técnico as orientações de montagem, regulagem, operação e 
manutenção? Se não, quais os motivos?

(    ) Sim   (    ) Não

6- Foi orientado pelo técnico sobre os procedimentos e prazos de garantia? (    ) Sim    (    ) Não
7- Foram respondidas todas as dúvidas?

Se	 não,	 quais	 as	 duvidas	 que	 ainda	 persistem?	 (relacione	 abaixo	 no	 campo	
observação).

(    ) Sim    (    ) Não

OBSERVAÇÃO

Assinatura do Técnico que Efetuou a Entrega Técnica: Assinatura do Cliente:

Nota: Qualquer item que tenha que ser repostos por danos no transporte (colante, itens faltantes, peças 
danificadas	no	transporte,	pintura,	etc.)	são	de	responsabilidade	do	comprador	/	transportador. Caso não tenha 
sido efetuado a entrega técnica pelo Distribuidor Autorizado ou Jumil, preencha o cabeçalho, assinale os campos 
questionados e após o preenchimento envie a via da Jumil para o seguinte endereço.

 
JUMIL	-	Justino	de	Morais,	Irmãos	S/A 

AC:	AT	–	Assistência	Técnica 
Rua Ana Luiza, 568 – Bairro Castelo 

CEP 14300-000 – Batatais – SP
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NORMAS DE SEGURANÇA
 A JUMIL ao construir suas máquinas e 
implementos agrícolas, tem como objetivo principal ajudar 
o homem do campo a desenvolver melhores condições 
de trabalho, aumentar o desempenho, produtividade e 
melhoria de seu padrão de vida. Porém, na utilização 
dessas máquinas há uma preocupação com a segurança 
das pessoas envolvidas com a operação e a manutenção.
Temos também a preocupação constante com a preservação 
do meio ambiente, de forma que o desenvolvimento seja 
de forma sustentável, ecologicamente apropriada na 
produção do agronegócio. Lembramos que a preservação 
do meio ambiente é responsabilidade de todos, para isso 
dê o destino correto às embalagens, pneus, etc., evitando 
que sejam jogados em mananciais, lagos, rios, etc.
 No desenvolvimento do projeto deste implemento, 
foram analisados cada um dos detalhes para evitar que 
acidentes inesperados possam ocorrer durante a sua 
utilização. Entretanto, há componentes que devido a suas 
funções, não podem ser totalmente protegidos. Para isso 
recomendamos que efetue atentamente a leitura deste 
manual, lembrando que o responsável pela operação 
deve estar instruído quanto ao manejo correto  e seguro 
do implemento. Siga as recomendações a seguir:

Atenção:
Leia atentamente o 

manual de instruções. 
Consulte sempre o manual de 
instruções antes de efetuar a 
regulagem e manutenção do 
implemento.
O manual de instruções 
deve ser encaminhado ao(s) 
operador(es) e equipe de 
manutenção.

SEGURANÇA NA MONTAGEM E PREPARO DO 
IMPLEMENTO	PARA	OPERAÇÃO	DE	TRABALHO:	

1- As operações com o trator para 
o acoplamento do implemento 
deve ser efetuada por pessoa 
capacitada.

2-Faça o acoplamento do 
implemento em local plano e 
nivelado, pois isto facilita o 
procedimento correto e seguro.

3-Ao movimentar o trator / 
implemento,	certifique-se	se	há	
espaço	 suficiente	 e	 se	 não	 há	
pessoas ou animais na área de 
manobras.

SEGURANÇA	NA	OPERAÇÃO:

1-Leia atentamente todas as 
instruções de segurança neste 
manual	 e	 nos	 colantes	 fixados	
no implemento.

2-Mantenha os colantes em bom 
estado,	substitua	os	danificados.

3-Nunca autorize que pessoas 
não instruídas operem o trator / 
implemento. 

4-Não utilize este implemento 
para	 outros	 fins	 a	 não	 ser	 os	
indicados pelo manual de 
instruções. 

5-Não	 efetue	 modificações	
no implemento que possam 
prejudicar o funcionamento e/ou 
segurança.

6-Siga as instruções de segurança 
indicadas pelo fabricante do 
trator.

7-Bebidas alcoólicas ou alguns 
medicamentos podem gerar a 
perda	 de	 reflexos	 e	 alterar	 as	
condições físicas do operador. 
Não use bebidas alcoólicas, 
calmantes ou estimulantes 
antes ou durante a operação 
com este implemento.

4-Ao efetuar a montagem do 
implemento, faça de forma 
segura evitando condições que 
possam gerar o esmagamento 
ou outros tipos de acidentes. 
Use equipamentos proteção 
individual (EPI) recomendados.

5-Tenha um kit de primeiros 
socorros em local de fácil 
acesso. Saiba como utilizá-lo.

6-Mantenha os números dos 
telefones de emergência 
(médicos, ambulância, hospital), 
em local de fácil visualização. 
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8-Em passagens estreitas, 
certifique-se	 que	 a	 largura	 é	
suficiente	para	a	passagem	do	
implemento sem interferência.

9-Antes de iniciar a operação de 
trabalho,	 verifique	 a	 existência	
de materiais estranhos dentro e 
sobre o implemento.

10-Faça o reconhecimento do 
terreno, antes de iniciar o 
trabalho, demarque lugares 
perigosos ou com obstáculos 
que possam colocar em risco 
o operador e a operação de 
trabalho.

11- Mantenha todas as proteções 
em seus devidos lugares e não 
funcione o implemento sem 
elas.

12-Não transporte pessoas no 
trator se não houver bancos 
adicionais	para	este	fim.

13-Não	 deixe	 ninguém	 subir	
no trator ou no implemento 
quando estiver operando ou 
transportando o implemento 
de uma área para outra.

14-Não	 deixe	 que	 crianças	 ou	
curiosos	 se	 aproxime	 do	
implemento quando estiver 
em operação ou durante 
manobras.

15-Ao dar partida no trator, 
verifique	se	não	há	pessoas	ou	
animais	 próximos	 aos	 pneus	
do trator ou do implemento.

16-Sempre adapte a velocidade 
de deslocamento às condições 
locais, lembrando sempre 
de trabalhar na velocidade 
recomendada neste manual. 
Evite manobras bruscas, 
especialmente em terrenos 
acidentados.

17-Redobre a atenção quando 
for trabalhar em terrenos 
inclinados.

18-Nunca abandone trator 
com o motor ligado. Pare 
o motor, acione o freio de 
estacionamento e retire a 
chave da ignição.

19-Após desligar o trator, o 
sistema de cardan, rotores 
alimentadores e correias, 
mantém-se em movimento. 
Não	 se	 aproxime	 do	
implemento, pois pode 
provocar acidentes graves.

20-O sistema alimentador, devido 
a suas funções não pode ser 
completamente protegidos, 
por isso todo o cuidado é 
indispensável. Mantenha 
pessoas e animais distantes 
da área de alimentação, 
enquanto o sistema estiver em 
movimento.

21-Tenha muito cuidado quando 
estiver perto de cardan, 
correias ou qualquer peça 
em movimento. Roupas 
folgadas, cabelos compridos, 
anéis, colares, etc. podem ser 
apanhados pelos mecanismos 
em movimento, provocando 
acidentes gravíssimos.

22-Ao efetuar o acionamento 
do sistema hidráulico para 
levantar	 e/ou	 abaixar	 o	 tubo	
secundário de descarga, 
verifique	se	não	esta	abaixo	de	
rede	de	eletrificação.

23-Esteja sempre atento a 
qualquer ruído ou som 
diferente dos normais quando 
do uso do trator / implemento. 
Pare imediatamente o trator/
implemento	 e	 verifique	 a	
ocorrência.
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SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO

1-Pare o motor do trator antes de 
efetuar qualquer revisão, ajuste, 
reparo,	lubrificação,	ou	qualquer	
outro serviço de manutenção 
no	 implemento.	 Certifique-se	
que o sistema de acionamento, 
engrenagens,	 rosca	 sem	 fim	 e	
outros itens que movimentam 
estejam totalmente parados.

2-Certifique-se	 que	o	 sistema	de	
acionamento, engrenagens, 
rosca	 sem	 fim	 e	 outros	 itens	
que movimentam estejam 
totalmente parados.

3-Antes de fazer a manutenção 
do implemento:
a) acione o sistema hidráulico, 

apoiando a plataforma sobre 
o solo em um local plano e 
nivelado. 

b) posicione os rodízios 
apoiando-os	ao	solo	;

c)		 certifique-se	 de	 que	 o	
implemento esteja calçado e 
perfeitamente imóvel.

d) nunca apóie em suportes que 
não suportem efeito de cargas 
prolongadas.

e) caso necessite levantar a 
plataforma, trave-a com o 
conjunto da corrente.

4-Nunca tente ajustar o 
implemento em movimento. 
Olhe e ouça se não há evidencia 
de movimento, somente toque 
nos componentes se tiver a 
certeza que esta totalmente 
parado. Esteja sempre atento!

5-Jamais faça a troca de 
engrenagens em movimento. 

6-Tenha muito cuidado quando 
estiver perto de correias, 
correntes, engrenagens, 
polias ou qualquer peça em 
movimento. Roupas folgadas, 
cabelos compridos, anéis, 
colares, etc. podem ser 
apanhados pelos mecanismos 
em movimento, por isso nunca 
opere ou efetue manutenção 
nessa condição.

7-Nunca tente limpar ou retirar 
restos de produtos ou palhas 
do sistema alimentador e 
condutores com o implemento. 
Desligue o trator, aguarde até 
que as partes moveis estejam 
totalmente paradas (cardan, 
rotor, roletes, ventilador, 
roscas condutoras, polias e 
correias, etc.).

8-Não funcione o trator em locais 
fechados e sem ventilação, 
lembre-se que os gases 
expelidos	 são	 tóxicos	 e	
nocivos a saúde.

9-Nunca desconecte as 
mangueiras hidráulicas, se 
as mesmas estiverem com 
pressão. A pressão do óleo 
pode perfurar a pele ou 
infeccionar algum ferimento 
já	 existente.	 Ocorrendo	 isso,	
lave imediatamente o local 
afetado com água morna 
em abundância e sabão 
neutro, em seguida procure o 
atendimento médico.

10-Remova qualquer acumulo 
de óleo ou detritos. Evite 
acidentes.

11- Mantenha as instalações 
elétricas em perfeitas 
condições.	 Não	 deixe	 fios	
desencapados	 ou	 fiação	
exposta.

12-Cuidado ao manusear peças 
ou componentes aquecidos 
pela operação de manutenção 
(soldas, esmerilhamento, etc.)

13-Ferramentas ou equipamentos 
improvisados provocam 
acidentes. Ao ajustar ou 
reparar o implemento, utilize 
ferramentas adequadas.

14-Não efetue adaptações ou 
uso de peças não originais 
que venham comprometer o 
funcionamento do implemento, 
colocando em risco a 
segurança do operador e 
ajudantes.
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15-Mantenha os adesivos de 
segurança conservados e 
legíveis, substituindo sempre 
que necessário.

16-Efetue a montagem de 
pneus com equipamentos 
adequados. O serviço deve 
ser	 executado	 somente	 por	
pessoas capacitadas para o 
trabalho.

17-Jamais solde a roda montada 
com pneu, o calor pode causar 
aumento da pressão de ar e 
provocar	a	explosão	do	pneu.

18-Ao encher o pneu se posicione 
ao lado do pneu, nunca na 
frente do mesmo.

7-Ao efetuar o transporte do 
implemento através de 
caminhões ou carretas, utilize 
os	 pontos	 de	 fixação,	 caso	
contrário poderá provocar 
danos ao implemento e 
colocar em risco a segurança 
das pessoas. 

8-Mantenha as pessoas distantes 
na operação de carregamento. 

9-Observe a altura e largura 
máxima	permitida.

10-Verifique	 com	 freqüência	
o tráfego na traseira, 
especialmente em curvas.

11- Use faróis e luzes de alerta 
intermitente dia e noite.

12-Evite acidentes de trânsito. 

13-Use rampas adequadas para 
carregar ou descarregar o 
equipamento. Não utilize 
barrancos, pois pode provocar 
danos ao implemento e 
acarretar acidentes graves.

14-Em caso de movimentação 
para carga ou descarga com 
Munck ou Guindauto, utilize 
os pontos adequados para o 
içamento.

15-Tenha cuidado ao passar por 
viadutos,	 verifique	 se	 a	 altura	
é	 suficiente	 para	 passar	 com	
o implemento em cima do 
caminhão. Quando estiver em 
estrada de terra tenha cuidado 
com arvores e redes elétricas.

16-Utilize os pés de apoio 
e rodízios para apoiar o 
implemento adequadamente 
no assoalho do veiculo de 
transporte.

17-A bica de descarga deve estar 
recolhida e sobre o descanso 
no graneleiro.

18-Calce adequadamente as 
rodas do implemento.

19-Utilize amarras em 
quantidades	 suficientes	 para	
imobilizar o implemento 
durante o transporte.

20-Verifique	 as	 condições	 de	
carga nos primeiros 8 a 
10 quilômetros de viagem, 
posteriormente faça a inspeção 
a cada 80 a 100 quilômetros.

1-Ao transitar por estradas ou 
rodovias, conduza o trator/
implemento sempre do lado 
correto da estrada, mantendo 
a velocidade compatível com a 
segurança.

2-No transporte de uma área para 
outra, faça com a máquina 
vazia.

3-Antes de transitar com o 
implemento em estradas, 
acione o sistema hidráulico e 
recolha a bica de descarga do 
graneleiro.

4-Tenha cuidado ao transitar com 
o	implemento	abaixo	de	linhas	
de energia elétrica.

5-Ao transitar com o trator/
implemento em vias públicas 
ou rodovias, observe as regras 
de trânsito e segurança, 
verifique	 altura	 e	 largura	
máximas	 permitidas	 para	 o	
transporte.

6-O transporte por longa 
distância deve ser efetuada 
sobre caminhão, carreta, 
etc. seguindo as normas de 
transportes e instruções de 
segurança.

SEGURANÇA NO TRANSPORTE E 
ARMAZENAMENTO DO IMPLEMENTO

-89.01.753 REV. - B
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Atenção:
A Jumil não se responsabiliza por quaisquer 
danos causados por acidentes no transporte, 

na operação de trabalho ou no armazenamento 
incorreto ou indevido, ou mesmo por negligencia ou 
inexperiência de qualquer pessoa. Da mesma forma 
não se responsabiliza por danos provocados em 
situação imprevisível ou alheia ao uso normal do 
implemento.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

1-Respeite o Meio Ambiente, não 
derrame óleo, combustíveis ou 
outros resíduos que possam 
afetar o solo, lagos, córregos, 
rios e as camadas subterrâneas.

2-Efetue a reciclagem dos itens 
danificados	 e	 descartados.	
Preserve o meio ambiente.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

 De acordo com a necessidade de cada atividade, 
o trabalhador deve fazer uso dos seguintes equipamentos 
de proteção individual:

3-Proteção	Auditiva: para as atividades com níveis de 
ruído	prejudiciais	à	saúde.	A	exposição	prolongada	ao	
ruído pode causar dano ou perda da audição

4-Respiradores: para atividades com produtos químicos, 
tais como adubo, poeiras incomodas, etc.

5-Proteção	dos	Membros	Superiores:
a) Luvas para as atividades de, engatar ou desengatar 

o equipamento, bem como no manuseio de objetos 
escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes

b) Luvas para manuseio de produtos químicos, 
conforme	especificada	na	embalagem	do	produto;

c)  Camisa de mangas longas para atividades a céu 
aberto durante o dia.

6-Proteção	dos	Membros	Inferiores:
a) Botas impermeáveis e antiderrapantes para trabalhos 

em terrenos úmidos, lamacentos e encharcados
b) Botas com biqueira reforçada para trabalhos em que 

haja perigo de queda de materiais e objetos pesados.
c) Botas com cano longo ou perneiras para atividades 

de riscos de ataques de animais peçonhentos.

Atenção:
Cabe ao Trabalhador usar os EPI’s - Equipamentos 

de	 Proteção	 Individual	 indicados	 para	 finalidades	 a	
que se destinarem a zelar pela sua conservação. É 
de responsabilidade do proprietário do implemento o 
fornecimento dos EPI´s e o cumprimento do uso pelos 
operadores.

OBS: Todos os EPI’s comprados devem possuir CA 
(Certificado	 de	 Aprovação),	 expedido	 pelo	 MTE	 -	
Ministério do Trabalho e Emprego, com prazo de validade 
em vigência.

21-Verifique	 se	 as	 amarras	
não estão se soltando, as 
travas dos pneus estão 
adequadamente	 fixadas	
no assoalho do caminhão 
ou carreta. Em estradas 
esburacadas,	 verifique	 com	
mais	 freqüência	 as	 condições	
da carga.

1-Proteção	da	Cabeça,	Olhos	e	Face: chapéu ou outra 
proteção	contra	o	sol,	chuva	e	salpicos;

2-Óculos	de	Segurança: contra lesões provenientes do 
impacto de partículas e radiações luminosas intensas

Verifique e cumpra atentamente o disposto 
na NR 31 – Norma Regulamentadora de Segurança e 
Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, 
Exploração Florestal e Aquicultura (Portaria nº 86, 
de 03/03/05 - DOU de 04/03/05), que tem por objetivo 
estabelecer os preceitos a serem observados na 
organização e no ambiente de trabalho, de forma a 
tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento 
das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal e agricultura com a segurança e 
saúde e meio ambiente do trabalho.

Para maiores informações leia a integra da NR 31 no 
endereço	eletrônico:	
h t tp : / /por ta l .mte .gov.br / leg is lacao/normas-
regulamentadoras-1.htm

ATENÇÃO SR. PROPRIETÁRIO
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PRINCIPAIS RISCOS DE ACIDENTES E MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS
 Recomendamos que antes de efetuar as operações de montagem, regulagens, manutenção e uso do 
implemento, que leia atentamente este manual, esteja sempre atento quanto as questões de segurança no trabalho, 
tomando ações preventivas para não provocar acidentes.

Principais Riscos Medidas de Segurança a Serem Adotadas
Operação	de	Trabalho:

Risco de morte.

Não	 permita	 que	 ninguém	 suba	 no	 implemento	 durante	 a	
operação	de	trabalho.

Não	permita	outra(s)	pessoa(s)	além	do	operador	suba	no	
trator	durante	a	operação	de	trabalho.

Operação	de	Trabalho: 
Risco de acidentes graves

Não	 permita	 que	 pessoas	 ou	 animais	 se	 aproximem	 do	
implemento em operação. 

Protetores	do	Cardan	e	Correias:

Risco de acidentes graves.

Não retire as capas de proteção do cardan.

Não retire a capa de proteção das polias e correias, do rotor 
batedor rotores alimentadores.

Tenha muito cuidado quando estiver perto do cardan, correias 
ou qualquer peça em movimento. Roupas folgadas, cabelos 
compridos, anéis, colares, etc. podem ser apanhados pelos 
mecanismos em movimento, podendo provocar acidentes 
gravíssimos.

Tensão	das	Correntes:

Risco de ferimentos nas mãos.

Nunca efetue a regulagem de tensão das correntes o implemento 
em movimento. 

Olhe e ouça se não há evidencia de movimento, somente 
toque nos componentes se tiver a certeza que estão totalmente 
parados. Esteja sempre atento!

Operação	de	Trabalho:

Risco de morte se cair da plantadora ou trator.

Não	permita	que	ninguém	fique	suba	e	permaneça	no	implemento	
durante as operações de trabalho.

Não	permita	que	ninguém	fique	nos	parachoques	ou	outro	ponto	
do trator.

Acidentes graves podem ser provocados se a pessoa cair do 
trator ou da plantadora.

Trabalho	em	Terrenos	Irregulares:

Risco de acidentes graves.

Faça o reconhecimento do terreno, antes de iniciar o trabalho, 
demarque os lugares perigosos ou com obstáculos que possam 
colocar em risco o operador e operação de trabalho.

Sempre adapte a velocidade de deslocamento às condições 
locais.

Evite manobras bruscas, especialmente em terrenos acidentados.

Redobre a atenção quando for trabalhar em terrenos inclinados.
Paradas	do	Trator: 
Risco de acidentes graves.

Nunca abandone trator com o motor ligado. Pare o motor, acione 
o freio de estacionamento e retire a chave da ignição.

Movimentação	do	Implemento	de	Uma	Área	para	Outra:

Riscos de acidentes graves.

Não	dê	carona.	Não	permita	a	presença	de	ninguém	no	trator	
ou implemento durante o deslocamento de uma área para 
outra.

Ao transitar por estradas ou rodovias, conduza o trator/
implemento sempre do lado correto da estrada, mantendo a 
velocidade compatível com a segurança.

Observe	 as	 regras	 de	 trânsito	 e	 segurança,	 verifique	 altura	 e	
largura	máximas	permitidas	para	o	transporte.
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Principais Riscos Medidas de Segurança a Serem Adotadas
Conexão	das	Mangueiras	Hidráulicas?

Risco de contaminação de ferimentos.

Nunca desconecte as mangueiras hidráulicas, se as mesmas 
estiverem com pressão. 

A pressão do óleo pode perfurar a pele e infeccionar algum 
ferimento	existente.

Se ocorrer algum acidente lave imediatamente o local afetado 
com água morna em abundância e sabão neutro, em seguida 
procure o atendimento médico.

Manutenção	do	Implemento	ou	Trator:

Risco de Acidentes graves.

Risco	de	intoxicação.

Pare o motor do trator antes de efetuar qualquer revisão,  ajuste, 
reparo,	lubrificação,	ou	qualquer	outro	serviço	de	manutenção	no	
implemento. Retire a chave da ignição do trator.

Certifique-se	 se	 o	 cardan,	 rotor,	 roletes,	 condutores,	 polias	 e	
correias, estejam totalmente parados, efetue a manutenção 
somente	 após	 certificar-se	 se	 os	 mesmos	 não	 estão	 em	
movimento.

Não funcione o trator em locais fechados e sem ventilação, 
lembre-se	que	os	gases	expelidos	são	tóxicos	e	nocivos	a	saúde.

Remova qualquer acumulo de óleo ou detritos no chão. Evite 
acidentes.

Ferramentas ou equipamentos improvisados provocam 
acidentes. Ao ajustar ou reparar o implemento, utilize ferramentas 
adequadas.

Não efetue adaptações ou uso de peças não originais que venham 
comprometer o funcionamento do implemento, colocando em 
risco a segurança do operador e ajudantes.

Transporte da Implemento em Caminhões, Carretas ou 
Pranchas:

Riscos de acidentes diversos. 

Efetue amarras por diversos pontos do implemento à carroceria 
do caminhão, carreta ou prancha. Imobilize o implemento.

Mantenha as pessoas distantes na operação de carregamento.

Escamoteie	 o	 conjunto	 da	 bica	 de	 descarga,	 deixando-a	 em	
posição de transporte.

Observe	a	altura	e	largura	máxima	permitida.

Use rampas adequadas para carregar ou descarregar o 
equipamento. Não utilize barrancos, pois pode provocar danos 
ao implemento e acarretar acidentes graves.

Coloque a trava de transporte no cilindro hidráulico.

Calce adequadamente as rodas do implemento.

Verifique	as	condições	de	carga	nos	primeiros	8	a	10	quilômetros	
de viagem, posteriormente faça a inspeção a cada 80 a 100 
quilômetros.

Mantenha velocidade compatível nas curvas e locais de riscos.

Manutenção	 dos	 Sistemas	 de	 Transmissão	 por	
Engrenagens:

Risco de ferimentos nas mãos.

Nunca efetue a manutenção com o implemento em movimento. 

Olhe e ouça se não há evidencia de movimento, somente 
toque nos componentes se tiver a certeza que estão totalmente 
parados. Esteja sempre atento!
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Principais Riscos Medidas de Segurança a Serem Adotadas
Manutenção	de	Pneus:

Risco de ferimentos graves.

Efetue a montagem de pneus com equipamentos adequados e 
com	pessoas	capacitadas/treinadas	para	executar	o	trabalho.

Jamais solde a roda montada com pneu, o calor pode causar 
aumento	da	pressão	de	ar	e	provocar	a	explosão	do	pneu.

Ao encher o pneu posicione-se ao lado do pneu, nunca na frente 
ou atrás do mesmo.

Manutenção	 da	 Plataforma	 de	 Milho,	 de	 Cereais	 e	
Plataforma	Recolhedora	de	Feijão:

Risco de Acidentes graves.

