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SEÇÃO 1 –
INTRODUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES

Detalhe Descrição Especificação

A Altura total do trator (cabine ou capota) 144” (365,8 cm)
NOTA: Altura total do trator com sinalizador 

luminoso giratório totalmente estendido = 
152” (386,1 cm)

B Alcance do braço de suspensão 66” (167,6 cm)

C Altura do eixo 27” (68,6 cm)

D Base da roda 121” (307,3 cm)

E Comprimento do trator (sem acessórios)

NOTA: A dimensão exibida inclui os pesos traseiros.

224” (569 cm)

F Altura do cano de escapamento 146” (370,8 cm)

G Distância livre do centro 77” (195,6 cm)

H Distância livre do chassi 83” (210,8 cm)

I Distância da perna inferior (dianteira) 22” (55,9 cm)

J Distância do centro do pneu ao lado interno 
da perna inferior (dianteira)

12,5” (31,8 cm)

K Largura da bitola (ajustável)* • Cabine = 100-120” (254-304,8 cm)
• Capota = 89-120” (226,1-304,8 cm), 

c/ capota aberta
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Descrição Especificação

Motor

Fabricante Cummins®

Modelo QSB 4.5

Tipo Alinhado, Resfriado a líquido

Número de cilindros 4

Deslocamento 4,5 Litros (274 pol.cúb.)

Potência 160 hp (119 KW)

Tipo de combustível Diesel Nº. 1 ou Nº. 2

Sistema de combustível Filtrado, Injeção direta

Filtro de ar Tipo seco, um único elemento

Monitor da restrição do filtro de ar do motor Filter Minder®

Marcha lenta baixa 1000 RPM

Marcha lenta alta 2600-2800 RPM

Transmissão hidrostática

Bomba hidrostática Danfoss 90-Series

Conjunto de transmissão Tração nas 4 rodas sempre

Faixas de velocidade • Baixa (0-12 mph/0-19 km/h)
• Alta (0-15 mph/0-24 km/h)

Motores de roda hidrostáticos • Danfoss KC-38 (dianteiro e traseiro esquerdo) 
• Danfoss KC-38 c/ sensor (traseiro direito) 

Transmissões finais Cubos de redução planetária

• Lubrificação Banho de óleo

Freios (somente para estacionar) Disco múltiplo, Acionado por mola, Liberado 
hidraulicamente

Sistema de direção Hidráulico, Prioridade conforme a necessidade

• Controle Potência tempo integral

• Cilindros de direção Ação dupla

• Raio de giro 18 pés/5 m (com bitola de 120"/304,8 cm)

Sistema hidráulico auxiliar

Tipo Aberto

Tipo de bomba Engrenagem em tandem

Configuração da pressão 2500 PSI (172,4 bar)
1-8



SEÇÃO 1 –
INTRODUÇÃO
Sistema elétrico

Sistema elétrico geral

• Bateria Uma única de 12V, pólo negativo aterrado

• Alternador 150 AMP, Tensão regulada

• Ignição 12V c/ solenóide

Luzes (Cabine ou capota)

Cabine dianteira (4) Lâmpadas externas de halogênio

Cabine traseira (2) Lâmpadas de halogênio para trabalho

Estação do operador

Capota (padrão)

Geral da estação do operador • Direção com inclinação ajustável
• Luzes de perigo/alerta
• Sinais de mudança de direção
• Espelhos laterais

Assento • Frente-atrás
• Altura
• Firmeza para condução

Cabine (Opcional)

Geral da cabine • Direção com inclinação ajustável
• Luzes de perigo/alerta
• Sinais de mudança de direção
• Espelhos laterais
• Limpador de para-brisa
• Espelhos laterais
• Luz da cúpula
• Vidro escurecido

Controle de temperatura Faixa completa

Tipo de carga do A/C R-134a

Filtragem do ar fresco • Filtro a carvão
• Filtro de papel

Assento Suspensão a ar

Instrumentos

Medidor analógico Combustível

Medidores digitais • Velocímetro (MPH-km/h)
• Tacômetro (RPM) 
• Pressão do óleo 
• Temperatura do refrigerante
• Horas de funcionamento do motor 
• Taxa de combustível 
• Tensão dos sistemas 

Monitor do filtro de ar do motor Filtro Minder
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Estéreo Banda de AM/FM/Meteorologia c/ alto-falante 
duplo

Pneus/Bordas

Pneus 11,2 - 38 (Bias TU)

• Pressão do ar (Máxima) 26 PSI (1,8 bar)

• Largura do pneu 11,3” (28,7 cm)

• Capacidade de carga (25 mph-40 km/h) 2540 lbs. (1152 kg) 

• Diâmetro total 57,4” (145,8 cm)

• Raio da carga estática 
(sugerido, pode variar com a carga)

27,3” (69,3 cm)

• Circunferência de rotação 170,8” (433,8 cm)

Bordas 38" x 10" (96,5 x 25,4 cm)

Capacidades de enchimento

Tanques de combustível (2) 40 Galões (151 L)/cada, Diesel Nº. 2

Óleo do motor (sistema inteiro) 15,9 Quartos (15 L), Óleo 15W-40 para motor 
diesel

• Reservatório do óleo do motor 13,7 Quartos (13 L)

• Vareta de nível do óleo do motor (marca Mín.-
Máx.)

3,2 Quartos (3 L)

Sistema de resfriamento do motor (sem o 
aquecedor da cabine)

5,1 Galões(19,3 L) Etileno glicol

Reservatório hidráulico 18 galões (68 L), Óleo hidráulico anti-desgaste

Cubos de roda 22 oz. (0,7 L)/cada, Óleo 75W-90 para 
engrenagem

Sistema de despendoamento
(Montagem frontal, com ou sem sistema LS)

Sacadores quad

• Número de filas disponíveis 4, 6, 8, 10, 12, ou 18

• Transmissão Hidráulica

• Tamanho do pneu 4,10/3,50 2-camadas

• Pressão do ar 10 PSI (0,7 bar)

• Velocidade operacional Até 400 RPM

• Altura do extração • Faixa mínima - 32” a 97” (81,3 a 246,4 cm)
• Faixa máxima - 40” a 105” (101,6 a 266,7 cm)

• Peso (por montagem) 86 lbs. (39 kg) 
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Cortadores 

• Número de filas disponíveis 4, 6, 8, 10, 12, ou 18

• Transmissão Hidráulica

• Tamanho da lâmina 18" (45,7 cm)

• Velocidade operacional Até 3100 RPM

• Altura de corte • Faixa mínima - 29” a 94” (73,7 a 238,8 cm)
• Faixa máxima - 13” a 102” (33 a 259,1 cm)

• Peso (por montagem) 62 lbs. (28 kg) 
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GARANTIA DO PRODUTO
 
 

Garantia de produto da Hagie Manufacturing Company
A Hagie Manufacturing Company garante que cada novo produto Hagie, sob uso normal e de 
serviço, de estar livre de defeitos de mão de obra e de materiais, durante um período inferior a: 
dois (2) anos ou 1000 horas, a partir da data de entrega de todos Produtos Agrícolas. A Hagie 
Manufacturing Company torna esta garantia efetiva a partir da data de entrega original e é 
transferível a um outro comprador do comprador original deste equipamento, desde que haja tempo 
restante disponível relativo ao ano e hora do padrão de garantia declarado acima. Esta garantia 
deve ser cumprida pelo reparo ou substituição isento de pagamento de qualquer peça que 
demonstre evidência de defeito ou mão de obra inapropriada, desde que a peça seja devolvida 
à Hagie Manufacturing Company dentro de trinta (30) dias da data em que esse defeito ou 
mão-de-obra inadequado foi descoberto ou deveria ter sido descoberto. A mão de obra para fazer 
o reparo desses itens será coberta pelas horas de trabalho padrão. Os custos de frete de peças 
defeituosas não estão cobertos por esta garantia e são de responsabilidade do comprador. Nenhuma 
outra garantia expressa é fornecida e nenhuma afirmação da Hagie Manufacturing Company, em 
palavras ou ações, deve constituir uma garantia.

 
A Hagie Manufacturing Company limita a sua garantia somente aos produtos fabricados pela 
Hagie Manufacturing Company e não garante qualquer peça ou componente não fabricado por
ela, como as peças ou componentes sujeitos às garantias de seus fabricantes, se houver alguma. 
Estão excluídas desta garantia, as peças sujeitas a acidente, alterações ou uso ou reparo negligente. 
Esta garantia não cobre manutenção normal como ajustes do motor, ajustes em geral, inspeções, 
nem itens de consumo como pneus, produtos de borracha, válvulas do sistema de solução, peças 
gastas, lâminas de limpadores de para-brisa, etc.
 
A Hagie Manufacturing Company não deve ser responsável por reparos ou substituições que são 
necessários, no todo ou em parte; pelo uso de peças não fabricadas por ou obteníveis da Hagie 
Manufacturing Company nem por serviços executados por terceiros que não seja o pessoal 
autorizado da Hagie, exceto se autorizados pela Hagie Manufacturing Company. O cliente reconhece 
que não está contando com a habilidade ou julgamento da Hagie Manufacturing Company para 
selecionar bens acabados, para qualquer finalidade, e que não há garantias que não estão contidas 
neste contrato.
 
Em nenhum caso, dano, contrato ou responsabilidade de garantia da Hagie Manufacturing Company 
deve exceder o preço de compra do produto. A limitação precedente não se aplica às reivindicações 
por ferimento pessoal causado unicamente por negligência da Hagie Manufacturing Company.

 
A Hagie Manufacturing Company não será reponsável por danos, incluindo danos especiais, casuais 
ou ferimentos (danos e reparos do próprio equipamento, lucros cessantes, equipamento de aluguel 
ou de substituição, perda de reputação, etc.) originários de ou em conexão com o desempenho 
do equipamento ou do seu uso pelo cliente, e a Hagie Manufacturing Company não deve ser 
responsável por quaisquer danos especiais, casuais ou consequenciais que aparecerem de ou 
em conexão com a falha da Hagie Manufacturing Company de cumprir o seu dever de acordo com 
este documento. A TOTAL RESPONSABILIDADE DA HAGIE MANUFACTURING COMPANY E A 
SOLUÇÃO EXCLUSIVA DO CLIENTE SERÁ REPARAR OU SUBSTITUIR AS PEÇAS COBERTAS 
DE ACORDO COM ESTA GARANTIA. ESTA GARANTIA EM LUGAR DE TODAS AS OUTRAS 
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO ESTANDO LIMITADA 
À GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE SUFICIÊNCIA PARA UM 
DETERMINADO PROPÓSITO.
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• Nunca dirija sobre colinas muito 
inclinadas para uma operação segura.

• Saiba e obedeça as leis de trânsito que 
regulamentam dirigir equipamento 
agrícola em estrada.

• Tome muito cuidado ao entrar ou sair de 
uma estrada.

• Sempre dirija em velocidade razoável, 
adequada às condições.

• Reduza a velocidade do trator quando for 
fazer uma curva.

• Pare o trator por completo, antes de fazer 
uma inversão de direção.

• Encoste no acostamento da estrada, antes 
de parar.

• Use luzes de perigo/advertência ao 
dirigir em estradas públicas, de dia ou de 
noite, a menos que seja proibido por lei.

• Assegure-se de que o símbolo SMV 
(Veículo de Movimento Lento) e que o 
Símbolo do Indicador de Velocidade 
(SIS) estejam no lugar e visíveis na 
traseira da máquina ao dirigir em vias 
públicas.

Opere com segurança

Segurança geral da operação
• Não altere as configurações de fábrica da 

RPM do motor.

• Manuseie o fluido de partida com 
cuidado. Mantenha-o longe de maçaricos 
acesos. Armazene com a tampa no lugar 
e em lugar fresco.

• Não olhe diretamente nos feixes de luz 
da unidade do sensor de profundidade a 
luz, pois ela emite um sinal de micro-
ondas de baixa intensidade que pode 
causar danos aos olhos.

• Mantenha todas as blindagens no devido 
lugar.

• Mantenha livre de todas as partes móveis 
e mantenha outras pessoas afastadas 
quando estiver em operação.

• Não use roupa solta que possa ser 
lançada ou arrastada para as partes em 
movimento.

• Nunca permita que transeuntes circulem 
na mesma área onde o trator opera.

Largura da bitola
• Selecione a configuração de bitola mais 

larga que caiba entre as filas da plantação 
a ser colhida.

• Nunca ajuste manualmente a largura da 
bitola do trator, até que as rodas tenham 
sido adequadamente bloqueadas. Solte os 
parafusos de fixação da perna, apenas o 
suficiente para que a perna deslize no 
chassi.

Braços articulados
• Assegure-se de que os braços articulados 

estão na posição TRAVADO durante 
o procedimento de dobra.

