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PREFÁCIO 

 
Muito obrigado por adquirir o nosso trator que, estamos certos, o servirá por muitos 
anos sem problemas. 

As instruções constantes deste manual demonstram a forma correcta de utilização, 
manutenção e inspecção do tractor para assegurar uma longa durabilidade.  

Por favor certifique-se de que o tractor é bem utilizado, pois uma má utilização pode 
causar estragos mecânicos substanciais, bem como acidentes, com os consequentes 
danos. 

Saiba que, em alguns casos, podem existir diferenças entre este manual e o seu 
tractor devido à política do fabricante de querer, constantemente, aperfeiçoar o seu 
produto. 

Caso detecte um problema não abordado por este manual, por favor contacte o 
Agente/Distribuidor mais próximo que lhe dará assistência e lhe resolverá o seu 
problema. 

 

SINAIS DE AVISO CONSTANTES DESTE MANUAL 

Os seguintes sinais de aviso chamam a atenção para itens de importância para uma 
utilização segura e correcta do tractor. 

 

SINAL SIGNIFICADO DO SINAL 
 

 
 

Sério perigo em que se corre um grande 
risco de ter um acidente grave ou até de 
morrer. 

 

 
 

Perigo ou prática insegura que pode causar 
sérios danos ou a morte. 

 

 
 

Perigo ou prática insegura que pode resultar 
em danos ou morte. 

 

 

 

Instruções para uma utilização correcta da 
máquina que, quando seguidas, asseguram 
um excelente desempenho da mesma. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RECONHEÇA A INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Este símbolo significa ATENÇÃO ! A SUA SEGURANÇA ESTÁ EM 
CAUSA. A mensagem que se segue a este símbolo contém informações 
importantes sobre segurança. Leia a mensagem com muita atenção. 

SINAIS COM PALAVRAS  

É utilizado um sinal com as palavras PERIGO, AVISO OU ATENÇÃO 
juntamente com um símbolo de alerta de segurança.  PERIGO 
identifica os perigos mais sérios.  
As palavras PERIGO OU AVISO são muito próximas.  
As precauções gerais são listadas nos sinais de segurança com a 
palavra ATENÇÃO.  

LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  

Leia atentamente todas as instruções de segurança constantes 
deste manual, para sua própria segurança. Não respeitar qualquer 
dos dispositivos de segurança pode resultar em sérios danos ou 
até mesmo a morte. Mantenha todos os sinais de segurança em 
boas condições. Substitua  todos os sinais de segurança que 
faltarem ou que estiverem danificados. 
Mantenha o seu tractor em boas condições e não permita que 
sejam feitas modificações não autorizadas no tractor, que 
prejudiquem as suas funções/segurança e afectem a durabilidade 
do tractor. 

PROTEJA AS CRIANÇAS  

Mantenha as crianças longe do tractor enquanto está a trabalhar 
com ele. 
ANTES DE INVERTER A MARCHA 
• Olhe para trás para ver se há crianças. 
Não deixe as crianças andarem no tractor ou em qualquer alfaia. 
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UTILIZAÇÃO DO ARO DE SEGURANÇA 

O Aro de Segurança foi certificado de acordo os padrões da indústria 
e/ou governo. Qualquer estrago ou alteração ao Aro de Segurança 
ou equipamento de montagem torna a certificação inválida e reduzirá 
ou eliminará a protecção do Operador, caso o tractor capote. Deve-
se verificar o Aro de Segurança e o equipamento de montagem após 
as primeiras 100 horas de funcionamento e a partir daí, de 500 em 
500 horas, para ver se há sinais de danos, desgaste ou fissuras. 
Caso haja danos ou alterações, o Aro de Segurança deve ser 
substituído antes de se continuar a utilizar a máquina.  
 

 

PRECAUÇÕES PARA EVITAR QUE O TRACTOR VIRE  

Não conduza em locais onde o tractor possa escorregar ou virar. 
Tenha cuidado com os buracos e pedras que possam haver no 
terreno, bem como com outros perigos escondidos. 
Desacelere antes de dar uma curva apertada. 
Conduzir em sítios onde haja valas ou lama pode fazer com que o 
tractor tombe para trás. Se possível, evite estas situações. 

ESTACIONE O TRACTOR EM SEGURANÇA  

Antes de sair do tractor: 
Baixe todo o equipamento até ao chão. 
Pare o motor e retire a chave. 

NÃO TRANSPORTE OUTRAS PESSOAS NO TRACTOR  

Não consinta em transportar outras pessoas no tractor pois expô-las-
á a vários perigos tais como bater contra objectos exteriores ou ser 
atirado para fora do tractor. 

ENCHA O DEPÓSITO COM CUIDADO - EVITE INCÊNDIOS 

Encha o depósito com cuidado: é altamente inflamável. Não encha o 
depósito do tractor enquanto estiver a fumar ou se estiver perto de 
uma fogueira ou chama. 
Pare sempre o motor antes de reabastecer o depósito do tractor. 
Mantenha sempre o tractor limpo de massa de lubrificação 
acumulada e de sujidade. Limpe sempre o combustível derramado. 
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MANTENHA-SE AFASTADO DOS VEIOS DE ROTAÇÃO  

Emaranhar-se num veio de rotação pode causar sérios ferimentos ou 
até a morte. 
Mantenha sempre a protecção da TDF no sítio. 
Vista roupas justas. Pare o motor e certifique-se de que o veio da 
TDF está parado antes de fazer quaisquer afinações, ligações, ou 
limpar o equipamento movido pela TDF. 

UTILIZE SEMPRE LUZES E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA  

Recomenda-se o uso de luzes indicadoras de perigo e de piscas ao 
rebocar este equipamento em estradas públicas. Utilize também a 
sinalização de veículo de marcha lenta (triângulo), ao conduzir o 
tractor numa via pública, seja à noite ou de dia. 

EVITE FLUÍDOS A ALTA PRESSÃO  

O fluído ao escapar sob pressão pode penetrar na pele e causar 
ferimentos graves. Mantenha as mãos e o corpo afastados dos 
orifícios que ejectam fluidos a alta pressão. 
Se algum fluído penetrar na sua pele, consulte o médico de imediato. 

PRATIQUE UMA MANUTENÇÃO SEGURA  

Compreenda o processo de manutenção antes de a executar. 
Mantenha a área em volta do tractor limpa e seca. Não tente reparar 
o tractor em funcionamento. Mantenha o corpo e a roupa afastados 
dos veios de rotação. Baixe sempre o equipamento até ao chão. 
Pare o motor. Retire a chave. Deixe o tractor arrefecer antes de o 
começar a reparar. 
Apoie bem todos os elementos do tractor que têm de ser levantados 
para a manutenção. 
Mantenha todas as peças em boas condições e devidamente 
instaladas. Substitua as peças desgastas ou partidas. 
Substitua as decalcomanias danificadas ou que faltam. Remova o 
excesso de massa de lubrificação e de óleo do tractor. 
Desligue o negativo da bateria (-) antes de ajustar os sistemas 
eléctricos ou soldar o tractor. 