Não tente retirar cipós ou restos culturais do sistema alimentador 
das plataformas (roscas coletoras, molinetes, roletes com dedos 
retrateis). Pare o trator, retire a chave da ignição, espere o 
sistema	 alimentador	 ficar	 totalmente	 parado.	Efetue	 a	 limpeza	
somente após estas medidas.

Retire as capas de proteção do sistema de transmissão somente 
para a manutenção, observados os critérios acima. 

Ao efetuar a substituição das correias ou engrenagens, faça com 
o sistema totalmente parado.

A manutenção do cardan de acionamento deve ser efetuada 
somente com os critérios descritos acima.

Não	aproxime	ou	deixe	outras	pessoas	ou	animas	se	aproximarem	
das plataformas quando as mesmas estiverem em operação de 
trabalho.

Ao efetuar a manutenção tenha cuidado com o sistema de facas 
ceifadoras, pois podem causar acidentes graves.

  ATENÇÃO:	
Tenha um kit de primeiros socorros em local de fácil acesso. Saiba 

como utilizá-lo.
Mantenha em local de fácil acesso os números dos telefones de emergência 
(médicos, ambulância, hospital).

COLANTES
 Os implementos Jumil, saem de fábrica com colantes de instruções e segurança aplicados nos diversos pontos 
do implemento. Recomendamos que antes de iniciar a operação de trabalho proceda da seguinte forma:

a) Leia todas as instruções anotadas no colantes.
b) Mantenha todos os colantes limpos e legíveis. 
c)	Substitua	os	colantes	danificados	e	ilegíveis.

	 Abaixo	relacionamos	os	colantes	utilizados	na	Colhedora	de	Cereais	JM390:

-89.01.448 REV. - B -89.01.753 REV. - B
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30 8

AJUSTE DA CORRENTE
RECOMENDAMOS QUE NAS PRIMEIRAS HORAS DE TRABALHO
SEJA AJUSTADA A TENSÃO DA CORRENTE.
É IMPORTANTE QUE ESTA OPERAÇÃO SEJA FEITA PERIODICA-
MENTE.

LUBRIFICAÇÃO
LUBRIFICAR A CORRENTE COM ÓLEO SAE 30 EM INTERVALOS DE 
8 HORAS.

-89.01.307 REV. - A
-89.01.872 REV. - A

REGULAGEM DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

REGULE O REGISTRO DE VENTILAÇÃO DE

ACORDO COM A EXIGÊNCIA DE LIMPEZA

DOS GRÃOS.

PARA REDUZIR A VENTILAÇÃO ABRA

O REGISTRO E PARA AUMENTAR

A VENTILAÇÃO FECHE-O.

REGISTRO FECHADO REGISTRO ABERTO

-89.01.883 REV. - #

REGULAGEM DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

a - DESAPERTE A PORCA BORBOLETA.

b - REGULE A ALAVANCA CONFORME

     NECESSIDADE.

REGULE O REGISTRO DE VENTILAÇÃO DE

ACORDO COM A EXIGÊNCIA DE LIMPEZA

DOS GRÃOS.

PARA REDUZIR A VENTILAÇÃO ABRA

O REGISTRO E PARA AUMENTAR

A VENTILAÇÃO FECHE-O.

-89.01.882 REV. - #

IMPORTANTE
IMPORTANT

-89.01.877 REV. - A

EFETUE O REAPERTO GERAL DOS PARAFUSOS 
PERIODICAMENTE, PRINCIPALMENTE NAS

PRIMEIRAS 50 HORAS DE TRABALHO.

EFECTUAR EL REAPRETO GENERAL DE LOS
TORNILLOS PERIÓDICAMENTE, PRINCIPALMENTE

EN LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO.

MAKE THE GENERAL SQUEEZE OF THE
SCREWS PERIODICALLY, PRINCIPALLY IN

THE FIRST 50 HOURS OF WORK.

MADE IN BRAZIL
89.01.399

-89.01.930 REV. - #

Batedor Axial
-89.01.932 REV. - #
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

 A Colhedora de Cereais JM390 foi especialmente projetada para efetuar a colheita de vários tipos de cereais. 
Um	projeto	inovador,	com	tecnologia,	eficiência,	qualidade	e	simplicidade	para	atender	o	médio	e	pequeno	produtor.	
Foi desenvolvida para efetuar a colheita de milho, soja, sorgo, trigo, arroz e feijão, possuindo plataformas com sistema 
de engate rápido que permite o acoplamento e desacoplamento com facilidade e rapidez.

 A Colhedora de Cereais JM390 é acoplável às diversas marcas e modelos de tratores, através da barra de 
tração e para-choques de engate, especialmente projetados e desenvolvidos para a adaptação aos modelos dos 
tratores utilizados. O sistema permite a estabilidade do implemento e trator tornando um só equipamento, facilitando 
desta maneira as operações de trabalho na colheita.

	 O	sistema	de	trilhagem	axial	proporciona	um	batimento	do	cereal	sem	quebra	de	grãos,	aumentando	o	seu	
valor de mercado ou mesmo preservando o poder germinativo, garantindo mais lucratividade na colheita.

 O sistema de roletes alimentadores efetuam a colheita dos pés de milho, de forma que a cana do pé de milho 
não sejam conduzidas ao sistema de limpeza, transportando somente as espigas com a palha e algumas impurezas. 
O rotor da rosca coletora conduz as espigas e algumas impurezas até o sistema de ventilação, que efetuam a limpeza 
das impurezas antes das espigas serem conduzidas ao conjunto da bica de descarga. Possui barra de engate para 
acoplamento de carreta agrícola para o recolhimento das espigas colhidas.

 É um implemento compacto e robusto, que irá atender as diversas condições de trabalho na colheita de diversos 
cereais. É de fácil manejo e manutenção. Necessita apenas um operador e permite a utilização do trator para outras 
atividades do campo, reduzindo desta maneira os custos da colheita. 

	 Agora	 o	 pequeno	 agricultor	 não	 precisa	 ficar	 dependendo	 de	 terceiros	 para	 efetuar	 a	 colheita	 em	 sua	
propriedade, pois com a Colhedora de Cereais JM390, a colheita será no tempo ideal, com autonomia, desempenho e 
lucro certo na safra.

JUMIL - JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S.A.
Batatais - SP
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1-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PLATAFORMAS DE COLHEITA

Milho 02 Linhas de 45 a 90 cm
Cereais (ceifa) Largura Útil 2,00 m
Recolhedora de Feijão Largura Útil 1,30 m

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ESTIMADA (*)
Milho Até 500 sacas / dia (40 a 50 sacas / hora)
Soja Até 300 sacas / dia (20 a 30 sacas / hora)
Sorgo Até 150 sacas / dia (16 a 18 sacas / hora)
Arroz Até 150 sacas / dia (16 a 18 sacas / hora)
Trigo Até 150 sacas / dia (16 a 18 sacas / hora)
Feijão (ceifa) Até 200 sacas / dia (20 a 25 sacas / hora)
Feijão (recolhedora) Até 400 sacas / dia (30 a 40 sacas / hora)

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Depósito Graneleiro (Descarga com Rosca Sem Fim) Capacidade	de	1300	litros	(aproximadamente	18	sacas)
Potência Mínima Requerida 75 cv

Trator Traçado	4x4
Altura de Descarga (Rosca Graneleira) 3,20 m
Tempo de Descarga do Graneleiro Aproximadamente	1	minuto
Velocidade de Trabalho Recomendada 3 a 5 km / hora (de acordo com a cultura)
Rodagem Dupla	–	Pneus	7.00	x	16	–	10	Lonas
Roda de Apoio (Roda Livre) Pneu	6.50	x	16	–	10	Lonas
Velocidade na TDP 540 rpm

PESO APROXIMADO (kg)
JM390 com Plataforma de Milho 2.475 kg
JM390 com Plataforma de Cereais 2.779 kg
JM390 com Plataforma Recolhedora de Feijão 2.737 kg
Plataforma de Milho 600 kg
Plataforma de Cereais 575 kg
Plataforma Recolhedora de Feijão 560 kg

NOTAS COMPLEMENTARES
Para-choque para acoplamento de acordo com a marca e modelo do trator
(*) Produção em condições normais de trabalho
Para a colheita em terrenos com inclinação lateral acima de 20 graus, recomenda-se um trator de maior potência (85 a 90 cv), 
para garantir a operação segura da maquina.

 

1.2-Definição	da	Utilização:
 A Colhedora de Cereais JM390 foi desenvolvida para a o acoplamento a tratores com potencia mínima de 75 
CV de diversa marcas e modelos. É fornecida com plataforma para a colheita de duas linhas de milho com espaçamento 
de 45 a 90 mm, plataforma com 2000 mm de largura para a colheita de outros cereais (soja, feijão, trigo, arroz, e sorgo), 
e plataforma recolhedora de feijão.

Atenção:
A Jumil reserva-se no direito de efetuar alterações nas características técnicas deste produto sem prévio aviso, 

não sendo obrigada a efetuar reparos nos implementos comercializados, salvo quando se tratar de não conformidade 
técnicas que possam afetar a segurança no trabalho ou desempenho do produto.
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2-COMPOSIÇÃO	DO	PRODUTO: NR-12 (item 14.2, letra d)

 

Peneira 
Vibratória

Conj. Tubo 
de Descarga

Depósito 
Graneleiro

Rodagem

Sistema de 
Acionamento

Roda de 
Apoio

Chassi

Cabeçote

Sistema de Acionamento

Condutor

Rotor Batedor / 
Sistema de Trilhagem

Plataforma Cereais

Plataforma de Milho

Plataforma Recolhedora de Feijão
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2.1-	Sistema	de	Acionamento:
 O acionamento do trator para a Colhedora de 
Cereais JM390 é efetuado por um cardan que aciona 
a polia motriz, e esta por sua vez transmite através de 
correias em “V” o acionamento para a colhedora (Fig. 1).

2.3-	Sistema	de	Trilhagem	Axial:
	 O	 sistema	 de	 trilhagem	 axial	 é	 composto	 por	
uma	 peneira	 cilíndrica	 que	 envolve	 um	 rotor	 sem-fim	
equipado pinos batedores ajustáveis a diversas culturas 
ou condições de colheita, que tem a função de despalhar 
e debulhar o cereal. O material colhido e conduzido por 
uma rosca transportadora posicionada na parte inferior do 
tambor de trilhagem (Figura 3 e 4).

2.4-	Atuador	Hidráulico:
 O atuador hidráulico permite ajustar a altura da 
plataforma de colheita, de acordo com a cultura a ser 
colhida. Possui sistema de correntes de segurança para o 
travamento da plataforma na altura desejada na colheita, 
e no transporte aliviando o cilindro hidráulico (Figura 5).

2.2-	Sistema	de	Transmissão	Bi-Partido:
 Possui sistema de transmissão bi-partido, com 
polia intermediaria que possui a função de manter o 
alinhamento das polias do batedor. (Figura 2).

Figura 1

Figura 2

Figura 5

Figura 3

Figura 4
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2.5-	Sistema	de	Ventilação:
 O sistema de ventilação é composto de:
a)	Exaustor:	que	 tem	a	 função	de	aspirar	os	 resíduos	
mais	pesados	(Figura	6);

2.6-	Condutor	e	Cabeçote:
 O condutor efetua o transporte do cereal colhido 
através	 de	 rosca	 sem-fim	 até	 o	 cabeções	 que	 efetua	 a	
limpeza	fina	antes	de	depositar	no	graneleiro.

b)	Sistema	de	Ventilação:	posicionado	na	lateral	da	caixa	
de	ar,	efetua	a	regulagem	da	entrada	de	ar	(Figura	7);

c)  Cabeçote e Bica de Saída: O cabeçote “A” possui 
regulagem da entrada de ar, que proporciona a 
limpeza	fina	dos	grãos,	retornando	as	impurezas	para	
o	 exaustor.	A	 bica	 de	 saída	 “B”	 direciona	 o	 produto	
colhido para a peneira vibratória. (Figura 8).

Figura 7

Figura 8

Figura 9

2.7-	Graneleiro:
Possui um graneleiro com capacidade de 1300 litros, com 
capacidade	aproximada	de	18	sacas	de	60	quilos
(Figura 10).

Figura 6

A

B
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O	graneleiro	é	equipado	com:
a) Rosca Esparramadora: que tem a função de conduzir 

os grãos colhidos para toda a área do graneleiro, 
evitando	 o	 acumulo	 nas	 proximidades	 da	 bica	 de	
saída,	abaixo	da	peneira	vibratória	(Figura	11).

b) Acionamento da Rosca Esparramadora: O 
acionamento da rosca transportadora é efetuado 
através de um cardan acoplado à polia da rosca 
elavadora, que movimenta um redutor de acionamento 
da rosca esparramadora do graneleiro.

d) Bica de Descarga do Graneleiro: possui dois 
estágios, sendo o segundo estagio acionado através 
de sistema hidráulico. Permite a descarga do cereal 
colhido em 1 minuto (Figura 14).

c)  Rosca Transportadora da Bica de Descarga: 
posicionada na parte inferior do graneleiro, tem a 
função de conduzir o material colhido para a bica de 
descarga. O acionamento do sistema transmissor da 
rosca transportadora é efetuado por sistema “push 
pull” (Figura 13).

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 14

Figura 13

e) Acionamento da Rosca Transportadora da Bica 
de Descarga: equipada com sistema “push pull” 
que efetua o acionamento da rosca condutora de 
cereais da bica de descarga (Figura 15).

Figura 15
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2.8-	Peneira	Vibratória:	
 A peneira vibratória, posicionada no graneleiro 
abaixo	 da	 bica	 de	 saída	 do	 cabeçote,	 efetua	 a	 limpeza	
final	dos	grãos,	eliminando	as	impurezas	proporcionando	
um	resultado	final	de	altíssima	qualidade	(Figura	16).

2.9-	Rodagem:
 A rodagem dupla permite uma maior aderência 
ao solo e estabilidade do implemento e trator, facilitando 
as manobras e trabalho principalmente em terrenos 
inclinados.	 É	 equipado	 com	 pneus	 700x16	 –	 10	 lonas	
(Figura 17).

2.10-	Rodagem	de	Apoio:
 A rodagem de apoio tem a função de aliviar as 
cargas alternadas provocadas pelas irregularidades do 
solo. Proporciona uma distribuição do peso do graneleiro 
sobre o conjunto de engate do trator (Figura 18).

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Código Descrição Quant.
60.05.495 Conjunto da Roldana Guia do 

Cabeçalho
01

60.05.150 Guia do Tubo 01
42.10.988 Cardan 01
60.04.080 Braço Establizador 01
60.04.860 Mão francesa 01

(1) Parachoque 01
(1) Párachoque	Auxiliar	+	Tirante 01

60.06.100 Plataforma de Milho 01

Código Descrição Quant.
60.05.495 Conjunto da Roldana Guia do 

Cabeçalho
01

60.05.150 Guia do Tubo 01
42.10.988 Cardan 01
60.04.080 Braço Establizador 01
60.04.860 Mão francesa 01

(1) Parachoque 01
(1) Párachoque	Auxiliar	+	Tirante 01

60.05.359 Polia 250 mm 01
60.05.586 Polia 340 mm 01
60.05.583 Polia 370 mm 01
60.05.585 Polia 440 mm 02
01.07.278 Correia V – C81 02
01.07.277 Correia V – C75 01

Chapa Cega do Fundo do Rotor 01
Chapa Cega da Canaleta do Graneleiro 01
Peneira de Sorgo, Trigo e Arroz 01
Peneira de Feijão 01
Chapa Cega da Peneira Vibratória 01

60.06.280 Plataforma de Cereais 01
Trava do Pistão 01
Cardan da Plataforma 01

2.11-	Componentes	que	Acompanham	o	Implemento:

2.11.1- JM390 Milho:
 A JM390 na opção para colheita de milho sai de 
fabrica com alguns dos componentes desmontados, e 
devem ser acoplados antes de iniciar as operações de 
colheita.

2.11.2- JM390 Cereais:
 Na opção para colheita de cereais a JM390 sai 
de	 fabrica	 com	 os	 componentes	 relacionados	 abaixo	
desmontados.

Nota:
(1) O párachoque é fornecido de acordo com a marca e o 
modelo do trator (vide modelos na pagina 33).

Nota:
(1) O pára-choque é fornecido de acordo com a marca e o 
modelo do trator (vide modelos na pagina 33).
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Código Descrição Quant.
60.05.495 Conjunto da Roldana Guia do 

Cabeçalho
01

60.05.150 Guia do Tubo 01
42.10.988 Cardan 01
60.04.080 Braço Establizador 01
60.04.860 Mão francesa 01

(1) Parachoque 01
(1) Párachoque	Auxiliar	+	Tirante 01

60.05.359 Polia 250 mm 01
60.05.586 Polia 340 mm 01
60.05.583 Polia 370 mm 01
60.05.585 Polia 440 mm 02
01.07.278 Correia V – C81 02
01.07.277 Correia V – C75 01

Chapa Cega do Fundo do Rotor 01
Chapa Cega da Canaleta do Graneleiro 01
Peneira de Sorgo, Trigo e Arroz 01
Peneira de Feijão 01
Chapa Cega da Peneira Vibratória 01

60.06.280 Plataforma de Cereais 01
Trava do Pistão 01
Cardan da Plataforma 01

Departamento Comercial:
Fones: (16) 3660-1012
            (16) 3660-1013
            (16) 3660-1014
            (16) 3660-1070
			Fax:	(16)	3660-1110

E-mails: cassia@jumil.com.br
             paula@jumil.com.br

                            rodolfo.martins@jumil.com.br

2.11.3- JM390 – Recolhedora de Feijão:
 Na opção para o recolhimento de feijão a JM390 
sai	de	fabrica	com	os	componentes	relacionados	abaixo	
desmontados.

Atenção:
Ao	 receber	 o	 implemento,	 confira	 atentamente	

os componentes que acompanham. Em caso de falta de 
algum	item,	exija	do	seu	revendedor	os	itens	faltantes	ou	
comunique diretamente a JUMIL.

Nota:
(1) O pára-choque é fornecido de acordo com a marca e o 
modelo do trator (vide modelos na pagina 33).

2.12-	Opcionais:
 A Colhedora de Cereais JM390 possui os 
seguintes opcionais:

a) Plataforma de Milho – 2 Linhas
b) Plataforma de Cereais
c)  Plataforma Recolhedora de Feijão 

2.12.1-	Plataforma	de	Milho:
 Possui sistema de engate rápido que facilita o 
acoplamento e desacoplamento na JM390. Permite a 
colheita de duas linhas de milho no espaçamento de 45 a 
90 cm. Possui sistema de bico escamoteável para facilitar 
a limpeza e manutenção. O sistema espigador recolhe 
somente as espigas, eliminando as canas de milho, 
evitando desta maneira o acumulo de massa no sistema 
de trilhagem, proporcionando uma melhor limpeza dos 
grãos (Figura 19).

2.12.2-	Plataforma	de	Cereais:	
 Com largura de corte de 2 metros, permite a 
colheita de soja, trigo, sorgo, arroz e feijão preto. Possui 
barra de corte equipado com navalhas que efetua a ceifa 
da planta de maneira uniforme e precisa. O molinete 
com rotação proporcional à de corte, possibilita uma 
alimentação uniforme e continua para o sistema de 
trilhagem	axial	(Figura	20).

 Opcionalmente é fornecida com plataforma 
para a colheita de 3 linhas de milho com espaçamentos 
de 45 e 55 cm.

Figura 19

Figura 20

2.12.3-	Plataforma	Recolhedora	de	Feijão:	
 É o equipamento ideal para efetuar o recolhimento 
de feijão colhido e dispostos em leiras. Possui rolete com 
dedos retrateis que conduzem as ramas de feijão para a 
entrada do sistema de trilhagem da JM390 (Figura 21).
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2.12.4-	Kit	Defletor	do	Graneleiro:
	 O	 kit	 defletor	 foi	 desenvolvido	para	 ser	 utilizado	
quando das operações de colheita de grãos densos (soja, 
arroz, trigo, sorgo). Tem a função de diminuir o volume 
de grãos que acumula na rosca inferior do graneleiro. 
É fabricado de chapa perfurada em forma de pirâmide, 
permitindo o escoamento em menor quantidade, até as 
roscas elevadoras (Figura 22).

Figura 21

Figura 22
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2.13- Relação de Para-choques de Acordo com Marca e Modelo de Tratores
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3-MONTAGEM E ACOPLAMENTO DO IMPLEMENTO 
AO TRATOR:

3.1-MONTAGEM DO IMPLEMENTO:

3.1.1-	Montagem	da	Roda	de	Apoio:
 Para facilitar as operações de acoplamento do 
implemento ao trator e permitir um melhor desempenho 
durante as operações de trabalho, deve inicialmente 
montar a roda de apoio que acompanha a Colhedora 
JM390.
Para efetuar a montagem da roda de apoio, utilize um 
macaco hidráulico e levante o chassi do implemento até 
a altura necessária para a montagem da roda no chassi. 
Fixe	os	parafusos,	e	porcas	conforme	figura	23.

3.1.2-	Montagem	do	Braço	Estabilizador:
 Para efetuar a montagem do braço estabilizador, 
deve-se retirar o conjunto da roldana guia do quadro 
da JM390, que sai montado de fabrica nesta posição 
somente para transporte. A seguir efetua-se a montagem 
a	montagem	do	braço	estabilizador	com	a	fixação	de	seis	
parafusos (Figura 25).

3.1.3-	Montagem	do	Guia	do	Braço	Estabilizador:
 Posicione os guias do braço estabilizador, na 
extremidade	da	barra	estabilizadora,	na	posição	que	será	
fixada	 o	 conjunto	 da	 roldana	 guia.	 Fixe-a	 sem	 apertar	
totalmente através de quatro parafusos (Figura 26).

Figura 25

Figura 26Figura 24

Importante:
Após efetuar a montagem da roda de apoio deve-

se retirar um dos pinos do conjunto do engate, permitindo 
desta maneira que o conjunto tenha articulação quando 
da operação de transporte ou trabalho em terrenos 
irregulares.

Figura 23
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3.2-MONTAGEM DOS COMPONENTES DO 
IMPLEMENTO NO TRATOR:

3.2.1-	Montagem	do	Pára-Choque:
 O pára-choque de acoplamento do braço 
estabilizador	ao	trator	é	fixado	na	lateral	direita	do	trator,	
sendo o modelo a ser utilizado determinado de acordo 
com a marca e modelo do trator (Figura 29).

3.2.2-	Montagem	do	Para-Choque	Auxiliar:
	 O	 para-choque	 auxiliar	 é	 montado	 na	 lateral	
esquerda da trator e tem a função de permitir maior 
estabilidade	ao	conjunto	trator	x	implemento.	Após	fixar	o	
para-choque	auxiliar,	deve	montar	a	agulha	de	travamento	
do	para-choque	e	para-choque	auxiliar	(Figura	30).

3.2.3-	Montagem	do	Conjunto	da	Roldana:
 Monte o conjunto da roldana no pára-choque, de 
forma	que	fique	no	mesmo	nível	do	braço	estabilizador.	
Utilize	os	 recursos	de	 furação	existente	no	pára-choque	
e	no	conjunto	da	roldana.	Solte	o	parafuso	de	fixação	da	
parte superior da roldana e escamoteei a roldana superior 
de	 forma	 que	 a	mesma	 fique	 livre	 para	 o	 acoplamento	
(Figura 31).

3.1.4-	Montagem	da	Bica	de	Saída	da	Palha:
 Efetue a montagem da bica de saída da palha, 
que	fica	posicionada	na	caixa	do	batedor	(Figura	27).

3.1.5-	Montagem	do	Visor	de	Nível	do	Graneleiro:
 Efetue a montagem do visor de nível do graneleiro, 
que	fica	posicionado	na	parte	dianteira	do	graneleiro.
(Figura 28).

Figura 29

Figura 30

Figura 27

Figura 28

Figura 31
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Atenção:
A barra de engate traseira “A” possui quatro furos 

para os modelos permitindo acoplar o engate com rótula 
“B” em todas as posições, facilitando desta maneira o 
nivelamento e o acoplamento à barra de tração do trator 
(Figura 35).
O	engate	com	 rótula	deve	ser	fixo	em	somente	um	dos	
furos, permitindo que o conjunto efetue movimentos 
pivotantes.	Em	nenhuma	hipótese	deve	ser	fixo	o	engate	
tipo rótula nos dois furos.

 Para efetuar o acoplamento da maquina ao trator 
proceda da seguinte maneira:
a)	 Encoste	 o	 trator	 próximo	 à	 colhedora	 conforme	
esquema	de	acoplamento	(Figura	36);

b) Acople a barra de tração do trator ao engate da 
colhedora (Figura 37). Mantenha uma distância 
mínima de pelo menos 10 centímetros entre os pneus 
do trator e as correias da colhedora. 