• Assegure-se de que os braços articulados 
estão na posição DOBRADO e 
TRAVADO, quando estiver dirigindo ou 
transportando o trator.

Remova a tinta da pintura antes 
de soldar ou aquecer
• Evite a fumaça tóxica e o pó. Fumaças 

perigosas podem ser geradas quando a 
tinta é aquecida pela soldagem, solda ou 
ao usar um maçarico.

SMV SIS (mph) SIS (km/h)
2-2
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• Não use solventes com cloro nas áreas 
onde a soldagem será feita.

• Execute todo o trabalho em uma área 
bem ventilada, para que a fumaça tóxica 
e o pó sejam levados para longe.

• Descarte a tinta e os solventes 
apropriadamente.

Evite aquecimento próximo a 
linhas pressurizadas
• Evite acender maçarico, soldagem e 

soldar perto de linhas hidráulicas 
pressurizadas. Linhas pressurizadas 
podem, acidentalmente, explodir quando 
o calor vai além da área imediata da 
chama.

Manuseie o combustível com 
segurança
• Sempre desligue o motor e deixe-o 

esfriar antes de abastecer.
• NUNCA fume durante o 

reabastecimento.

• Não encha os reservatórios de 
combustível completamente, pois o 
combustível pode dilatar e vazar.

• Sempre limpe o combustível que 
espirrou, com água ensaboada.

• Mantenha um extintor de incêndio 
próximo, durante o reabastecimento.

Esteja preparado
• Esteja preparado para uma emergência. 

Mantenha um extintor e um kit de 
primeiros socorros próximo.

• Faça a manutenção do extintor com 
regularidade. Mantenha um inventário 
cuidadoso de suprimentos do kit de 
primeiros socorros e descarte os itens 
com data de validade expirada.

Proteja-se contra o ruído
• Operar o equipamento com segurança 

exige a atenção total do operador. Não 
use fones de ouvido de rádio ou música, 
enquanto você estiver operando o  trator.

• A exposição prolongada ao ruído alto 
pode causar surdez. Use um protetor 
auditivo apropriado.

Prevenção de acidente com 
ácido de bateria
Prevenção

Previna-se contra ferimentos sérios 
evitando que o ácido da bateria entre em 
contato com o seu corpo. O eletrólito da 
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bateria contém ácido sulfúrico que é 
suficientemente forte para causar buracos na 
roupa e cegueira, se respingar nos olhos.

Garanta que:
• As baterias sejam recarregadas em uma área 

bem ventilada.
• Use equipamento para proteção pessoal (PPE) 

ao fazer a manutenção de uma bateria.
• Evite respirar os gases quando recarregar com 

eletrólito.
• Evite espirrar ou gotejar o eletrólito.
• Ao recarregar uma bateria, conecte o cabo 

positivo ao terminal positivo e o cabo negativo 
ao terminal negativo. Deixar de seguir estas 
instruções pode resultar em uma explosão e/ou 
ferimentos pessoais.

Se você respingar em si mesmo:
• Lave a área afetada com água fria corrente e 

remova as roupas e sapatos contaminados 
imediatamente. Continue a lavar a área, durante 
15 minutos, no mínimo.

• Procure por um médico.
• Durante o transporte para ou enquanto aguarda 

o atendimento médico, aplique compressas de 
água com gelo ou mergulhe a área afetada em 
água com gelo. NÃO DEIXE A PELE 
CONGELAR.

• Não aplique cremes ou pomadas até que você 
tenha sido examinado por um médico.

Se ingerir ácido:
• NÃO induza o vômito.
• Beba bastante água.
• Procure atendimento médico com urgência!
• Não tente neutralizar o ácido.

Se inalar vapores:
• Leve a pessoa para local com ar fresco.
• Não faça respiração artificial em uma pessoa 

que pode respirar por si própria.
• Aplique CPR somente se a pessoa não estiver 

respirando ou não tiver pulso.
• Procure atendimento médico com urgência!

Manutenção hidráulica com 
segurança
• Coloque sempre em prática a segurança 

pessoal ao executar serviços ou 
manutenção no sistema hidráulico.

• Tome muito cuidado quando estiver 
trabalhando ao redor de fluido hidráulico 
sob pressão. O escapamento de fluido 
pode ter força suficiente para penetrar na 
sua pele, causando possivelmente 
ferimentos sérios. Este fluido também 
pode estar suficientemente quente para 
causar queimaduras.

• Sempre abaixe a carga ou alivie a 
pressão, antes de fazer reparos em um 
vazamento de óleo hidráulico.

Tenha cuidado com a fumaça do 
escapamento.
• Nunca funcione o trator em um prédio 

fechado. É necessário que haja 
ventilação apropriada. Use uma extensão 
de cano de escapamento para remover a 
fumaça se você tiver de operar em um 
prédio. Abra, também, portas e janelas 
para permitir que o ar externo circule 
na área.

Segurança geral de manutenção
• Desligue o motor, antes de inspecionar, 

ajustar, fazer reparos, lubrificar ou 
limpar qualquer parte do trator.

• Ao fazer a manutenção do radiador deixe 
o motor esfriar antes de remover a tampa 
pressurizada.
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• Desconecte o cabo do terra da bateria e 
vire a chave de desconectar a bateria para 
OFF, antes de fazer manutenção do 
sistema elétrico ou soldagem no trator.

• Ao recarregar uma bateria, conecte o 
cabo positivo ao terminal positivo e o 
cabo negativo ao terminal negativo. 
Deixar de seguir estas instruções pode 
resultar em uma explosão e causar 
ferimentos.

• Nunca pressurize os sacos de ar para 
suspensão acima de 100 psi (6,9 bar).

CINTO DE SEGURANÇA
Para a sua segurança, é recomendável que 

você use o cinto de segurança o tempo todo, 
quanto estiver operando o trator.

Operação do cinto de segurança
• Pegue a fivela do cinto de segurança 

(localizado no lado externo do assento) e 
passe o cinto sobre seu quadril, apoiado 
abaixo do seu abdômen.

• Insira a lingueta da fivela no conjunto do 
receptáculo oposto do assento e encaixe-
a na posição TRAVADA.

• Para liberar o cinto de segurança, 
pressione o botão Liberar (localizado na 
extremidade do receptáculo) e deixe o 
cinto retrair automaticamente.

SINALIZADOR LUMINOSO 
GIRATÓRIO
–Se estiver instalado

O sinalizador luminoso giratório 
(localizado no lado esquerdo da estação do 
operador) é usado para aumentar a 
visibilidade às outras pessoas. O sinalizador 
acenderá quando a chave das luzes de Perigo/
Alerta é acionada.

PARADA DE EMERGÊNCIA
(E-Stop)

 

Sinalizador luminoso giratório
(Localizado no lado esquerdo

da estação do operador)
-Vista típica

ATENÇÃO
PARA PARADA DE EMERGÊNCIA;

1. MOVA A ALAVANCA DE CONTROLE PARA 
A POSIÇÃO N/S (NEUTRO PARADA).

2. ACIONAR E-STOP.
SIGA ESTAS ETAPAS PARA EVITAR 

FERIMENTOS OU DANOS.
2-5







SEÇÃO 2 –
SEGURANÇA E PRECAUÇÕES
A seguir, estão as localizações de 
decalques de segurança. Substitua-os se 
estiverem danificados ou ausentes. Todos 
os decalques de segurança, instrutivos ou 
para desenhar listras no trator, podem ser 
comprados através do departamento de 
suporte ao cliente da Hagie.

Para substituir os decalques de segurança, 
assegure-se de que a área onde será instalado 
está limpa e seca e decida a posição exata, 
antes de removê-lo do papel onde está.

Localizações dos decalques de 
segurança

650175
(Localizados perto do lado dianteiro 
esquerdo da cabine)

650258
(Localizadas em cada lado das 
montagens da cabeça do cortador)

650259
(Localizado no tubo de montagem de 
cada cabeça do sacador quad)

AVISO
• Somente para saída de emergência.
• Proteja bem os olhos enquanto pressionar 

firmemente o dispositivo contra o vidro.
• O dispositivo irá disparar automaticamente.

CUIDADO DECEPAÇÃO DOS DEDOS 
OU MÃOS.

JAMAIS COLOQUE OS DEDOS OU AS MÃOS 
PERTO DA LÂMINA DE UM CORTADOR EM 

MOVIMENTO, NEM TENTE PARAR A LÂMINA 
DE UM CORTADOR EM MOVIMENTO OU 
EXECUTAR A MANUTENÇÃO PERTO DE 

UMA LÂMINA EM MOVIMENTO.

ATENÇÃO

ATENÇÃO

RISCO DE FERIMENTOS DE PNEUS GIRANDO.
JAMAIS COLOQUE OS DEDOS OU AS MÃOS 

PERTO DOS PNEUS DO SACADOR QUÁDRUPLO 
EM MOVIMENTO, NEM DESALOJE UM OBJETO 
ENCRAVADO DOS PNEUS EM MOVIMENTO OU 

NEM EXECUTE A MANUTENÇÃO PERTO DE 
PNEUS EM MOVIMENTO.
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SEÇÃO 2 –
SEGURANÇA E PRECAUÇÕES
650296
(Localizado próximo da bateria)

650303
(Localizado perto do lado dianteiro 
esquerdo dianteiro da estação do 
operador)

650347
(Localizado próximo ao motor no lado 
esquerdo da máquina)

650388
(Localizado perto da coluna da 
direção)

ATENÇÃO
O sistema elétrico é de 12 volt com terra negativo. 
Ao usar uma bateria auxiliar com cabos de 
chupeta, devem ser tomadas precauções para 
evitar lesões pessoais ou danos a componentes 
elétricos.
1. Conecte uma das pontas do cabo de chupeta 

no terminal positivo da bateria de reforço e a 
outra ponta no terminal positivo da bateria do 
veículo conectado ao motor de arranque.

2. Conecte uma ponta do segundo cabo ao 
terminal negativo da bateria de reforço e a 
outra ponta à estrutura do veículo e longe da 
bateria.

3. Para remover os cabos, inverta exatamente a 
sequência acima para evitar faíscas. Consulte 
o manual do operador para obter informações 
adicionais.

AVISO
As lâminas de corte devem operar no sentido 

correto

Frente

Rotação da lâmina Rotação da lâmina
Esquerda da operação Direita da operação 

AVISO
Carregue apenas com R134A. Carregue até 

2 libras. 340 g.

ATENÇÃO
PARA PARADA DE EMERGÊNCIA;

1. MOVA A ALAVANCA DE CONTROLE PARA 
A POSIÇÃO N/S (NEUTRO PARADA).

2. ACIONAR E-STOP.
SIGA ESTAS ETAPAS PARA EVITAR 

FERIMENTOS OU DANOS.
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SEÇÃO 2 –
SEGURANÇA E PRECAUÇÕES
650389
(Localizado perto de ventilador)

650434
(Localizado perto de ventilador)

650847
(Localizado perto da estação do 
operador ou fora da cabine, abaixo da 
janela traseira)

650849 e 650954
(2) - Localizado em cima de cada 
tanque de combustível

FLUIDO PRESSURIZADO. NÃO USE O DEDO 
OU A MÃO PARA VERIFICAR SE HÁ 

VAZAMENTOS DE ÓLEO. DESLIGUE O 
MOTOR E LIBERE A PRESSÃO ANTES DE 

VERIFICAR OU REPARAR UM VAZAMENTO. 
O ÓLEO SOB ALTA PRESSÃO PODE 
FACILMENTE PERFURAR A PELE, 

RESULTANDO EM FERIMENTOS GRAVES, 
GANGRENA OU MORTE. SE FERIDO, 

PROCURE ASSISTÊNCIA MÉDICA 
IMEDIATAMENTE.

ATENÇÃO

ATENÇÃO

CORTE/DECEPAÇÃO DOS DEDOS OU MÃO.
JAMAIS COLOQUE OS DEDOS OU A MÃO 

PERTO DE PÁS DO VENTILADOR EM 
MOVIMENTO.

ALERTA
PERIGO DE QUEDA
ESTA MÁQUINA NÃO FOI PROJETADA PARA 
TRANSPORTAR PASSAGEIROS.
TRANSPORTAR PASSAGEIROS PODE 
CAUSAR FERIMENTOS NELES OU ATE A 
MORTE.

ATENÇÃO
O COMBUSTÍVEL DIESEL 

PODE SER PERIGOSO
• DESLIGUE O MOTOR ANTES DE 

ABASTECER.
• NÃO FUME DURANTE O ABASTECIMENTO.
• LIMPE QUALQUER COMBUSTÍVEL 

ESPIRRADO DURANTE O ABASTECIMENTO.

DIESEL
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SEÇÃO 2 –
SEGURANÇA E PRECAUÇÕES
650253

650255

650256

650277
 (4) - Localizado em cada ponto de 
suspensão designado

PONTO PARA REBOQUE

SUPERFÍCIE QUENTE.
NÃO TOQUE NO CANO DE ESCAPAMENTO 
ENQUANTO O MOTOR ESTIVER LIGADO. 