PREVINA EXPLOSÕES DA BATERIA  

Mantenha as faíscas, fósforos acesos, e chamas longe da parte de 
cima da bateria. O gás da bateria pode explodir. Nunca verifique a 
carga da bateria colocando um objecto de metal entre os pólos. 
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PREVINA QUEIMADURAS ÁCIDAS  

O ácido sulfúrico do electrólito da bateria é venenoso. É 
suficientemente forte para queimar a pele, fazer buracos na roupa e 
cegar caso entre para os olhos. 
Para uma segurança adequada, proceda sempre da seguinte forma: 
1. Coloque as baterias numa área bem ventilada. 
2. Use uma protecção para os olhos e luvas à prova de ácido. 
3. Evite respirar fumos directos ao adicionar o electrólito. 
4. Não junte água ao electrólito dado que pode esguichar e 

provocar queimaduras graves. 
Se derramar ácido sobre si próprio: 
1. Lave a pele com água. 
2. Enxagúe os olhos com água durante 10 a 15 minutos. Vá ao 

médico de imediato 

EFECTUE A MANUTENÇÃO DO TRACTOR EM SEGURANÇA  

Não use gravata, cachecol ou roupas largas quando estiver a 
trabalhar perto de peças que se movam, pois podem ficar presas e 
provocar danos graves. 
Retire os anéis e outras peças de joalharia para prevenir curto-
circuitos e para evitar que fiquem presos nas peças que se movem. 

TRABALHE NUMA ÁREA VENTILADA  

Não coloque o tractor a funcionar num local fechado a não ser que 
as portas e janelas estejam abertas de forma a permitir uma 
ventilação adequada, dado que os fumos do tractor podem provocar 
doenças ou até mesmo a morte. Se for necessário pôr o motor a 
trabalhar num local fechado, remova os fumos do tubo de escape, 
por meio de um tubo extensível. 

DESLOCAMENTO DO TRACTOR  

1. O tractor poderá, derivado a uma avaria, arrancar mesmo que a Transmissão esteja na 
posição engatada, fazendo com que o tractor se desloque e provoque graves danos às 
pessoas que se encontrem perto dele. 

2. Para uma segurança adicional, mantenha o cabo descompressor (controlo de cortar o 
combustível) completamente puxado para fora, a transmissão na posição neutra com o 
travão de pé engatado e a alavanca da TDF na posição desengatada, enquanto se 
espera que o Interruptor de Segurança do Motor de Arranque ou outro actue sobre o 
tractor. 
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FUNÇÃO DESLIGAR O MOTOR 

1. Para prevenir que o tractor arranque ou seja deixado a trabalhar sem segurança, existe uma 
função para desligar o motor. 

2. O motor pára quando  o interruptor da TDF está ligado e o operador sai do assento ou  a 
transmissão hidrostática não está na posição neutra e o operador sai do assento. 

3. Se o travão estiver engatado e a transmissão em neutro, pode sair do assento.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTERRUPTOR DE SEGURANÇA DO MOTOR DE ARRANQUE  

1. O Interruptor de Segurança do Motor de Arranque accionado pela embraiagem vem em 
todos os tractores TYM. A sua função é fazer com que o sistema de arranque só fique 
operacional quando o pedal da embraiagem é totalmente carregado para baixo. 

2. Não efectue um by-pass com o Interruptor de Segurança do Motor de Arranque ou mexa 
nele. Só os Agentes Autorizados é que devem mexer no Interruptor de Segurança do 
Motor de Arranque. 

3. Em alguns modelos, o Interruptor de Segurança do Motor de Arranque vem equipado na 
alavanca selectora de altas e baixas e na alavanca da TDF. O tractor só trabalha se a 
alavanca de altas e baixas estiver na posição neutra e se a alavanca da TDF estiver na 
posição desengatada. 

O Interruptor de Segurança do Motor de Arranque deve ser substituído cada 
2000 horas/4 anos. 

 
Para evitar danos, engate sempre o travão de estacionamento, certifique-se de que a 
transmissão está na posição neutra e o interruptor da TDF desligado. 
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UTILIZAÇÃO DO SEU TRACTOR EM SEGURANÇA 

 

O fabricante do seu tractor reuniu todos os esforços para o construir tão seguro quanto o 
humanamente possível. 
Contudo, é da responsabilidade do operador evitar acidentes e é por isso, que lhe pedimos para 
ler e executar as nossas sugestões para a sua própria segurança. 

 
Certifique-se de que só operadores competentes e pr eparados é que utilizam este tractor e 
de que estão completamente familiarizados com a máq uina e conhecem bem todos os 
dispositivos de controlo e segurança. 

 
Os Operadores não devem trabalhar com o tractor ou maquinaria associada se estiverem 
cansados ou não estiverem preparados para tal. 

 
Para evitar acidentes, assegure que o operador veste roupas que não fiquem presas nas peças 
do tractor em movimento e que o protejam dos elementos. 

 
Ao pulverizar ou utilizar químicos, vista roupas e equipamento de protecção, para prevenir 
problemas respiratórios ou de pele. 
Para mais detalhes, consulte o fabricante dos químicos. 

 
Para evitar uma exposição prolongada ao barulho, utilize protecções para os ouvidos. 

 
Se for necessário afinar o tractor ou a maquinaria, verifique primeiro se estão desligados. 

 
É absolutamente necessário utilizar um Aro de Segurança certificado enquanto se está a trabalhar 
com o tractor. 

 
Em suma, assegure sempre que a segurança do operador e dos outros trabalhadores é 
primordial. 
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DICAS DE SEGURANÇA DURANTE A MANUTENÇÃO  

 

1. Verifique diariamente todos os níveis de óleo, o nível da água no radiador e o nível do 
electrólito na bateria e rectifique de acordo com a tabela de manutenção. 

2. Verifique se a pressão dos pneus está por igual e se a pressão correcta para o trabalho a 
executar é mantida. 

3. Assegure que todos os controlos e mecanismos de prevenção do tractor e alfaias trabalham 
correcta e eficazmente. 

4. Veja se dispõe de um conjunto de ferramentas adequadas para a manutenção e pequenos 
reparos. 

5. Certifique-se de que todo o trabalho de manutenção e as reparações são efectuados numa 
área plana com um chão em cimento ou semelhante. 

Só repare o tractor quando este estiver desligado, o travão de pé engatado e uma roda 
bloqueada. 

Quando um tractor é colocado em funcionamento num local fechado, certifique-se de que 
esse sítio é bem ventilado, dado que os gases expelidos pelo tubo de escape são muito 
nocivos e podem provocar a morte. 

6. Não trabalhe debaixo de alfaias levantadas. 

7. Ao mudar as rodas ou pneus, coloque um suporte debaixo do eixo e bloqueie as rodas antes 
de remover a roda ou pneu. 

8. Quando tiver de remover as protecções para reparar o tractor, certifique-se de que a protecção 
é reinstalada correctamente antes de colocar o tractor em funcionamento. 

9. Nunca encha o depósito perto de uma fogueira ou quando o motor está quente demais. Não 
se esqueça de desligar o motor antes de reabastecer o depósito do tractor. 