Nota	1	:	A regulagem da distância mínima entre os pneus 
do trator e a colhedora é efetuado através dos furos da 
barra de tração.Figura 33

Figura 34

Figura 32

3.3-ACOPLAMENTO	DA	MÁQUINA	AO	TRATOR:
 Para o acoplamento do implemento ao trator, 
utilize o levante mecânico “A” (Figura 32) que acompanha 
o implemento, ajustando a altura do chassi à barra de 
tração do trator. Utilize também os recursos de regulagem 
do engate tipo rótula ao engate traseiro do implemento 
(Figura 33). Utilize também os rodízios de apoio (Figura 
34)	para	auxiliar	o	acoplamento.

Figura 36

A

Figura 35

B
A
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Atenção:
Recomendamos que trabalhe com a barra de 

engate na posição 1 e utilizar os recursos de montagem 
do engate com rótula no engate traseiro.

Atenção:
Coloque a barra de tração do trator, no ponto mais 

curto possível, para evitar possível quebra do mesmo, 
isso permitirá que o cardan trabalhe sem causar vibrações 
à maquina (Figura 40). 

	 Verifique	também	o	tipo	de	barra	de	engate	que	
o seu trator possui. Para o acoplamento da colhedora, é 
necessário a utilização da barra de tração com degrau 
e cabeçote que oferece quatro opções para engate do 
implemento:
1.	Degrau	para	baixo,	com	o	cabeçote	para	cima.
2.	Degrau	e	cabeçote	para	baixo.
3.	Degrau	para	cima	e	cabeçote	para	baixo.
4. Degrau e cabeçote para cima.FIG. 10  MANUAL 3060 PD

FIG. 11  MANUAL 3060 PD

Figura 37

Figura 38

Figura 39

Figura 40
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3.5-AJUSTE DO CARDAN PARA ACOPLAMENTO DO 
IMPLEMENTO:
	 A	distância	entre	a	 tomada	de	 força	e	o	eixo	de	
acionamento do implemento pode variar, isso pelo fato 
de	 existir	 várias	marcas	 e	modelos	 de	 tratores.	 Devido	
a isso antes de colocar o implemento em funcionamento 
é necessário fazer os ajustes no cardan, que deve ser 
efetuada da seguinte maneira:

a) Desmonte as duas partes do cardan (fêmea e macho), 
retirando a capa protetora.

b) Monte a parte fêmea do cardan (tubular) na tomada 
de potência do trator e a parte macho do cardan 
(maciça) no implemento.

c)  Coloque as duas partes (macho e fêmea) paralelas 
(Figura	44	e	45),	marque	o	excesso	das	duas	partes,	
observando que os pedaços a serem cortados em 
ambas as partes devem ser iguais. 

Figura 44

Atenção:
Efetue o ajuste do guia do braço estabilizador 

deixando	uma	folga	mínima,	evitando	solavancos	durante	
o trabalho, garantindo desta maneira maior estabilidade 
entre trator e colhedora durante o trabalho.

Figura 41

Atenção:
Quando da montagem da plataforma de cereais, 

não deve efetuar a montagem da mão francesa, pois terá 
interferência com o molinete. 

d)	 Fixe	 a	 mão	 francesa	 no	 suporte	 do	 braço	 de	
sustentação e braço estabilizador, através de 
parafusos e porcas. Em seguida efetue o ajuste da 
mão	francesa,	evitando	que	a	mesma	fique	com	folga	
(Figura 42).

Figura 42

3.4-MONTAGEM DA ALAVANCA PUSH-PULL NO 
TRATOR	(OPCIONAL):
 A alavanca do cabo push-pull possui opções de 
fixação	no	para-lama	ou	no	assoalho	do	trator.	Fixe-a	com	
os parafusos que acompanha o kit. (Figura 43).

Ao movimentar o trator para o 
acoplamento	do	implemento,	certifique-
se	 se	 há	 espaço	 suficiente	 e	 se	 não	
há pessoas ou animais na área de 
manobras.

Figura 43

c) Manobre o trator em grau de forma que o braço 
estabilizador	 encaixe	 com	 o	 guia,	 gire	 a	 roldana	
superior	 para	 baixo	 de	 forma	 que	 abrace	 o	 braço	
estabilizador,	em	seguida	fixe	a	trava	do	guia	(Figura	
41). 

Figura 45
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f) Volte a acoplar o cardan no trator e implemento, 
lembrando que a parte fêmea (tubular) deve ser 
acoplada no trator e a parte macho (maciça) no 
implemento.	Importante:	os	garfos	internos	e	externos	
devem	ficar	alinhados	no	mesmo	plano,	caso	contrário	
o cardan estará sujeito a vibrações, provocando o 
desgaste prematuro das cruzetas. (Figura 50).

g) Recomenda-se que, a maquina deslocando-se em 
linha reta, a área de contato entre o macho e a fêmea 
deve ser de pelo menos de 2/3 do comprimento do 
cardan fechado - medida L (Figura 51), em condições 
críticas, ao fazer curvas fechadas, esta medida não 
pode ser menor que 1/3 do comprimento.

d) Retire o cardan e acresça uns 40 mm em cada uma 
das marcas, faça uma nova marca, de forma que os 
pedaços cortados sejam maior que ambas as partes. 
Isso se torna necessário para evitar que as pontas 
macho e fêmea toquem no garfo do cardan. (Figura 
46).

e) Efetue o corte nos pontos marcados conforme 
orientação (Figura 47 e 48), após o corte dê o 
acabamento	 nas	 partes	 com	 lima	 e	 lubrifique	 com	
uma	 camada	 fina	 de	 graxa	 (Figura	 49).	 Efetue	 o	
corte necessário no tubo da capa de proteção. Monte 
novamente a capa de proteção no cardan.

Figura 51

Comprimento mínimo. Acoplamento total

Comprimento	de	trabalho.	Acoplamento	aprox.	2x3	Lu

Comprimento	máx.	de	trabalho.	Acoplamento	aprox.	1/3	Lu

Lu = Comprimento util

Figura 50

Figura 46

Figura 48

Figura 47

Figura 49
h)	Em	condições	críticas	de	trabalho	o	ângulo	máximo	

de trabalho não pode ser superior a 20º. Figuras 52.

Figura 52

i) Ao acoplar o cardan na tomada de potencia pressione 
o	pino	de	engate	 rápido	e	 introduza	o	garfo	no	eixo	
da TDP até que o mesmo trave no canal. Após a 
operação de travamento o pino de engate rápido deve 
retornar a posição inicial. (Figura 53).

Figura 53

Atenção:
Verifique	se	todas	as	travas	estão	bem	apertadas,	

antes	de	começar	a	trabalhar	com	o	eixo	cardan.
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j)	Como	 existem	 tratores	 com	 diversas	 alturas,	 é	
necessário que efetue o nivelamento da tomada 
de potencia do trator e implemento, de forma que o 
cardan trabalhe em posição horizontal. Para ajustar 
o nivelamento da altura com a tomada de potencia, 
solte o parafuso “A” e posicione a polia na corrediça 
vertical na altura que permita o nivelamento do cardan 
(Figura 55).

j)	Fixe	 as	 correntes	 da	 capa	 de	 proteção	 do	 cardan	
de forma que permitam a articulação do cardan em 
todas as posições. Quando for colocar a corrente no 
cone,	certifique-se	que	ela	toque	aproximadamente	¼	
da circunferência do cone nas posições de trabalho, 
inclusive durante as curvas. Utilize os pontos de 
engate da corrente conforme indicações do fabricante 
do cardan. (Figura 54).

Figura 54

Atenção:
a) Faça a ligação do movimento da TDP do 

trator sempre com o motor em regime de marcha lenta, 
acelerando progressivamente até o regime de trabalho de 
540 na TDP.

b) Antes de desligar a TDP do trator, reduza a aceleração 
do motor para regime de marcha lenta.

c)	 Limpe	 e	 lubrifique	 os	 eixos	 da	 tomada	 de	 força	 do	
trator e do implemento, antes de acoplar o cardan.

d) Após a colocação do cardan, prenda as correntes de 
segurança	deixando	uma	folga	para	articulação.

e) Efetue revisões periódicas no cardan substituindo o 
pino	e	cruzetas	danificadas.

f)	Importante:	o	tamanho	do	cardan	deve	ser	verificado	
e/ou ajustado se necessário, sempre que mudar 
de modelo de trator. O não cumprimento, desta 
recomendação, poderá causar sérios danos no 
implemento e/ou no cardan.

Perigo:
a) Não utilize o cardan sem 
a proteção de segurança. 

Mantenha-se à distância segura do 
cardan em movimento, o contato 
pode causar acidentes graves.

b) Prenda os cabelos longos e 
não use roupas largas ou com 
partes que possam prender-se no 
componentes moveis do cardan.

Figura 55

A

3.6-ACOPLAMENTO	DAS	PLATAFORMAS:
 A Colhedora de Cereais JM390 possui opção de 
fornecimento com as plataformas de colheitas de milho 
ou de cereais e a plataforma recolhedora de feijão. Para o 
acoplamento	proceda	conforme	instruções	abaixo.

3.6.1-	Acoplamento	da	Plataforma	de	Milho:
 O acoplamento é efetuado através do engate 
rápido	“A”		que	encaixa	a	plataforma	ao	cone	de	entrada	do	
sistema	batedor	axial.	Após	o	encaixe	da	plataforma	fixe	a	
plataforma ao cone de entrada através dos parafusos “B” 
(Figura 56). 

 Após efetuar o acoplamento da plataforma de 
milho,	é	necessário	encaixar	o	cardan	de	acionamento	da	
plataforma	no	eixo	da	caixa	de	transmissão	da	colhedora	
(Figura 57).

Figura 56

B

A
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3.6.2-	Acoplamento	da	Plataforma	de	Cereais:
 O acoplamento é efetuado através do engate 
rápido	“A”	que	encaixa	a	plataforma	ao	cone	de	entrada	do	
sistema	batedor	axial.	Após	o	encaixe	da	plataforma	fixe	a	
plataforma ao cone de entrada através dos parafusos “B” 
(Figura 58). 

 Após o acoplamento da plataforma de cereais, é 
necessário	acoplar	o	cardan	no	eixo	de	 transmissão	da	
colhedora. 

3.6.3- Acoplamento da Plataforma Recolhedora de 
Feijão:
 O acoplamento é efetuado através do engate 
rápido	“A”		que	encaixa	a	plataforma	ao	cone	de	entrada	do	
sistema	batedor	axial.	Após	o	encaixe	da	plataforma	fixe	a	
plataforma ao cone de entrada através dos parafusos “B” 
(Figura 60). 

Figura 57

Figura 59

ENGATE PLATAFORMA
NOVA DE GRÃOS NA
JM 390

EDISON RR 08-2010Figura 58

A

B

Figura 60

A

B

 Após o acoplamento da plataforma recolhedora 
de	 feijão	 efetue	 o	 acoplamento	 do	 cardan	 no	 eixo	 de	
transmissão da colhedora (Figura 61).

Figura 61

3.7-SISTEMA	DE	ACIONAMENTO	HIDRAULICO:
 O acionamento do sistema hidráulico da JM390G 
é efetuado por tratores com comando simples ou duplos. 

3.7.1- Engate das Mangueira de Acionamento do 
Atuador da Plataforma e Bica de Descarga do 
Graneleiro:
 Os tratores de comando duplo permite o 
acoplamento	do	flexível	do	atuador	da	plataforma	e	dos	
dois	flexíveis	da	bica	de	descarga	do	graneleiro	 (Figura	
64). 
 Para tratores de comando simples, quando 
do acionamento da bica de descarga do graneleiro, é 
necessário	desacoplar	o	flexível	do	atuador	da	plataforma	
e	acoplar	os	dois	flexíveis	para	acionamento	hidráulico	da	
bica de saída (Figura 63).
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Figura 63

Comando Simples

Levante da 
Plataforma

Bica de 
Descarga

Figura 64

Comando Duplo

Levante da 
Plataforma

Bica de 
Descarga

Giro da 
Plataforma

Atenção:
Antes	de	acoplar	a	mangueira	hidráulica,	certifique-

se que o engate rápido esteja isento de impurezas. Evite 
a contaminação do óleo hidráulico do trator.

CUIDADO:
Antes de acoplar ou desacoplar 

as mangueiras hidráulicas, desligue 
o motor e alivie a pressão do sistema 
hidráulico, acionando as alavancas 
totalmente. Ao aliviar a pressão do 
sistema	hidráulico,	cerifique-se	de	que	
não	haja	ninguém	próximo	da	área	de	
movimento do implemento.

Efetue a preparação do trator conforme instruções do 
fabricante.

ATENÇÃO:

A plantadora em operação de 
trabalho deve funcionar com 
as proteções e dispositivos de 
segurança.

ATENÇÃO:

Caso seja necessário efetuar 
qualquer ajuste no implemento, 
antes de posicionar a maquina ao 
solo, verifique se não tem ninguém 
próxima ao implemento.
Não efetue ajustes com o implemento 
em funcionamento.

ATENÇÃO:

4-PREPARO	DO	IMPLEMENTO	PARA	A	COLHEITA:
 Antes de colocar a Colhedora de Cereais JM390 
em	 operação	 de	 colheita	 é	 importante	 que	 verifique	 os	
seguintes pontos:

4.1-	Rodízios	de	Apoio:
 A colhedora possui dois rodízios de apoio “A” (Figura 
65) que são utilizados para pequenas movimentações do 
implemento quando do acoplamento ou armazenamento. 
Em operação de trabalho ou locomoção do implemento os 
rodízios	devem	ser	levantados	e	encaixados	nos	suportes	
de apoio, evitando desta maneira danos aos mesmos.

Figura 62

Figura 65

A

B
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4.2-	Levante	Mecânico:
 O levante mecânico “A” (Figura 66) tem a função 
de nivelar a colhedora para o acoplamento do cardan e 
barra de engate. Após o acoplamento o mesmo deve ser 
fixado	no	suporte	do	chassi.

4.3-Reaperto	de	Parafusos:
 Efetue uma revisão geral no implemento para 
verificar	 se	 o	 mesmo	 se	 encontra	 com	 algum	 parafuso	
desapertado.

4.4-Tensão	das	Correias:
	 Antes	de	 iniciar	a	operação	de	colheita	verifique	
se as correias estão devidamente tensionadas.

4.5-Rotação	na	TDP	do	Trator:
	 Verifique	qual	a	rotação	que	o	trator	deve	trabalhar	
para atingir 540 rpm na TDP. É imprescindível que o trator 
trabalhe com a rotação constante de 540 rpm, pois se a 
colhedora	operar	com	um	rotação	abaixo	do	recomendado	
poderá ocorrer problemas de embuchamento e limpeza 

do produto colhido.

Figura 66

A

4.6-Cilindros	Hidráulicos:
	 Verifique	 se	 o	 cilindro	 hidráulico	 do	 atuador	 da	
plataforma e o cilindro hidráulico de acionamento da bica 
de descarga segundo estagio esta funcionando em todo 
o	 seu	 curso.	Verifique	 se	 o	 sistema	de	 acoplamento	 da	
rosca	 de	 primeiro	 e	 segundo	 estagio	 estão	 encaixando	
corretamente (Figura 67).

Figura 67

Atenção:
Mantenha	a	aceleração	do	trator	entre	1800	a	

2200 rpm para um bom funcionamento da colhedora.

4.7-	Nivelamento:
 Para que a colhedora tenha um bom desempenho 
na colheita, é necessário que esta nivelada (Figuras 68 e 
69).

Figura 68

Figura 69

Atenção:
Com o objetivo de não comprometer o desempenho 

operacional e evitar quebras do implemento, o terreno no 
qual vai trabalhar deve ser previamente destocado e limpo 
de troncos, cupinzeiros, pedras, metais e outros resíduos 
que venham comprometer a colheita.

Antes de iniciar a colheita, observe os seguintes pontos:
a)	Se	não	há	animais	ou	pessoas	próximos	ao	implemento;
b)	Se	as	proteções	estão	devidamente	montadas;
c) Se as correias e engrenagens estão esticadas 
(tensionadas);
d)	Se	o	cardan	esta	acoplado	e	bem	travado	nos	eixos	da	
tomada	de	potência	do	trator	e	do	implemento;
e)	Verifique	se	não	há	corpos	estranhos	dentro	ou	sobre	
o	implemento;
f) Se a alavanca de acionamento da rosca de descarga do 
graneleiro, esta em posição de descanso.

Importante:
Para o bom desempenho da maquina, utilizar 

tratores de embreagem dupla, 4x4, com potência mínima 
de 75CV.
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4.9-	Inicio	da	Operação	e	Velocidade	de	Trabalho:
	 Após	 verificar	 os	 cuidados	 antes	 do	 início	 da	
operação de colheita e efetuado os testes preventivos, 
dê inicio à operação de trabalho, procedendo da seguinte 
maneira:

a) Posicione a plataforma de colheita na área a ser 
colhida;

b) Acione a tomada de potência do trator e acelere o 
trator	até	atingir	540	rpm	no	eixo	da	TDP.

c)  Utilize primeiramente marchas mais reduzidas, 
efetue a mudança de acordo com o desempenho do 
implemento;

d) Evite sobrecarregar o implemento e o trator, 
reduzindo a velocidade de colheita sempre que 
sentir	 necessidade,	 evitando	 ao	 máximo	 o	 uso	 da	
embreagem	do	trator;

e) Faça a operação de colheita, utilizando a 1ª a 3ª 
reduzida, dependendo das condições do terreno, 
respeitando a velocidade de trabalho de até 5 km por 

É proibido a permanecer sobre 
qualquer parte do implemento durante 
a	operação	de	colheita;

Mantenha-se distante da plataforma, 
das polias, das correias, e do cardan, 
quando a colhedora estiver em 
movimento;

Nunca tente limpar ou retirar restos 
de culturas, palhas, cipós, etc., da 
plataforma, do rotor batedor, ou da bica 
de saída, quando o implemento estiver 
em movimento ou ligada a TDP.

Desligando	a	Colhedora:
Ao terminar a operação de colheita, 
deixe	 sair	 todo	 o	 produto	 existente	
dentro do implemento, antes de desligá-
lo. Estando totalmente vazia, diminua 
a rotação aos poucos até atingir a 
marcha lenta. Finalmente desligue a 
tomada de potência do trator.

PERIGO:

5-CONDIÇÕES	DE	COLHEITA:
	 O	 aproveitamento	 máximo	 da	 Colhedora	 de	
Cereais JM390 na colheita depende de um conjunto de 
fatores, que são importantes a sua atenção, entre eles 
destacamos: 
a)	Características	gerais	do	terreno;
b)	Características	de	cultivo;
c)	Umidade	do	cereal;
d) Velocidade de deslocamento da JM390.

5.1-	Características	do	Terreno:
Uniformidade da Superfície:
 Quanto maior for a uniformidade da superfície do 
terreno, melhor será o desempenho e funcionamento da 
JM390 durante a colheita. 
 Durante a preparação do terreno para o plantio, 
busque efetuar uma nivelação da superfície do terreno, 
principalmente	 na	 cultura	 do	 feijão,	 que	 exige	 que	 a	
plataforma da JM390 trabalhe rente ao solo.

Inclinação Lateral:
Terrenos com inclinação lateral maior de 15% alem 
de prejudicar o desempenho da JM390, pode também 
provocar o capotamento da maquina.

Atenção:
Tenha cuidado ao trabalhar 

em terrenos com inclinação lateral, 
principalmente com buracos, elevações 
que possam provocar solavancos no 
conjunto	trator	x	JM390.

hora.
f) Não force muito o implemento quando estiver utilizando 
trator	de	muita	potência;

g) Ao efetuar manobras para a direita, observe a 
proximidade	 da	 maquina	 com	 a	 carreta	 agrícola	
rebocada. Nas manobras sempre desligue a TDP do 
trator;

h) Havendo a necessidade de parar a colhedora quando 
estiver em operação, saia da linha de colheita, 
mantendo a maquina funcionando para terminar o 
batimento. Nunca pare a colhedora com cereais já 
colhidas, em seu interior.

4.8-	Teste	Preventivo:
 Antes de iniciar o trabalho, faça um teste de 
funcionamento do implemento, conforme a seguir:
a)	Ligue	o	trator,	deixando	em	marcha	lenta	por	alguns	
instantes;

b) Ligue a tomada de força do trator e aumente aos 
poucos	a	aceleração	até	atingir	os	540	rpm;

c) Estando funcionado em perfeitas condições, efetue 
a	colheita	em	uma	área	aproximada	de	20	metros	e	
verifique	o	grau	de	limpeza	do	cereal	colhido.

 Faça regulagens caso necessário, havendo 
alguma	ocorrência	verifique	as	causas,	efetua	a	solução	
da mesma antes de iniciar o trabalho.

5.2-	Características	de	Cultivo:
	 Uma	colheita	eficiente,	farta	e	com	produto	de	boa	
qualidade, somente pode ser obtida quando são tomados 
alguns cuidados, desde o preparo do solo até o momento 
da colheita. 
 O preparo do solo deve favorecer o estabelecimento 
e o desenvolvimento da cultura, além de ser de grande 
importância para os aspectos físico, químico e biológico 
do solo. Esses aspectos determinam a intensidade da 
erosão,	da	fertilidade,	da	infiltração	e	armazenamento	de	
água, assim como do desenvolvimento e proliferação das 
plantas daninhas. 
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	 Citamos	 abaixo	 alguns	 procedimentos	 muito	
importantes	que	devem	ser	executados,	com	a	finalidade	
de proporcionar uma boa colheita.
a)	 Procure	 nivelar	 ao	 máximo	 a	 superfície	 do	 solo,	

com o objetivo de eliminar as ondulações naturais do 
terreno. Principalmente nas culturas de feijão e soja, 
onde a plataforma da colhedora trabalha rente ao solo.

b) Antes do plantio retire troncos, pedras, cupins e 
qualquer outro tipo de obstáculos que possa haver no 
terreno;

c)  No plantio direto, procure passar um triturador 
de	 restos	 de	 cultura	 (Jumil	 –	 Trimax	 Evolution	 ou	
Cruzador), com o objetivo de uniformizar a superfície 
e evitar o surgimento de soqueiras altas que possa vir 
prejudicar	a	colheita;

d) Efetue os tratos culturais para eliminar as ervas 
daninhas, principalmente corda de viola, vassoura 
branca, capins e outras plantas daninhas que possa 
prejudicar a colheita.

5.3-	Umidade	do	Cereal:
 As condições de colheita sofrem variações da 
umidade	 durante	 o	 dia,	 de	 manhã	 existe	 a	 influencia	
do orvalho, que aumenta a umidade do grão, podendo 
retardar o inicio da colheita, durante o dia as plantas 
seguem o processo de secagem, voltando a aumentar a 
umidade a partir da chegada da noite.
	 Com	o	objetivo	de	um	aproveitamento	máximo	da	
colheita, recomendamos que siga os padrões de umidade 
de cada cultura para a colheita. 

5.4-	Velocidade	de	Deslocamento	da	JM390:
 O operador deve trabalhar com a velocidade 
indicada	 no	 quadro	 abaixo,	 procurando	 manter	 a	
uniformidade da aceleração e deslocamento contínuo do 
trator.

 Deve-se também observar as condições da 
umidade e as características do produto a ser colhido, 
com o objetivo de não comprometer o funcionamento da 
JM390 e não provocar perdas na colheita.

Cultura % de Umidade Ideal
Milho 18% a 20%
Soja 12% a 14%
Sorgo 14% a 17%
Trigo 08% a 14%
Arroz 18% a 23%
Feijão 12 a 20% (seco)

20 a 40% (úmido)

Cultura Velocidade de Trabalho
Milho, Sorgo, Feijão, 
Soja, Trigo, Arroz.

3 a 4,5 km/h

Antes de começar trabalhos de 
regulagem ou manutenção do 
implemento, leia atentamente o 
manual de instruções,  desacople o 
cardan da TDP do trator, desligue e 
retire a chave do contato do trator.

Atenção:

6-REGULAGENS	E	OPERAÇÃO:

Ao fazer a manutenção não tocar 
em qualquer peça da máquina em 
movimento. 
Esperar até que pare completamente.

Cuidado:

Ao fazer a manutenção não tocar 
em qualquer peça da máquina em 
movimento. 
Esperar até que pare completamente.