DEIXE O MOTOR ESFRIAR 
ADEQUADAMENTE ANTES DE FAZER A 

MANUTENÇÃO.

FLUIDO OU GÁS PRESSURIZADO.
MANTENHA UMA DISTÂNCIA SEGURA DE 

SITUAÇÕES DE PERIGO.

PONTO DE SUSPENSÃO
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SEÇÃO 3 –
OPERANDO O SEU TRATOR
Consulte a Seção Manutenção e 
armazenagem, em outra parte deste manual 
para obter informações sobre manutenção do 
sistema de ar condicionado.

Estéreo/Rádio
-Se estiver instalado

A cabine está equipada com um 
sintonizador AM/FM com um toca-CD 
e transmissão de banda meteorológica. 
Consulte o guia do usuário do fabricante 
do estéreo, para instruções operacionais 
completas e informações da programação.

Luz de trabalho interna
-Se equipado

Uma luz de trabalho interna (localizada no 
teto da cabine) é fornecida para sua 
conveniência.
•  Coloque o botão da luz de trabalho 

interna na posição UP para ligar a luz. 
Coloque a chave na posição DOWN para 
desligar a luz.

NOTA: A chave de ignição deve estar na 
posição ON para a luz acender.

Dutos de saída do ar
-Vista típica

Estéreo/Rádio
(Localizado no teto da cabine)

-Vista típica

Luz de trabalho interna
(Localizada no teto da cabine)

-Vista típica
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SEÇÃO 4 –
MOTOR E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO
Tela quad de dados digitais (F2)
Pressione a tecla F2 para navegar até a tela 

quad de dados digital que, como a tela quad 
do medidor analógico, exibe até quatro (4) 
parâmetros atuais do motor.

Seleção de Tela quad de dados digital 
Para ajustar o conteúdo da tela quad 

digital, pressione qualquer uma das quatro 
primeiras teclas para exibir a barra de botões 
e, em seguida, pressione F5 para ativar a 
navegação por todos os parâmetros de 
exibição.

Tela única do Medidor 
analógico (F3)

Pressione a tecla F3 para navegar até a tela 
única do medidor analógico. Os dados 
configuráveis também são acompanhados 
por uma leitura digital abaixo.

Seleção de dados analógicos simples
Para ajustar o conteúdo da tela analógico 

simples, pressione F3 para exibir a barra de 
botões e, em seguida, pressione F3 novamen-
te para ativar a navegação por todos os parâ-
metros de exibição.

Tela de alarme ativa (F4)
Pressione a tecla F4 para navegar até a tela 

de alarme ativa, que exibe todos os ativos/
atuais recebidos pelo sistema.

NOTA: Os alarmes são exibidos pelos mais 
atuais. Pressione os botões de F1 e 
F2 para percorrer os alarmes.

NOTA: Mensagens de alarmes ativos/atuais 
são automaticamente eliminadas da 
lista quando a falha já não é 
recebida pelo monitor do motor.

Quando um alarme ativo/atual é recebido, 
um aviso luminoso intermitente de falha ativa 
aparecerá descrevendo os detalhes do alarme.

NOTA: A lista de alarme é acessada ao 
pressionar qualquer tecla enquanto 
um aviso de falha ativo é exibido.

Pressione a tecla F3 para reconhecer um 
alarme. Alarmes ainda não reconhecidos são 
exibidos com um fundo vermelho. Alarmes 
que foram reconhecidos são exibidos com um 
fundo preto.

Tela quad de dados digital 
-Vista típica

Tela única do medidor analógico 
-Vista típica

Tela de alarme ativa
-Vista típica
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SEÇÃO 5 –
SISTEMAS HIDRÁULICOS
Consulte “Tasseltrol/LS System 12”, 
disponível na Seção Sistemas de 
despendoamento, em outra parte deste 
manual para informações sobre operar e 
ajustar parâmetros.

Válvulas eletro-hidráulicas
As válvulas eletro-hidráulicas (localizadas 

na frente da barra de ferramenta) controlam 
os cilindros de elevação, em seu movimento 
para cima e para baixo.

Válvula de descarga
A válvula de descarga (localizada 

embaixo do assento do operador) é a válvula 
principal que controla a quantidade de 
pressão que é passada para a válvula de 
elevação.

NOTA: A válvula de descarga é configurada 
de fábrica em 2200 psi (151,7 bar).

NOTA: Para verificar a psi/bar da válvula 
de descarga, instale um manômetro 
de 3000 psi (206,8 bar) na entrada 
da válvula de descarga. Se for 
necessário ajuste adicional, entre em 
contato com o Suporte ao Cliente da 
Hagie para obter assistência.

Cabeças de despendoamento

Os motores hidráulicos nas cabeças de 
despendoamento são controlados pela chave 
mestre do despendoador e são ligados/
desligados, individualmente, usando as 

Válvulas eletro-hidráulicas
(localizadas na frente

da barra de ferramenta)
-Vista típica

Válvula de descarga
(Localizada embaixo

do assento do operador)
-Vista típica

• Entrada da 
válvula de 
descarga

P/ ACIONAR MTRES HIDR CABEÇ 
DESPENDOAMENTO:

1. Diminuir a velocidade do motor para 
marcha lenta.

2. Retirar pessoas não autorizadas da área.
3. Girar as chaves de controle de motor 

inviduais para “ON”.
4. Aumente as RPM do motor lentamente 

para a velocidade desejada.
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SEÇÃO 6 –
SISTEMAS ELÉTRICOS
A etiqueta a seguir é afixada abaixo da 
tampa do fusível/relé e fornece informações 
sobre os valores nominais de amperagem do 
fusível/relé.

MINI-FUSÍVEIS
F01 – ALIMENTAÇÃO DO AVAC (30A)
F02 – ALIMENTAÇÃO DO MONITOR (10A)
F03 – S/C
F04 – RÁDIO, TETO AUX CB (15A)
F05 – ALIMENTAÇÃO DO LIMPADOR DO PARA-BRISA (15A)
F06 – CHAVE DE FREIO/CÂMBIO (10A)
F07 – NÍVEL DE ÓLEO HIDRÁULICO (5A)
F08 – S/C
F09 – CHAVE ALIM SIN RELÉ (10A)
F10 – SINAIS RELÉ ALIM BAT (10A)
F11 – SINALIZADOR LUMINOSO (15A)
F12 – ATUAD. CONTROL PROF (15A)

MINI-FUSÍVEIS
F26 – ALIM BAT MOT (5A)
F27 – CHAVE DE IGNIÇÃO (10A)
F28 – ALARME RESERVA (10A)
F29 – ALIM BAT DIREÇ AUTOM (10A)
F30 – S/C
F31 – ALIM BAT MOD PISCA-ALERTA (20A)
F32 – S/C
F33 – SELETOR DE COMBUSTÍVEL (15A)
F34 – ALIMENTAÇÃO DO ASSENTO (20A)
F35 – S/C
F36 – S/C
F37 – S/C

F13 – S/C
F14 – TASSEL TROL (20A)
F15 – S/C
F16 – VÁL TRAÇ (10A)
F17 – VÁL DISTR (15A)
F18 – TEMPOR/ CONTR TR (20A)
F19 – DIREÇÃO AUTOMÁTICA (10A) 
F20 – S/C
F21 – FARÓIS (20A)
F22 – BUZINA (10A)
F21 – LUZES DE TRABALHO (20A)
F24 – RELÉ DE PARTIDA (10A)
F25 – ALIM BAT RÁDIO (5A)

F38 – S/C
F39 – S/C
F40 – ENGATE DO AVAC (10A)
RELÉS
CR01 – LUZES DO SINALIZADOR LUMINOSO
CR02 – IND NÍV HIDRAU
CR03 – S/C 
CR04 – FARÓIS
CR05 – LUZES DE TRABALHO
CR06 – RELÉ DE PARTIDA
CR07 – BUZINA
CR08 – S/C
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SEÇÃO 6 –
SISTEMAS ELÉTRICOS
CLASSIFICAÇÕES DE FUSÍVEL E RELÉ

Fusíveis e relés (Cabine)

Fusível Classificação 
(Amps)

Função

100 Disjuntor principal

F01 30 Alimentação de AVAC

F02 10 Alimentação do monitor da Hagie

F04 15 Rádio/Luz de teto/Encaixe auxiliar de 
interruptor

F05 15 Alimentação do para-brisa

F06 10 Alimentação de freio/câmbio

F07 5 Luz do nível de óleo hidráulico

F09 10 Chave de alimentação dos sinais de relé

F12 15 Alimentação da caixa do atuador do controle de 
profundidade

F14 20 Alimentação do sistema/monitor Tasseltrol®

F16 10 Alimentação da válvula de tração

F17 15 Alimentação da válvula de distribuição

F18 20 Alimentação do temporizador/controle do motor

F19 10 Alimentação da direção automática

F28 10 Alimentação do alarme reserva

F33 15 Seletor de combustível

F34 20 Alimentação do assento

F11 15 Alimentação do sinalizador luminoso

F21 20 Alimentação dos faróis

F23 20 Alimentação das luzes de trabalho

F24 10 Alimentação do relé de partida

F22 10 Alimentação da buzina

F10 10 Relé de alimentação da bateria/Fusível da 
alimentação de sinal

F25 5 Alimentação da bateria do rádio

F26 5 Alimentação do diagnóstico do motor

F27 10 Alimentação da ignição
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SEÇÃO 6 –
SISTEMAS ELÉTRICOS
F29 10 Alimentação da bateria de direção automática

F31 20 Alimentação da bateria do módulo de pisca-
alerta

F40 10 Alimentação do engate do AVAC

Relé Classificações 
(Amps)

Função

CR01 35 Controle do sinalizador luminoso

CR02 35 Inversor do indicador de nível hidráulico

CR04 35 Lógica dos faróis

CR05 35 Lógica das luzes de trabalho

CR06 35 Lógica do controle de relé de partida

CR07 35 Controle de buzina
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SEÇÃO 7 –
SISTEMAS DE DESPENDOAMENTO
• Selecione o tipo de trator em que a 
unidade está instalada.

NOTA: Para tratores fabricados antes de 
2007 com o sistema de válvulas 
original, pressione a chave LIFT 4 
abaixo do “o”. Se o trator está 
equipado com válvulas 
proporcionais, pressione a chave 
LIFT 5 abaixo do “p”.
Para tratores fabricados em 2007, ou 
mais novos, com válvulas 
proporcionais, pressione a chave 
LIFT 6 abaixo do “c”.

• O monitor agora retornará para a tele 
“Selecione Manual” com o tipo de trator 
que você selecionou, exibido na linha 
inferior.

Selecione quantos levantamentos 
estão ligados no trator
(O sistema deve estar no modo 
parâmetro, antes de continuar)
• Pressione a chave LIFT 1 UP duas vezes 

para exibir quantos levantamentos estão 
ligados.

NOTA: “L6” (A) no monitor indica que 
todos os seis levantamentos estão 
LIGADOS.

• Para mudar o número de levantamentos, 
para corresponder ao seu trator, pressione 
a chave LIFT 3 UP. Isto exibirá os 
SUSPENSÃO: tela ON-OFF (B).

• Pressione a chave LIFT UP, abaixo do 
suspensão correspondente que você 
deseja ligar/desligar.

NOTA: “of” = OFF.

• Depois de selecionar quais suspensão 
devem ser ligados/desligados, pressione 
a chave LIFT 1 DOWN duas vezes, para 
sair da tela e salvar a nova configuração 
de parâmetro.

O seu trator está equipado com seis (6) 
mangueiras de suspensão hidráulicas, 
independente do número de suspensão 
disponíveis. Para tratores com menos de seis 
suspensões, os hidráulicos não usados serão 
cobertos. Ao selecionar quantos suspensão 
estão em seu trator, programe o número 
correto de suspensão no monitor, para 
assegurar o desempenho máximo.

 

2 3 4 5 ofof

Trator com 4-suspensão

2 3 4 of ofof

Trator com 3-suspensão

of 3 4 of ofof

Trator com 2-suspensão
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SEÇÃO 7 –
SISTEMAS DE DESPENDOAMENTO
Estabeleça “D” e “V”
(O sistema deve estar no modo 
parâmetro, antes de continuar)
• Pressione a chave LIFT 1 UP duas vezes 

e o monitor exibirá a configuração atual 
de Permanência (A) para “all up” e 
Compensação de válvula (B) como 
ou 1=ON ou 0=OFF.

• O valor “D” indica quantos segundos os 
suspensão levarão para se mover para 
cima, depois que a chave All Up 
(localizada na alavanca de controle de 
transmissão hidrostática) for pressionada 
momentaneamente. Este tempo pode ser 
alterado pressionando a chave LIFT 4 UP.