10. O sistema de arrefecimento funciona sob pressão, por isso tenha cuidado ao remover a tampa 
do radiador num motor quente pois pode escaldar-se com o vapor ou com a água a ferver. 

Não coloque água no radiador com o motor quente. Só o faça depois de o motor arrefecer 
completamente. 

11. Para prevenir incêndios, mantenha o tractor, incluindo o motor, limpo e sem material 
inflamável e bem longe dos combustíveis e de outros materiais inflamáveis. 
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4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ALFAIAS  

 

(1) Assegure que toda a montagem e remoção de alfaias é feita numa superfície plana e que 
ninguém se encontra entre o tractor e a alfaia e não vá para debaixo da alfaia para evitar 
acidentes. 

 
(2) Depois de montar a alfaia, assegure que todos os esticadores estão ajustados 

correctamente e, onde se utilizam veios da TDF, se o veio é colocado e segurado 
correctamente. 

 
(3) Onde se utilizam alfaias pesadas, veja se a combinação está bem equilibrada ou utilize 

lastro adequado para alcançar um equilíbrio. 

 
(4) Em qualquer altura, antes de sair do tractor, baixe a alfaia, pare o veio da TDF, engate o 

travão de estacionamento e desligue o motor. 

 
(5) Ao trabalhar com alfaias com a TDF, mantenha todas as pessoas que se encontrem 

perto, longe das partes em movimento e não tente fazer afinações com a máquina a 
trabalhar. 

 
(6) Só o condutor é que deve andar no tractor, com a estrutura do Aro de Segurança 

colocada. 

 
(7) Quando há crianças por perto, deve-se ter um cuidado especial e não mover o tractor 

enquanto não se souber onde se encontram todas as crianças. 

 
(8) Só operadores experientes é que devem trabalhar com o tractor e devem ter cuidado 

para não magoarem os outros trabalhadores. 
Devem ter um cuidado especial durante as operações que levantam pó, dado que estas 
reduzem a visibilidade substancialmente. 

 
(9) Nunca coloque o tractor em funcionamento, a não ser que a transmissão esteja na 

posição neutra, o operador esteja no banco e toda a segurança tenha sido verificada. 

 
(10) Só coloque o tractor em funcionamento quando estiver sentado no banco do condutor e 

nunca vire ou trave de repente a alta velocidade, dado que isso pode fazer com que o 
tractor capote, daí resultando sérios ferimentos ou até mesmo a morte. 

 
(11) Ao andar com o tractor por uma via pública, deverá conhecer e respeitar todas as regras 

de código e segurança. 
Só conduza com os travões esquerdo e direito juntos. 
Ao andar com grandes alfaias, utilize bandeiras vermelhas nas extremidades e respeite 
todas as exigências legais, incluindo uma escolta quando necessário. 
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(12) Ao andar com o tractor em condições adversas, por terrenos íngremes ou num mau piso, 
adapte a velocidade do tractor às condições existentes, pois a segurança está em 
primeiro lugar. 
Nunca desça uma colina a alta velocidade ou com a transmissão em ponto morto. 
Utilize a capacidade de travagem do motor bem como os travões de serviço. 
Não tente mudar de mudança ao subir ou descer um declive íngreme; seleccione a 
mudança antes de começar a subir ou descer. 

 
(13) Tenha cuidado ao subir um terreno íngreme com uma alfaia pesada para garantir que 

não perde o equilíbrio e levanta da parte da frente. 

 
 

(14) Nunca retire, modifique ou repare a estrutura do Aro de Segurança. 

 

POR FAVOR LEMBRE-SE QUE UM POUCO MAIS DE CUIDADO PODE PREVENIR 
SÉRIOS DANOS OU ATÉ A MORTE E EVITAR QUE O TRACTOR FIQUE DANIFICADO. 
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AS SEGUINTES PRECAUÇÕES SERVEM PARA AJUDAR A PREVEN IR ACIDENTES 

 

O melhor operador é aquele que é cauteloso. A maior parte dos acidentes podem ser 
evitados se se tiverem certas precauções. Leia e apreenda as seguintes precauções antes de 
colocar o tractor em funcionamento, de forma a prevenir acidentes. Os tractores só devem ser 
conduzidos por pessoas responsáveis e instruídas para tal. 

 

 O TRACTOR 
1. Leia o Manual do Operador atentamente antes de utilizar o tractor. A falta de conhecimento 

relativamente à sua utilização pode provocar acidentes. 
2. Utilize um aro de segurança para uma condução segura. Se um tractor capotar sem o aro 

de segurança, o operador pode ficar gravemente ferido ou até morrer. 
3. Não retire o Aro de Segurança . 
4. A cobertura em fibra de vidro não oferece protecção nenhuma. 
5. Para prevenir quedas, mantenha os degraus e a plataforma limpos de sujidade e óleo. 
6. Não permita que ninguém além do operador ande no tractor. Não há lugar seguro para 

mais ninguém. 
7. Substitua todos os sinais de segurança que faltam, estão ilegíveis ou estragados.  
8. Mantenha os sinais de segurança limpos de sujidade e de massa de lubrificação. 
 

 REPARAÇÃO DO TRACTOR  
1. Mantenha o tractor em boas condições de funcionamento para sua segurança. Um tractor 

que não esteja a funcionar devidamente pode ser perigoso. 
2. Pare o motor antes de executar qualquer reparação no tractor. 
3. O sistema de arrefecimento funciona sob pressão, a qual é controlada pela tampa do 

radiador. É perigoso retirar a tampa enquanto o sistema estiv er quente . Primeiro rode 
a tampa devagar e deixe a pressão sair antes de remover a tampa por completo. 

4. Não fume enquanto estiver a reabastecer o tractor. Mantenha-se afastado de 
chamas.  

5. O combustível no sistema de injecção está sob alta pressão e pode penetrar na pele. Só 
uma pessoa que saiba é que deve remover ou tentar ajustar a bomba, o injector, o 
pulverizador ou qualquer parte do sistema de injecção de combustível. Negligenciar estas 
instruções pode resultar em graves danos. 

6. Mantenha as chamas afastadas da bateria para  prevenir incêndios ou explosões.  
7. Não modifique ou altere ou permita que alguém modif ique ou altere este tractor  ou 

qualquer dos seus componentes ou funções . 
 

 UTILIZAÇÃO DO TRACTOR  
1. Antes de colocar o tractor em funcionamento, engate o travão de estacionamento, coloque 

a alavanca da T.D.F (Tomada De Força) na posição desligada, as alavancas de controlo 
hidráulico na posição para baixo, as alavancas da válvula de controlo remoto e a 
transmissão na posição neutra. 

2. Não ligue o motor ou os controlos de operação enquanto estiver atrás do tractor. Sente-se 
sempre no banco do tractor quando estiver a ligar o motor ou a mexer nos controlos. 
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3. Interruptor de Segurança do Motor de Arranque. 
De forma a prevenir um arranque acidental do tracto r, este está equipado com um 
interruptor de segurança. O sistema de arranque do tractor é ligado através deste 
interruptor que só se torna operacional quando o pedal da embraiagem é carregado para 
baixo. Em alguns modelos, a alavanca selectora de altas e baixas e a alavanca da TDF 
também devem estar na posição neutra para completar o circuito de arranque. Não faça 
um by-pass no Interruptor de Segurança do Motor de Arranque.  Consulte o 
Agente/Distribuidor do seu tractor TYM se o interruptor de segurança do motor de arranque 
começar a funcionar mal. 