Cuidado:

6.1-	CORREIAS	DE	TRANSMISSÃO:

6.1.1-	Transmissão:
Antes	de	acionar	a	sua	máquina	verifique:

a) As transmissões deverão trabalhar livres de atritos 
com peças estranhas (isto poderá causar cortes no 
envelope protetor da correia).

b)	 Verificar	 periodicamente	 os	 canais.	 Se	 as	 polias	
estiverem desgastadas, efetue sua substituição. (a 
borracha também é um agente de desgaste de metal). 

6.1.2-	Tensão	das	Correias:	
 Na impossibilidade de uso de uma ferramenta 
de aplicação prática, use seu bom senso (use seus 
olhos e ouvidos para detectar se a correia patina quando 
em funcionamento, aplicando-se uma força no vão da 
transmissão	para	verificar	se	está	frouxa	ou	tensa	demais	
(Figura 70).
 A melhor tensão da correia é aquele ponto em que 
a transmissão está com o tensionamento sem a correia 
patinar. Uma transmissão pouco tensionada provoca 
desgaste e superaquecimento pelo atrito. Quando 
supertensionada	poderá	comprometer	os	eixos,	mancais	
e rolamentos pela fadiga prematura (Figura 71).

Figura 70
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6.1.3-	Substituição	das	Correias:
 A substituição de correias sempre deve ser feita 
sem o uso de ferramentas que entrem em contato com a 
correia ou com a polia. Assim procedendo, você preservará 
a vida dos cordonéis e manterá as polias intactas (Figura 
72).

 Mantenha os canais das polias limpos de óleo, 
graxa,	tinta	ou	qualquer	sujeira.	Verifique	se	os	canais	têm	
o	acabamento	especificado	e	as	dimensões	corretas.
Na	montagem,	faça	recuar	a	polia	móvel,	aproximando-a	
da	polia	fixa,	de	modo	que	a	correia	possa	ser	montada	
suavemente sem ser forçada com qualquer tipo de 
ferramenta.
	 Verifique	e	assegure-se	de	que	as	polias	estejam	
corretamente	 alinhadas,	 os	 eixos	 paralelos,	 que	 exista	
espaço	suficiente	para	movimentar	as	correias	e	polias,	
sem tocar em suportes, proteções etc., e de que haja 
lubrificação	nos	mancais	e	rolamentos.
 Após montadas as correias e antes de tencioná-la 
corretamente, faça-as girar manualmente na instalação, 
de	modo	 que	 o	 lado	 bambo	 de	 todas	 as	 correias	 fique	
para	cima	ou	para	baixo	conforme	Figura	73.

 Um tensionamento correto nas correias de 
transmissão sem dúvida traz muitos benefícios e evita 
diversos aborrecimentos. Devemos lembrar sempre de 
algumas regras básicas:
a)	A	tensão	ideal	é	aquela	tensão	mais	baixa,	na	qual	a	

correia trabalha sem “patinar” na polia, mesmo quando 
o equipamento for submetido ao torque mais alto.

b)	A	tensão	excessiva	encurta	a	vida	das	correias,	dos	
rolamentos/buchas e pode causar danos internos 
no	 equipamento;	 por	 outro	 lado,	 uma	 baixa	 tensão	
provocará	 o	 deslizamento,	 gerando	 calor	 excessivo	
nas	correias	e	ocasionando	falhas	prematuras;

c) Após a troca de correias, checar a tensão das mesmas 
nas	primeiras	48	horas	de	operação;

d) Fazer inspeções periódicas no conjunto de 
acionamento, tensionando corretamente as correias 
quando necessário. 

e)	É	de	extrema	importância	que	após	aproximadamente	
10 horas iniciais de trabalho e consequentemente de 
50	em	50	horas,	seja	verificado	a	tensão	das	correias.

 Recomendamos efetuar a regulagem da tensão 
das correias sempre pela manha, antes de começar o 
trabalho com a correia ainda fria.

Atenção:

 É necessário que a correia de acionamento da 
polia principal (TDP) seja bem tensionada, caso contrário 
a máquina perderá em potência de trabalho prejudicando 
a trilhagem do grãos e limpeza do produto final.

Atenção:

a) Correias frouxas deslizam e provocam o desgaste 
prematuro;
b) Correias excessivamente tensionadas sobrecarregam 
os componentes de transmissão, podendo danificá-los;

Atenção:

Figura 72

Figura 71

6.1.4-	Operação:
	 Deve-se	evitar	ao	máximo	os	“trancos”	(cargas	de	
choque) na máquina, bem como partidas sem motor de 
arranque, desembuchamentos, etc. Assim, você evitará a 
ruptura prematura das correias. Não se esqueça que a 
correia atua como “fusível” (proteção), rompem-se antes 
de	comprometer	 outros	 componentes	 (eixos,	mancais	 e	
rolamentos).

6.1.5-	Entre	Safra:
	 A	colhedora	deverá	ficar	sempre	estacionada	em	
local fresco e coberto (na sombra), devendo ser lavada 
após o uso apenas de jato d’água. O sol, a luz, o petróleo, 
as tintas e solventes são inimigos naturais dos produtos 
de borracha.

6.1.6-	Armazenamento:
 Não se deve pulverizar com óleo queimado após 
a	lavagem.	Se	possível	afrouxe	as	correias.	
As correias para reposição devem ser armazenadas em 
local fresco, à sombra, livres de dobraduras (vincos) ou 
sob pesos.

6.1.7-	Tensionadores	das	Correias:
 A Colhedora de Cereais JM390 Jumil, possui os 
seguintes tensionadores de correias:

 Nunca use spray ou qualquer outro produto 
destinado a aumentar a aderência da correia. Estes 
produtos atacam a borracha causando a deterioração. 
Agregam poeira e desgastam as polias.

Mantenha as correias sobressalentes guardadas 
desenroladas em lugar fresco e seco.

Atenção:

Figura 47
Figura 73
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6.1.7.1-	Tensão	da	Correia	da	TDP:
 Para tensionar as correias da polia da TDP, basta 
comprimir a mola fazendo o reaperto da agulha, para 
isso será necessário utilizar uma chave tamanho 24 mm 
(Figura 74).

6.1.7.2-	Tensão	das	Correias	do	Ventilador,	do	Batedor	
e	Rosca	Elevadora:
A	 tensão	 das	 correias	 das	 polias	 do	 ventilador,	 do	
batedor	e	da	rosca	elevadora,	são	efetuadas	através	
do aperto das porcas das agulhas (Figura 75).

É necessário que a correia de acionamento da polia da 
TDP seja bem tencionada, caso contrario a colhedora 
perderá em potencia de trabalho, prejudicando a trilhagem 
dos grãos e limpeza do produto final.

Atenção:

Figura 74

6.1.7.3-	Tensão	da	Correia	de	Acionamento	da	Peneira	
Vibratória:
A tensão da correia de acionamento da peneira vibratória 
é efetuado através do parafuso regulador (Figura 76).

6.1.8-	Correntes	de	Transmissão:
 Para uma perfeita manutenção das correntes, os 
seguintes cuidados devem ser tomados:

a) Após as primeiras 100 horas de trabalho, ajuste a 
tensão da corrente

b) Inverta a corrente, de vez em quando, para prolongar 
a	sua	vida	útil;

c)	Nunca	coloque	um	elo	novo	no	meio	dos	elos	gastos;
d)	Nunca	usar	corrente	nova	em	engrenagens	gastas;
e)	 Não	 usar	 corrente	 nova	 em	 engrenagens	 gastas;	
Verifique	 periodicamente	 o	 alinhamento,	 bem	 como	
se os rolos ou dentes da engrenagem estão gastos.

f) Após a safra retire as correntes, lave-as com 
querosene,	enxugue-as	e	mergulhe	em	óleo,	deixando	
escorer	 o	 excesso,	 em	 seguida	 passe	 uma	 camada	
de	graxa	e	embrulhe	em	papel,	armazenando	em	um	
local ao abrigo das intempéries do tempo.

6.1.8.1-	Tensão	da	Corrente	da	Rosca	de	Descarga:
	 É	 importante	que	seja	verificado	periodicamente	
a tensão da corrente da rosca de descarga, seguindo as 
orientações acima. O tensionamento da corrente da rosca 
de descarga é efetuado através do esticador “A” (Figura 
77).

Figura 76

Figura 77

A

Figura 75
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6.1.8.2-	Tensão	da	Corrente	do	Girabrequim	da	Peneira	
Vibratória:
 O sistema de acionamento do girabreque da 
peneira vibratória é efetuado através de uma polia 
motriz que aciona as engrenagens de transmissão 
para o girabreque. Para efetuar a tensão da corrente 
de transmissão deve-se soltar a porca e movimentar o 
esticador no furo oblongo que permitirá a regulagem da 
tensão da corrente (Figura 78).

7-REGULAGENS:
 Antes de iniciar a colheita é importante que efetue 
as regulagens necessárias na colheitadora de acordo com 
cada cultura a ser colhida. Para o bom funcionamento é 
importante que a colhedora esteja acionada a 540 rpm 
na TDP, e que a mesma esteja livre de vibração e ruídos 
estranhos. Para isso siga as recomendações a seguir.

7.1-	Regulagem	da	Altura	de	Trabalho	da	Plataforma:
 A JM390 possui um atuador hidráulico e uma 
corrente de sustentação que permite a regulagem de 
altura da plataforma para a colheita. Recomendamos que 
seja	utilizado	a	corrente	de	sustentação	para	fixar	a	altura	
de trabalho desejada, evitando a sobrecarga no cilindro 
hidráulico e que a plataforma toque constantemente ao 
solo (Figura 79).

7.2-	Regulagem	do	Sistema	Limpeza:
 A Colhedora de Cereais JM390 possui um sistema 
de limpeza das impurezas composto de um ventilador 
posicionado	no	final	do	rotor,	que	tem	a	função	de	efetuar	
a limpeza mais pesada, eliminando a palha e restos de 
cultura (Figura 80). Possui ainda registros de regulagem 
de	ar	posicionado	na	lateral	da	caixa	de	ar	(Figura	81)	e	
no cabeçote (Figura 82), que tem a função de efetuar a 
limpeza	mais	fina.

Figura 79

Figura 81

Não coloque as mãos em hipótese 
alguma	 na	 caixa	 do	 ventilador	 se	 o	
mesmo estiver em movimento. Risco 
de acidentes graves.

Atenção:

Figura 80

Figura 78
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Figura 82

 A regulagem de entrada de ar situada na lateral 
da	caixa	de	ar	permite	a	limpeza	mais	pesada,	eliminando	
a palha e restos de culturas. O registro em posição mais 
aberto diminui a ventilação (Figura 83), enquanto que o 
registro fechado aumenta a ventilação (Figura 84).

 O cabeçote posicionado acima da rosca elevadora 
de grãos permite formar um vácuo fazendo com que as 
impurezas	 menores	 sejam	 expelidas	 e	 as	 impurezas	
maiores retornem para sistema de limpeza. O registro em 
posição mais aberto diminui a ventilação (Figura 85) e em 
posição mais fechada aumenta a ventilação (Figura 86).

Figura 83

Registro Aberto

Figura 84

Registro Fechado

Figura 85

Registro Aberto

Figura 86

Registro Fechado

	 Ao	 iniciar	 a	 colheita,	 verifique	 a	 limpeza	 do	
produto, efetue a regulagem da ventilação do ar de acordo 
com	a	exigência	da	limpeza.

Atenção:

 Dependendo da umidade do cereal a colhedora 
poderá	jogar	grãos	fora	por	excesso	de	ventilação.	Para	
sanar esta ocorrência reduza a ventilação de ar conforme 
instruções acima.

Atenção:
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7.3-	Regulagem	do	Rotor	Batedor:
 O rotor batedor que funciona dentro da peneira 
cilíndrica do tambor de trilhagem (Figura 87) e tem duas 
funções:

1-Receber a massa colhida da plataforma de corte, 
bater o produto para debulhar, trilhar os grãos e fazer 
a limpeza grossa.

2-Conduzir a palha e detritos pesados para que o 
ventilador	os	expulse	pela	bica	de	saída.

 Para a regulagem dos pinos batedores retire a 
tampa	 de	 inspeção	 (Figura	 89)	 que	 fica	 localizada	 em	
cima do tambor de trilhagem. Bata os pinos batedores 
com	um	martelo	(Figura	90)	até	que	os	pinos	fiquem	no	
ângulo desejado.

	 Caso	o	cereal	esteja	com	baixa	umidade	e	todas	
as regulagens possíveis dos pinos batedores já tenham 
sido	efetuadas,	existe	ainda	a	opção	de	retirar	as	chapas	
do batedor. 
 Este recurso é utilizado para que o batedor bata 
menos o cereal e diminua as impurezas, bem como as 
possíveis quebra de grãos.
 As chapas devem ser retiradas em pares para 
manter o balanceamento do rotor batedor. Retire as 
chapas que estejam montadas no sentido contrário uma a 
outra, “A” com “A” e “B” com “B”, iniciando pela entrada do 
rotor (Figura 91).

 O rotor batedor saí de fabrica com a regulagem 
padrão para atender diversas condições de colheita. Os 
pinos batedores saem com montagem padrão de 20º 
(vinte graus) no sentido contrario da rosca (Figura 88.
 Dependendo das condições da colheita e o 
produto a ser colhido (milho, soja, sorgo, trigo, arroz, 
feijão, etc.), será necessário realizar pequenas regulagens 
no ângulo dos pinos batedores. 
 Para efetuar a regulagem de batimento do rotor, 
proceda da seguinte forma:
	 Produtos	com	umidade	baixa	–	regular	os	dedos	
batedores	 posicionando-os	 mais	 próximos	 à	 rosca	 do	
rotor batedor (diminuir o ângulo).
 Produtos com umidade alta – regular os dedos 
batedores posicionando-os mais longe da rosca do rotor 
batedor (aumentar o ângulo).

 Quanto maior o ângulo dos dedos batedores, 
mais o produto será batido, diminuindo o ângulo dos pinos 
batedores o batimento será menor.

Figura 87

Figura 89

Figura 90

Figura 88
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7.4-	Regulagem	da	Rotação	do	Rotor:
	 Para	evitar	que	o	produto	final	colhido	saia	com	muitas	impurezas	a	JM390	oferece	recursos	para	diminuir	a	
rotação do rotor batedor de acordo com a lavoura a ser colhida.
Apresentamos a tabela a seguir como referencia para regulagem da rotação do rotor de acordo com cada lavoura. 

Nota:	a	polia	com	diâmetro	de	340	mm	sai	montada	na	maquina.

Figura 91

 Quando for necessário a utilização das polias do rotor com diâmetros de 340, 370 e 440 mm, proceda da 
seguinte maneira:
a)	Retire	a	tampa	de	proteção	das	correias;
b)	Solte	e	retire	os	dois	parafusos	que	fixam	a	polia	no	eixo	do	rotor;
c)	Solte	e	retire	os	quatro	parafusos	que	prende	a	polia	na	flange	do	eixo;
d)	Afrouxe	os	esticadores	de	correias;
e)	Retire	o	cardan	de	acionamento	da	peneira	vibratória;
f)	Retire	a	correia	e	saque	a	polia;
g) Instale a correia C81 que acompanha a colhedora (quando estiver utilizando as polias de 340 e 440 mm).

 Na colheita de cereais como soja, sorgo, arroz, 
trigo, é recomendado retirar todas as chapas de batimento.

Atenção:

Atenção:

Rotação Diâmetro  
da Polia

Cultura Umidade  
%

Observação

800 rpm 310 mm
Milho,  
Soja,  

Sorgo, 
Trigo.

20 a 25% Montagem Padrão

729 rpm 340 mm
Milho,  
Soja,  

Sorgo, 
Trigo.

18 a 25 Alternativa a polia 310

670 rpm

Milho,  
Soja,  

Sorgo, 
Trigo, 
Feijão.

15 a 20
Cultura com umidade 

mediana, que necessita 
extrair	os	grãos	sem	

quebra.

564 rpm 440 mm

Milho,  
Soja,  

Sorgo, 
Trigo, 
Feijão.

07 a 15 Cultura	com	baixo	grau	de	
umidade.



56

JM390MANUAL DE INSTRUÇÕES

7.5-	Peneira	Vibratória:
 A peneira vibratória (Figura 92) tem a função de 
efetuar	a	limpeza	final	dos	grãos,	eliminando	as	impurezas	
de	maior	densidade	que	não	foram	expelidas	pelo	sistema	
de ventilação. É acionada por girabreque que efetua o 
movimento de vai e vem, peneirando as impurezas. Possui 
peneira que elimina as impurezas menores e direcionam 
para	um	defletor	que	tem	a	função	de	jogar	para	fora	do	
graneleiro.
	 É	equipada	ainda	com	lona	defletora	que	impede	
que os grãos saltem para fora da peneira e do graneleiro.

7.5.1-	Substituição	da	Peneira:
 Para a substituição das peneiras proceda da 
seguinte maneira:
a)	Retire	os	parafusos	que	fixam	a	peneira	(2	pontos);
b)	Retire	a	peneira;
c)  Coloque a peneira indicada de acordo com a cultura 
a	ser	colhida,	indicada	na	tabela	acima;
Prenda	 os	 dois	 parafusos	 de	 fixação	 da	 peneira	
(Figura 93).

7.5.2-	Regulagem	da	Altura	da	Peneira:
 A peneira vibratória possui regulagens de altura 
de acordo com o volume de impurezas e grãos colhidos.
 Em situações de colheita em terrenos com muito 
declive, recomendamos que efetue a regulagem da altura 
da	peneira	(para	cima	ou	para	baixo).	Para	isso	proceda	
da seguinte forma:
	 Solte	 os	 parafusos	 de	 fixação	 do	 suporte	 da	
peneira	vibratória	(Figura	94);
	 Altere	a	posição	de	fixação	do	suporte	da	mola	
traseira	e	fixe	os	parafusos	novamente.

7.5.3-	Defletor	de	Impurezas:
 A peneira vibratória possui uma peneira com um 
defletor	que	 tem	a	 função	de	expelir	as	 impurezas	mais	
finas	para	fora	do	graneleiro.	
 Quando da colheita de cereais com grãos 
menores, como trigo, arroz, sorgo, deve-se colocar uma 
chapa	defletora	cega	na	peneira,	e	efetuar	o	fechamento	
da saída das impurezas, evitando desta maneira que os 
grãos sejam direcionados para fora do graneleiro (Figura 
95).

 O sistema possui três peneiras que são 
recomendadas para o seguinte uso:

Figura 92

Figura 93

Figura 94
Código Ø do Furo Cultura Indicada

60.05.762 15 mm Milho e Feijão

60.05.802 11,5 mm Soja

60.05.361 6,7 mm Sorgo, Trigo, Arroz

07 a 15 Cultura	com	baixo	grau	de	
umidade.

	 Para	 instalar	a	chapa	defletora	cega	na	peneira	
vibratória proceda da seguinte forma:
a)	Retire	 o	 defletor	 posicionado	abaixo	 da	peneira	 de	
limpeza	fina	(Figura	95);

b)	Encaixe	a	chapa	defletora	cega	acima	da	peneira	e	
prenda	com	os	parafusos;

c) Coloque a chapa de fechamento na abertura do 
graneleiro	 e	 prenda	 com	 os	 parafusos	 de	 fixação	
(Figura 95). 
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7.7-	Bica	de	Descarga:	
 A bica de descarga possui dois estágios, sendo 
o segundo acionado por sistema hidráulico, através do 
cilindro hidráulico “A”. Nas operações de colheita a bica 
de	descarga	do	segundo	estágio	deve	ficar	apoiada	sobre	
o apoio do condutor “B”.

7.6-Sistema de Acionamento da Descarga do 
Graneleiro:
 O acionamento de descarga do graneleiro 
possui um sistema de freio de travamento de correia de 
acionamento para evitar que a rosca de descarga seja 
acionada com a máquina em operação de colheita. 

 A regulagem é efetuado através do furo oblongo 
“A”	(Figura	96)	de	modo	que	a	correia	fique	travada	quando	
a alavanca de acionamento das roscas de descargas 
estiver e posição de descanso.

 A regulagem de tensão da correia de acionamento 
da rosca de descarga é efetuada através do esticador “B” 
(Figura 96 ).

Figura 96

 Toda vez que for efetuada a regulagem de tensão 
das correias da polia de acionamento, deve-se efetuar a 
regulagem do sistema de descarga do graneleiro (freios e 
alavanca).

Atenção:

Figura 95

Figura 97

Primeiro
 Estágio

Segundo 
Estágio

A
B

Antes de começar as operações de colheita, 
verifique	 se	 o	 sistema	 de	 acionamento	 da	 descarga	
do graneleiro esta desengatado. Mantenha o sistema 
desligado durante as operações de colheita e acione-o 
somente quando das operações de descarga do graneleiro.

Atenção:

7.8-	Montagem	da	Chapa	Cega	na	Caixa	do	Batedor:
	 Abaixo	 da	 caixa	 do	 batedor	 é	 montado	 como	
padrão do implemento uma peneira inferior que tem a 
função de eliminar impurezas mais pesadas que entram 
no sistema de trilhagem (terra, terrões, pedras pequenas, 
etc.). 
 Quando da colheita de grãos miúdos (trigo, sorgo, 
arroz) é necessário que seja montado uma tampa cega 
em substituição à peneira inferior, evitando desta maneira 
que os grãos sejam jogados para fora do implemento 
(Figura 98).

Figura 98
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7.9-	Montagem	da	Chapa	Cega	no	Fundo	do	Graneleiro:
	 No	fundo	do	graneleiro	fica	posicionado	o	conjunto	
da rosca transportadora para o condutor de saída, que é 
equipado com uma peneira para a vazão de impurezas.
Quando da colheita de grãos miúdos (trigo, sorgo, arroz) é 
necessário	que	seja	montado	uma	tampa	cega	abaixo	da	
peneira, evitando desta maneira que os grãos caiam do 
graneleiro (Figura 99).

Figura 100

PLATAFORMA MANTOVANI NA LINHA DE MILHO

EDISON RR 08-2010

Figura 101

8-PLATAFORMA	DE	MILHO:
 A Plataforma de Milho JM PM-2 (Figura 100), 
foi especialmente desenvolvida para ser acoplada à 
Colhedora de Cereais JM390 Jumil. Possui um chassi 
versátil, com estrutura reforçada, e de alta resistência, 
permitindo o acoplamento à JM390 através de engate 
rápido e sistema de acionamento por cardan. É fornecida 
no modelo padrão com espaçamento (Figura 101), de 80 
centímetros, permitindo a colheita de duas linhas de milho 
plantados nos espaçamentos de 75 a 90 centímetros.
 Opcionalmente pode ser fornecida com 
espaçamento de 50 cm, para a colheita de 45 a 55 cm, ou 
com espaçamento de 65 centímetros, para a colheita de 
60 a 70 cm.

Figura 99
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Figura 102

8.1- Sistema de Colheita e Trilhagem com Plataforma de Milho

8.2-	Linhas	Despigadoras:
 As linhas despigadoras são equipadas com (Figura 103):
1.	Mesa	de	fixação	da	caixa	de	transmissão,	dos	rolos	espigadores,	do	sistema	de	acionamento	das	correntes	de	
transmissão;		

2. Embreagem de discos de fricção na engrenagem de acionamento. Dispositivo que limita o torque da transmissão, 
evitando	a	sobrecarga	nos	componentes;

3.	Caixa	de	transmissão	compacta,	banhada	com	óleo	SAE	250,	composta	por	engrenagens,	coroas	e	pinhão,	bujão	
com	vareta	do	nível	de	óleo	e	bujão	de	drenagem;

4. Dois rolos espigadores, sendo que um gira no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, permitindo desta 
maneira	que	as	canas	de	milho	sejam	puxadas	para	fora	do	sistema	alimentador,	evitando	o	acúmulo	de	impurezas	
no sistema de trilhagem da colhedora. É equipado com bucha de bronze nas pontas dos rolos espigadores para 
acoplamento dos mancais dianteiros, permitindo sua substituição em caso de desgaste, evitando a substituição de 
todo o conjunto de rolos espigadores.