NOTA: Este tempo é pré-configurado de 
fábrica para 0, mas pode ser 
configurado para um valor 25, 
durante o ajuste das válvulas do 
trator.

• Pressionando a chave LIFT 4 UP, 
adicionará cinco (5) segundos à válvula, 
cada vez, até “D25”, em seguida 
retornará a “D00”.
Quando o valor é configurado para D00, 
o movimento para cima para assim que 
a chave All Up é liberada.
Se o valor é configurado para algo maior 
do que D00, a chave All Up somente 
necessitará ser pressionada 
momentaneamente e os suspensão 
continuarão o movimento para cima, até 
que o parâmetro seja atingido.

• O valor “V” indica se a compensação 
automática da válvula é executada ou 
não. Pressione a chave LIFT 6 UP para 
alterar este valor.

NOTA: Este valor é tipicamente estabelecido 
em “V1”.

Configure as velocidades de Lift Up
(O sistema deve estar no modo 
parâmetro, antes de continuar)
• Pressione a chave LIFT 1 UP três vezes 

e o monitor exibira a configuração atual 
da velocidade para cima para automático, 
manual e movimento para cima com um 
valor entre 01 e 10.

• Com o valor configurado em 01, em 
“MAN”, ou em 03, em “AUTO” e 
“ALL”, os levantamentos moverão 
suficientemente lentos para observar 
se qualquer um deles está movendo 
mais lento do que os demais. Estas 
configurações são úteis para ajustar a 
compensação dos valores a fim de que 
todas as suspensões movam na mesma 
velocidade. Tipicamente, estes valores 
são configurados para 05, para uma 
velocidade razoavelmente rápida. Os 
valores podem ser alterados 
pressionando as chaves Up/Down, 
abaixo de AUTO, MAN ou ALL.

NOTA: Os valores podem ser salvos 
pressionando a chave LIFT 1 
DOWN, para sair da tela e salvar a 
nova configuração de parâmetros.

Configure a compensação de Lift Up
(O sistema deve estar no modo 
parâmetro, antes de continuar)
• Pressione a chave LIFT 1 UP quatro 

vezes e o monitor exibirá configuração 
atual da compensação Para Cima, para as 
três primeiras suspensões. Pressionando 
NEXT novamente, será exibida a 
configuração de compensação para as 
três últimas elevações.
A compensação para cima, para cada 
válvula pode ser configurada desde -19 
a +20, conforme necessário, para obter 
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SEÇÃO 7 –
SISTEMAS DE DESPENDOAMENTO
• Parâmetro Superior (T3)
• Parâmetro Inferior (B1)

Estes parâmetros sempre serão exibidos 
até o painel de controle ser reprogramado. 
Uma vez reprogramado, os novos valores 
para os parâmetros serão exibidos no painel 
de controle.

Para programar a unidade, primeiro 
selecione o parâmetro Resposta. Se houver 
necessidade de ajuste posterior para os 
parâmetros topo e/ou embaixo, continue 
com os ajustes.

Parâmetro Resposta do 
Tasseltrol

O parâmetro Resposta é usado para ajustar 
o tempo de resposta das fotocélulas - quão 
rapidamente o movimento para baixo começa 
quando nenhum milho é detectado pelas 
células superiores ou inferiores, e quão 

rapidamente o movimento para cima é 
interrompido quando nenhum milho for 
detectado pela células superior. Isto pode ser 
alterado selecionando R1, R2, R3 ou R4.

NOTA: Mais correções ocorrerão quando 
R1 é selecionada e menos com 
R4 selecionada. O valor normal 
(padrão) para este parâmetro é 
R2, mas pode ser configurado para 
qualquer valor desejado.

Use o parâmetro Resposta para ajustar a 
atividade de correção total e para compensar 
a velocidade no solo. Se os sacadores quad 
estão se movendo muito rápida e 
frequentemente, o parâmetro Resposta pode 
ser aumentado para R4. Se os sacadores quad 
estão muito lentos para responderem às 
alterações em profundidade do milho, 
diminua os parâmetros para R1. Geralmente, 
este parâmetro pode ser deixado em R2.

Para exibir o parâmetro Resposta:

• Pressione a chave Auto/Manual 
(localizada no painel de controle do 
Tasseltrol), na posição UP (Auto).

• Pressione a chave On/Off (localizada no 
painel de controle do Tasseltrol), na 
posição UP (On). Aguarde 
aproximadamente três (3) segundos para 
a mensagem “Select Manual” aparecer.

• Pressione a chave LIFT UP, embaixo 
de “PAR”.

• Pressione a chave LIFT UP, embaixo do 
valor “PAR”.

O valor ativo do parâmetro é indicado pelo 
pisca-pisca, enquanto as outras três opções 
são exibidas continuamente.

Para selecionar um novo valor para o 
parâmetro:

• Pressione a chave LIFT UP, embaixo da 
seleção desejada.

• Depois de selecionar uma das quatro 
opções, pressione a chave LIFT 1 
DOWN para escapar deste parâmetro.

• Para salvar os valores novos e escapar do 
modo parâmetro, pressione a chave LIFT 
1 DOWN uma segunda vez.
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SEÇÃO 7 –
SISTEMAS DE DESPENDOAMENTO
Parâmetro superior do 
Tasseltrol

O parâmetro Superior é usado para ajustar 
o tempo sensível da fotocélula superior. 
A fotocélula superior começa o movimento 
para cima quando o seu caminho luminoso é 
bloqueado pelo milho. Quanto milho ele terá 
de observar, antes que o começar movimento 
para cima possa ser alterado, selecionando 
um dos quatro valores: T1, T2, T3, ou T4.

NOTA: Quando T1 é selecionado, menos 
milho é requerido para começar 
o movimento para cima. O valor 
normal (padrão) para este parâmetro 
é T3, mas pode ser configurado para 
qualquer valor desejado.

Se os sacadores quad se moverem para 
cima muito facilmente, quando um 
pedúnculo mais alto de milho passar, 
aumente o parâmetro para T4. Se os 
sacadores quad permanecerem no fundo por 
muito tempo, quando um milho mais alto 
passar, diminua o parâmetro para T1. 
Geralmente, este parâmetro pode ser deixado 
em T3.

Para exibir o parâmetro Superior:

• Pressione a chave Auto/Manual 
(localizada no painel de controle do 
Tasseltrol), na posição UP (Auto).

• Pressione a chave On/Off (localizada 
no painel de controle do Tasseltrol), 
na posição UP (On). Aguarde 

aproximadamente três (3) segundos para 
a mensagem “Select Manual” aparecer.

• Pressione a chave LIFT UP, embaixo de 
“PAR”.

• Pressione a chave LIFT UP, embaixo do 
valor “T”.

O valor ativo do parâmetro é indicado pelo 
pisca-pisca, enquanto as outras três opções 
são exibidas continuamente.

Para selecionar um novo valor para o 
parâmetro:

• Pressione a chave LIFT UP, embaixo 
da seleção desejada.

• Depois de selecionar uma das quatro 
opções, pressione a chave LIFT 1 
DOWN para escapar deste parâmetro.

• Para salvar os valores novos e escapar do 
modo parâmetro, pressione a chave LIFT 
1 DOWN uma segunda vez.

Parâmetro Inferior do Tasseltrol

O parâmetro Inferior é usado para ajustar 
o tempo sensível da fotocélula inferior. 
A fotocélula inferior para o movimento para 
baixo quando o seu trajeto de luz é bloqueado 
pelo milho. Ao selecionar um dos quatro 
valores (B1, B2, B3 ou B4) será configurado 
quanto milho a fotocélula terá de detectar 
antes de parar o movimento para baixo.

NOTA: Quando B1 está selecionado, o 
movimento para baixo irá parar tão 
logo o milho seja detectado. O valor 
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normal (padrão) para este parâmetro 
é B1, mas pode ser configurado para 
qualquer valor desejado.

Se os sacadores quad passarem muito raso 
após moverem para baixo, em um milharal 
mais baixo, aumente o parâmetro para B4. 
Se os sacadores quad se moverem muito 
profundamente, em um milharal mais curto, 
ou oscilam entre a fotocélula superior e 
inferior, diminua o parâmetro para B1. 
Geralmente, este parâmetro pode ser deixado 
em B1.

Para exibir o parâmetro Inferior:

• Pressione a chave Auto/Manual 
(localizada no painel de controle do 
Tasseltrol), na posição UP (Auto).

• Pressione a chave On/Off (localizada no 
painel de controle do Tasseltrol), na 
posição UP (On). Aguarde 
aproximadamente três (3) segundos para 
a mensagem “Select Manual” aparecer.

• Pressione a chave LIFT UP, embaixo de 
“PAR”.

• Pressione a chave LIFT UP, embaixo do 
valor “B”.

O valor ativo do parâmetro é indicado pelo 
pisca-pisca, enquanto as outras três opções 
são exibidas continuamente.

Para selecionar um novo valor para o 
parâmetro:

• Pressione a chave LIFT UP, embaixo da 
seleção desejada.

• Depois de selecionar uma das quatro 
opções, pressione a chave LIFT 1 
DOWN para escapar deste parâmetro.

• Para salvar os valores novos e escapar do 
modo parâmetro, pressione a chave LIFT 
1 DOWN uma segunda vez.

Operando o painel de controle 
com configurações de 
parâmetro normais
• Acione o freio de estacionamento.
• Gire a ignição para a posição ON.
• Ligue o painel de controle do Tasseltrol 

para ON.

• Pressione a chave Auto/Manual na 
posição DOWN (Manual).

NOTA: Neste instante, o monitor exibirá 
“MANUAL” em adição a outras 
informações identificando o painel 
de controle.

• Pressione as chaves da fila individual 
para movimento para cima ou para baixo. 
Uma seta no monitor indicará a direção 
de cada elevação.

NOTA: “P” indica pressão, UP está 
disponível somente nos tratores 
“tipo-o”, e UP/DOWN estão 
disponíveis nos tratores “tipo-p 
e tipo-c”.

• Se a chave Auto/Manual for deixada na 
posição AUTO, quando a unidade é 
iniciada pela primeira vez, o monitor irá 
exibir “SELECT MANUAL”. Depois 
que você selecionou MANUAL, retorne 
para a posição AUTO.

• Para anular o sistema, pressione a chave 
LIFT UP desejada, para erguer o 
acessório. Quando a chave é liberada, 
o sistema retornará ao modo AUTO.

• Se a ignição for deixada ligada e a chave 
Auto/Manual na posição AUTO, as 
bobinas para baixo, na válvula eletro-
hidráulica perderão potência, depois de 
aproximadamente 45 segundos. Para 
reativar, pressione a chave Auto/Manual 
de AUTO para MANUAL, em seguida 
de volta para AUTO.

• O painel de controle é configurado com 
um recurso que, se a unidade perder 
contato durante a operação, no modo 
AUTO, a unidade se elevará 
automaticamente. Se isto acontecer, 
mude para modo MANUAL e determine 
a causa do mau funcionamento.
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Operação com milho curto

Quando operar o sistema LS, sempre 
selecione MANUAL ao entrar pela primeira 
vez no campo. Uma vez que você determinou 
a velocidade de operação e a profundidade de 
corte/extração, selecione AUTO. Em uma 
área onde o milho é muito curto, por 
exemplo, um ponto baixo no campo, você 
pode querer mudar para a posição 
MANUAL, até atingir milho mais alto.

Sempre mude para a posição MANUAL, 
antes de atingir o fim das filas (veja a 
ilustração anterior). Isto permite que as 
cabeças do cortador ou do sacador 
mantenham sua altura de corte ou extração, 
ao entrar novamente no campo. Você pode 
então voltar para AUTO.

NOTA: Você pode escolher usar a função 
All Up/Hold em vez de mudar para 
manual. Esta função ergue todas as 
cabeças de despendoamento em um 
movimento.

Recursos adicionais
Para travar uma elevação para cima, 

temporariamente, pressione e mantenha a 
chave LIFT UP da elevação correspondente, 
enquanto muda de modo MANUAL para 
AUTO. O monitor exibirá “L” para essa 
elevação, que indica que ela está travada e 
não moverá para baixo automaticamente.

NOTA: A elevação retornará à operação 
normal quando o modo MANUAL 
for novamente selecionado.

Para exibir a tensão de alimentação atual 
do controlador, pressione a chave All Up 
enquanto em modo MANUAL.
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FLUXOGRAMA DO TASSELTROL
7-18



SEÇÃO 7 –
SISTEMAS DE DESPENDOAMENTO
7-19









































SEÇÃO 8 –
MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM
NOTA: inspecione visualmente a altura de 
cada cilindro de ar diariamente. 
Meça a altura de cada saco de ar 
(usando uma fita métrica) cada 50 
horas de operação. Ajuste quando 
necessário.