4. Evite um contacto acidental com a alavanca de velocidades enquanto o motor estiver a 
trabalhar. De tal contacto, pode resultar um movimento inesperado do tractor.  

5. Não desça ou suba do tractor com ele em movimento. 
6. Desligue o motor e engate o travão de mão antes de sair do tractor. 
7. Não coloque o tractor em funcionamento num local fechado sem ventilação adequada. Os 

fumos expelidos pelo tubo de escape podem provocar a morte.  
8. Não estacione o tractor num declive íngreme. 
9. Se a direcção hidrostática ou o motor não funcionar em, pare o tractor 

imediatamente.  
10. Só puxe o tractor pela barra de tracção articulada ou pelo engate traseiro. Apenas utilize 

uma cavilha da barra de tracção que se possa apertar no sítio. Puxando pela redutora do 
eixo traseiro do tractor ou por qualquer ponto acima do eixo traseiro pode fazer com que a 
parte da frente do tractor levante. 

11. Se a parte da frente do tractor tiver tendência a levantar quando se prendem alfaias ao 
engate dos três pontos, coloque pesos na parte da frente ou nas rodas da frente. Não 
coloque o tractor em funcionamento com a parte da frente leve. 

12. Utilize sempre uma alavanca de controlo de posição hidráulica ao colocar 
equipamento/alfaias e ao transportar o equipamento. Certifique-se de que os engates 
hidráulicos estão devidamente montados e que se desligam em segurança caso a alfaia se 
separe acidentalmente. 

13. Não deixe o equipamento/alfaias na posição vertical. 
14. Utilize os Intermitentes/Pisca e a sinalização de veículo de marcha lenta ao conduzir em 

vias públicas tanto de dia como de noite. 
15. Diminua as luzes do tractor ao cruzar-se com um veículo à noite. Certifique-se de que as 

luzes estão reguladas para não cegar os operadores dos veículos com que se cruza. 
 

 CONDUÇÃO DO TRACTOR 
1. Veja por onde é que anda, em particular, no fim de filas, em estradas, à volta de árvores e 

obstáculos baixos. 
2. Para evitar que o tractor capote, conduza-o com cuidado e a velocidades compatíveis com 

a segurança, especialmente ao andar por pisos irregulares, atravessar valas ou terrenos 
íngremes e ao virar esquinas. 

3. Junte os pedais do travão do tractor ao andar por estradas, de forma a obter uma boa 
travagem. 

4. Mantenha o tractor na mesma mudança em descidas, assim como em subidas. Não desça 
um declive acentuado com a transmissão em ponto morto. 

5. Qualquer veículo rebocado e/ou reboque cujo peso total exceda o do tractor de reboque, 
deve estar equipado com os seus próprios travões para uma maior segurança. 

6. Quando o tractor estiver atolado ou com os pneus agarrados ao chão, faça marcha a trás 
para evitar que ele capote. 

7. Verifique sempre o espaço livre na parte superior. 
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 FUNCIONAMENTO DA T.D.F. (TOMADA DE FORÇA ) 
1. Ao accionar o equipamento movido pela T.D.F., desligue o motor e espere até a T.D.F. 

parar antes de descer do tractor e desligar o equipamento. 
2. Não vista roupas largas ao accionar a tomada de força ou perto de equipamentos em 

rotação. 
3. Ao accionar o equipamento estacionário movido pela T.D.F., aplique sempre o travão de 

estacionamento do tractor e bloqueie as rodas traseiras de um lado e de outro da roda. 
4. Para evitar acidentes, nunca limpe, ajuste ou repare o equipamento movido pela T.D.F. 

com o motor do tractor a trabalhar. 
5. Certifique-se de que a protecção principal da T.D.F. está instalada e coloque sempre a 

tampa de protecção da T.D.F. quando esta não estiver a ser utilizada. 

 COMBUSTÍVEL DIESEL  
1. Mantenha o equipamento limpo e com a manutenção em dia. 
2. De modo algum, se deve acrescentar gasolina, álcool ou mistura de combustíveis ao 

gasóleo. Tais misturas são mais explosivas do que gasolina pura num contentor fechado, 
como por exemplo um depósito de combustível. NÃO USE ESTAS MISTURAS. 

3. Nunca remova a tampa do depósito ou reabasteça o tractor com o motor a trabalhar. 
4. Não fume quando estiver a reabastecer o tractor ou quando estiver perto de combustível. 
5. Controle os tubos de enchimento de combustível ao encher o depósito. 
6. Não encha o depósito de combustível até à capacidade máxima. Deixe espaço para a 

expansão. 
7. Limpe o combustível derramado imediatamente. 
8. Aperte sempre a tampa do depósito com firmeza. 
9. Se perder a tampa de origem do depósito de combustível, substitua-a por uma outra tampa 

TYM. Uma tampa não aprovada pode não ser segura. 
10. Não conduza o equipamento para perto de uma fogueira a céu aberto. 
11. Nunca utilize combustível para fins de limpeza. 

 
N.B.: Sugere-se que após as reparações, se algum do s Sinais de Segurança estiver 

deformado, o mesmo deve ser substituído imediatamen te para sua própria 
segurança. 
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SINS E NÃOS 

SINS – Para Um Melhor Funcionamento   

 

SIM – Assegure que as protecções de segurança estão no sítio e em boas condições. 

SIM – Leia todas as instruções de funcionamento antes de colocar o tractor em funcionamento. 

SIM – Execute todas as tarefas de manutenção sem falta. 

SIM – Mantenha o filtro de ar limpo e o óleo no nível correcto. 

SIM – Certifique-se de que é utilizado o grau correcto dos óleos de lubrificação e que estes são 
reabastecidos ou mudados em intervalos recomendados. 

SIM – Coloque novos anéis de vedação quando mudar os elementos do filtro. 

SIM – Vigie o manómetro da pressão de óleo ou a luz indicadora e investigue qualquer 
anormalidade de imediato. 

SIM – Mantenha o radiador cheio de água limpa e no tempo frio utilize uma mistura 
anticongelante. Só esvazie o sistema numa emergência e encha-o antes de ligar o motor. 

SIM – Assegure que a Transmissão está na posição neutra antes de ligar o motor. 

SIM – Mantenha todo o combustível num recipiente limpo e utilize um filtro ao encher o depósito. 

SIM – Trate de fazer pequenas afinações e reparações assim que disso houver necessidade. 

SIM – Deixe o motor arrefecer antes de remover a tampa de enchimento do radiador e de 
adicionar água, retire a tampa do radiador lentamente. 

SIM – Conduza numa mudança baixa ao descer declives íngremes. 

SIM – Junte os pedais do travão ao conduzir numa estrada. 

SIM – Mantenha a alavanca de controlo de tracção completamente para baixo quando não estiver 
a ser utilizada. 
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NÃOS – Para Uma Utilização Segura  

 

NÃO – Ligue o motor com o filtro de ar retirado. 