5.	Dois	mancais	fixadores	dianteiro	que	apóiam	os	rolos	espigadores,	permitindo	o	duplo	apoio	do	sistema	alimentador,	
garantindo	maior	resistência	aos	conjuntos;

6.	Guia	do	braço	tensor	e	esticadores	de	corrente;
7.	Correntes	recolhedoras	são	montadas	com	canecas	intercaladas	que	conduzem	as	espigas	para	a	rosca	sem	fim	
de	alimentação	do	rotor	axial;

8. Guias para alinhamento das correntes e apoio da carenagem central. Devem ser alinhadas com a corrente a uma 
distância	de	5	a	6	mm;

9. Guias aparadores que tem que tem a função de guiar os pés de milho, aparar as espigas para as correntes 
recolhedoras. Os guias são reguláveis e devem ser ajustadas de acordo com os diâmetros dos caules dos pés de 
milho,	saem	montados	de	fabrica	com	35	mm	de	abertura	frontal	e	40	mm	na	parte	traseira;

10.Na	parte	inferior	são	montadas	duas	facas	decepadoras	que	trabalham	próximas	aos	rolos	espigadores	(1	mm)	e	
tem a função de efetuar o corte de cipós e outras plantas daninhas da lavoura, evitar o acumulo de sujeira e facilitar 
a	colheita;

11.Braçadeiras	para	fixar	o	conjunto	ao	chassi	da	plataforma	permitindo	o	seu	deslocamento	para	a	regulagem	de	
espaçamentos.
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Figura 103

8.3-	Carenagem:
 A carenagem metálica (Figura 104) possui estrutura leve e resistente, é de fácil manutenção, alta durabilidade e 
de	excelente	versatilidade.	Possui	carenagem	lateral	direita	e	carenagem	lateral	esquerda	com	sistema	de	articulação	
da parte frontal, batentes, placas de lonas para manter as espigas sobre as correntes recolhedoras e ponteiras com 
regulagem de altura. O sistema permite o deslocamento da lateral esquerda e capô central no chassi permitindo a 
montagem com espaçamentos de 80, 65 e 50 cm.
 A carenagem central (Figura 105) foi projetada para montagem com espaçamento de 80 cm, permitindo a 
colheita de 75 a 90 cm, espaçamento de 65 cm para colheita de 60 a 70 cm e espaçamento de 50 cm para colheita de 
45 a 55 cm. Possui peças intercambiáveis para troca que conferem alta versatilidade ao produto. São dobráveis para 
trás,	o	que	facilita	o	transporte	e	armazenamento	(Figura	106).	É	fixado	integralmente	sobre	o	comprimento	da	corrente	
recolhedora,	evitando	o	acumulo	restos	culturais,	e	que	as	espigas	se	prendam	e	conseqüente	derrubada	das	plantas.	

Figura104
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8.4-	Rosca	Sem	Fim	(Caracol):
	 O	 sistema	 de	 acionamento	 da	 rosca	 sem	 fim	
(Figura 107) possui dispositivo de segurança, composto 
de embreagem de discos de fricção na engrenagem 
da	 rosca	 sem	 fim,	 dispositivo	 que	 limita	 o	 torque	 da	
transmissão de forma progressiva, evitando a sobrecarga 
nos	 componentes.	 Esse	 dispositivo	 é	 de	 baixo	 custo	
operacional	 e	 contribui	 significativamente	 para	 a	 alta	
durabilidade dos componentes, bem como para a redução 
de	perdas	na	 lavoura.	A	rosca	sem	fim	tem	a	função	de	
conduzir as espigas de milho colhida para o sistema de 
trilhagem da JM390. 

Figura106

PLATAFORMA MANTOVANI/JUMIL
FRIÇÇÃO E ROSCA SEM FIM

EDISON RR 06-2010
FRIÇÇÃO 

 ROSCA SEM FIM

Figura107

Antes de acoplar a plataforma de milho JM PM-2 
na	Colhedora	de	Cereais	JM390,	verifique	os	itens	de	pré	
operação	descritos	abaixo.

Atenção:

8.5-	Raspador	da	Rosca	Sem	Fim:
	 Na	 rosca	 sem	 fim	 possui	 um	 raspador	 “A”	
posicionado na boca de entrada da plataforma, que tem 
como objetivo de conduzir as espigas para o sistema de 
trilhagem da colhedora. Efetue vistorias regulares e faça o 
ajuste do raspador de forma que o mesmo trabalhe rente 
a chapa de engate (Figura 108).

Figura 108

A

8.6-	Regulagens	de	Pré	Operação	da	Plataforma	JM	
PM-2	Jumil:
 Antes de acoplar e iniciar o trabalho de colheita 
com a plataforma de milho JM PM-2 recomendamos que 
verifique	o	seguinte:

8.6.1- Nível de Óleo das Caixas de Transmissão:  
	 Para	verificar	o	nível	de	óleo	solte	o	bujão	com	
vareta (Figura 109 e 110), situado na parte superior da 
caixa	de	transmissão.	Alem	de	verificar	a	posição	do	óleo	
na	vareta,	confirme	também	se	o	óleo	esta	sobrepondo	o	
eixo	central	de	acionamento	da	transmissão.	Caso	tenha	
necessidade de complementar, utilize óleo SAE 250.
	 Cada	 caixa	 de	 transmissão	 utiliza	 3,5	 litros	 de	
óleo.

Figura 109
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8.6.2- Pontos de Lubrificação:	verifique	se	os	mancais	
estão	 lubrificados	 e	 se	 as	 correntes	 estão	 oleadas.	 O	
conjunto	 despigador	 possui	 dois	 pontos	 de	 lubrificação,	
posicionados na parte inferior dos mancais dianteiros de 
suporte aos rolos espigadores (Figuras 111 e 112). Para 
a	 lubrificação	 a	 plataforma	 deve	 estar	 virada	 a	 90º	 ou	
suspensa	 de	 forma	 que	 permita	 a	 lubrificação.	A	 graxa	
recomendada para o uso é NGLI-2.

8.6.3-Reapertar Porcas e Parafusos:	verifique	se	todas	
as porcas e parafusos estão devidamente apertadas. 

8.6.4- Alinhamento e Tensão das Correntes: verifique	
o	 alinhamento	 e	 a	 tensão	 das	 correntes.	 Para	 verificar	
o alinhamento utilize uma régua ou esquadro, apoiando 
nas	 duas	 extremidades	 das	 engrenagens.	 A	 tensão	
das correntes são efetuadas através de esticadores “A” 
(Figura 113 e 114).

8.7-	 Acoplamento	 da	 Plataforma:	 para efetuar o 
acoplamento, recomenda-se que a plataforma seja 
colocada em um local plano. Em seguida posicione o trator 
com a Colhedora JM390 acoplada, até que o engate rápido 
da	plataforma	se	encaixe	no	sistema	de	acoplamento	da	
JM390. Utilize os recursos do atuador hidráulico para o 
acoplamento. Depois de acoplada a plataforma no engate 
rápido,	fixe	a	plataforma	na	colhedora	nos	quatro	pontos	
indicados na Figura 115 e 116. 

Figura 111

Figura 113

A

Figura 114
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Figura 115

Figura 116

Figura 117

 Depois de efetuado o acoplamento da plataforma 
de	 milho,	 instale	 o	 cardan	 no	 eixo	 de	 transmissão	 da	
colhedora (Figura 117). O cardan saí de fabrica com 
o comprimento do tubo e da haste ajustados para o 
acoplamento. Quando da montagem do cardan no sistema 
de	acionamento	da	colhedora	e	plataforma,	verifique	se	
há folga entre o tubo e a haste do cardan, evitando que se 
toquem. 

8.8-	 Operação:	 a plataforma de milho JM PM-2 Jumil 
saí de fábrica montada com espaçamento de 80 cm, 
permitindo a colheita de milho com espaçamentos de 75 a 
90 cm. Antes de iniciar a colheita é importante que efetue 
algumas regulagens de acordo com a espessura dos 
colmos do milho, tamanho das espigas, altura das plantas 
e espaçamentos entre linhas. Observe as recomendações 
a seguir:

8.8.1- Ajuste do Aparador: os guias aparadores tem a 
função conduzir os colmos do pé de milho para os rolos 
espigadores, permitir que as espigas sejam aparadas 
e conduzidas para as correntes recolhedoras. Saem 
de fabrica com 35 mm na abertura frontal e 40 mm da 
parte traseira. Para efetuar o ajuste proceda da seguinte 
maneira:
a)	Afrouxe	os	parafusos	de	fixação	do	aparador	/	guia	da	
corrente	“A”	(figura	118),	sem	retirá-los;

b)	Afrouxe	 os	 parafusos	 de	 fixação	 do	 guia	 do	 braço	
tensor	“B”	(figura	118),	sem	retirá-los;

c)  Ajuste o aparador de acordo com o diâmetro dos 
colmos	de	milho,	considerando	que	devem	ficar	com	
a folga em relação aos colmos de 5 mm na parte 
frontal e 10 mm parte traseira. Mantenha os guias da 
corrente	alinhados	com	a	corrente	recolhedora;

d)	Reaperte	os	parafusos	de	fixação	do	aparador	/	guia	
da corrente e do guia do braço tensor. Ajuste a tensão 
da corrente caso necessário.  

Figura 118

B

A

8.8.2- Ajuste do Facão de Corte: os facões de corte 
(Figura	 119)	 ficam	 posicionados	 na	 parte	 inferior	 da	
unidade despigadoras, tendo a função de evitar que ervas 
daninhas, cipós, capins, e outros restos culturais enrolem 
nos rolos despigadores. Para efetuar o ajuste gire os rolos 
despigadores	e	verifique	se	as	aletas	dos	mesmos	estão	
girando livremente com cerca de 1 mm dos facões de 
corte. Caso haja necessidade de regulagens proceda da 
seguinte maneira:
a)	 Afrouxe	 os	 parafusos	 de	 fixação	 dos	 facões	 “A”	
(Figura	119),	sem	retirá-los;

b) Ajuste os facões de forma que as aletas dos rolos 
despigadores girem livremente, tendo uma folga entre 
ambos	de	1	mm;

c)		Reaperte	os	parafusos	de	fixação	dos	facões.
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8.8.3- Ajuste das Canecas da Corrente Recolhedora:
 As correntes recolhedoras possuem canecas 
intercaladas  (Figura 121) que tem a função de conduzira 
as	espigas	de	milho	para	a	rosca	sem	fim	da	plataforma.	
As canecas saem montadas de fábrica espaçadas entre 
si a 335 mm (Figura 120), posicionadas de maneira 
intercaladas entre uma corrente e a outra. 

 No caso de colheita de milho muito seco, as 
canecas de uma corrente devem ser posicionadas mais 
próximas	as	canecas	da	outra	corrente	(Figura	122).	Esta	
montagem	permite	que	as	espigas	sejam	puxadas	para	
rosca	sem	fim	mais	rapidamente,	evitando	que	as	espigas	
debulhem ou caiam fora do sistema alimentador. Para 
efetuar a regulagem de posicionamento das canecas das 
correntes, proceda da seguinte maneira:

a) Escolha uma das correntes recolhedoras para efetuar 
a	regulagem	de	posicionamento	das	canecas;

b) Solte as porcas e contra porcas do esticador da 
corrente,	de	forma	que	a	corrente	fique	livre	para	um	
novo	posicionamento;

c) Coloque a corrente nas engrenagens de forma que as 
canecas	fiquem	posicionadas	próximas	ou	paralelas	
uma	da	outra.	(Figura	122);

d)	Tensione	as	correntes	e	verifique	a	necessidade	de	
ajuste dos guias da corrente.

Figura 121

Colheita Padrão

Figura 119

1mm

A
1mm

AJUSTE DAS FACAS
DE CORTE PLATAFORMA

MANTOVANI

EDISON RR 06-2010

Figura 122

Colheita Milho Muito Seco

AJUSTE CANECAS CORRENTE NORMAL

EDISON RR 06-2010 Figura 120

Espaçamento entre Canecas

335 mm

8.8.4- Ajuste dos Guias das Correntes Recolhedoras:
 É fundamental que seja observado se os guias 
das correntes recolhedoras estejam alinhados, pois caso 
contrário provocará o desgaste das chapas guias e do 
mancal do guia tensor. 
 As correntes recolhedoras devem trabalhar 
esticadas e a uma distancia de 5 mm dos guias (Figura 
123). Após o tensionamento das correntes, efetue o 
alinhamento dos guias da seguinte maneira:

a)	Afrouxe	os	parafusos	de	fixação	dos	guias	da	corrente	
“A”	(Figura	123),	sem	soltá-los;

b)	Afrouxe	os	parafusos	de	fixação	do	mancal	do	guia	
tensor	“B”	(Figura	123),	sem	soltá-los;
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c) Movimente os guias da corrente e o mancal do guia 
tensor	de	forma	que	fiquem	com	uma	distância	de	5	
mm	dos	guias	(Figura	124);

d)	 Reaperte	 os	 parafusos	 de	 fixação,	 e	 verifique	 a	
necessidade de tensionar a corrente.

Figura 125

Figura 123

A

B

5 mm

GUIAS DA CORRENTE PLATAFORMA MANTOVANI

EDISON RR 06-2010Figura 124

Os guias das correntes além de permitir o 
alinhamento das correntes, evita que restos culturais 
venham enroscar nas mesmas, como também servem 
para o apoio da chapa do capô da carenagem da 
plataforma.	Quando	da	montagem	verifique	se	os	capôs	
estão devidamente apoiados nos guias das correntes 
recolhedoras.

Atenção:

Havendo um desgaste do mancal do guia tensor 
(Figura 125), provocado pelo atrito da corrente, efetue a 
inversão do posicionamento dos mesmos. Para isso retire 
os mancais e monte o mancal direito no local que estava 
o mancal esquerdo e vice e verso. Havendo o desgaste 
dos dois lados deve-se efetuar a substituição do mancal 
do guia tensor.

Atenção:

8.8.5- Ajuste da Tensão das Correntes Recolhedoras:
 É recomendado que efetue revisões diárias 
na tensão das correntes recolhedoras, evitando que as 
mesmas	fiquem	pouco	tensionadas,	 fazendo	com	que	a	
corrente pule nas engrenagens.
 Para efetuar a regulagem da tensão da corrente 
solte a porca e contraporca “A” (Figura 126) e efetue a 
tensão desejada. Após a corrente estar tensionada, 
verifique	a	necessidade	de	efetuar	a	regulagem	do	mancal	
e chapas do guia da corrente.

8.8.6- Ajuste da Fricção: a plataforma de milho JM PM-2 
Jumil, possui uma fricção para cada linha despigadora 
(Figura 127) e uma fricção na engrenagem de acionamento 
da	rosca	sem	fim	(Figura	128).	O	sistema	de	embreagem	
de discos de fricção tem a função de limitar o torque da 
transmissão, evitando a sobrecarga nos componentes. 

Figura 126

A

Figura 127



66

JM390MANUAL DE INSTRUÇÕES

Figura 129

Figura 128

 São compostas por mancal de alojamento, dois 
discos	de	fricção	que	envolvem	a	engrenagem,	flange	da	
fricção, pinos das molas prato, mancal de alojamento das 
molas, molas prato, arruela trava e porca de travamento 
(Figuras 129 e 130). O torque de aperto é de 25kg.

Figura 130

Figura 131

 São compostas por mancal de alojamento, dois 
discos	de	fricção	que	envolvem	a	engrenagem,	flange	da	
fricção, pinos das molas prato, mancal de alojamento das 
molas, molas prato, arruela trava e porca de travamento 
(Figura 130). O torque de aperto é de 25kg.

 Deve ser observado os seguintes pontos nas 
fricções:
a)	 Verifique	 se	 a	 folga	 entre	 o	 mancal	 e	 a	 flange	 da	

fricção estão com uma folga de 0,05 mm - cinco 
décimos de mm (Figuras 131 e 132). Para isso utilize 
um espaçador. 

Atenção: o aperto deve ser por igual evitando que um 
lado	fique	com	mais	folga	que	o	outro.

b) Ao montar as molas pratos, coloque primeiramente 
uma das molas na posição indicada no mancal “A” 
– Figura 133, posicione-as demais no pinos guias  
conforme	“B”	figura	133	.	Verifique	se	as	molas	prato	
estão	planificadas,	isso	é,	perderam	a	pressão.	Caso	
estejam sem a pressão deve trocar todas as molas 
prato.

c)	 Verifique	 se	 há	 curso	 da	 rosca	 do	 mancal	 de	
alojamento, se não houver e a fricção continuar 
patinando, deve efetuar a troca do disco da fricção. 
Observe também que os discos de fricção não podem 
ter um desgaste inferior a 3 mm (Figura 134).

0,05 mm

ANEL

ENGRENAGEM

DISCO
FRIÇÃO

CUBO

EDISON RR 06-2010

DISTÂNCIA ENTRE ANEL E DISCO DE FRIÇÃO PLATAFORMA MANTOVANI / JUMIL

Figura 132

POSIÇÃO DAS
MOLAS PRATO
PLATAFORMA
MANTOVANI

EDISON RR 08-2010
Figura 133

A

B B
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8.8.7- Ajuste da Rosca Sem Fim: a	 rosca	 sem	 fim	
deve	 ficar	 com	 uma	 folga	 de	 10	 mm	 da	 chapa	 do	
chassi, permitindo desta maneira que as espigas sejam 
conduzidas para o sistema de trilhagem da colhedora 
JM390 (Figura 135).
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DISCO
DA FRICÇÃO

3 mm

3 mm Edison RR 08-2010

PLATAFORMA
MANTOVANI

Figura 134

10 mm

EDISON RR 06-2010

REGULAGEM ROSCA SEM FIM
PLATAFORMA MANTOVANI

10 mm

ROSCA
SEM FIM

Figura 135
 A regulagem é efetuada através dos mancais 
laterais	que	fixam	o	eixo	da	rosca	sem	fim.	Tanto	o	chassi	
quanto no suporte do mancal possuem furos oblongos que 
permitem a regulagem que deve ser efetuada da seguinte 
maneira:

a)	Afrouxe	os	parafusos	“A”	(Figura	136)	que	fixam	os	
mancais	 da	 rosca	 sem	 fim,	 posicionados	 nas	 duas	
laterais	do	chassi	da	plataforma,	sem	retirá-los;

b)	 Ajuste	 o	 mancal	 para	 baixo	 ou	 para	 os	 lados,	
apertando os parafusos novamente. É importante 
que	seja	mantido	o	alinhamento	da	rosca	sem	fim	em	
relação a chapa do chassi.

Figura 136

A

8.8.8- Regulagem de Posicionamento da Plataforma 
na Colheita: a plataforma de milho JM PM-2 Jumil, deve 
trabalhar posicionada a mais ou menos 10 centímetros 
abaixo	 da	 espiga	 de	 milho,	 permitindo	 desta	 maneira	
que	não	 seja	 puxado	 impurezas	 pelo	 rolo	 despigador	 e	
correntes recolhedoras (Figura 137).
 Em condições normais de colheita os bicos 
laterais e central da carenagem devem estar posicionados 
paralelos ao solo (Figura 137), para isso deve ser efetuado 
a regulagem do guia do batente “A” de forma que o mesmo 
fique	apoiado	no	amortecedor	da	blindagem.

10 CM

PARALELO
AO SOLO

REGULAGEM DE POSICIONAMENTO
DA PLATAFORMA MANTOVANI

DETALHE  A

Figura 137

Figura 138

EDISON RR 06-2010

REGULAGEM DE POSICIONAMENTO
DETALHE  A  EM PERSPECTIVA DA

DA PLATAFORMA MANTOVANI

Figura 139
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 Em condições desfavoráveis onde a colheita é 
efetuada em área que tenha muitos pés de milho tombados 
e caídos, deve-se posicionar a plataforma de milho 
próximo	 ao	 solo,	 a	 uma	altura	 que	 não	 venha	 provocar	
o contato dos bicos e sistema alimentador com tocos, 
cupins e outros restos de cultura da lavoura. Em seguida 
efetue a regulagem das ponteiras das carenagens (Figura 
140) da seguinte forma:
 Utilize uma régua para efetuar o posicionamento 
da	 ponteira	 de	 forma	 que	 fique	 paralela	 ao	 conjunto	
despigador.

a) Posicione uma régua paralela à base do despigador, 
mais	ou	menos	12	cm;

b)	Afrouxe	o	parafuso	de	fixação	da	ponteira;
c) Movimente o parapeito da ponteira de forma que o 

mesmo posicione a ponteira para o solo, até e toque 
na	régua;

d)	A	seguir	aperte	o	parafuso	de	fixação	da	ponteira;
e) Faça o mesmo procedimento nas três ponteiras.

Atenção: evite que os conjuntos despigadores toque no 
solo.

Figura 140

8.8.9- Condições Desfavoráveis na Colheita:  é 
recomendado na cultura de milho, que seja tomado 
medidas preventivas para a eliminação de pragas 
vegetais, aumentando a qualidade da colheita. Mesmo 
em condições normais de colheita encontra-se condições 
desfavoráveis que devem ser observadas antes de iniciar 
a colheita, devendo para isso efetuar uma análise da 
área	a	ser	colhida	e	identificar	estas	condições.	Deve-se	
proceder da seguinte maneira quando ocorrer condições 
adversas	citadas	abaixo.

8.8.9.1- Lavoura Suja: quando a lavoura de milho 
apresentar cipós e outras pragas vegetais, deve manter 
a rotação do trator a 540 rpm, e aumentar a velocidade 
de deslocamento do trator, evitando desta maneira que as 
pragas venham enrolar nos rolos despigadores e travar o 
sistema alimentador.

8.8.9.2- Pés de Milho Tombados:
Efetue a regulagem das ponteiras da carenagem da 
plataforma.

8.8.9.3- Milho Demasiadamente Seco:
Efetue o alinhamento das canecas das correntes 
recolhedoras.

Havendo o travamento dos rolos despigadores 
ou das correntes recolhedoras, deve parar imediatamente 
o trator, desligar a tomada de força, desligar o trator e 
retirar a chave da ignição. Quando todos os componentes 
móveis estiverem parados, efetue o desbloqueio do 
sistema, retirando todas as impurezas de forma que girem 
livremente.
Ligue o trator em seguida e acione a tomada de potência, 
inicie novamente a operação de colheita.

Atenção:

Os	 Defletores	 da	 carenagem	 “A”	 (Figura	 143),	
tem a função de reter as espigas de milho, conduzindo-as 
para	as	correntes	 recolhedoras	e	 rosca	sem	fim.	Porém	
quando da colheita em áreas que tem muitos pés de milho 
caídos ou situações que o milho esta demasiadamente 
seco, recomendamos que seja retirados, facilitando desta 
maneira	a	condução	das	espigas	para	a	rosca	sem	fim.
Ligue o trator em seguida e acione a tomada de potência, 
inicie novamente a operação de colheita.

Atenção:

Figura 143

A

Figura 141

Figura 142
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8.9- Regulagens de Espaçamentos: como já citamos 
anteriormente, a plataforma de milho JM PM-2, sai 
de fabrica montada para colheita de 80 centímetros, 
permitindo a colheita com espaçamentos de 75 a 90 cm. 
O sistema possui ainda outras duas opções de regulagem 
para colheita de 50 cm que efetua a colheita de 45 a 55 
cm, e montagem com 65 cm que efetua a colheita com 
espaçamentos de 60 a 70 cm.  Os kits com os componentes 
para a troca de espaçamentos é fornecida como opcional.
a)	Kit	para	troca	de	espaçamento	de	80	cm	para	65	cm;
b)	Kit	para	troca	de	espaçamento	de	80	cm	para	50	cm;
c)	Kit	para	troca	de	espaçamento	de	65	para	50	cm;
d)	Kit	para	troca	de	espaçamento	de	50	para	65	cm;
e) Kit para troca de espaçamento de 50 ou 65 cm para 

80 cm.
Nota: vide no catálogo de peças os componentes de cada 
um dos kits descritos acima. 

8.9.1- Troca de Espaçamentos: proceda da seguinte 
forma para a troca de espaçamentos:

a) Coloque a plataforma sobre um cavalete, apoiando 
a	parte	traseira	a	ponta	das	unidades	despigadoras;

b) Desmonte a lateral esquerda “A” - Figura 144 (visto 
por trás do implemento), para isso, retire o contrapino 
“A” e o pino de articulação “B” situados na parte 
traseira da lateral esquerda (Figura 145) .

c) Em seguida retire a trava de aço “A” do pino de 
fixação	 “B”	 (Figura	 146)	 que	 fixa	 a	 parte	 inferior	 da	
lateral esquerda na unidade recolhedora.

d) Finalmente solte os dois parafusos “A” (Figura 147) 
que	fixam	a	lateral	esquerda	no	chassi	da	plataforma	
e em seguida retire a lateral esquerda “B” (Figura 148)

Figura 144

A

Figura 147

A
A

Figura 148

B

Figura 145

A

B

Figura 146

A

B

e) Na sequência retire o capo central “A” (Figura 149) da 
plataforma, solte o contrapino e os pinos “B” (Figura 
150), em seguida solte a trava de aço e retire o pino 
trava	 “C”	 (Figura	 151)	 que	 fixa	 o	 capo	 central	 na	
unidade recolhedora.