1. Estacione o trator sobre piso nivelado 
com os estabilizadores retráteis 
completamente DESDOBRADOS e na 
posição de operação de campo.

2. Ajuste a pressão em cada cilindro de ar, 
até que a distância entre o fundo da placa 
da direção (1) e a placa de impacto do 
absorvedor de choque (2) seja seis (6) 
polegadas (15,2 cm). Veja a ilustração a 
seguir.

3. Com um caminho livre, sobre o piso 
nivelado, dirija o trator para frente 
100 yards (91,4 cm), alternando a direção 
para frente e para trás, e deslocando o 
peso do trator de um lado para o outro.

4. Pare sobre o piso nivelado e faça as 
medidas novamente. Ajuste quando 
necessário.

5. Repita o procedimento até a medição 
desejada ser conseguida.

A quantidade de pressão nos cilindros de 
ar dependerá dos opcionais disponíveis no 
trator. Tipicamente, a pressão deve ser 
aproximadamente de 42 PSI/2,9 bar 
(dianteiro) e 24 PSI/1,7 bar (traseiro).

A pressão deve ser suficiente para que as 
barras de acoplamento e os cilindros de 
direção fiquem nivelados, como mostrado na 
seguinte foto.

NOTA: Cilindros de ar sobre-inflados ou 
sub-inflados causarão estresse no 
trator, resultando em danos.

SERVIÇO - MISCELÂNEA

Receptor/Secador do sistema 
de A/C

O receptor/secador do sistema de A/C 
(localizado atrás da cabina perto do radiador 
- remova as grelhas do radiador para acessar) 
deve ser substituído se o loop do A/C estiver 
sempre aberto (p.ex., quando substituir um 
compressor ou linha do condensador, etc.)

Conjunto do cilindro de ar
(Localizado em cada perna)

-Vista típica

-Vista típica
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INTERVALOS DE MANUTENÇÃO

Ponto da 
manutenção

Inicial Diário/
Antes 

de 
cada 
uso

Conforme 
necessário

50 
Hrs.

100 
Hrs.

250 
Hrs. **

500 
Hrs. **

1000 
Hrs.

Verificar o torque da 
porca de aperto

X

Verificar o nível do óleo 
do motor

X

Verificar o nível do 
refrigerante do radiador

X

Verificar as telas da 
grelha do radiador

X

Verificar a correia de 
transmissão do motor

X

Verificar a correia do 
compressor do A/C

X

Verificar o nível do 
Filter Minder®

X

Verificar o nível do 
reservatório hidráulico

X

Verificar a bateria X

Verificar vazamentos 
ao redor do trator

X

Verificar o nível do fluido 
do limpador de para-brisa 
(se instalado)

X

Verificar e drenar o filtro 
do combustível primário 
(Separador de água)

X

Verificar a pressão do 
sacador quad

X

Verificar/apertar o 
parafuso de retenção da 
lâmina do cortador

X

Lubrificar os adaptadores 
de graxa da cabeça do 
sacador quad (4 cada)

X

Verificar torque do 
parafuso de montagem 
da perna

X
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Ponto da 
manutenção

Inicial Diário/
Antes 

de 
cada 
uso

Conforme 
necessário

50 
Hrs.

100 
Hrs.

250 
Hrs. **

500 
Hrs. **

1000 
Hrs.

Verificar os sacos de ar 
(visual)

X

Lubrificar os rolamentos 
da cabeça do sacador 
quad

X

Lubrificar os adaptadores 
de graxa de lubrificação 
da perna

X

Substituir a lâmina do 
limpador de para-brisa 
(se instalado)

X

Encher o nível do fluido 
do limpador de para-brisa 
(se instalado)

X

Limpar as telas da grelha 
do radiador

X

Trocar a correia de 
transmissão do motor

X

Trocar a correia do 
compressor do A/C

X

Carregar o compressor 
do A/C *

X

Trocar o filtro de entrada 
de ar (Filter Minder)

X

Substituir filtro em linha 
de alta pressão

X

Trocar a bateria X

Substituir fusíveis e 
disjuntores

X

Substituir filtro de carvão 
da cabine (se instalado)

X

Limpar filtro (papel) do 
ar fresco da cabine 
(se instalado)

X

Limpar o filtro de 
recirculação (se 
instalado)

X

Verificar a pressão do 
pneu

X
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Ponto da 
manutenção

Inicial Diário/
Antes 

de 
cada 
uso

Conforme 
necessário

50 
Hrs.

100 
Hrs.

250 
Hrs. **

500 
Hrs. **

1000 
Hrs.

Lubrificar Trilha de 
deslizamento do 
rolamento de ajuste 
da bitola

X

Ajustar a altura da 
suspensão do saco de ar

X

Trocar o cartucho do 
secador de ar

X

Verificar os sacos de ar 
(medir)

X

Verificar o torque da 
porca de aperto

X

Trocar o óleo do cubo de 
roda (Interromper)

X

Lubrificar o adaptador de 
graxa do Torque Hub®/
Base do vedador

X

Lubrificar os adaptadores 
de graxa da retração do 
estabilizador esquerdo/
direito

X

Lubrificar os adaptadores 
de graxa do conjunto do 
braço de elevação 
(6 cada)

X

Verificar o nível do óleo 
do cubo de roda

X

Limpar bateria X

Trocar filtro de óleo do 
motor

X

Trocar óleo do motor X

Trocar óleo do cubo de 
roda

X

Instalar o rolamento no 
cubo do pneu do sacador 
quad não acionador

X

Trocar o filtro de pressão 
de carga

X
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* Use equipamento apropriado
** 250-500 horas ou anualmente, o que ocorrer primeiro.

ARMAZENAGEM

Preparando para a 
armazenagem
1. Execute diariamente verificações de 

níveis, lubrificação e inspeções de 
parafuso/conexões, conforme requerido 
neste manual.

2. Em estações alternadas, esvazie o 
refrigerante do motor e do radiador. 
Durante a drenagem, investigue os furos 
de drenagem para assegurar que não 
estão obstruídos com lama, incrustações 
ou outros depósitos.
Encha o sistema de resfriamento até o 
topo com uma mistura 50/50 de água/
anticongelante. Ligue o motor até a 
temperatura operacional e reverifique 
o nível.

3. Adicione um estabilizador de 
combustível e encha o tanque.

4. Ligue o motor até que atinja a 
temperatura operacional, em seguida, 
esvazie o óleo do motor. Reabasteça com 
óleo novo de peso recomendado e instale 
um novo filtro de óleo lubrificante.

5. Com o motor funcionando em 
temperatura operacional normal, ative 
todas as funções hidráulicas, inclusive a 
direção.

6. Afrouxe a tensão em todas as correias.
7. Use sacos plásticos e fitas adesivas a 

prova de água para vedar a abertura de 
entrada de ar, todas as aberturas de 
coletores de escape, tampa do filtro 
do óleo do motor, tampa do respiro do 
tanque de óleo hidráulico e as tampas 
do tanque de combustível.

8. Desconecte e remova as baterias. Limpe 
por completo e carregue as baterias. 
Cubra os terminais com graxa dielétrica 
e armazene as baterias em um local 
fresco (acima do congelamento).

Ponto da 
manutenção

Inicial Diário/
Antes 

de 
cada 
uso

Conforme 
necessário

50 
Hrs.

100 
Hrs.

250 
Hrs. **

500 
Hrs. **

1000 
Hrs.

Trocar o filtro da sucção 
hidráulica

X

Trocar o filtro do retorno 
hidráulico

X

Trocar o filtro de 
combustível primário 
(Separador de água)

X

Trocar o filtro de 
combustível secundário

X

Verificar a concentração 
do refrigerante do 
radiador

X

Trocar o óleo do 
reservatório hidráulico

X

Trocar o refrigerante do 
radiador

X

8-25









































SEÇÃO 9 –
MISCELÂNEA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Causa possível Solução sugerida

Motor não gira • Bateria morta
• Conexões de bateria ruins
• Chave de segurança neutra
• Arranque ou relé do arranque
• Chave de bloqueio na posição 

BLOQUEADO

• Carregue ou substitua a bateria
• Limpe e aperte
• Ajuste (substitua, se necessário)
• Teste, refaça ou substitua
• Inspecione a chave

Motor não parte • Tanques de combustível vazios
• Filtros de combustível entupidos
• Clima frio

• Velocidade de arranque baixa

• Encha os tanques de combustível
• Substitua os filtros de combustível
• Consulte o guia de usuário 

do fabricante do motor
• Verifique o arranque e a bateria

Sobreaquecimentos do motor • Sobrecarga do motor
• Núcleo do radiador/telas da 

grelha sujos
• Tampa de radiador defeituosa
• Correia do ventilador solta ou 

defeituosa
• Termostato defeituoso
• Nível baixo do refrigerante

• Reduza a carga
• Remova material estranho 

e limpe todos os itens
• Substitua a tampa
• Aperte ou substitua a correia do 

ventilador
• Substitua o termostato
• Complete até o nível adequado 

com o refrigerante recomendado

Motor falha na ignição:
funciona irregular/potência baixa

• Água no combustível

• Elemento do limpador de ar sujo
• Combustível de qualidade ruim


• Respiro do tanque de combustível 
entupido

• Filtros de combustível entupidos

• Drene, lavar com água, substitua os 
filtros, encha o sistema

• Substitua o elemento
• Sistema de drenagem, mude 

o combustível para outro de 
melhor qualidade

• Abra o respiro do tanque de 
combustível (na tampa)

• Substitua os filtros de combustível

Motor bate pino • Nível de óleo baixo na caixa 
do motor

• Motor frio

• Adicione óleo até a marca de 
cheio

• Deixe aquecer por um período 
apropriado, consulte o guia do 
usuário do fabricante do motor 
para dar partida em clima frio

O trator não move em nenhuma 
direção

• Velocidade do motor muito baixa


• Nível de óleo no reservatório 
hidráulico baixo

• Faísca de controle
• Filtro entupido
• Bomba hidrostática defeituosa
• Vazamento de ar na linha de 

sucção
• Pressão de carga baixa

• Coloque o motor na RPM 
operacional, antes de mover 
o trator

• Encha o reservatório no nível 
apropriado com óleo aprovado

• Repare ou substitua
• Substitua o filtro
• Substitua a bomba
• Inspecione e aperte todos 

acessórios na linha de sucção
• Entre em contato com o Suporte a 

Cliente da Hagie para obter 
assistência

O trator moverá somente em uma 
direção

• Válvula do divisor de fluxo 
defeituosa

• Substitua a válvula
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Sistema hidrostático respondendo 
lentamente

• Velocidade do motor muito baixa


• Óleo no reservatório hidráulico 
baixo

• Óleo frio

• Filtro plugado
• Linha de sucção parcialmente 

restrita
• Dano interno

• Coloque o motor na RPM 
operacional, antes de mover o 
trator

• Encha o reservatório no nível 
apropriado com óleo aprovado

• Deixe aquecer por um período 
adequado

• Substitua o filtro
• Procure por mangueira de sucção 

em colapso
• Substitua a bomba hidrostática ou 

o motor

Sistema hidrostático ruidoso • Óleo frio

• Baixa velocidade do motor
• Nível de óleo no reservatório 

hidráulico baixo
• Ar no sistema

• Dano interno na bomba

• Deixe aquecer por um período 
adequado

• Aumente RPM do motor
• Encha o reservatório no nível 

apropriado com óleo aprovado
• Inspecione e aperte todos 

acessórios na linha de sucção
• Substitua a bomba

Vazamentos de óleo externos • Acessórios soltos ou defeituosos
• O-ring danificado
• Mangueira defeituosa

• Aperte ou substitua
• Substitua o O-ring 
• Substitua a mangueira

Sistema hidráulico inteiro não 
funciona

• Nível de óleo no reservatório 
hidráulico baixo

• Óleo não chega na bomba












• Bomba hidrostática defeituosa

• Encha o reservatório no nível 
apropriado com óleo aprovado

• Prepare a bomba removendo a 
mangueira de sucção do 
reservatório Mantenha a 
extremidade removida mais alto 
do que a bomba Alimente 
manualmente dois quartos de 
óleo aprovado através da 
mangueira de sucção, 
sacolejando o motor com o 
arranque (assegurando NÃO dar 
partida no motor). Reinstale a 
mangueira Aperte todos os 
acessórios

• Substitua a bomba hidráulica

Bomba hidráulica ruidosa • Mangueira de sucção em colapso 
(causada pelo óleo frio)

• Nível de óleo no reservatório 
hidráulico baixo

• Vazamento de ar na linha de 
sucção

• Deixe aquecer por um período 
adequado

• Encha o reservatório no nível 
apropriado com óleo aprovado

• Inspecione e aperte todos 
acessórios na mangueira de 
sucção

Mecanismo de elevação não eleva • Cilindro ruim

• Válvula de alívio estourada
• Válvula de alívio colocada muito 

baixo
• Braços de elevação presos


• Válvula eletro-hidráulica 
defeituosa

• Verifique o cilindro - remova, 
refaça ou substitua

• Substitua a válvula
• Reinicialize para 2000 PSI (137,9 

bar)
• Solte os parafusos de montagem, 

lubrifique engraxador (se 
equipado)