NÃO – Coloque o tractor em funcionamento num local fechado a não ser que as portas e janelas 
estejam abertas, permitindo assim a ventilação. 

NÃO – Ligue o tractor ou motor enquanto estiver a limpar ou lubrificar. 

NÃO – Deixe o tractor ficar sem combustível, senão terá de sangrar o sistema. 

NÃO – Mexa indevidamente na bomba de injecção de combustível. Se o selo estiver partido, a 
garantia torna-se inválida. 

NÃO – Deixe o motor trabalhar ao ralenti por um longo período de tempo. 

NÃO – Ligue o motor se um dos cilindros não funcionar. 

NÃO – Não pressione o travão ou o pedal da embraiagem durante muito tempo. Isto resultará num 
desgaste excessivo das cintas do travão, das partes accionadas pela embraiagem e do 
encosto da embraiagem. 

NÃO – Utilize os travões independentes para dar curvas na estrada ou a altas velocidades. 

NÃO – Reabasteça o tractor com o motor a trabalhar. 

NÃO – Suba ou desça do lado direito do tractor. 

NÃO – Mexa indevidamente nas alavancas de controlo hidráulico. 

NÃO – Utilize a alavanca de controlo de profundidade para levantar alfaias. 

NÃO – Ligue o motor com a T.D.F. engatada. 

NÃO – Utilize a Alavanca de Controlo do Regulador (acelerador de mão) ao conduzir em estradas. 

NÃO – Mova as alavancas do sistema auxiliar hidráulico para trás, quando a válvula rápida estiver 
fechada. 
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SINAIS DE SEGURANÇA 

(Substitua todos os sinais que faltem ou que estejam danificados ou ilegíveis) 

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA  

 
IMPORTANTE: Estas “Informações Gerais de Segurança” devem ser sempre mantidas com a 

máquina bem como os dados de referência. 

 

 

 

 
 
 

 

______________________________________________________________________________ 

• Antes de começar a trabalhar com o tractor, conheça as instruções de utilização e segurança 
que se encontram no Manual do Operador e no próprio tractor. 

• Certifique-se de que não há ninguém à volta do tractor. 

• Localize e conheça o funcionamento dos controlos. 

• Só ligue o motor a partir do banco do Operador com o pedal de embraiagem totalmente 
comprimido, a transmissão na posição neutra, a T.D.F. desengatada e o controlo hidráulico na 
posição inferior. 

• Desacelere nas curvas, em pisos irregulares e descidas íngremes para não capotar. 

• Não permita que ninguém, além do operador, ande no tractor. Não há lugar seguro para mais 
ninguém. 

• Bloqueie os travões juntos, use luzes de aviso e o emblema de veículo de marcha lenta ao 
andar por estradas. 

• Baixe o equipamento, coloque as alavancas de mudança de velocidades na posição neutra, 
pare o motor, retire a chave e aplique o travão de estacionamento antes de deixar o banco do 
operador. 

• As pressões de ar são especificadas pelo fabricante. 
 

O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODE CAUSAR SÉR IOS 
PROBLEMAS AO OPERADOR 

 

Localização: No guarda-lamas esquerdo 

 

 

Este símbolo significa ATENÇÃO! A SUA SEGURANÇA ESTÁ EM PERIGO. A 
mensagem que se segue ao símbolo contém informações importantes sobre a 
segurança. Siga as precauções recomendadas e as práticas de utilização 
segura. 

AVISO  
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Localização: Na protecção da T.D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

PARA EVITAR POSSÍVEIS DANOS 
PESSOAIS, ESTA PROTECÇÃO DEVE 

SER MANTIDA NO LUGAR 

AVISO 

 

 
 

 

ATENÇÃO  
PARA PROTEGER O 
MOTOR E OS 
COMPONENTES 
HIDRÁULICOS: 
• Mantenha o motor ao 
ralenti durante 1 minuto 
antes de desligar ou de o 
acelerar totalmente. 
• Nos primeiros 5 minutos 
de funcionamento só 
carregue no acelerador até 
meio. 

 

 

 
 

 

AVISO 
MANTENHA AS 
MÃOS E A 
ROUPA 
AFASTADAS DA 
VENTOINHA E 
CORREIAS DE 
ROTAÇÃO PARA 
PREVENIR 
SÉRIOS DANOS 

 

 

 
 

 

AVISO 
O sistema de 
arrefecimento funciona sob 
pressão. 
• É perigoso remover a 

tampa do radiador 
enquanto o sistema está 
quente 

• Rode sempre a tampa 
devagar até ao primeiro 
trinco e deixe a pressão 
sair antes de remover a 
tampa completamente. 

• Ao trabalhar a 
temperaturas baixas, 
utilize uma solução 
anticongelante como 
líquido refrigerante. 

Localização: No painel de  
instrumentos do lado direito 

Localização: No radiador 
do lado esquerdo e do lado 
direito 
 

Localização: No radiador 
do lado esquerdo e do 
lado direito 
 

 

 
 

 

ATENÇÃO  
ANTES DE COLOCAR O 
TRACTOR EM 
FUNCIONAMENTO, LEIA O 
MANUAL DO OPERADOR 
COMPLETAMENTE, PARA 
PERCEBER AS FUNÇÕES E 
CONTROLOS IMPORTANTES. 

Localização: No painel de 
instrumentos do lado esquerdo 
 

Localização: No suporte da 
bateria do lado direito 
 

 

 
 

 

PERIGO 
A EXPLOSÃO DA 
BATERIA PODE CEGAR. 
MANTENHA AS FAÍSCAS 
OU CHAMAS LONGE DA 
BATERIA. 
O ÁCIDO DA BATERIA 
PODE PROVOCAR 
QUEIMADURAS. CASO 
HAJA CONTACTO, LAVE 
IMEDIATAMENTE COM 
ÁGUA. 
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AVISO 
• Só puxe pelo gancho de engate. Puxar por qualquer outro ponto pode 

fazer com que o tractor vire para trás. 
• Não trabalhe sem a protecção do veio da T.D.F.  
• Desengate a T.D.F. e pare o motor antes de reparar o tractor ou 

colocar ou retirar alfaias. 
• Ao rebocar o equipamento, utilize uma corrente de segurança. 
 
O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODE CAUSAR 

SÉRIOS DANOS AO OPERADOR OU A OUTRAS PESSOAS 

Localização: Na estrutura traseira 

 

 
 

 

AVISO 
• Só ligue o motor quando estiver sentado. Se o interruptor de 

segurança do motor de arranque estiver em by-pass, o motor pode 
arrancar com a transmissão engatada. 

• Não efectue uma ligação directa na bobina de chamada. 

• Ligue cabos eléctricos conforme se mostra na decalcomania da 
bateria e no manual do operador. 

Arrancar com a transmissão engatada, provoca um deslocamento do 
tractor, o que pode resultar em graves danos. 

Localização: No painel de instrumentos do lado esquerdo 
 

PRESSÃO DOS PNEUS DA FRENTE (7-12) 
Pressão de ar: 25,6 p.s.i. 