Figura 149

A
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f) Em seguida solte e retire os parafusos e espaçador 
dianteiro central do capô “A” (Figuras 152 e 153), 
posteriormente solte e retire os parafusos e o 
espaçador	 traseiro	“B”	 (Figura	154),	finalmente	solte	
os parafusos da chapa de proteção da fricção / 
transmissão	“C”	(Figuras	155);

Figura 152
A

Figura 150

B

B

Figura 153

A

Figura 154

B

Figura 155

C

Figura 151

C

g)	Solte	os	parafusos	que	fixam	os	revolveres	“A”	e	“B”	
(Figura 156 e 157) da unidade recolhedora esquerda 
e direita, e retire-os a seguir.

Figura 156

A
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h) Retire a chapa de proteção da fricção / transmissão 
“A”	(Figura	158);

i) Solte e retire o esticador de corrente “B” (Figura 159) do 
sistema	de	acionamento	das	unidades	despigadoras;

j) Retire a emenda da corrente “C” (Figura 160) de 
acionamento da unidade despigadora e solte a 
corrente	“D”	(Figura	161);

k)		Solte	os	parafusos	“A”	que	fixam	a	régua	superior	e	
retire-a	(Figura	162	e	163);

l) Solte o revolver esquerdo “B” da unidade despigadora 
esquerda (Figura 164).

Figura 159

B

Figura 158

A

Figura 160

C

Figura 161

D

Figura 162

A

Figura 157

A

B

Figura 163

A

Figura 164

B
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Figura 167

Figura 166
Apoio

Figura 168

B

Figura 165

A

m)	Solte	as	duas	braçadeiras	“A”	que	fixam	a	unidade	
despigadoras	(Figura	165);

Atenção: coloque um apoio da frente da unidade 
despigadora, para que a mesma não caia.

n) Meça o espaçamento que pretende usar, em 
seguida movimente a unidade despigadora para o 
espaçamento	desejado	(Figura	166	e	167);

o)	Solte	o	parafuso	da	engrenagem	do	eixo	sextavado	
“B” e efetue o alinhamento das engrenagens motora e 
movida (Figura 168).

 Em seguida efetue o procedimento de montagem 
das partes, conforme a seguir:
a)	Monte	a	régua	superior	“A”	(Figura	169);
Atenção: ao montar a régua superior, pode ocorrer de 
necessitar de fazer novas furações para coincidir os 
furos com o chassi da plataforma. Efetue a vedação 
dos furos abertos e não utilizados para evitar o 
vazamento de grãos na colheita.

b)	Aperte	os	parafusos	das	braçadeiras	“B”	que	fixam	as	
unidades	despigadoras	(Figura	170);

c)  Coloque a corrente “C” de acionamento das unidades 
despigadoras	(Figura	171);

d) Instale o esticador e o tensionador da corrente “D” 
(Figura	172);

e) Monte a chapa de proteção da fricção / transmissão 
“E” de acordo com o modelo de cada espaçamento 
(Figura	173);
Atenção:	existem	três	modelos	da	chapa	espaçadora	
para os espaçamentos de 80 cm, 65 cm e 50 cm.

f) Monte o separador traseiro “F” de acordo com o 
modelo	de	cada	espaçamento	(Figura	174);
Atenção:	existem	três	modelos	de	separador	traseiro	
para os espaçamentos de 80 cm, 65 cm e 50 cm.

g) Monte o revolver esquerdo “G” na lateral esquerda 
(Figura	175);

h) Monte a chapa de fechamento “H” na lateral esquerda 
(Figura	176);
Atenção: Possui dois modelos da chapa de 
fechamento, sendo um para espaçamento de 50 cm e 
outra para espaçamento de 65 cm. No espaçamento 
de 80 cm não utiliza a chapa de fechamento.

i) Instale a lateral esquerda “I”, colocando primeiramente 
o pino de articulação e depois travando com o 
contrapino	“J”	(Figura	177	e	178);

j) A seguir trave a parte inferior da lateral esquerda, com 
o	pino	trava	e	trava	de	aço	“K”	(Figura	179);

k)	Fixe	os	parafusos	“L”	que	prendem	a	lateral	esquerda	
ao	conjunto	espigador	(Figura	180);

l) Monte o espaçador dianteiro central “M”. 
Atenção:	 Existem	 três	 modelos	 de	 separadores,	
sendo para os espaçamento de 80, 65 e 50cm (Figura 
181).

Figura 169

A
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Figura 170

B

Figura 171

C

Figura 172

D

Figura 173

E

Figura 174

F

Figura 176

Figura 177

Figura 175

G

H

I
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Figura 179

K

Figura 180

L

Figura 181

M

Figura 178

J

8.9.2- Alteração de Espaçamento do Capô Central:
Considerando que a colhedora esta com o espaçamento 
de 80 cm, e deseja efetuar a alteração de espaçamento 
para 65 ou 50 cm, proceda conforme instruções a seguir 
para alterar a carenagem do capô central:

a) Coloque o capô central sobre uma bancada com o 
bico	frontal	escamoteado	(Figura	182);

b)	Solte	os	parafusos	que	fixam	o	parapeito	(Figura	183)	
na	ponteira	do	bico	central	(Figura	184)	e	retire-as;

c)	Retire	os	dois	batentes	do	bico	central	(Figura	185);

Figura 182

Figura 183

Figura 185

Figura 184
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d)	Solte	o	contrapino	que	fixa	o	eixo	de	articulação	do	
bico	central	(Figura	186);

e)	Retire	o	eixo	de	articulação	do	bico	central	 (Figura	
187);

f)	Retire	o	bico	central	do	capô	central	(Figura	188);
g) Vire o corpo do capô central para cima e retire os 
batentes	de	borracha	do	capô	central	(Figura	189);

Figura 186

Figura 187

Figura 189

Figura 188 Figura 192

Figura 193

Figura 190

Figura 191

h) Solte os parafusos e retire a trava horizontal dianteira 
do	capô	central	(Figura	190);

i) Retire o reforço interno horizontal (Figura 191). Com 
um alicate de pressão trave a carenagem do capô e 
o reforço interno horizontal para retirar o reforço, as 
dobradiças	e	calços	(Figura	192,	193	e	194);	
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Figura 194

Figura 195

Figura 197

Figura 196

j)	Vire	 o	 capô	 central	 e	 solte	 os	 parafusos	 que	 fixam	
a carenagem central direita e esquerda e retire-as 
(Figura	195	e	196);

k)		Desmonte	o	amortecedor	do	bico	central	(Figura	197);
l)	Pegue	 a	 fita	 central	 (para	 espaçamento	 de	 65	 ou	
50	cm)	e	coloque	sobre	a	mesa,	e	fixe	a	carenagem	
direita	e	esquerda	do	capô	central	(Figura	198);

Figura 198

Figura 200

Figura 201

Figura 199

m)	Monte	a	trava	horizontal	dianteira	do	capô.	Existem	
três modelos, uma para espaçamento - 80, 65 e 50 cm 
(Figura	199);

n) Monte a dobradiça menor (Figura 200) e 
posteriormente suporte da dobradiça (Figura 201) no 
capô	central;

o) A seguir monte as dobradiças na parte traseira do 
capô	(Figura	202);
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Figura 203

Figura 204

Figura 202

p) Meça o espaçamento em pelo menos dois pontos 
da carenagem para garantir as medidas (Figura 203 
e	204)	e	efetue	ajustes	na	carenagem	para	que	fique	
com as medidas: 

a.	Espaçamento	de	50	cm	–	medida	390mm;
b.	Espaçamento	de	65	cm	–	medida	540mm;
c. Espaçamento de 80 cm – medida 690mm.
q) Monte os batentes de borracha na parte frontal do 
capô	(Figura	205);

r) Monte o amortecedor do bico central no capô (Figura 
206);

Figura 205

Figura 206

Ao efetuar a montagem do capô central sobre os 
conjuntos	despigadores	da	plataforma	de	milho,	verifique	
se a parte inferior do capô esta apoiando sobre as 
corrediças da plataforma.

Atenção:

Figura 207

8.9.3- Alteração do Espaçamento do Bico do Capô 
Central: existem	três	tipos	de	bicos	do	capô	central,	sendo	
um para o espaçamento de 80 cm - padrão de montagem  
(Figura 207), um para o espaçamento de 65 cm (Figura 
208) e um para o espaçamento de 50 cm (Figura 209), 
porém, alguns itens são utilizados quando da troca de 
espaçamentos.
	 Verifique	o	catálogo	de	peças	a	relação	dos	kits	
para troca de espaçamentos.
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Figura 210

Figura 211

Figura 209
8.9.3.1- Alterar o Espaçamento do Bico Central:
 Caso tenha que efetuar a alteração no 
espaçamento do bico central de 65 para 50 cm e vice 
versa, proceda da seguinte forma:

a) Solte o parapeito do bico central (Figura 210) e em 
seguida	a	ponteira	do	bico	central	(Figura	211);

b) Retire os batentes “A”, o suporte da dobradiça “B”, a 
dobradiça	menor	“C”	e	o	guia	do	fixador	dos	batentes	
“D”(Figura	212);

c)	Solte	 os	parafusos	de	 fixação	das	 laterais	 direita	 e	
esquerda do bico central e retire a junção do bico 
central “A” (Figura 213). Em seguida monte a nova 
junção “A” (Figura 213) no espaçamento desejado, 
lembrando	 que	 existe	 três	 tipos	 de	 junções,	 sendo	
uma	para	cada	espaçamento	80,	65	e	50	cm;

d)	A	seguir	monte	o	guia	fixador	dos	batentes	“D”	(Figura	
212),	 que	 também	 existem	 três	 tamanhos	 para	 os	
espaçamentos de 80, 65 e 50 centímetros. 

e)	Fixe	a	dobradiça	menor	“E”	(Figura	212)	e	o	suporte	
da dobradiça “B” (Figura 212), e na sequência monte 
os batentes “A” (Figura 212) e o bico central (Figura 
211). Figura 213

E

A

Figura 212

B

C

D

Figura 208
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8.10- Montagem do Capô Central na Plataforma:
 Após efetuadas montagens do capô central e do 
bico central do capô no espaçamento desejado, efetue 
a montagem dos conjuntos na plataforma da seguinte 
maneira:

a) Coloque o capô central sobre os conjuntos 
espigadores	(Figura	214);

b)	 Fixe	 os	 pinos	 das	 dobradiças	 traseiras	 com	 os	
contrapinos	(Figura	215);

c)		 Coloque	 o	 pino	 de	 fixação	 do	 capô	 para	 travar	 no	
espaçador	dianteiro	central	e	fixe	com	a	trava	de	aço	
“R”	(Figura	216);

d)	Acople	o	bico	central	“A”	no	capô	central	(Figura	217);
e) Coloque o pino de articulação do bico central na 
dobradiça	e	fixe	o	contrapino	(Figura	218);

f) Observe que o capô central para espaçamentos de 65 
e	50	cm	fica	menor	que	as	laterais	da	plataforma	e	no	
espaçamento	de	80	cm	fica	no	mesmo	comprimento	
das laterais (Figura 219 e 220).

Figura 214

Figura 215

Figura 216

Figura 218

Figura 217

A

Figura 219
Bico Central – 50 e 65 cm          

Figura 220
Bico Central – 80 cm          
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9-PLATAFORMA	 DE	 CEREIAS:	 a Plataforma Cereais 
(Figura 221) foi especialmente desenvolvida para a 
colheita de soja, trigo, arroz e feijão preto. Possui uma 
largura de trabalho de 2,00 metros, com barra de navalha 
que efetua 540 cortes por minuto, molinete com rotação 
proporcional à barra de corte com regulagens de altura, 
distancia da barra de corte e ângulos dos dedos catadores, 
possibilitando uma alimentação uniforme e continua ao 
sistema	de	trilhagem	axial	da	JM390.

9.1-	 Acoplamento	 da	 Plataforma	 de	 Cereais:	 o 
acoplamento é efetuado através do engate rápido “A” 
que	encaixa	a	plataforma	ao	cone	de	entrada	do	sistema	
batedor	 axial.	 Após	 o	 encaixe	 da	 plataforma	 fixe	 a	
plataforma ao cone de entrada através dos parafusos “B” 
(Figura 222). 

Figura 221

9.2-	Sistema	de	Colheita	e	Trilhagem	com	Plataforma	de	Cereais:

Figura 223

Para o uso da JM390 com plataforma de cereais é necessário que o trator esteja equipado com comando 
hidráulico triplo, sendo uma saída para acionamento da plataforma, uma saída para acionamento do atuador de altura 
da plataforma e uma saída para o tubo de descarga do graneleiro.
	 Opcionalmente	pode	possuir	duas	saídas,	devendo	neste	caso	utilizar	uma	válvula	direcionadora	de	fluxo	de	
óleo que deve acionar o atuador e o tubo de descarga do graneleiro.

Atenção:

ENGATE PLATAFORMA
NOVA DE GRÃOS NA
JM 390

EDISON RR 08-2010Figura 222
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Quando da colheita de sorgo, recomendamos que seja montado os aparadores nas laterais e na parte traseira 
da plataforma de cereais. Os aparadores acompanham o implemento e tem a função de evitar que os cachos de sorgo 
caiam fora do sistema alimentador da plataforma.

Importante:

Quando da colheita de grãos miúdos (trigo, sorgo, arroz) deve obrigatoriamente utilizar a chapa cega no fundo 
da plataforma, para evitar que os grãos passem pela peneira e caiam fora da plataforma.

Importante:

Quando	da	colheita	de	feijão	preto	e	soja,	deve-se	retirar	a	chapa	cega	que	fica	posicionada	abaixo	da	peneira	
que vai na parte inferior da plataforma. O uso do sistema somente com a peneira (sem a chapa cega) permite que a 
terra	ou	outras	impurezas	caiam	antes	de	entrar	no	sistema	de	trilhagem	do	batedor	axial.

Atenção:

9.3-	Regulagens	da	Plataforma	de	Cereais:

9.3.1-	Molinete:	o molinete sai regulado de fabrica com 
a	 rotação	 de	 aproximadamente	 27	 rpm.	 Para	 aumentar	
a rotação, de acordo com a necessidade da lavoura que 
esta sendo colhida, deve substituir a polia de Ø 370 mm 
(Figura 224) pela polia de Ø 440 mm que acompanha 
a plataforma, diminuindo desta maneira a rotação do 
molinete para 20 rpm.

9.3.2-	Regulagem	da	Altura	de	Trabalho	do	Molinete:
 A barra de regulagem de altura de trabalho do 
molinete possui vários pontos de regulagem e um pino com 
mola	de	pressão	que	fixa	a	barra	na	altura	desejada.	Para	
adequar a altura de trabalho do molinete à cultura a ser 
colhida, solte o pino (Figura 225) e reposicione o molinete 
de	acordo	 com	a	 altura	 desejada,	 fixando	novamente	 o	
pino na posição de travamento.

Figura 224

Figura 225

9.3.3-	Posicionamento	do	Molinete:
	 A	 barra	 superior	 de	 fixação	 do	 molinete	 possui	
vários pontos de regulagem de posicionamento. Para 
efetuar a regulagem de posicionamento do molinete, solte 
o parafuso (Figura 226) e posicione na distancia adequada 
à cultura a ser colhida.
 Esta regulagem permite uma alimentação maior 
ou menor da plataforma de cereais.
A regulagem de posicionamento é efetuada a cada 45 
mm,	com	curso	máximo	de	270	mm.

9.3.4-	Ângulo	de	Trabalho	dos	Dedos	Alimentadores:
 Para efetuar a regulagem do ângulo de trabalho 
dos dedos alimentadores do molinete, solte os parafusos 
(Figura 227) e movimente o guia do molinete no sentido 
horário para aumentar o ângulo de trabalho ou no sentido 
anti-horario	 para	 diminuir	 o	 ângulo	 de	 trabalho.	 Fixe	 os	
parafusos novamente após o posicionamento desejado.

Figura 226
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9.3.5- Cilindro Hidráulico de Acionamento da 
Plataforma:	 o pistão de acionamento da plataforma 
(Figura 228) permite o movimento do ângulo de trabalho 
de acordo com o terreno. É acionado pelo comando 
hidráulico do trator.

9.3.6-	 Trava	 da	 Plataforma:	 a trava da plataforma de 
cereais (Figura 229) é utilizada:

a) Na colheita em terrenos planos, que não há 
necessidade	 de	 ficar	 movimentando	 o	 ângulo	 da	
plataforma.

b) No transporte da plataforma acoplada à JM390, 
evitando desta maneira a sobrecarga no pistão.

Figura 228

Figura 229

A altura de trabalho da plataforma é efetuada 
através do comando hidráulico do atuador.

Importante:

Para o uso da trava, deve-se retirar o pistão. Para 
isso	 solte	 os	 contrapinos	 que	 fixam	os	 pinos,	 retirando-
os e em seguida retire o pistão, montando em seguida a 
trava da plataforma.

Importante:

Atenção:
Toda vez que for efetuar 

o transporte do implemento 
equipado com plataforma 
de cereais de uma área 
para outra, retire o cilindro 
hidráulico e coloque a trava de 
segurança para o transporte. 

Figura 227

9.4-	Regulagem	da	Tensão	das	Correias	da	Plataforma:
 A plataforma de cereais possui três correias 
de acionamento posicionadas no lado esquerdo da 
plataforma, visto por traz do implemento (Figura 230).
a)	Aciona	o	conjunto	do	redutor	da	barra	de	corte;
b)	Aciona	as	polias	de	acionamento	do	molinete;
c)  Aciona a polia de rotação do molinete.

 A tensão das correias de acionamento das polias 
do molinete “A” (Figura 231) são efetuadas através da 
manivela de regulagem “B” e haste da polia “C” que 
permitem a regulagem da altura da polia de acordo com a 
polia utilizada.

Figura 230
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 A regulagem da tensão da correia que aciona o 
conjunto de redutor da barra de corte é efetuada através 
de um conjunto de esticador que possui mola de pressão 
e uma agulha com porcas de travamento (Figura 232).

9.5-	Regulagem	da	Tensão	da	Corrente:
 No lado direito da plataforma de cereais (visto por 
traz do implemento), esta posicionado as engrenagens de 
acionamento da rosca alimentadora. A tensão da corrente 
é efetuada através do esticador (Figura 233).

Figura 232

Figura 233
Figura 231

A
C

B

9.6-	Embreagem	da	Rosca	Alimentadora:
 O sistema de acionamento da rosca alimentadora 
possui uma embreagem com discos de fricção que tem 
a função de limitar o torque da transmissão, evitando a 
sobrecarga nos componentes (Figura 234). 
 É importante que mantenha a regulagem 
recomendada da embreagem, protegendo desta maneira 
o sistema de sobrecargas ou embuchamento da rosca 
sem	fim.	
Jamais	 bloqueie	 a	 embreagem	 deixando	 as	 porcas	
totalmente apertadas.

9.7-	Ponto	de	Corte	da	Ceifa:
 O ponto de corte da ceifa sai de fabrica regulado, 
caso seja necessário uma nova regulagem proceda da 
seguinte forma:
a)	Gire	manualmente	a	polia	da	caixa	de	acionamento	

da barra de corte (redutor) de forma que o centro das 
facas	fiquem	paralelas	com	a	lateral	dos	dedos	duplos.

b) Caso as facas não estejam no ponto em relação aos 
dedos duplos, solte os parafusos dos dedos duplos “A” 
(Figura 235) e ajuste de acordo com a posição da faca.

Figura 234
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9.8-	Peneira	Inferior	do	Rotor:

Figura 235

Em caso de manutenção da barra de corte não 
retire	 o	 conjunto	 da	 caixa	 de	 acionamento	 da	 barra	 de	
corte (redutor). Pois ele esta posicionado no ponto de 
acionamento desejado. 
Solte	somente	os	quatro	parafusos	que	prendem	a	caixa	
de acionamento (Figura 236), desacople a barra de corte, 
efetue	 os	 reparos	 e	 posteriormente	 coloque	 a	 caixa	 de	
transmissão	na	mesma	na	posição,	ficando	atento	para	o	
ponto de corte conforme orientações acima.

Atenção:

Quando da colheita de grãos miúdos, como sorgo, 
trigo, soja, arroz, deve efetuar a troca da peneira inferior 
do rotor por uma chapa cega, evitando desta maneira que 
os grãos vazem do sistema de trilhagem (Figura 237).

Atenção:

Figura 236

9.9-	Peneira	Inferior	do	Graneleiro:

9.10-	Kit	Defletor	de	Grãos:
	 O	 Kit	 Defletor	 de	 Grãos	 (Figura	 239),	 foi	
desenvolvido	 com	 a	 finalidade	 de	 diminuir	 o	 volume	 de	
grãos que se acumulam na rosca inferior do depósito.
 É construído de chapa perfurada em forma de 
pirâmide, permitindo o escoamento em menor quantidade 
até às roscas elevadoras.

Quando da colheita de grãos miúdos, como sorgo, 
trigo, soja, arroz, deve efetuar a troca da peneira inferior 
do graneleiro por uma chapa cega, evitando desta maneira 
que os grãos vazem do sistema de trilhagem (Figura 238).

Atenção:

Figura 238

Figura 237
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9.11-	Kit	Aparador:
 O kit aparador foi desenvolvido para a colheita 
de sorgo e outras culturas que possuem portes elevados. 
Tem a função de apoiar a planta evitando que após a ceifa 
e condução pelo molinete a planta caia fora da plataforma, 
e seja conduzida para a rosca alimentadora e sistema de 
trilha da colhedora.

Figura 239
Figura 241

Figura 240

10-PLATAFORMA	RECOLHEDORA	DE	FEIJÃO:
 A Plataforma Recolhedora de Feijão (Figura 242) 
foi especialmente desenvolvida para o recolhimento de 
feijão dispostos na lavoura em leiras. É equipada com 
rolete	com	dedos	retrateis,	que	puxam	as	ramas	do	feijão	
colhido,	conduzindo	para	a	rosca	sem	fim	que	alimenta	o	
conjunto	do	rotor	batedor	axial.

Figura 242
10.1- Acoplamento da Plataforma Recolhedora de 
Feijão:
 O acoplamento é efetuado através do engate 
rápido	“a”	(Figura	243)	que	encaixa	a	plataforma	ao	cone	
de	entrada	do	sistema	batedor	axial.	Após	o	encaixe	da	
plataforma	fixe	a	plataforma	ao	cone	de	entrada	através	
dos parafusos “b” (Figura 243). 

Figura 243
B

A
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10.3-	Regulagem	da	Tensão	das	Correias:
 A regulagem da tensão das correias é efetuada 
através dos esticadores “A” e “B” posicionados na lateral 
da plataforma (Figura 245). 

Figura 244

A

Figura 245

A

B

11-MANUTENÇÃO:
 O bom desempenho deste equipamento é 
obtido logo após o seu uso, através da realização da 
manutenção pós-plantio, pois,  com a correta manutenção 
e armazenagem, a plantadora terá maior vida útil.
	 Explorar	 ao	 máximo	 a	 vida	 útil	 da	 plantadora	
corresponde	 a	 um	 ganho	 significativo	 sobre	 o	 valor	
investido na aquisição. Para que isto ocorra, é preciso 
atender todas as recomendações de utilização e 
manutenção indicadas neste manual. Ao observar  esses 
aspectos, o produtor garantirá um plantio com  maiores 
produtividades e rentabilidade.

10.2-	Acoplamento	do	Cardan	de	Acionamento:
 O sistema de acionamento da plataforma 
recolhedora de feijão é efetuado através de cardan que é 
acoplado	na	caixa	de	redução	da	colhedora	e	no	eixo	de	
seis estrias “A” (Figura 244).

 Apresentamos a seguir algumas recomendações 
para a manutenção do seu implemento, lembrando que o 
objetivo principal da manutenção é manter o implemento 
em perfeitas condições de uso, garantindo o seu 
desempenho.
 Sugerimos alguns cuidados de manutenção, os 
quais seguidos permitirão uma vida útil mais longa do 
implemento e um melhor desempenho do mesmo. 

Atenção:
 Antes de começar 
trabalhos de regulagem ou 
manutenção	 do	 implemento,	
leia atentamente o manual de 
instruções.
	 É	 vedada	 a	 execução	
de serviços de limpeza, de 
lubrificação,	de	abastecimento	
e	 de	 manutenção	 com	 o	
implemento em funcionamento. 
Tome todas as medidas de 
proteção	 contra	 acidentes.	
(NR-31, item 31.12.7)

Atenção:

 As ferramentas e 
materiais utilizados nas 
intervenções na maquina 
devem ser adequadas às 
operações realizadas. (NR-12 – 
Item 12.148).
 O proprietário deve 
substituir ou reparar o 
implemento, sempre que 
apresentarem defeitos que 
impeçam	a	operação	de	forma	
segura. (NR-31, item 31.12.13).