• Consulte o guia do usuários do 
Tasseltrol
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Lâminas da cabeça do cortador, 
sacadores quad, rolos ou conexões 
não viram

• Nível de óleo no reservatório 
hidráulico muito baixo

• Óleo não chega na bomba



• Bomba hidrostática defeituosa
• Motor(es) hidráulico defeituoso

• Encha o reservatório no nível 
apropriado com óleo aprovado

• Remova a mangueira de sucção 
da bomba e verifique por fluxo 
apropriado Reinstale a mangueira 
e todos os acessórios de sucção

• Substitua a bomba hidráulica
• Substitua o(s)motor(es)

Motor hidráulico vazando • Falha de vedação

• Caso restrito de mangueira de 
dreno 

• Substitua vedação, ligue as 
cabeças com baixa RPM de motor

• Inspecione ou substitua a 
mangueira

Nenhuma unidade elevará • Óleo no reservatório hidráulico 
baixo

• Válvula defeituosa
• Válvula de alívio em válvula 

eletro-hidráulica colocada muito 
baixa

• Encha o reservatório no nível 
apropriado com óleo aprovado

• Repare ou substitua a válvula
• Entre em contato com o Suporte a 

Cliente da Hagie para obter 
assistência

Nenhuma unidade baixará • Todos os parafusos centrais do 
braços de elevação apertados 
demais

• Lubrifique e solte os pontos de 
rotação

Somente uma unidade não baixará • Válvula defeituosa
• Parafuso central do braço de 

elevação apertado demais

• Substitua a válvula
• Lubrifique e solte os pontos de 

rotação

Todas as unidades elevam 
lentamente

• Óleo hidráulico não na 
temperatura operacional

• Válvula defeituosa
• Parafusos centrais do braço de 

elevação apertados demais
• Filtro de alta pressão plugado
• Válvula de alívio em sistema de 

válvula eletro-hidráulica colocada 
muito baixo

• Dê mais tempo para o óleo 
aquecer

• Substitua a válvula
• Lubrifique e solte os pontos de 

rotação
• Remova, limpe ou substitua
• Entre em contato com o Suporte a 

Cliente da Hagie para obter 
assistência

Somente uma unidade eleva 
lentamente

• Válvula defeituosa
• Parafuso central do braço de 

elevação apertados demais

• Substitua a válvula
• Lubrifique/solte os pontos de 

rotação

Somente uma unidade não 
mantém a posição

• Vazamento de óleo entre válvula 
e cilindro

• Válvula defeituosa
• Cabeçote móvel inferior 

defeituoso na válvula de elevação

• Repare vazamento ou substitua a 
mangueira

• Substitua a válvula
• Remova, limpe ou substitua

Nenhuma unidade manterá 
posição

• Problema não é hidráulico • Consulte “Tasseltrol/LS System 
12” fornecido em outra parte neste 
manual

Somente uma unidade baixa 
lentamente

• Válvula defeituosa
• Cabeçote móvel inferior 

defeituoso na válvula de elevação

• Substitua a válvula
• Remova, limpe ou substitua

Todas as unidades baixam 
lentamente

• Óleo hidráulico não na 
temperatura operacional

• Dê mais tempo para o óleo 
aquecer

Em modo MANUAL, mais de uma 
unidade eleva ou baixa de uma 
chave para cima/para baixo

• Válvula defeituosa • Substitua a válvula

Em modo AUTO, mais de uma 
unidade eleva da fotocélula

• Válvula defeituosa • Substitua a válvula
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Em modo AUTO, a unidade errada 
eleva de uma fotocélula

• Mangueiras de cilindro estão 
conectadas ao cilindro errado

• Fixe mangueiras corretas ao 
cilindro correto

Nenhuma unidade elevará • Chave Auto/Manual defeituosa
• Fusível queimado

• Válvula #1 defeituosa, bobina ou 
solte porca de montagem da 
bobina

• Solte conexões de fio
• Conexões de fio defeituosas
• Conjunto do fio principal 

defeituoso

• Substitua caixa de controle
• Procure curto em fio, repare 

e substitua fusível
• Aperte porca ou substitua bobina


• Procure conexão solta, aperte
• Substitua ou repare
• Substitua ou repare

Somente uma unidade não se 
elevará

• Em modo MANUAL, chave Para 
Cima/Para Baixo defeituosa

• Conjunto da fotocélula
• Válvula defeituosa, bobina ou 

solte porca de montagem da 
bobina

• Solte conexões de fio
• Luzes da fotocélula não alinhadas 

com o refletor
• Conjunto do fio da fila defeituoso
• Conjunto do fio do conector do 

sensor defeituoso

• Substitua caixa de controle

• Substitua fotocélula
• Aperte porca ou substitua bobina


• Procure conexões soltas, aperte
• Alinhe o sensor com o refletor

• Substitua ou repare
• Substitua ou repare

Nenhuma unidade baixará • Chave Auto/Manual defeituosa
• Fusível queimado

• Solte conexões de fio
• Em modo AUTO, conjunto de 

válvula do LS desplugado

• Substitua chave
• Procure curto em fio, repare 

e substitua fusível
• Procure conexão solta, aperte
• Plugue no conjunto de fio
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Somente uma unidade não baixará • Chaves Todas Para Cima/Para 
Baixo defeituosa

• Em modo AUTO, conjunto de 
fotocélula defeituoso

• Solte conexões de fio
• Bobina da válvula defeituosa ou 

solte porca de montagem da 
bobina

• Conjunto do fio do conector do 
sensor defeituoso

• Em modo AUTO, fotocélula não 
alinhada com refletor

• Conjunto do fio do LS da fila 
defeituoso

• Substitua caixa de controle

• Substitua sensor

• Procure conexões soltas, aperte
• Aperte porca ou substitua bobina


• Substitua ou repare

• Alinhe o sensor com o refletor

• Substitua ou repare

Nenhuma unidade manterá 
posição

• Em modo AUTO, nenhuma safra 
movendo sob os conjuntos

• Conduza para frente ou selecione 
modo MANUAL

Em modo AUTO, a unidade errada 
eleva de conjunto da fotocélula

• Conjunto de fio do LS da fila 
plugado no conector de sensor 
errado

• Plugue conjunto de fio correto no 
conjunto de conector do sensor da 
file correto

Sistema elétrico inteiro está morto • Bateria morta
• Conexões de bateria ruins

• Taxa de carga baixa
• Nenhuma taxa de carga
• Chave de bloqueio na posição 

BLOQUEADA

• Carregue ou substitua a bateria
• Limpe e aperte conexões da 

bateria
• Aperte correia do alternador
• Substitua alternador
• Inspecione a chave

Todos medidores no painel de 
instrumentos não funcionando

• Fusível queimado
• Aterramento pobre

• Substitua fusível
• Limpe e aperte o terra

Indicador do tacômetro/MPH-km/h 
não funcionando

• Fusível queimado
• Solte conexões no sensor/

alternador
• Sensor defeituoso

• Substitua fusível
• Aperte ou substitua conectores

• Substitua sensor

Sistema de luz não funciona • Fusível queimado
• Lâmpada queimada
• Separação ou curto no fio

• Fusível queimado
• Chave defeituosa
• Chave da ignição está OFF

• Limpe e aperte o terra
• Substitua a lâmpada
• Verifique continuidade e substitua 

fio
• Substitua fusível
• Substitua chave
• Gire a chave de ignição para a 

posição ON
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Status da 
luz do 

fotosensor

Causa possível

Luzes no 
fotosensor 
inferior

• Fio defeituoso em cabo do 
conector (consulte o Manual 
de Peças).

• O fotosensor não alinhado 
com o refletor. Entre em 
contato com o Suporte a 
Cliente da Hagie para obter 
assistência.

• Fio defeituoso em conjunto do 
sensor (consulte o Manual de 
Peças).

Nenhuma luz 
no fotosensor 
inferior

• Fio defeituoso em cabo do 
conector (consulte o Manual 
de Peças).

Status da 
luz do 

fotosensor

Causa possível

Luzes no 
fotosensor 
superior

• Fio defeituoso em conjunto do 
sensor (consulte o Manual de 
Peças).

Nenhuma luz 
no fotosensor 
superior

• Fio defeituoso em cabo do 
conector (consulte o Manual 
de Peças).

Monitor do Tasseltrol

Modo 
Manual

Modo 
Auto

A unidade eleva-se 
automaticamente
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	-Vista típica
	LS System/Comando de profundidade
	-Vista típica
	ATENÇÃO
	Sacadores quad
	-Vista típica
	Fotocélulas do LS (Superior/Inferior)
	-Vista típica
	-Vista típica
	Painel de controle do Tasseltrol/LS System 12
	(Localizado no console lateral
	- levante a tampa para acessar)
	-Vista típica
	Chave mestre do despendoador
	(Localizada no console lateral)
	-Vista típica
	Chaves de controle do motor
	da cabeça de despendoamento
	(Localizadas no console lateral)
	-Vista típica
	-Se estiver instalado

	Chaves do estabilizador hidráulico retrátil
	(Localizadas no console lateral)
	-Vista típica
	Todas as chaves Para Cima/Para Baixo
	(Localizadas na alavanca de
	controle de transmissão hidrostática)
	-Vista típica
	Painel de controle Tasseltrol
	(Localizado no console lateral
	- levante a tampa para acessar)
	-Vista típica
	-Se instaladas

	Chaves de comando de profundidade
	(Localizadas perto da dianteira da estação do operador)
	-Vista típica
	Atuador do comando de profundidade
	(Localizado no tubo da cabeça de suspensão da barra de ferramenta)
	-Vista típica
	Sistema de despendoamento - Operação
	1. Programe o painel de controle do Tasseltrol®/LS System 12™.


	Painel de controle do Tasseltrol/LS System 12
	(Localizado no console lateral
	- levante a tampa para acessar)
	-Vista típica
	2. Teste os fotossensores.
	Modo automático:
	Modo manual (Trator desligado):

	Fotosensor
	-Vista típica
	3. Acione o freio de estacionamento.
	4. Dê partida no motor.
	5. Pressione a chave mestre do despendoador (localizada no console lateral), na posição UP (Ligar).
	6. Pressione a(s) chave(s) de controle do motor de cabeça de despendoamento (localizada no console lateral), na posição UP (Ligar).
	7. Pressione e mantenha pressionada a chave do acelerador (localizada no console lateral), na posição UP/“ícone do coelho”, para conseguir a RPM recomendada para operar os motores de cabeça de despendoamento.

	Chave do acelerador
	(Localizada no console lateral)
	-Vista típica
	Tasseltrol®/LS System 12™
	Entre com o modo parâmetro


	Chave Auto/Manual
	(Localizada no painel
	de controle do Tasseltrol)
	Selecione o tipo de válvula do trator
	Selecione quantos levantamentos estão ligados no trator
	(O sistema deve estar no modo parâmetro, antes de continuar)

	Estabeleça “D” e “V”
	(O sistema deve estar no modo parâmetro, antes de continuar)

	Configure as velocidades de Lift Up
	(O sistema deve estar no modo parâmetro, antes de continuar)

	Configure a compensação de Lift Up
	(O sistema deve estar no modo parâmetro, antes de continuar)

	Configure as velocidades de Lift Down
	(O sistema deve estar no modo parâmetro,antes de continuar)

	Configure a compensação de Lift Down
	(O sistema deve estar no modo parâmetro,antes de continuar)
	Para exibir o parâmetro Resposta:
	Para selecionar um novo valor para o parâmetro:
	Para exibir o parâmetro Superior:
	Para selecionar um novo valor para o parâmetro:
	Para exibir o parâmetro Inferior:
	Para selecionar um novo valor para o parâmetro:


	Fluxograma do Tasseltrol


	SEÇÃO 8 – MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM
	Serviço- Fluidos
	Óleo hidráulico

	Medidor com visor do
	reservatório de óleo hidráulico
	(localizado no reservatório de óleo hidráulico)
	-Vista típica
	Indicador de óleo hidráulico baixo
	(Localizado no console lateral)
	-Vista típica
	Completando o reservatório de óleo hidráulico
	1. Através da porta de abastecimento de óleo hidráulico (Localizada na lateral do compartimento do filtro de retorno hidráulico); ou
	2. Através da parte superior do compartimento do filtro de retorno hidráulico. Remova os parafusos e a tampa para ter acesso.
	Método 1 - Abastecendo pela porta de abastecimento de óleo hidráulico (método recomendado)


	Abastecendo o tanque pela porta de abastecimento de óleo hidráulico
	-Vista típica
	Método 2 - Abastecendo pelo compartimento do filtro de retorno hidráulico

	Abastecendo o tanque pelo compartimento do filtro de retorno hidráulico
	-Vista típica
	Tipo
	Óleo para cubo de roda
	Torque Hub®
	Para verificar o nível de óleo:
	1. Posicione o cubo de roda de modo que um dos tampões do dreno esteja na posição de 12 horas. O outro tampão estará posicionado ou em 9 hora ou 3 horas. Veja a ilustração a seguir.
	2. Remova o tampão inferior. Se não sair nenhum óleo, o nível do óleo deve estar muito baixo.
	3. Se for necessário adicionar óleo, remova o tampão superior e encha até o óleo começar a sair do orifício inferior.
	4. Reinstale os tampões quando o nível do óleo for satisfatório.