PRESSÃO DOS PNEUS DE TRÁS (12,4-16) 
Pressão de ar: 17 p.s.i. 

Localização: Nas jantes da frente. 
 

Localização: Nas jantes de trás. 
 

 

 
 

 

AVISO 
NÃO SE ESQUEÇA DO PÉ NA 
EMBRAIAGEM. 
ISSO PODE ESTRAGAR O 
CONJUNTO DA EMBRAIAGEM. Localização: No painel de instrumentos 

perto do pedal da embraiagem 
 

PRESSÃO DOS PNEUS DA FRENTE (6-12) 
Pressão de ar: 25,6 p.s.i. 

PRESSÃO DOS PNEUS DE TRÁS (11,2-16) 
Pressão de ar: 17 p.s.i. 
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SÍMBOLOS UNIVERSAIS 

Alguns dos símbolos universais são mostrados em baixo, juntamente com o seu significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidade 
do motor 
(rpm x 100) 

 

Horas, 
gravado 

 

Temperatura 
do líquido de 
arrefeciment
o do motor 

 

Nível do 
combustível 

 

Controlo de 
paragem do 
motor 

 

Luzes 

 

Buzina 

 

 

Pressão do 
óleo do 
motor 

 

Filtro do ar 

 

Carga do 
alternador 

Sob pressão – 
abra 
lentamente 

 

Continuamente 
variável 

 

Aviso 

 

 

Aviso de perigo 

 

Neutro 

 

 

Ventoinha 

 

Tomada de 
força engatada 

 

Tomada de 
força 
desengatada 

 

Braço de 
elevação/ 
levantar 

 

Braço de 
elevação/baixar 

Substância 
corrosiva 

 

“Tartaruga” – 
velocidade 
baixa ou 
mínima 

Lebre – 
velocidade 
rápida ou 
máxima 

Pressão do 
óleo de 
transmissão 

 

Pisca-pisca 

 

 

Temperatura do 
óleo de 
transmissão 

 

Travão de 
estacionamento 

 

Médios 

 

Bloqueador do 
diferencial 

 
 
 
Ver o manual 
do Operador 
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ACERCA DESTE MANUAL 

 

Este manual foi elaborado para o ajudar a seguir/adoptar o procedimento correcto para colocar em 
funcionamento, utilizar e proceder à manutenção do seu novo tractor TYM. 

O seu tractor foi projectado e construído para ter o máximo de desempenho, ser económico e fácil 
de manobrar numa grande variedade de condições de funcionamento. Antes de lhe ser entregue, 
o tractor foi cuidadosamente inspeccionado, tanto na fábrica como pelo seu Agente/Distribuidor, 
para assegurar que lhe chega às mãos em óptimas condições. Para assim o manter, sem 
problemas, é importante que as inspecções de rotina, conforme se especifica neste manual, sejam 
levadas a cabo com a regularidade recomendada. 

Leia este manual com atenção e guarde-o num local adequado pois poderá vir a ser-lhe útil no 
futuro. Se, em qualquer altura, precisar de algum conselho no que diz respeito ao seu tractor, não 
hesite em contactar o Agente/Distribuidor Autorizado TYM. Ele dispõe de pessoal especializado, 
de peças TYM genuínas e dos equipamentos necessários para o servir. 

A política do fabricante é a de um aperfeiçoamento contínuo e, por isso, reserva-se o direito de, a 
qualquer momento, alterar especificações ou equipamentos, sem aviso prévio. 

Todos os dados fornecidos neste manual estão sujeitos às variações da produção. As dimensões 
e o peso são aproximados e as ilustrações não mostram forçosamente os tractores na sua 
condição padrão. Se quiser obter uma informação exacta sobre algum tractor em particular, deve 
procurar o seu Agente/Distribuidor TYM. 
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Tipo e número do motor por cima do corpo do motor 

Número de série do tractor gravado na chapa do 
suporte do eixo do lado esquerdo 

IDENTIFICAÇÃO DO TRACTOR 

O número de série do tractor encontra-se do lado esquerdo do tractor, conforme se mostra na 
figura. O número do motor está gravado por cima do bloco do motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração A 
 

GARANTIA DO PRODUTO 

O fabricante garante este produto e os pormenores completos da garantia são fornecidos numa 
tabela de garantia à parte. 

REPARAÇÃO 

A reparação pode ser feita por qualquer agente da AGRICORTES no país. 

PEÇAS 

Para obter peças sobressalentes, por favor contacte o agente mais próximo e forneça-lhe os 
detalhes abaixo-indicados: 

• Modelo do tractor 

• Número de série do tractor 

• Número do motor 

• Referência e descrição da peça 

Quantidade pretendida 
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INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO 

INTRODUÇÃO 

A palavra “Tractor” deriva de “Tracção”, o que significa puxar, arrastar. Um tractor serve para 
puxar ou rebocar um equipamento ou alfaias que estão ligadas ao corpo do tractor através de 
uma ligação adequada. Um tractor pode ser também utilizado como uma fonte de energia primária 
dado que tem uma saída de potência exterior, a qual é chamada de Tomada De Força ou veio da 
TDF. 

Este manual compreende as instruções de utilização, manutenção e arrumação para todos os 
modelos dos tractores TYM a gasóleo. Este material foi elaborado de uma forma pormenorizada, 
de forma a ajudá-lo a compreender melhor a manutenção e utilização eficiente da máquina. 

Se precisar de alguma informação que não conste deste manual, ou se necessitar dos serviços de 
um mecânico especializado, por favor entre em contacto com o Agente/Distribuidor TYM local.  

Os Agentes/Distribuidores mantêm-se informados dos métodos mais recentes de reparação dos 
tractores. Além disso, têm peças sobressalentes genuínas em stock e são apoiados pela própria 
Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização neste manual dos termos 
ESQUERDA, DIREITA, FRENTE e TRÁS  
deve ser compreendida, de forma a evitar 
confusões ao seguir as instruções. A 
ESQUERDA e DIREITA significam os lados 
esquerdo e direito do tractor ao olhar para a 
frente, desde o assento do condutor. A 
referência à FRENTE indica o fim do radiador 
do tractor, enquanto que a TRÁS indica o fim 
da barra de tracção (Ilustração E). 

Ao pedir peças sobressalentes, especifique 
sempre o número de série do tractor e do 
motor. (Veja Ilustração A). Deste modo, 
facilitará uma entrega mais rápida e ajudará 
a assegurar que lhe será entregue a peça 
correcta para o seu tractor em particular. O 
número de série do tractor é gravado numa 
placa que se fixa ao lado esquerdo do corpo 
do motor (Ilustração A). Para ser mais fácil, 
sugerimos que escreva este número no 
espaço destinado para tal, nos dados 
pessoais do proprietário. 

 
ilustração E 

Frente, Trás, Esquerda e 
Direita do Tractor 

 

FRENTE 

TRÁS 

DIREITA ESQU. 
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DESCRIÇÃO 

 CONSTRUÇÃO GERAL  

O Cárter de Transmissão, o Motor e o Suporte do Eixo Dianteiro são aparafusados juntos para 
formar uma unidade rígida. 