Atenção:

 Leia atentamente as 
normas de segurança na 
manutenção,	 antes	 de	 iniciar	
os trabalhos.

11.1-	MANUTENÇÃO	PREVENTIVA:
 Tem o objetivo de antecipar uma solução de 
problemas que estão para se iniciar, muitas vezes 
devido ao desgaste de peças e acessórios. O objetivo 
da Manutenção Preventiva é que não ocorra uma parada 
inesperada do equipamento por motivos que poderiam ser 
evitados.
 A manutenção preventiva realizada de forma 
adequada,	 periodicamente,	 permite	 uma	 alta	 eficiência	
e durabilidade do seu implemento. Sempre proteja o 
implemento das intempéries e dos efeitos corrosivos de 
alguns produtos utilizados. Adote na rotina de trabalho 
alguns cuidados que devem ser observados a seguir:
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a)	 Reaperte	 elementos	 de	 fixação	 do	 implemento	
diariamente;

b)	 Efetue	 a	 lubrificação	 conforme	 indicação	 deste	
manual;

c)	 Verifique	 o	 desgaste	 dos	 componentes	 de	 forma	
geral,	efetue	a	substituição;

d) Tenha cuidado ao manusear a plantadora, evitando 
danos	que	possam	prejudicar	o	seu	desempenho;

e) Ao perceber alguma irregularidade, paralise o 
trabalho e efetue a inspeção, em seguida elimine as 
causas, voltando a utilizar o implemento após sanado 
a	ocorrência;

f)	Verifique	se	há	folga	nos	rolamentos	do	cubo	da	roda.	
Havendo ajustar a folga através da porca castelo, para 
isso deve ser retirada a engrenagem motora da roda.

11.2-	MANUTENÇÃO	CORRETIVA:
 A manutenção corretiva é uma atividade 
necessária para efetuar reparos ou substituição de 
componentes	que	venham	danificar	quando	em	operação	
e que comprometem o uso do implemento. O objetivo 
da manutenção corretiva é restaurar o sistema para 
um funcionamento satisfatório dentro do menor tempo 
possível. 
 A manutenção corretiva, deve ser efetuada por 
pessoas capacitadas, observadas a forma de montagem 
dos componentes, utilizar ferramentas adequadas, e 
substituir	as	peças	danificadas	por	peças	originais.	Após	
o reparo deve observar as regulagens necessárias para o 
funcionamento dos componentes. 
Descrevemos	 abaixo	 orientações	 de	 algumas	
manutenções corretivas:

11.3- MANUTENÇÃO PREDITIVA 
Manutenção	Máquina	Nova:
	 Após	as	primeiras	20	horas	de	trabalho,	verifique:
a)	O	aperto	das	porcas	das	rodas;
b)	Aperto	dos	parafusos	em	geral;
c)	A	tensão	das	correias;
d)	A	tensão	das	correntes;
e)	A	pressão	dos	pneus;

Manutenção	Periódica:
 Efetue diariamente a inspeção periódica de:
a)	Nível	de	óleo	dos	redutores;
b)	Lubrifique	as	correntes;
c)	Lubrifique	os	pontos	de	graxeira;
d)	Verifique	o	estado	e	a	tensão	das	correias	em	geral;
e)	Verifique	a	tensão	das	correntes	em	geral;
f)	Verifique	a	pressão	dos	pneus;
g)	Reaperte	as	porcas	das	rodas;
h)	Verifique	os	componentes	do	sistema	hidráulico;
i)	Verifique	se	há	peças	danificadas	ou	com	desgastes,	
efetue	a	substituição;

Limpeza	e	Cuidados	na	Safra:
 É de suma importância alguns cuidados durante 
a operação da colheita. Sugerimos que efetue inspeções 
periódicas nos seguintes pontos:
a)	Peneira	cilíndrica;
b)	Rosca	trilhadora;
c)	Rosca	elevadora;
d)	Cabeçote;
e)	Rosca	elevadora	do	graneleiro;
f)	Registro	de	descarga	do	graneleiro;

11.3.1-	Janela	de	Inspeção	da	Peneira	Cilíndrica:
	 Na	 lateral	direita	da	peneira	cilíndrica	existe	um	
janela de inspeção, para a limpeza da rosca transportadora 
de grãos (Figura 246 e 247). A cada 40 horas de trabalho, 
verifique	 e	 faça	 a	 limpeza	 da	 peneira,	 garantindo	 uma	
melhor qualidade do produto colhido.

Figura 246

Figura 247
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11.3.3-	Registro	de	Inspeção	da	Rosca	Elevadora:
	 O	 registro	 de	 inspeção	 da	 rosca	 elevadora	 fica	
posicionado na parte inferior da mesma, sendo utilizado 
para retirar restos de culturas que possa vir travar a rosca.
 Para a inspeção solte as duas porcas que 
prendem a tampa de inspeção e retire os resíduos que 
provocaram	o	embuchamento.	Fixe	novamente	a	 tampa	
de inspeção após a limpeza (Figura 249).

Figura 248

Figura 249

11.3.4-	Tampa	de	Ventilação	e	Inspeção	do	Cabeçote:
 Caso ocorra o embuchamento no cabeçote a 
limpeza será efetuada através da tampa de ventilação e 
inspeção.
 Para abrir a tampa de ventilação e inspeção, solte 
a porca borboleta e efetua a abertura para limpeza (Figura 
250).

11.3.5-	Registro	de	Inspeção	da	Rosca	Elevadora:
 Caso ocorra o embuchamento na rosca de 
descarga do graneleiro, efetue a limpeza através do 
registro	de	inspeção	que	fica	posicionado	na	parte	inferior	
do primeiro estagio da rosca do graneleiro (Figura 251).

11.3-6	Registro	de	Descarga	do	Graneleiro:
 Havendo necessidade de efetuar a descarga do 
cereal colhido que esta depositado no graneleiro, pelo 
motivo da rosca de descarga apresentar algum defeito de 
funcionamento,	 coloque	 uma	 lona	 abaixo	 do	 graneleiro	
(Figura	252)	e	retire	o	registro	de	descarga	situado	abaixo	
do deposito do graneleiro (Figura 253).

Figura 252

Figura 253

Figura 250

Figura 251

11.3.2-	Registros	de	Inspeção	da	Rosca	Trilhadora:
 O registro de inspeção da rosca trilhadora, tem a 
função de servir para retirar restos de cultura que possam 
fixar	armazenadas	na	rosca	trilhadora.
 Para a inspeção solte as duas porcas que 
prendem a tampa de inspeção e retire os resíduos que 
provocaram	o	embuchamento.	Fixe	novamente	a	 tampa	
de inspeção após a limpeza (Figura 248).
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11.3.7.1- Cuidados com o Sistema de Rodagens e 
Pneus:
 O sistema de rodagem é responsável por grande 
parte do desempenho do implemento, para assegurar 
longa vida dos pneus, deve ser tomados os seguinte 
cuidados:

a) Os pneus devem esta com a pressão correta, a falta 
ou	excesso	de	pressão	provoca	o	desgaste	prematuro	
dos	pneus;

b) Não sobrecarregue o implemento para evitar a 
deformação	da	 roda	e	 consequente	 danificação	dos	
pneus;

c) As rodas que apresentarem quaisquer tipos de 
rachaduras não devem ser consertadas, nem 
reutilizadas,	sob	riscos	de	acidentes	graves;

d)	Efetue	verificação	rotineira	se	os	parafusos	das	rodas	
estão	devidamente	apertados;

11.3.7-	Cuidados	com	os	Pneus:
 Para assegurar a longa vida dos pneus de seu 
implemento,	 verifique	 se	 a	 pressão	 dos	 pneus	 estão	
conforme	indicado	na	tabela	abaixo.

Tabela	de	Pressão	dos	Pneus

Medida Pneu Capacidade 
de Lonas

Pressão	Máxima
Lb/pol2

Pneu	militar	7.00x16 10 75
Pneu	militar	6.50x16 10 60

Figura 254

e) Efetue a montagem de 
pneus com equipamentos 
adequados. O serviço deve 
ser	 executado	 somente	 por	
pessoas capacitadas para o 
trabalho.

f) Jamais solde a roda montada 
com pneu, o calor pode 
causar aumento da pressão 
de	ar	e	provocar	a	explosão	
do pneu.

g) Ao encher o pneu se 
posicione ao lado do pneu, 
nunca na frente do mesmo.

Atenção:
Verifique	 diariamente	 a	 necessidade	 de	 efetuar	 o	
aperto das porcas dos parafusos das rodas.

11.4-	MANUTENÇÃO	DOS	CILINDROS	HIDRÁULICOS:
 Os cilindros hidráulicos geralmente são isentos 
de manutenção, porem caso seja necessário efetuar os 
reparos, recomendamos que seja efetuada por mão de 
obra especializada e ferramentas especiais.
 A seguir efetuamos algumas recomendações 
para a substituição dos reparos do cilindro hidráulico.

11.4.1-	Substituição	dos	Reparos:
a)	 Fixe	 o	 cilindro	 em	 uma	 morsa	 e	 com	 uma	 chave	

especial, solte a porca do guia, retirando a haste com 
o	êmbolo;

b)	Retire	os	 reparos	danificados	do	êmbolo	e	da	guia	
da	haste;

c) Efetue a limpeza geral das peças com gasolina com o 
auxilio	de	um	pincel	(não	use	estopa).

Atenção:
As condições dos restos de culturas são agentes 
importantes	 na	 vida	 útil	 do	 pneu,	 portanto,	 evite	 deixar	
soqueiras	 com	 altura	 que	 possam	 ficar	 resistentes	 e	
provocar o “picotamento” aos pneus durante as operações 
de trabalho.

Importante:
Não será concedida a garantia aos pneus que 
apresentarem danos provocados por “picotamento” de 
restos de cultura, pedras, tocos, etc.

11.4.2-	Montagem	da	Gaxeta	no	Êmbolo:
	 Para	a	montagem	da	gazeta	no	êmbolo,	lubrifique	
levemente as bordas e alojamento do êmbolo e pressione 
com	as	mãos	para	que	o	êmbolo	encaixe	no	pistão.

Atenção: nunca utilize chave de fenda ou outro elemento 
pontiagudo	que	possa	danificar	o	êmbolo.

Figura 255
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11.4.3-	Montagem	da	Gaxeta	no	Guia	da	Haste:
	 A	 montagem	 da	 gaxeta	 no	 guia	 da	 haste	 deve	
utilizar	um	alicate	especial,	lubrificar	as	pontas	do	mesmo,	
para	facilitar	a	extração.
a)	Coloque	as	gaxetas	com	os	lábios	para	baixo	sobre	
a	mesa,	e	aperte	o	alicate	até	que	a	gaxeta	fique	na	
posição	de	montagem	;

b)	Introduza	a	gaxeta	na	furação	do	guia	da	haste	até	a	
altura	do	alojamento	e	solte	a	gaxeta	acomodando-a	
no	lugar;

c) A seguir coloque o raspador e o anel o´ring 
manualmente.

11.4.4-	Montagem	do	Guia	e	Êmbolo	na	Haste:
 Para efetuar a montagem do guia e êmbolo na 
haste, coloque primeiro a guia da haste passando pelo 
lado do alojamento do êmbolo, nunca passando pelo 
lado	da	rosca	maior,	onde	fatalmente	poderá	danificar	a	
gaxeta.	A	seguir	coloque	o	êmbolo	e	a	porca	de	fixação.

11.4.5-	Montagem	do	Cilindro	Hidráulico:
	 Antes	da	montagem	do	guia	e	êmbolo,	verificar	a	
camisa	do	cilindro	hidráulico,	para	verificar	se	a	mesma	
não possui danos, bem como se o interior esta limpo. A 
seguir introduza a haste e o êmbolo até que dê condições 
para enroscar a porca do guia, e aperte com chave 
especial.
 Observe na limpeza para utilizar somente panos 
que	 não	 soltam	 fiapos	 ou	 utilize	 papel	 especial	 para	
limpeza.	Não	utilize	massa	ou	fita	vedante	na	montagem.

Figura 257

Figura 258

11.5-MANUTENÇÃO DAS CORRENTES E 
ENGRENAGENS:
 Na manutenção das correntes de rolos, ou na sua 
instalação, deve ser tomado vários cuidados, os quais 
favorecem o aumento da vida útil de todo o sistema de 
transmissão.	Veja	abaixo	as	informações	básicas	para	a	
instalação das correntes.

a) O sistema de transmissão deve estar totalmente 
parado;

b)	Use	equipamentos	de	proteção	individual;
c)  Apóie a corrente e suas partes para prevenir 
movimentos	indesejáveis;

d)	Use	equipamentos	de	fixação	adequados	e	em	boas	
condições	para	montar	e	desmontar	as	correntes;

e) Nunca use correntes novas em um sistema de 
engrenagens	desgastadas;

f) Faça rodízio das engrenagens (vire do lado contrario 
o	ponto	de	tração);

g) Coloque emendas e pinos no sentido de acionamento 
da	corrente	(Figura	259);

h)	Alinhe	a	corrente	e	as	engrenagens	corretamente;
i)	Lubrifique	as	correntes	diariamente;
j)	No	final	da	safra	retire	as	correntes,	efetue	a	limpeza	
das	mesmas	e	armazene	em	banho	de	óleo	fino.

Figura 256
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	 Existe	 dois	 tipos	 de	elos	 de	 correntes,	 o	 elo	 de	
redução e o elo de emenda. O elo de redução é uma 
combinação	 de	 elo	 externo	 e	 interno	 em	 um	 único	 elo,	
utilizado quando o numero de elos da corrente é impar “A”. 
o	elo	de	emenda	é	um	elo	externo,	sendo	uma	das	partes	
é	prensada	na	placa	externa	e	a	outra	é	removível,	possui	
modelo de cupilha “B”, grampo elástico “C” e bengala “D” 
(Figura 260).

Figura 259
Sentido de Acionamento

Figura 260

11.6-	LIMPEZA	E	CUIDADOS	APÓS	A	SAFRA:
 Após terminar a safra, tome as seguintes 
providencias:

a) Efetue uma limpeza geral na maquina, retirando 
os restos de cultura das plataformas, do sistema de 
trilhagem, das roscas condutoras e graneleiro. 

b) Lave a maquina, tendo o cuidado para não utilizar 
produto	químico	que	venha	danificar	a	pintura;

c)	Lubrifique	todos	os	pontos	indicados;
d)	 Besunte	 todas	 as	 partes	 expostas	 de	 metal	 com	
preventivo	contra	a	ferrugem;

e) Retoque a pintura nos locais descascados ou 
arranhados;

f) Encha os pneus com a pressão recomendada 
e	 inspecione	 as	 válvulas	 para	 verificar	 se	 estão	
protegidas	por	tampas;

g)	Examine	as	correias	quanto	a	existência	de	cortes,	
estiramentos e deterioração. Faça a substituição se 
necessário;

h)	Mantenha	as	correias	limpas.	Lembrando	que	a	graxa,	
óleos	 lubrificantes	 ou	 combustível	 são	 prejudiciais	
às mesmas. Portanto não faça pulverização com 
lubrificantes	sobre	as	correias;

i)	Diminua	a	tensão	das	correias	para	prevenir	a	fadiga;
j)	 Lubrifique	 todas	 as	 correntes.	 Para	 isso	 retire	 as	
correntes	e	deixe-as	em	banho	de	óleo;

k) Aplique um preventivo contra ferrugem na barra de 
corte,	podendo	ser	óleo	ou	graxa;

l) Mantenha os cilindros hidráulicos em sua posição de 
fechamento	(hastes	recolhidas).	Nunca	coloque	graxa	
ou tinta nas hastes, nem lave com solventes pois isto 
danifica	as	vedações;

m) Desacople a plataforma e armazene-a sobre sarrafos 
de	madeira	em	local	coberto;

n)	Verifique	se	todas	as	partes	moveis	não	apresentam	
desgastes, se houver necessidade, efetue a 
substituição;

o) Armazene o implemento em local apropriado, fora do 
contato com as intempéries.

11.7-CUIDADOS	NO	RETORNO	AO	TRABALHO:
 Sempre, antes de iniciar uma nova safra, efetue 
uma revisão geral de apertos dos parafusos, pressão de 
pneus, tensão das correias e correntes.

Atenção:
Lembre-se que o período de entressafra é o melhor 
momento para fazer uma manutenção preventiva e com 
isso	ficar	tranquilo	para	a	próxima	colheita.

Atenção:
Use somente peças originais JUMIL, pois peças 
“piratas” podem causar danos ao implemento 
prejudicando seu funcionamento, alem de implicar na 
perda da garantia fornecida pela JUMIL. 
Programe e adquira com antecedência todas as peças 
e componentes necessários para a manutenção. 
Efetue a manutenção com antecedência à safra.
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12-LUBRIFICAÇÃO:

12.1-	Objetivos	da	Lubrificação:
	 A	lubrificação	é	a	melhor	garantia	do	bom	funcionamento,	desempenho	e	durabilidade	do	implemento.	Esta	
pratica prolonga a vida útil das peças móveis e ajuda na economia dos custos de manutenção.
	 Antes	 de	 iniciar	 o	 trabalho,	 certifique-se	 que	 o	 implemento	 esta	 adequadamente	 lubrificado,	 seguindo	 as	
orientações	de	lubrificação	para	o	funcionamento	em	condições	normais	de	trabalho.	Para	o	trabalho	em	condições	
mais	severas	recomendamos	diminuir	os	intervalos	de	lubrificação.

Lubrificação	das	Engrenagens:
•	Mantenha	as	engrenagens	limpas	e	lubrificadas	adequadamente,	a	sua	durabilidade	pode	atingir	milhares	de	horas.
•	A	lubrificação	deve	ser	efetuada	de	maneira	a	eliminar	a	possibilidade	de	trabalho	a	seco.
•	A	lubrificação	deve	atingir	toda	a	superfície	dos	dentes	da	engrenagem,	evitando	o	excesso.
•	Faça	uma	mistura	de	óleo	hidráulico	com	grafite	e	aplique	nas	engrenagens.

12.2-	Simbologia	de	Lubrificação:

12.3-	TABELA	DE	LUBRIFICANTES:

Atenção:
Antes	 de	 iniciar	 a	 lubrificação,	 limpe	 as	 graxeiras	 para	 evitar	 a	 contaminação	 da	 graxa	 e	 substitua	 as	 graxeiras	
danificadas.

Lubrificante
Recomendado

Equivalência
Petronas Petrobrás Bardhal Shell Texaco Ipiranga Castrol Esso Mobil Oil Valvoline

Graxa	a	Base	de	
Sabão de Lítio -

Lubrax
GMA-2

Maxlub
APG-2EP

Alvania 2
Marfak
MP-2

Ipiflex	2 LM 2 Multi H
Grease

MP
Palladium

MP-2

Óleo SAE 30  
API-CD/CF -

Lubrax
MD400
SAE 30
API / CF

Agrolub 
05

Rimula
D-30

Ursa
LA-30

SAE 30
API CF

Ultramo
Turbo

SAE 30
API CF

Tropical
Turbo 30

Esso
Lube
X2 30

Delvac
1330

Turbo
Diesel

CF SAE 30

Graxa	a	Base	de	
Sabão de Lítio c/

aditivação EP

Tutela Jota MP/0
EP (NLGI 0)

- - - - - - - - -

-	Lubrifique	com	graxa	à	base	de	sabão	de	lítio,	em	intervalos	de	horas	recomendados.

-	Lubrifique	com	óleo	SAE	30	API-CD/CF	em	intervalos	de	horas	recomendados.

- Limpeza da corrente.

-	Intervalo	de	lubrificação	em	horas	trabalhadas.
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Lubrificação	das	Correntes:
•	 A	lubrificação	das	correntes	deve	ser	efetuada	com	uma	mistura	de	óleo	hidráulico	com	grafite	ou	óleo	lubrificante.
•	 Em	período	de	entre	safra,	limpe	as	correntes,	deixar	em	banho	por	24	horas	em	óleo	fino.
•	 Após	o	banho	escorrer	o	excesso,	armazenar	em	plástico	ou	outro	material	vedado	para	uso	na	próxima	safra.

Graxeiras:
•	 Antes	de	efetuar	a	lubrificação	das	graxeiras,	limpe-as	com	um	pano,	evitando	que	a	poeira	depositada	na	graxa	
velha	penetre	no	condutor	de	graxa	e	atinja	os	rolamentos	ou	sistemas	de	giro.

•	 Substitua	as	graxeiras	defeituosas.	

12.4-	LUBRIFICAÇÃO	DA	COLHEDORA:

Figura 261

Fig. 268

Fig. 270

Fig. 269

Fig. 271
Fig. 262

Fig. 263

Fig. 264
Fig. 265

Fig. 266

Fig. 267
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Fig. 262 Fig. 263 Fig. 264

Fig. 265

Na	Caixa	de	Transmissão	(Fig.	269),	está	abastecido	com	Graxa,	a	qual	não	requer	troca	deste	lubrificante	ou	
reposição do mesmo. Para conhecimento: Bujão de Abastecimento/Respiro “a” e o Bujão de Nível “b”. 

Fig. 266 Fig. 267 Fig. 268

Fig. 269 Fig. 270 Fig. 271

Graxa
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Fig. 275
Fig. 276
Fig. 277
Fig. 278
Fig. 279
Fig. 280 Fig. 272

Fig. 273

Fig. 274

Fig. 281
Fig. 282

Fig. 272 Fig. 273 Fig. 274

Fig. 277Fig. 276Fig. 275

Fig. 282-a
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Figura 284Figura 283

Na	Caixa	de	Transmissão	(Fig.	280),	está	abastecido	com	Graxa,	a	qual	não	requer	troca	deste	lubrificante	
ou reposição do mesmo

Na	Caixa	de	Transmissão	(Fig.	281	e	282),	está	abastecido	com	Óleo.	Bujão	de	abastecimento/respiro	“a”	
(Fig. 281) e Bujão de nível “b” (Fig. 282).

Fig. 278 Fig. 279 Fig. 280

Fig. 281 Fig. 282

Caixa	transmissão	-	Lubrificante:	Graxa

Fig. 282-a

12
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12.5-LUBRIFICAÇÃO	DA	PLATAFORMA	DE	MILHO:

Fig. 291

Fig. 285 Fig. 286 Fig. 287

Fig. 288 Fig. 289 Fig. 290

Fig. 292

Fig. 290 Fig. 289

Fig. 288
Fig. 287

Fig. 286

Fig. 285
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Nível de Óleo
	 Verifique	o	nível	de	Óleo	nas	primeiras	50	horas	de	trabalho,	período	este	de	amaciamento	da	transmissão,	
essa operação deverá ser feita com a máquina nivelada, da seguinte forma:
•Retire	o	bujão	de	Abastecimento	(a),	verifique	o	nível	e	se	necessário	complete	com	o	Óleo	recomendado.
•Instale	novamente	o	Bujão	de	Abastecimento	(a).

Troca de Óleo
 A troca deverá ser feita a cada 1000 horas de trabalho ou no mínimo 1 vez por ano (o que ocorrer primeiro), da 
seguinte forma:
•Retire	o	Bujão	de	Abastecimento	(a)	(Figura	294)	em	seguida	o	Bujão	de	Dreno	(b),	esgotando	todo	o	Óleo	da	Caixa.
•Instale	 novamente	 o	 Bujão	 de	 Dreno	 (b),	 reabasteça	 com	 o	 Óleo	 recomendado,	 e	 posteriormente	 o	 Bujão	 de	

Abastecimento (a).
Nota:	Volume de Óleo da Transmissão = 1,0 L

Fig. 291 Fig. 292

Fig. 293 Fig. 294

A

B
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12.6-LUBRIFICAÇÃO	DA	PLATAFORMA	DE	CEREAIS:

Fig. 298 Fig. 299

Fig. 301

Fig. 300
Fig. 297

Fig. 296

Fig. 295

Fig. 302

Fig. 295 Fig. 296 Fig. 297

Fig. 298 Fig. 299 Fig. 300

Fig. 306

Fig. 303

Fig. 304
Fig. 305
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Fig. 301 Fig. 302

Fig. 306

Fig. 303 Fig. 304

Fig. 305
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Nível de Óleo
	 Verifique	o	nível	de	Óleo	nas	primeiras	50	horas	de	trabalho,	período	este	de	amaciamento	da	transmissão,	
essa operação deverá ser feita com a máquina nivelada, da seguinte forma:
•	 Retire	o	bujão	de	Abastecimento	(a)	e	verifique	o	nível,	o	óleo	deve	atingir	a	borda	inferior	do	orifício,	caso	contrario,	

complete com o óleo recomendado.
•	 Instale	novamente	o	Bujão	de	Abastecimento	(a).