	Para trocar o óleo:
	1. Posicione um dos tampões do cubo de roda em 6 horas e o outro 3 horas ou 9 horas.
	2. Remova o tampão inferior para drenar o óleo.
	3. Assim que todo o óleo for esvaziado, reinstale o tampão inferior e remova o tampão superior.
	4. Reabasteça com óleo de engrenagem, como descrito previamente.
	5. Reinstale o tampão superior.

	Manutenção geral


	Óleo do motor

	Vareta de óleo do motor
	(Localizada perto do lado esquerdo do motor - abra o capô para acessar)
	-Vista típica
	Capacidade
	Tipo
	Enchimento do óleo do motor

	Porta de enchimento do óleo do motor
	(Localizada perto do lado esquerdo do motor - abra o capô para acessar)
	-Vista típica
	Porta de enchimento do
	óleo do motor remota
	(Localizada perto do lado esquerdo
	do motor - abra o capô para acessar)
	-Vista típica
	Sistema de resfriamento
	Verificando o nível/concentração do refrigerante


	Tampa do radiador
	(Localizada atrás da estação do operador)
	-Vista típica
	Trocando o refrigerante
	Informações adicionais

	Combustível do motor
	Capacidade
	Tipo
	Pré-ativação
	Abastecendo os tanques de combustível
	1. Desligue o motor.
	2. Remova a tampa de abastecimento de combustível (localizada em cima do tanque de combustível) e coloque-a de lado.



	Abastecimento de combustível do motor
	(Localizado em cima do tanque de combustível em cada lado da máquina)
	-Vista típica
	3. Abasteça o tanque no nível desejado.
	4. Reinstale a tampa de abastecimento de combustível.
	5. Repita os passos no tanque de combustível oposto
	Ar condicionado

	NÃO MISTURE REFRIGERANTES
	Recarregando o sistema de AC

	Porta de carga do A/C
	(Localizado no lado esquerdo da máquina - capota aberta para acesso)
	-Vista típica
	Serviço - Filtros
	Entrada de ar do motor


	Filtro de entrada de ar do motor
	(Localizado perto da traseira
	do trator - remova a tampa do
	limpador de ar para acessar)
	-Vista típica
	Remoção

	-Vista típica
	Substituição
	Limpeza
	Filtro Minder

	Filtro Minder
	(Localizado perto da caixa
	do filtro de ar do motor)
	-Vista típica
	Serviço
	Grelhas do radiador
	Remoção


	Tela da grelha lateral
	(Para remover deslize-a para fora da caixa do radiador)
	-Vista típica
	Tela da grelha superior
	(Remova os dois parafusos do
	painel e o painel para acessar)
	-Vista típica
	Limpeza

	Filtro de óleo do motor
	(Localizado no lado direito do
	motor - abra o capô para acessar)
	-Vista típica
	Filtros de combustível
	Filtro de combustível primário (Separador de água)
	Filtro de combustível secundário


	Filtros de combustível
	primário e secundário
	(Localizados no lado esquerdo
	motor - abra o capô para acessar)
	-Vista típica
	Filtros hidráulicos
	Filtro de sucção
	Filtro de pressão de carga
	Filtro de retorno


	Filtros de sucção, de pressão
	de carga e de retorno
	(Localizados perto do lado
	traseiro esquerdo do trator
	- abra o capô para acessar)
	-Vista típica
	Válvulas de Elevação/Descarga
	Acesso ao filtro
	1. Remova os dois (2) pinos de fixação (localizados no painel frontal da tela) e coloque-os de lado.



	Pinos de fixação de painel de tela (localizados no painel frontal da tela)
	-Vista típica
	2. Abaixe o painel da tela para acessar o filtro.

	Filtro em linha de alta pressão (localizado abaixo da máquina -abaixe o painel de tela para obter acesso)
	-Vista típica
	-Se instalada
	(Consulte o Manual de Peças para locais específicos e substitua os números da peça)

	Filtros de ar renovado da cabine
	(Localizados no teto da cabine)
	-Vista típica
	Filtro de papel (1)
	Filtro de carvão (2)
	Filtro de recirculação (3)

	Filtros de ar fresco da cabine
	-Vista típica
	Serviço - Lubrificação

	Cabeça do sacador quad
	-Vista típica
	Estabilizador retrátil
	-Vista típica
	Conjunto do braço de suspensão - Superior
	-Vista típica
	Conjunto do braço de suspensão - do meio
	-Vista típica
	Conjunto do braço de suspensão - Braço interno
	-Vista típica
	Serviço - Correias
	Remoção


	-Vista típica
	Inspeção

	-Vista típica
	-Se instalado
	Serviço - Torque do parafuso

	-Vista típica
	Para instalar o conjunto roda/pneu no Torque Hub®:
	1. Assegure que as roscas estão completamente limpas de ferrugem e sujeira.
	2. Alinhe os furos de parafuso da roda com os pinos do Torque Hub.
	3. Monte a roda no cubo.
	4. Inicie todas as porcas de engate e aperte até acomodar.
	5. Seguindo a sequência de torque (como mostrado na ilustração), gire cada porca de engate a um valor de torque de 120 pés.-lbs seco.


	Sequência de torque
	6. Repita a mesma sequência para 150 pés.-lbs. seco, e novamente para 180 pés.-lbs seco.
	7. Quando completar a medição de torque, lubrifique as roscar expostas com graxa anti-aperto.
	Para apertar os parafusos de montagem da perna:
	1. Inicie as porcas de engate nos parafusos de montagem e aperte até acomodarem.
	2. Seguindo a sequência de torque (como mostrado na ilustração), gire cada porca de engate a um valor de torque de 100 pés.-lbs.
	3. Abaixe o trator até o piso e repita a mesma sequência com 130 pés-lbs., e novamente com 160 pés.-lbs.
	4. Reinicie a operação e reverifique os valores de torque após 30 minutos.

	Serviço - Convergência
	1. Remova o pino de chaveta, porca de castelo e a arruela de pressão do conjunto do cilindro da direção.
	2. Desaperte o parafuso de fixação com colar e a porca.
	3. Bata ligeiramente o conjunto giratório para fora do braço de direção.
	4. Mova os pneus esquerdo e direito igualmente até que a diferença nas dimensões A e B esteja dentro do intervalo especificado. Veja a ilustração a seguir.
	5. Aparafuse o conjunto giratório para DENTRO ou para FORA, no cilindro de direção, até que a banda de rodagem alinhe-se com o braço da direção.
	6. Coloque o conjunto giratório de volta ao braço de direção.
	7. Reinstale a arruela de pressão e a porca do castelo, em seguida aperte.
	8. Reinstale o pino da chaveta.
	9. Aperte o parafuso de fixação com colar.
	1. Use uma fita métrica colocada a meia altura do pneu, na costura central dianteira do pneu dianteiro, comparada com a mesma medição da traseira do pneu dianteiro.
	2. Subtraia a medição dianteira da medição traseira (que deve ser um número positivo).
	3. A convergência correta deve variar entre 1/2” e 3/4” (1,3 e 1,9 cm).


	119.5”
	(303,5 cm)
	Serviço - Suspensões a ar
	-Se instalados
	1. Estacione o trator sobre piso nivelado com os estabilizadores retráteis completamente DESDOBRADOS e na posição de operação de campo.
	2. Ajuste a pressão em cada cilindro de ar, até que a distância entre o fundo da placa da direção (1) e a placa de impacto do absorvedor de choque (2) seja seis (6) polegadas (15,2 cm). Veja a ilustração a seguir.



	Conjunto do cilindro de ar
	(Localizado em cada perna)
	-Vista típica
	3. Com um caminho livre, sobre o piso nivelado, dirija o trator para frente 100 yards (91,4 cm), alternando a direção para frente e para trás, e deslocando o peso do trator de um lado para o outro.
	4. Pare sobre o piso nivelado e faça as medidas novamente. Ajuste quando necessário.
	5. Repita o procedimento até a medição desejada ser conseguida.

	-Vista típica
	Serviço - Miscelânea

	Receptor/Secador do sistema de A/C
	(Localizado atrás da cabina perto
	do radiador - remova as grelhas
	do radiador para acessar)
	-Vista típica
	-Vista típica
	-Se instalada
	Intervalos de manutenção
	Armazenagem
	1. Execute diariamente verificações de níveis, lubrificação e inspeções de parafuso/conexões, conforme requerido neste manual.
	2. Em estações alternadas, esvazie o refrigerante do motor e do radiador. Durante a drenagem, investigue os furos de drenagem para assegurar que não estão obstruídos com lama, incrustações ou outros depósitos. Encha o sistema de resfriamento ...
	3. Adicione um estabilizador de combustível e encha o tanque.
	4. Ligue o motor até que atinja a temperatura operacional, em seguida, esvazie o óleo do motor. Reabasteça com óleo novo de peso recomendado e instale um novo filtro de óleo lubrificante.
	5. Com o motor funcionando em temperatura operacional normal, ative todas as funções hidráulicas, inclusive a direção.
	6. Afrouxe a tensão em todas as correias.
	7. Use sacos plásticos e fitas adesivas a prova de água para vedar a abertura de entrada de ar, todas as aberturas de coletores de escape, tampa do filtro do óleo do motor, tampa do respiro do tanque de óleo hidráulico e as tampas do tanque de...
	8. Desconecte e remova as baterias. Limpe por completo e carregue as baterias. Cubra os terminais com graxa dielétrica e armazene as baterias em um local fresco (acima do congelamento).
	9. Lave o trator por completo. Retoque quaisquer superfícies que estão arranhadas ou lascadas.
	10. Substitua decalques gastos ou ausentes. Consulte “Decalques de segurança”, disponível na Seção segurança e precauções, para a localização apropriada de decalques de alerta e números de peça correspondentes.
	11. Aplique graxa multiuso para cobrir as varetas do cilindro hidráulico expostas, para evitar ferrugem que pode causar danos ao cilindro.
	12. Se o trator deve ser armazenado do lado de fora, cubra com cobertura impermeável a água.
	1. Inspecione a condição e teste a pressão de ar de todos os pneus.
	2. Cuidadosamente, destape todas as aberturas que foram previamente vedadas no processo de “Preparando para armazenagem”.
	3. Limpe e reinstale as baterias. Conecte os cabos da bateria nos terminais corretos.
	4. Estique todas as correias. Inspecione e substitua quaisquer correias desgastadas.
	5. Verifique o óleo do motor, óleo hidráulico e os níveis do refrigerante do motor e adicione se necessário.
	6. Limpe completamente a máquina e seus acessórios.
	7. Execute todos os serviços recomendados, como instruído em outra parte nesta seção.
	8. Para instruções de partida, consulte “Motor - Dando Partida” disponível na Seção Motor e sistemas de transmissão, neste manual.



	SEÇÃO 9 – MISCELÂNEA
	Transportando
	Retração manual
	Para expandir (estender) os estabilizadores:
	1. Remova os dois pinos de proteção (instalados sobre os parafusos de montagem da barra de travamento - localizados no estabilizador e na barra de ferramenta) e coloque-os à parte.



	Conjunto pino de
	proteção/barra de travamento
	(Localizado entre o estabilizador
	e a barra de ferramenta central)
	-Vista típica
	2. Remova a barra de travamento e coloque à parte.
	3. Expanda o estabilizador para a posição completamente estendido.
	4. Com o estabilizador completamente aberto, instale a barra com catraca fornecida sobre o estabilizador e os parafusos de montagem da barra de ferramenta central.

	Instalação da barra com catraca
	-Vista típica
	5. Reinstale os pinos de proteção (que foram removidos na etapa 1) nos parafusos de montagem da barra com catraca.
	6. Repita as etapas 1 a 5, no lado oposto do trator.
	Para retrair os estabilizadores:
	7. Remova os pinos de proteção e a barra com catraca e coloque-os à parte.
	8. Expanda o estabilizador para a posição completamente retraído.
	9. Reinstale a barra de travamento e os pinos de proteção nos parafusos de montagem da barra de travamento.
	10. Repita as etapas 7 a 9, no lado oposto do trator.