 EIXO E RODAS DIANTEIRAS  

O eixo dianteiro de tracção às quatro rodas é um pivot central, de tipo inversor Eliot. O mecanismo 
de transmissão da roda dianteira é incorporado como parte do eixo. 

A potência de tracção da roda dianteira é retirada da transmissão traseira e transmitida ao 
diferencial do eixo dianteiro onde a potência é dividida para a direita e para a esquerda e para as 
redutoras finais respectivas. 

Nas redutoras finais, a rotação transmitida é reduzida pelas engrenagens planetárias de 
transmissão para mover a roda dianteira. O mecanismo de tracção às quatro rodas com redutoras 
finais de transmissão proporciona um ângulo maior de direcção e uma maior durabilidade. 

 MOTOR 

Os tractores são equipados com Motores Mitsubishi verticais, arrefecidos a água, de 4 tempos e 
do tipo de câmara em espiral. 

 TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA  

O tractor tem transmissão hidrostática com duas gamas e a velocidade pode ser seleccionada 
através da alavanca selectora de altas e baixas (Hi-Lo). O tractor tem dois pedais para a marcha à 
frente e marcha-atrás. O tractor com Tomada de Força Independente é equipado com uma 
embraiagem electrohidráulica. A TDF traseira e a TDF ventral podem trabalhar em conjunto ou 
separadamente por meio de uma alavanca.  

 TRAVÕES 

Os tractores TYM estão equipados com travões de disco independentes accionados por dois 
tirantes. Têm uma alavanca do travão de pé para estacionar. 

 EIXO E RODAS TRASEIRAS  

Este é montado em rolamentos de esferas e é colocado num encaixe removível que é 
aparafusado ao cárter de transmissão. A jante e o disco montados com os pneus traseiros estão 
aparafusados à flange exterior do eixo traseiro. 

 SISTEMA HIDRÁULICO E ENGATES  

Os tractores TYM são montados com Sistemas Hidráulicos Activos (ex. sistema em 
funcionamento), Independentes. Os engates de três pontos podem ser utilizados para as alfaias 
de Categoria 1. 
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 DIRECÇÃO 

Consiste num sistema de direcção Hidrostático que tem um cilindro hidráulico e uma bomba 
hidráulica independente. 

 SISTEMA ELÉCTRICO  

É utilizada uma bateria de propileno, ácido e chumbo, com 12 V para activar o motor através do 
motor de arranque e do sistema eléctrico compreendendo a buzina, a lâmpada dos 
médios/máximos, indicadores de mudança de direcção, luz de trabalho traseira, luz do travão, 
luzes dos instrumentos, luz de emergência. O gerador ou alternador e a caixa de fusíveis também 
fazem parte do sistema eléctrico.  
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ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO 

 

Nós, na AGRICORTES e o seu Agente/Distribuidor queremos que se sinta totalmente satisfeito 
com o seu investimento. Normalmente, quaisquer problemas com o seu equipamento serão 
resolvidos pelo Serviço Pós-Venda do seu Agente/Distribuidor. Contudo, por vezes, podem 
ocorrer equívocos. Se sentir que o seu problema não foi resolvido satisfatoriamente, sugerimos o 
seguinte: 

Contacte o Director Geral de Vendas do Agente/Distribuidor, exponha o seu problema, e exija 
assistência. Se for necessária uma assistência adicional, o seu Agente/Distribuidor tem acesso 
directo ao nosso escritório. Se mesmo assim não ficar satisfeito, contacte a AGRICORTES, 
indicando: 

 
• O seu nome, endereço e número de telefone 

• O Modelo e o Número de Série do Tractor 

• O Nome e Endereço do Agente/Distribuidor 

• A Data de aquisição da máquina e as Horas de trabalho 

• A Natureza do problema. 

 

Antes de contactar a AGRICORTES, tente resolver o seu problema com o Agente/Distribuidor, 
aproveitando as facilidades, equipamento e pessoal de que o mesmo dispõe. Por conseguinte, é 
importante que o seu primeiro contacto seja com o Agente/Distribuidor. 
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ARO DE SEGURANÇA 

ARO DE SEGURANÇA  

Os tractores TYM estão equipados com uma estrutura para a protecção dos Operadores dos 
tractores de forma a minimizar a possibilidade de sérios ferimentos, resultantes de um descontrolo 
acidental. Esta estrutura é chamada ARO DE SEGURANÇA e caracteriza-se por conferir espaço 
para a zona livre, dentro da própria estrutura ou dentro de um espaço limitado por uma série de 
linhas que vão da parte exterior do tractor até qualquer parte do tractor que possa vir a estar em 
contacto com o chão e consegue suportar o tractor nessa posição caso ele capote. 

A estrutura de montagem do tractor também faz parte do Aro de Segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO E INSPECÇÃO (ARO DE SEGURANÇA)  

O Aro de Segurança foi certificado de acordo com os padrões da UE. Qualquer estrago ou 
alteração ao Aro de Segurança ou equipamento de montagem torna a certificação inválida e 
reduzirá ou eliminará a protecção do Operador, caso o tractor capote. 

Deve-se verificar o Aro de Segurança e o equipamento de montagem após as primeiras 100 horas 
de funcionamento e a partir daí, de 500 em 500 horas, para ver se há sinais de danos, desgaste 
ou fissuras. Caso haja danos ou alterações, o Aro de Segurança deve ser substituído antes de se 
continuar a utilizar a máquina.  

A substituição do equipamento de montagem, etc.com componentes não iguais ou superiores aos 
componentes originais certificados, invalidará a certificação e reduzirá ou eliminará a protecção do 
operador, caso o tractor capote. 

 

 

 

 

 

Desaperte e liberte o puxador vagarosa e cautelosamente para rebater o Aro de 
Segurança. Se o tractor for colocado em funcionamento com o Aro de 
Segurança rebatido (ex. para entrar num edifício baixo) conduza com extrema 
precaução e não utilize o cinto de segurança. Torne a colocar o Aro de 
Segurança para cima assim que o tractor começar a trabalhar em condições 
normais. 
Que fique bem claro que, em situação alguma, o tractor deve trabalhar sem o 
aro de segurança. Trabalhar sem o aro de segurança ou com ele rebatido ou 
danificado pode ser fatal. 
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ARO DE SEGURANÇA DANIFICADO  

Caso o tractor tenha capotado ou o Aro de Segurança se tenha danificado (por exemplo ao bater 
com a parte superior em algum sitio durante o transporte), deve ser substituído de forma a 
proporcionar a protecção inicial. Depois de um acidente, verifique: o Aro de Segurança, o Assento 
e as ligações. Antes de começar a trabalhar com o tractor, substitua todas as peças danificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO SOLDE, FURE OU ENDIREITE O ARO DE SEGURANÇA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nunca prenda correntes ou cordas ao Aro de Segurança para puxar o tractor; isso fará 
com que o mesmo tombe para trás. Puxe-o sempre pela barra de tracção. Tenha 
cuidado ao conduzir o tractor por entradas estreitas ou por baixo de objectos baixos. 
Certifique-se de que há espaço suficiente para o Aro de Segurança passar. 