Troca de Óleo
 A troca deverá ser feita a cada 1000 horas de trabalho ou no mínimo 1 vez por ano (o que ocorrer primeiro), da 
seguinte forma:
•	 Retire	o	Bujão	de	Abastecimento	(a)	(Figura	301)	em	seguida	o	Bujão	de	Dreno	(b),	esgotando	todo	o	Óleo	da	
Caixa.

•	 Instale	novamente	o	Bujão	de	Dreno	(b)	(Figura	302),	reabasteça	com	o	Óleo	recomendado	até	atingir	a	borda	
inferior do orifício, em seguida o Bujão de Abastecimento (a).

Nota:	Volume de Óleo da Transmissão = 1,0 L

12.7-LUBRIFICAÇÃO	DA	PLATAFORMA	DE	FEIJÃO:

Figura 307

Figura 308
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13-DESATIVAÇÃO	E	DESMONTE:
 A Recolhedora de Cereais JM390 foi desenvolvida para possuir uma vida útil longa de uso, devendo para isso 
seguir as recomendações deste manual quanto ao uso e manutenções preventivas e corretivas.
	 Partes	do	implemento	devido	ao	uso	podem	sofrer	danos,	deixando	de	serem	úteis,	podendo	ocorrer	também	
em um determinado momento de desativar ou desmontar o implemento. Em qualquer uma das situações de desativação, 
recomendamos que siga as seguintes providencias quanto aos componentes ou propriamente o implemento.

13.1-	DESTINO	DOS	COMPONENTES	DESCARTADOS:

Ocorrência O que fazer Destino
Pneus (com avarias no talão, ruptura da carcaça, 
estourada	 e	 outras	 danificações	 que	 impeçam	 o	
uso) 

Desmontar Reciclar

Reaproveitamento da matéria prima

Mangueiras hidráulicas Desmontar Reciclar

Peças de ferro fundido Desmontar Reciclar

Reaproveitamento da matéria prima
Peças de ferro batido (estrutura como: tubos, 
perfilados,	vergalhões	etc.)	

Desmontar Reciclar

Reaproveitamento da matéria prima
Molas Desmontar Reciclar

Reaproveitamento da matéria prima
Rolamentos e Mancais Flangete Desmontar Reciclar

Reaproveitamento da matéria prima
Elementos	 de	 Fixação	 (parafusos,	 arruelas,	
porcas, contrapinos, travas de aço, pino trava, etc.)

Desmontar Reciclar

Reaproveitamento da matéria prima

Ao desmontar qualquer componente que não irá efetuar mais o uso, dê o destino 
correto enviando para reciclagem (sucata de metais, plásticos, e outros produtos). Ao descartar 
este produto, procure empresas de reciclagem observando o atendimento à legislação local. 
Não deixe itens descartados jogados ao solo. Preserve o meio ambiente.

ATENÇÃO:
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14-CORRÊNCIAS,	POSSÍVEIS	CAUSAS	E	SOLUÇÕES:

Colhedora	de	Cereais:

Incidentes Possíveis Causas Soluções
Embuchamento	do	rotor	batedor	axial Correias	frouxas Tensionar as correias

Baixa	rotação	do	trator Corrigir a rotação do trator para 540 RPM
Excesso	de	velocidade Selecionar a marcha correta
Produto colhido com alto teor de umidade Colher de acordo com o grau de umidade 

recomendado
Embuchamento da rosca elevadora Correias	frouxas Tensionar as correias

Baixa	rotação	do	trator Corrigir a rotação do trator para 540 RPM
Produto colhido com alto teor de umidade Colher de acordo com o grau de umidade 

recomendado
Embuchamento da rosca do descarga do 
graneleiro.

Correntes	frouxas Efetue a tensão da corrente da rosca de 
descarga.

Caixa	de	transmissão	danificada Substituir	peças	danificadas	da	caixa	de	
transmissão.

Impurezas ou elementos estranhos na 
rosca de descarga.

Retire as impurezas ou elementos 
estranhos.

Mancal	meia	lua	danificado. Substituir	mancal	danificado
Mancal	flangeado	ovalado	danificado. Substituir	mancal	danificado.
Pino de arraste rompido. Substituir o pino de arraste rompido.

Perda de grãos pela ventilação Registro	de	ar	com	ventilação	excessiva Regular a abertura de ar gradativamente
Pouco volume de massa no sistema de 
trilhagem	do	batedor	axial

Trabalhar	 na	 velocidade	 máxima	
permitida de acordo com as condições da 
lavoura

Excesso	de	impurezas O produto não esta com a umidade 
adequada para a colheita

Colher de acordo com o grau de umidade 
recomendado

Regulagem de ar esta muito aberta Fechar os registros de ar gradativamente
Baixa	rotação	do	trator Corrigir a rotação do trator
Correias	frouxas Tensionar as correias

Rosca	 de	 descarga	 não	 puxa	 o	 cereal	
colhido.

Correntes	frouxas Efetue a tensão da corrente da rosca de 
descarga.

Caixa	de	transmissão	danificada Substituir	peças	danificadas	da	caixa	de	
transmissão.

Impurezas ou elementos estranhos na 
rosca de descarga.

Retire as impurezas ou elementos 
estranhos.

Mancal	meia	lua	danificado. Substituir	mancal	danificado
Mancal	flangeado	ovalado	danificado. Substituir	mancal	danificado.
Pino de arraste rompido. Substituir o pino de arraste rompido.

Rotor	 batedor	 axial	 não	 esta	 batendo	 o	
milho adequadamente.

Pinos	batedores	do	rotor	axial,	estão	muito	
fechados ou abertos.

Aumentar o ângulo dos pinos batedores 
quando o cereal apresentar alta umidade.

Diminuir o ângulo dos pinos batedores 
quando	 o	 cereal	 apresentar	 baixa	
umidade.

Chapa de batimento do rotor batedor esta 
batendo muito

Retire a chapa de batimento do rotor 
batedor de acordo com a necessidade.

Cereal com muitas impurezas Registro de regulagem de ar esta muito 
aberto

Fechar o registro de regulagem do ar de 
acordo com a necessidade.

Registro de abertura do cabeçote esta 
muito aberto.

Fechar o registro de regulagem do ar do 
cabeçote de acordo com a necessidade.

Rotação do rotor não esta adequada para 
a colheita da cultura.

Diminua a rotação do rotor batedor de 
acordo com a cultura a ser colhida.
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Incidentes Possíveis Causas Soluções
Esta caindo cereais para fora da peneira 
vibratória.

Corrente de acionamento rompida. Emendar corrente a efetuar tensão 
desejada.

Correia	frouxa Efetuar a tensão da correia.
Sistema de acionamento rompido. Revisar sistema de acionamento (correia 

e corrente).
O regulagem da altura da peneira vibratória 
não esta adequado.

Posicionar a peneira nos braços 
abanadores na altura necessária (mais 
alto	ou	mais	baixo).

Esta caindo impurezas no graneleiro. Sistema de ventilação não esta regulado 
adequadamente.

Efetue a regulagem do sistema de 
ventilação no registro de entrada do ar e 
no cabeçote.

A peneira de seleção do cereal da peneira 
vibratória esta com diâmetro dos furos 
muito grandes.

Instalar	 a	 peneira	 de	 classificação	 de	
acordo com o cereal colhido.

Esta caindo grãos pela peneira cilíndrica 
do	rotor	batedor	axial.

Não foi colocado a tampa cega no fundo 
da proteção cilíndrica do rotor batedor 
axial.	

Instale a tampa cega no lugar da 
peneira	 do	 rotor	 batedor	 axial.	 Utilizar	
principalmente nas culturas trigo, arroz, 
sorgo e soja.

Esta caindo grãos no fundo do deposito 
do graneleiro.

Não foi instalado a tampa cega no fundo 
do graneleiro.

Instale a tampa cega no fundo do 
graneleiro. Utilizar principalmente nas 
culturas trigo, arroz, sorgo e soja.

Esta caindo grãos na canaleta de 
impurezas	na	frente	do	graneleiro,	abaixo	
da peneira vibratória.

Não foi instalado a tampa cega na peneira 
vibratória e efetuado o fechamento da 
canaleta.

Instale a tampa cega na peneira vibratória 
e o fechamento da canaleta.

A peneira vibratória não esta 
movimentando

Corrente de acionamento rompida. Emendar corrente a efetuar tensão 
desejada.

Correia	frouxa Efetuar a tensão da correia.
Sistema de acionamento rompido. Revisar sistema de acionamento (correia 

e corrente).

Plataforma	de	Milho:

Incidentes Possíveis Causas Soluções
Os pés de milho são arrancados do solo 
em colheita normal

Velocidade	excessiva	na	colheita Selecione uma marcha mais reduzida no 
trator.

Os aparadores estão muito fechados em 
relação aos pés de milho.

Em milho de pés grossos há casos que 
há necessidade de regular a abertura 
dos aparadores

Espigas de milho parcialmente 
debulhadas na plataforma de milho.

Os aparadores estão muito abertos 
permitindo que os rolos mastiguem as 
espigas.

Regule os aparadores de acordo com o 
diâmetro do caule do pé de milho

Cipós	enrolam	e	ficam	presos	nos	rolos	
e caracol.

As contrafacas (facões de corte) estão 
muito aberta em relação aos rolos 
despigadores

Ajustar as contrafacas (facões de corte) 
a 1 mm dos rolos despigadores.

Lavoura com muito cipós e ervas 
daninhas

Mantenha a rotação do trator a 540 
RPM, e aumente a velocidade de 
deslocamento do trator.

A corrente recolhedora parou de 
funcionar

A	coroa	ou	pinhão	da	caixa	de	
transmissão	danificou

Substituir a coroa ou pinhão

A engrenagem da corrente recolhedora 
não esta tensionada corretamente

Efetuar a tensão da corrente recolhedora

A engrenagem da corrente recolhedora 
esta	danificada

Substituir	a	engrenagem	danificada

A corrente recolhedora rompeu Efetuar os reparos na corrente 
recolhedora (elos ou emenda)

A corrente recolhedora esta pulando A	corrente	recolhedora	esta	frouxa Efetuar a tensão da corrente recolhedora
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As espigas estão entrando entre os 
espigadores

Os aparadores estão muito abertos Regular os aparadores de acordo com o 
diâmetro dos caules do pé de milho

Os guias da corrente estão muito abertos Efetue a regulagem dos guias da 
corrente

Os pés de milho estão sendo derrubados Velocidade	de	trabalho	excessiva Trabalhar conforme velocidade 
recomendada

As espigas estão caindo antes dos pés 
de	milho	serem	puxados	pelos	rolos	
despigadores

Milho esta muito seco Efetuar a colheita com o grau de 
umidade recomendado

Velocidade	baixa Aumentar a velocidade de trabalho
Os pés de milho estão tombados e a 
plataforma	não	esta	puxando	os	pés	de	
milho para o sistema despigador

Os bicos da carenagem e as ponteiras 
não	estão	inclinados	o	suficiente	para	
levantar os pés de milho

Incline a plataforma para o solo, e regule 
as ponteiras da carenagem para levantar 
os pés de milho

Milho muito seco as espigas debulham 
sobre as correntes recolhedoras

As canecas das correntes recolhedoras 
não	estão	próximas	o	suficiente	para	
puxar	as	espigas

Aproxime	as	canecas	das	correntes	
recolhedoras	o	suficiente	para	que	
conduzam as espigas para a rosca sem 
fim

Plataforma	de	Cereais:

Ocorrência Possível Causa Solução
Grãos debulhados pela máquina antes 
do corte.

Rotação do molinete não ajustado à 
velocidade da máquina.

Regule a rotação do molinete em relação 
ao deslocamento da máquina (substitua 
a polia caso necessário) e em função 
do cereal a ser colhido. O cereal deve 
ser	puxado	para	a	plataforma	suave	e	
constantemente. 

Velocidade do trator muito rápida para as 
condições do cereal.

Reduza a velocidade de deslocamento 
para que o molinete não bata no cereal 
causando a debulha.

Cereal cortado acumulando e caindo 
pela frente da barra de corte.

O	molinete	não	esta	regulado	baixo	o	
suficiente	para	alimentar	constantemente	
o caracol.

Regule	o	molinete	baixo	o	suficiente	
para transportar o cereal cortado.

Caracol	(rosca	sem	fim)	muito	alto	em	
relação ao fundo da plataforma.

Ajuste	o	caracol	(rosca	sem	fim)	em	
ambos os lados para que recolha o 
cereal no fundo da plataforma.

Altura de corte muito alta, tornando a 
palha curta para uma boa alimentação

Abaixe	a	plataforma	de	corte	até	
que o comprimento da palha cortada 
proporcione uma alimentação constante 
do caracol.

Rotação	do	molinete	muito	baixa Aumente a rotação do molinete, 
utilizando as polia que acompanham o 
implemento.

Cereal mal cortado “mastigado, ou com 
alguns	pés	deixados	na	lavoura.

Varias seções de navalhas e dedos 
duplos com desgaste, avariados ou 
quebrados.

Verifique	e	substitua	as	peças	
danificadas	da	barra	de	corte.

Navalhas empenadas causando 
travamento da seção de corte

Desempene a seção da navalha. 
Verifique	o	alinhamento	dos	dedos	
duplos, para um deslocamento suave da 
barra de corte.

Os guias da barra de corte estão muito 
justas, impedindo o livre movimento

Ajuste o guia dando a folga correta e 
mantendo a barra de corte assentada 
sobre os dedos duplos.

O	curso	das	navalhas	é	insuficiente	ou	
esta fora de centro

Verifique	o	aperto	do	braço	de	
acionamento e as condições da chaveta.
Nota: o curso da navalha esta correto 
quando a linha central de uma faca se 
desloca desde o meio de um dedo até o 
meio do outro dedo.
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Cereal caindo na frente da barra de corte 
após ter sido cortado.

Rotação do molinete muito lenta. Aumente a rotação do molinete, de 
acordo com o cereal que esta sendo 
colhido.

Excessiva	vibração	na	barra	de	corte. Folga	excessiva	na	barra	de	corte. Verifique	e	ajuste	as	folgas	da	barra	de	
corte.

Molinete transportando palha ao seu 
redor

Rotação do molinete muito alta. Reduza a rotação do molinete.
Altura	do	molinete	muito	baixa Levante o molinete ate conseguir uma 

boa alimentação sem carregar palha ao 
seu redor.

A ação dos pentes está muito acentuada. Diminua a inclinação dos pentes, 
aproximando-os	da	posição	vertical.

A cultura enrola-se no molinete. Velocidade	excessiva	do	molinete. Reduzir a velocidade do molinete para 
permitir que o material seja conduzido a 
rosca	sem	fim.

Alimentação inconstante da rosca sem 
fim.

Acumulo de palha sobre a barra de corte. Abaixe	o	molinete	e	regule	a	posição	
longitudinal	o	mais	próximo	possível	da	
barra de corte.

Patinação da correia de acionamento do 
molinete.

Tensione a correia de acionamento do 
molinete.

Grãos não trilham Cereal não está em condições para trilhar. Verifique	a	umidade	do	cereal	antes	de	
colher.

Excesso	de	alimentação	devido	a	
velocidade do trator muito alta.

Reduza a velocidade de deslocamento 
do trator.

Alimentação	insuficiente	para	o	cilindro. Aumente a velocidade de deslocamento 
do	trator,	e	abaixe	a	plataforma	para	
aumentar a entrada de material.

Impurezas misturadas aos grãos limpos 
no graneleiro

Cereal	com	excesso	de	umidade	ou	
imaturo

Verifique	a	umidade	do	cereal	antes	de	
colher
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Correias:

Incidentes Possíveis Causas Soluções
Correia virando na polia Material estranho nos canais Remova o material e proteja a 

transmissão.
Desalinhamento Realinhe a transmissão.
Canais da polia gastos. Substitua a polia.
Cordonel da correia rompido, devido a 
instalação inadequada

Substitua por correias novas e

adequadamente instaladas
Polia esticadora alinhada incorretamente. Alinhe o esticador, checando o 

alinhamento com a transmissão sob 
carga e sem carga.

Correia que se parte em duas Carga	de	choque	excessiva. Remova	a	causa	do	excesso	da	carga	
de choque.

Correias desprende-se da transmissão. Inspecione o alinhamento da 
transmissão;	material	estranho.
Assegure tensionamento e alinhamento 
adequados à transmissão.

Desgaste	excessivo	nos	cantos	e	na	
superfície

Fricção da correia em obstrução. Remova a obstrução e alinhe a 
transmissão, para dar a necessária 
folga.

Desgaste das paredes Laterais Patinagem constante. Retensione a transmissão até que a 
correia pare de patinar.

Desalinhamento Realinhe as correias
Polias gastas. Substitua as polias gastas por polias 

novas.
Correias erradas. Substitua pelas correias recomendadas.

Bases laterais queimadas A correia patina sob carga inicial ou de 
instalação.

Substitua a correia e aperte a 
transmissão até que a patinagem pare.

Polias gastas. Substitua as polias.
Parede lateral e/ou cobertura 
descascada, pegajosa ou inchada.

Óleo	ou	graxa	nas	correias	ou	polias. Remova	a	fonte	de	óleo	ou	graxa.	
Limpe as correias e canais com pano 
umedecido	com	agente	desengraxante	
ou detergente comercial e água.

Cortes na base da correia A correia salta sozinha para fora da polia. Remova	a	fonte	de	óleo	ou	graxa.
A correia salta fora da polia devido a 
intervenção de material estranho na 
transmissão.

Limpe as correias e canais com pano 
umedecido	com	agente	desengraxante	
ou detergente comercial e água.

Correia forçada para entrar nos canais da 
polia,	durante	a	instalação,	sem	afrouxar	
a transmissão.

Efetue a montagem da correia 
corretamente.

Rachaduras na base da correia Correia patina causando geração de calor 
e fadiga gradual do material.

Instale nova correia e tensione para 
prevenir a patinagem.  
Faça a correção necessária.Instale nova 
polia de maior diâmetro. 
 A armazenagem das correias deve ser 
em local seco , longe de calor e luz solar.

Esticador instalado no lado errado da 
correia.

Faça a correção necessária.

Armazenagem imprópria. A armazenagem das correias deve ser 
em local seco , longe de calor e luz solar.

Separação	entre	Capa	e	Perfis Polias gastas. Verifique	se	os	canais	das	polias	estão	
fora do padrão e substitua por polias de 
canais standard.

Correia patinando Tensionamento	da	correia	insuficiente. Tensionar a correia

Fonte: Gates
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Incidentes Possíveis Causas Soluções
Excesso	de	ruídos Desalinhamento,	folga	excessiva,	falta	de	

folga,	lubrificação	inadequada,	mancais	
soltos,	desgastes	excessivos	da	corrente	
ou das engrenagens, passo da corrente 
inadequado à engrenagem.

Ajustes e trocas dos itens desgastados 
ou inadequados.

Mau assentamento entre a corrente e as 
engrenagens

Engrenagens desgastadas, folga 
excessiva,	sujeira	entre	os	dentes	da	
engrenagem.

Substituição e limpeza.

Endurecimento (engripamento da 
corrente)

Lubrificação	deficiente,	corrosão,	
sobrecarga, sujeira acumulada na 
engrenagem, recalque das quinas dos 
elos da corrente, desalinhamento.

Manutenção e substituição.

Quebra dos pinos e buchas da corrente Choques	violentos,	velocidade	excessiva,	
sujeira	nas	engrenagens,	lubrificação	
deficiente,	corrosão,	assentamento	errado	
da corrente sobre a engrenagem.

Trabalhar na velocidade recomendada 
da TDP, manutenção e substituição. 

Superaquecimento Excesso	de	velocidade,	lubrificação	
inadequada	ou	deficiente,	atrito	entre	a	
engrenagem e corrente.

Trabalhar na velocidade recomendada 
da TDP, manutenção e substituição.

Quebra da emenda Vibrações, emenda mal instalada Eliminar vibrações e instalar emendas 
adequadamente.

Fonte: Daido

Correntes:

Incidentes Possíveis Causas Soluções
Falha ou movimentação lenta em 
qualquer seção do sistema hidráulico.

Nível	de	óleo	muito	baixo	no	sistema	
hidráulico do trator.

Abasteça o reservatório de óleo do trator 
até o nível.

Uso de óleo não recomendado. Drene completamente o sistema e 
reabasteça com óleo recomendado pelo 
fabricante do trator.

Vazamento de óleo. Reaperte	todas	as	conexões	e	tubos,	
substitua	mangueiras	danificadas.

Bomba hidráulica do trator defeituosa. Efetue reparos na bomba hidráulica.
Defeito nos cilindros hidráulicos. Efetue reparos no cilindro hidráulico.

Óleo com formação de espuma. Nível	de	óleo	muito	baixo. Encha o reservatório hidráulico do trator 
até o nível.

Presença de água no óleo. Drene o sistema e reabasteça com óleo 
indicado pelo fabricante do trator

Perda de pressão na plataforma Cilindro hidráulico com defeito. Efetue reparos no cilindro hidráulico.

Sistema	Hidráulico:

Incidentes Possíveis Causas Soluções

Ruído

Alto som metálico Lubrificante	em	falta	ou	inadequado Lubrificar	e	utilizar	o	lubrificante	
recomendado.

Alto som constante

Impressões,	oxidação	ou	escoriações	na	
pista

Substituir o rolamento, limpar as 
peças conjugadas.

Cavidade Substituir o rolamento.
Escamamento Substituir o rolamento.

Som inconstante

Jogo	excessivo Substituir mancal ou eliminar folga 
de alojamento.

Penetração de partículas estranhas Substituir o rolamento, limpar as 
peças	conjugadas,	usar	lubrificante	
limpo.

Escamamento das esferas. Substituir rolamento.

Rolamentos:
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Incidentes Possíveis Causas Soluções

Aumento anormal da temperatura.

Lubrificante	em	excesso	ou	inadequado. Reduzir	o	lubrificante	para	o	volume	
adequado,	utilizar	lubrificante	
indicado.

Lubrificante	em	falta	ou	inadequado Lubrificar,	utilizar	o	lubrificante	
indicado.

Vibração	excessiva

Cavidade Substituir o rolamento.
Penetração de partículas estranhas. Substituir o rolamento, limpar 

as	peças	conjugadas,	verificar	o	
sistema de vedação.

Vazamento	ou	alteração	da	cor	do	lubrificante
Lubrificante	em	excesso,	entrada	de	
partículas estranhas, partículas de 
desgaste do rolamento ou mancal.

Adequar	o	volume	de	lubrificante,	
utilizar	o	lubrificante	indicado,	
substituir o rolamento, efetuar a 
limpeza do alojamento.
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Observações:





SISTEMA DE GESTÃO CERTIFICADO

NBR ISO 9001:2008

Fundação Vanzolini

ISTO É DO SEU INTERESSE

PARA SUA PRÓPRIA SEGURANÇA E BOM FUNCIONAMENTO 
DO EQUIPAMENTO, UTILIZE SOMENTE PEÇAS GENUÍNAS 
JUMIL.

A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA NEGLIGÊNCIA, 
MANUSEIO INCORRETO, ADAPTAÇÕES NÃO AUTORIZADAS E 
USO DE PEÇAS PIRATAS NO SEU EQUIPAMENTO.

IT IS FOR YOUR INTEREST

FOR YOUR OWN SECURITY THE EQUIPMENT GOOD 
RUNNING AND PERFORMANCE, PLEASE USE ONLY JUMIL 
GENUINE SPARE PARTS.

THE ORGANIZATION DOES NOT BECOME RESPONSIBLE 
FOR:

- THE NEGLIGENCE, INCORRECT AND WRONG EQUIPMENT 
USE AND HANDLING;
- NO AUTHORIZED FITTING AND ADJUSTMENT;
- THE USE OF NON-GENUINE AND NON ORIGINAL SPARE 
PARTS ON YOUR EQUIPMENT.

ESTO ES DE SU INTERÉS

PARA SU PROPIA SEGURIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPAMIENTO, USE SOLO PIEZAS GENUINAS JUM IL.

LA COMPANIA NO TOMA LA RESPONSABILIDAD POR LA 
NEGLIGENCIA, Y/O MANEJO INCORRECTO, ADAPTACIONES 
NO AUTORIZADAS Y EL USO DE PIEZAS PIRATA EN SU 
EQUIPAMIENTO.

JUMIL - JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A