	Retração hidráulica
	-Se instalada


	Válvula da retração hidráulica
	(Localizada na barra de ferramenta central)
	-Vista típica
	Cilindro da retração hidráulica
	(Fixada no estabilizador e na barra de ferramenta central)
	-Vista típica
	Para expandir (estender) os estabilizadores:
	1. Remova os dois pinos de proteção (instalados sobre os parafusos de montagem da barra de travamento - localizados no estabilizador e na barra de ferramenta) e coloque-os à parte.


	Conjunto pino de proteção/ barra de travamento
	(Localizado entre o estabilizador e a barra de ferramenta central)
	-Vista típica
	2. Remova a barra de travamento e coloque à parte.
	3. Remova os pinos de proteção e a barra de travamento, no lado oposto do trator.
	4. Pressione e mantenha a chave de retração hidráulica, direita ou esquerda, do estabilizador correspondente, na posição PARA FORA, até que os estabilizadores estejam completamente estendidos.

	Chaves da retração hidráulica do estabilizador
	(Localizada no console lateral)
	-Vista típica
	5. Com os estabilizadores completamente estendidos, instale a barra com catraca fornecida em cima do estabilizador e dos parafusos de montagem da barra de ferramenta central.

	Instalação da barra com catraca
	-Vista típica
	6. Reinstale os pinos de proteção (que foram removidos na etapa 1) nos parafusos de montagem da barra com catraca.
	7. Instale a barra com catraca e os pinos de proteção, no lado oposto do trator.
	Para retrair os estabilizadores:
	8. Remova os pinos de proteção e a barra com catraca (em ambos os lados do trator) e coloque-os a parte.
	9. Pressione e mantenha a chave de retração hidráulica, direita ou esquerda correspondente, do estabilizador, na posição PARA DENTRO, até que os estabilizadores estejam completamente retraídos.
	10. Reinstale a barra de travamento e os pinos de proteção aos parafusos de montagem da barra de travamento (em ambos os lados do trator).
	1. Assegure-se de que os estabilizadores estão na posição RETRAÍDO e TRAVADO, quando você estiver dirigindo ou transportando o trator.
	2. Use as luzes pisca-pisca de perigo/alerta, de dia ou de noite, para alertar outros motoristas, a menos que seja proibido por lei.
	3. Saiba e obedeça as leis de trânsito que regulamentam dirigir equipamento agrícola em estrada.
	4. Ajuste a velocidade do trator para adequar-se às condições.
	5. Diminua e use os sinais para mudar de direção, antes de virar.
	6. Encoste no acostamento da estrada, antes de parar.
	7. Mantenha atenção apropriada e mantenha o controle do trator.
	8. Não dirija debaixo de árvores, pontes, fios ou outras obstáculos, a menos que haja espaço adequado.
	9. Tome muito cuidado ao entrar ou sair de uma estrada.
	10. Assegure-se de que o símbolo SMV (Veículo de Movimento Lento) está adequadamente visível, para alertar outros motoristas, a menos que seja proibido por lei.
	1. Mova o rebocador para um local plano.
	2. Engate o freio de estacionamento do veículo guinchado e DESLIGUE o motor.
	3. Use calços nos pneus para evitar que o rebocador se mova.
	4. Retraia os estabilizadores para dentro e trave-os no lugar.
	5. Baixe as rampas do rebocador e ajuste o espaçamento da rampa para a configuração da largura da bitola do trator.
	6. Peça a um atendente para orientá-lo na colocação do trator em cima do rebocador.
	7. Deixe espaço suficiente entre o despendoador e o veículo de tração para fazer curvas.
	8. Prenda o despendoador com segurança sobre o rebocador, usando contenção de proteção recomendada (consulte o manual de operação do fabricante do rebocador).
	9. Cubra ou remova o símbolo SMV (Veículo de Movimentação Lenta) quando conduzir acima de 25 mph (40 km/h).
	1. Mova o rebocador para um local plano.
	2. Engate o freio de estacionamento do veículo guinchado e DESLIGUE o motor.
	3. Use calços nos pneus para evitar que o rebocador se mova.
	4. Baixe as rampas do rebocador e ajuste o espaçamento da rampa para a configuração da largura da bitola do trator.
	5. Libere cuidadosamente as contenções de proteção.
	6. Peça a um atendente para orientá-lo na retirada do trator de cima do rebocador.
	7. Descubra ou substitua o símbolo de SMV (Veículo de Movimento Lento).
	1. Assegure-se de que os estabilizadores estão na posição RETRAÍDO e TRAVADO.
	2. Para desengatar os Torque Hubs, remova os dois (2) parafusos da tampa mais externa (localizados no centro de cada cubo de roda).


	Parafusos da tampa
	-Vista típica
	3. Reverta a cobertura e substitua os parafusos da tampa.
	4. Fixe correntes de comprimento adequado nos pontos de reboque especificados (localizados em cada perna).

	Ponto para reboque
	(Localizado em cada perna)
	-Vista típica
	5. Fixe as correntes dianteiras ao veiculo de tração e a extremidade livre das correntes traseiras ao veículo de frenagem.
	6. LIGUE as luzes de perigo/alerta.
	7. Coloque o símbolo SMV de modo que seja visível da traseira do trator.
	8. Reduza a velocidade de guinchamento, antes de quaisquer manobras antecipadas.
	9. Saiba e obedeça as leis de trânsito que regulamentam guinchar equipamento agrícola em estrada.
	Acessórios - Montagem e instalação
	1. Prenda a barra da ferramenta central à barra cruzada do chassi dianteiro (com as ferragens fornecidas).
	2. Fixe o estabilizador esquerdo e direito (com as ferragens fornecidas).
	3. Fixe as barras de suporte do estabilizador, se necessário.
	1. Fixe os adaptadores da coluna de suspensão à barra de ferramenta e os estabilizadores no espaçamento recomendado.
	2. Fixe o suporte da montagem da barra de ferramenta aos adaptadores da coluna de suspensão.
	3. Fixe os braços de suspensão ao suporte de montagem da barra de ferramenta.
	4. Fixe os cilindros do braço de suspensão aos braços de suspensão.
	5. Fixe a soldagem da barra de ferramenta aos braços de suspensão.
	6. Conecte as mangueiras hidráulicas aos cilindros de suspensão.
	1. Instale duas (2) cabeças de cortador em cada tubo da cabeça de suspensão, como mostrado.


	Cabeças do cortador
	-Vista típica
	2. Assegure-se de que cada cabeça de cortador meça 16” (40,6 cm) da parte externa da cabeça do suporte até a parte externa do tubo de montagem da cabeça de corte, fazendo os ajustes necessários.
	3. Assegure-se de que cada cabeça de cortador meça 30” (76,2 cm) a partir do centro de cada motor de cabeça do cortador.
	4. Usando uma chave de soquete 3/4”, aperte cada parafuso de cabeça de cortador (dois em cada tubo de montagem de cabeça de cortador).

	Parafusos de cabeça de cortador
	(Localizados em cada tubo de
	montagem de cabeça de cortador)
	-Vista típica
	5. Instale duas guias de haste em cada cabeça de cortador, posicionado como mostrado.

	Instalação da guia de haste
	-Vista típica
	6. Aplique lubrificante antiaderente por dentro do plugue do adaptador da lâmina do cortador.

	Aplicação do lubrificante antiaderente
	-Vista típica
	7. Instale o plugue do adaptador da lâmina do cortador sobre o centro da lâmina.
	8. Monte o parafuso de retenção, a arruela de pressão e a arruela de aço juntos, como mostrado.

	Conjunto parafuso/arruela
	da lâmina do cortador
	-Vista típica
	9. Insira o conjunto parafuso/arruela da lâmina do cortador por baixo do plugue da lâmina/adaptador.

	Conjunto da lâmina do cortador
	-Vista típica
	10. Instale o conjunto da lâmina do cortador por baixo da cabeça do cortador (como mostrado) e aperte o parafuso de retenção usando uma soquete 9/16”.

	Conjunto da lâmina do cortador
	(Montado no lado inferior
	da cabeça do cortador)
	-Vista típica
	11. Instale a aba da extensão da cabeça do cortador no lado traseiro das quatro (4) cabeças do cortador do centro.

	Aba da extensão da cabeça do cortador
	-Vista típica
	12. Instale as mangueiras hidráulicas
	Rotação da lâmina (Esquerda do operador)

	Rotação da lâmina - Esquerda do operador
	(Série com duas cabeças)
	-Vista típica
	Rotação da lâmina - Esquerda do operador
	(Série com três cabeças)
	-Vista típica
	Rotação da lâmina (Direita do operador)

	Rotação da lâmina (Direita do operador)
	(Série com duas cabeças)
	-Vista típica
	Rotação da lâmina (Direita do operador)
	(Série com três cabeças)
	-Vista típica
	1. Instale a soldagem do suporte do sensor do LS com duas arruelas de náilon, no orifício mais à frente da barra de ferramenta.
	2. Instale a soldagem do suporte do sensor do LS no suporte do sensor (localizado no braço do suporte).
	3. Instale o conjunto de cabos de acordo com o diagrama de fiação fornecido no Manual de Peças.
	4. Verifique a instalação do sensor girando a chave de ignição até a posição ON. NÃO dê partida no motor.
	5. Fixe o atuador do comando de profundidade ao suporte do sensor de luz e à barra de ferramenta.

	ATENÇÃO
	1. Instale dois (2) sacadores quad em cada tubo da cabeça de elevação, como mostrado.

	Sacador quad
	-Vista típica
	2. Assegure-se de que cada extrator quádruplo meça 16” (40,6 cm) da parte externa da cabeça do suporte até a parte externa do tubo de montagem extrator quádruplo, fazendo os ajustes necessários.
	3. Usando uma chave soquete 3/4”, aperte cada parafuso do sacador quádruplo (dois em cada tubo de montagem do sacador quádruplo).

	Parafusos do sacador quádruplo
	(Localizados em cada tubo de
	montagem do sacador quádruplo)
	-Vista típica
	4. Instale duas guias de haste em cada sacador quádruplo, posicionadas como mostrado.

	Instalação da guia de haste
	-Vista típica
	5. Instale o tubo de montagem da blindagem do defletor em cima de cada sacador quádruplo (como mostrado) e aperte os parafusos com chave de parafuso 7/16”.

	Tubo de montagem da blindagem do defletor
	-Vista típica
	6. Instale a blindagem do defletor em cima do tubo de montagem da blindagem do defletor e aperte os parafusos com chave de parafuso 1/2”.

	Blindagem do defletor
	-Vista típica
	7. Instale o pino de chaveta na extremidade de cada tubo de montagem da blindagem do defletor.

	Pino da chaveta
	-Vista típica
	8. Instale as mangueiras hidráulicas.

	Conjunto hidráulico do sacador quádruplo
	(Série com duas cabeças)
	-Vista típica
	Conjunto hidráulico do sacador quádruplo
	(Série com três cabeças)
	-Vista típica
	9. Ajuste a pressão do pneu em aproximadamente 10 psi (0,7 bar).
	Bitola da roda e espaçamento de fila
	1. Estacione o trator sobre piso nivelado.
	2. Acione o freio de estacionamento.
	3. DESLIGUE o motor.
	4. Solte os parafusos de montagem da perna (localizados nas pernas dianteiras e traseiras) somente em um lado do trator.


	Parafusos de montagem da perna
	(Seis em cada perna)
	-Vista típica
	5. Solte a porca de retenção (localizada na braçadeira da perna) para permitir que uma perna se mova mais além da outra, sem vinculação (quando ajustando a configuração da bitola).

	Porca de retenção traseira
	(Localizada na braçadeira da perna)
	-Vista típica
	6. Lubrifique o trajeto de deslize, no qual o suporte da perna se moverá ao longo do chassi principal (aproximadamente 30”/ 76 cm).
	7. Coloque uma escora adequada (p.ex., bloco de madeira) debaixo da placa de montagem do saco de ar (antes de elevar o trator), para prevenir que a suspensão diminue de encurtar, como mostrado na seguinte ilustração.

	-Vista típica
	8. Eleve o trator até que os pneus (no lado que está sendo ajustado) estão precisamente tocando o chão.
	Para ajustar a largura da bitola para fora

	-Vista típica
	Para ajustar a largura da bitola para dentro
	Extensão do corrimão - Removível
	1. Remova os dois (2) pinos do corrimão (localizados em cima e embaixo da extensão do corrimão).


	Pinos do corrimão
	(Localizados no lado de cima e
	embaixo da extensão do corrimão)
	-Vista típica
	2. Remova a extensão do corrimão e coloque à parte.
	3. Repita as etapas para remover a extensão do corrimão, no lado oposto do trator.
	Solução de problemas
	Para obter informações adicionais sobre o status do Tasseltrol/LS System, antes da operação:


	Monitor do Tasseltrol
	Monitor do Tasseltrol
	Monitor do Tasseltrol