Se o Aro de Segurança for removido ou substituído, certifique-se de que é utilizado um 
equipamento adequado para substituir o Aro de Segurança e de que se utilizam os 
valores de binário recomendados para os parafusos de fixação. 
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NOTA: Não utilize solventes para limpar o assento. Utilize água morna com um pouco de 
detergente. 

Antes de começar a trabalhar com um tractor, é importante ajustar o banco para a posição mais 
confortável. A Fig.1. mostra o assento que vem com o tractor. 

PARA MOVIMENTAR O ASSENTO  

Para seleccionar a posição do assento, mova a alavanca de ajuste e deslize o banco para mais 
perto ou mais longe do painel de instrumentos e dos controlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique se o assento está fixo na posição correcta antes de começar a conduzir o 
tractor. 

Cinto 
segurança  

Alavanca de 
ajuste frente / 

trás 
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PAINEL DE INSTRUMENTOS E CONTROLOS 

INTERRUPTORES E MANÓMETROS 

 

 
 
 
 
 
 

 CHAVE DA IGNIÇÃO  

OFF (desligado) – Pode-se colocar ou retirar a chave. 

ON (ligado) – O circuito eléctrico está ligado. 

Glow  (pré-aquec.) – Pré-aquecimento das velas  
na câmara de combustão. 

Start  (arranque) – O motor de arranque está engatado. Quando a 
chave é liberta, volta à posição ON. 

 

 

 

 

 

  TDF INDEPENDENTE 

INTERRUPTOR 
LUZES DE 

EMERGÊNCIA 

 
LUZES DE AVISO 

INTERRUPTOR DO 
CONTROLO DA 

VELOCIDADE DE 
CRUZEIRO  

 

CHAVE DA IGNIÇÃO  

 
 

 
INTERRUPTOR LUZES E 

BUZINA 
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 MANÓMETRO DA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE 
ARREFECIMENTO 

 

 

 

 

 

 TACÓMETRO 

 

 

 

 CONTA-HORAS 

 

 

 

 MANÓMETRO DO COMBUSTÍVEL  

 

 

 

 LUZES, PISCAS E BUZINA  

 

 

 

 

 

 

Os máximos e os médios são accionados no 
interruptor principal. 
Posição 1 – Médios 
Posição 2 – Máximos 
 

Quando o indicador é puxado para baixo, o 
indicador de direcção esquerdo liga e pisca. 
 

Quando o indicador é empurrado para cima, o 
indicador de direcção direito liga e pisca. 

Quando o botão da buzina é pressionado, a 
buzina toca. 

Mostra a temperatura do líquido de 
arrefecimento com a ignição ligada.  
C indica que está abaixo da temperatura 
normal; H indica que é uma temperatura alta.  
Se o ponteiro estiver no H vermelho, é porque 
o motor está quente demais. Consulte este 
manual para solucionar o problema. 

Mede as rotações do motor e o veio da TDF 
bem como a velocidade de deslocamento nas 
mudanças altas. 

O Conta-horas consiste em 5 dígitos, em que o 
último indica 1/10 da hora. Mostra as horas de 
trabalho do tractor. A luz por baixo do conta-
horas deve piscar durante o funcionamento. 

Mostra a quantidade de combustível que há no 
depósito quando a ignição está ligada. 

Buzina 

Piscas 

Luzes 
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 INTERRUPTOR DAS LUZES DE EMERGÊNCIA  

 

 

 

 

 
 

 INTERRUPTOR DO CONTROLO DA 
VELOCIDADE DE CRUZEIRO  

 

 

 

 

 

 

Quando o interruptor é pressionado uma vez, 
as luzes de emergência (indicadores de 
direcção esquerdo e direito) ligam e piscam. 
 
Quando o interruptor é pressionado de novo, 
as luzes de emergência desligam. 
 
 

Quando o interruptor é empurrado para a 
posição ON, o controlo da velocidade de 
cruzeiro é engatado e a luz do interruptor e a 
luz de aviso acende no painel de instrumentos. 
 
Quando o interruptor é empurrado para a 
posição OFF ou o pedal do travão é 
pressionado, o controlo da velocidade de 
cruzeiro e as luzes apagam-se. 
 
 

INTERRUPTOR LUZES DE EMERGÊNCIA 

INTERRUPTOR CONTROLO 
VELOCIDADE DE CRUZEIRO 



 34 

 

LUZES DE AVISO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A luz dos máximos é ligada no comutador de luzes 

 
 A luz dos médios é ligada no comutador de luzes 

 

 Lâmpada monitora da T.D.F. 

Esta lâmpada irá acender quando a embraiagem da TDF estiver engatada 

 

 Lâmpada do controlo da velocidade de cruzeiro 

Esta lâmpada irá acender quando o controlo da velocidade de cruzeiro for 
engatado. 

 

 Luz de aviso de reserva de combustível 

Esta luz avisa que o combustível no depósito está a terminar. Se esta luz 
acender, abasteça o depósito. 

 
 Luz da pressão de óleo 

Esta luz irá apagar assim que o motor começar a trabalhar, se a pressão 
de óleo estiver correcta. Se acender com o motor ligado, pare o motor e 
aconselhe-se junto de um técnico. 

 

 Luz do alternador 

Esta luz apaga-se assim que o motor começa a trabalhar para indicar que o 
alternador está a carregar. 

(Tome atenção, uma correia de ventoinha partida pode fazer com que a luz 
acenda, por isso pare o motor dado que este pode aquecer demais se o 
problema não for imediatamente rectificado.) 
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 Luz de pré-aquecimento 

Esta luz indica o pré-aquecimento. 

  Luz dos indicadores de mudança de direcção 

Estas luzes são usadas para indicar a direcção que o operador vai tomar. 

Quando o indicador é puxado para baixo, o indicador de direcção esquerdo 
liga e pisca. 
 

Quando o indicador é empurrado para cima, o indicador de direcção direito 
liga e pisca. 

Estas luzes irão acender e piscar quando o interruptor das luzes de 
emergência for pressionado. 
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4 T.D.F. INDEPENDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A lâmpada monitora da TDF no painel de instrumentos indica o estado 

do veio da TDF. 

1. Se a lâmpada estiver acesa: a TDF está ligada 

2. Se a lâmpada estiver apagada: a TDF está desligada 

 

 

 

 

1. Interruptor ligar/desligar TDF: o interruptor ligar/desligar 
a TDF encontra-se no lado direito no painel de 
instrumentos e pode ser identificado facilmente devido à 
sua cor verde. Quando o interruptor é premido para iniciar a 
TDF, o indicador acende para indicar que o interruptor e a 
TDF estão ligados. Se o interruptor for premido de novo, o  
indicador apaga, indicando que a TDF está desligada. 

 

 

 

 

O veio da TDF não roda se o interruptor estiver na posição OFF. 
 

 

 

 

 



 37 

CONTROLOS DO TRACTOR 

 
 
 

 
 
 
 
 
1-  Pedais do travão 
2-  Alavanca do travão de 

estacionamento 
3- Pedal bloqueio diferencial 
4- Alavanca tracção às 

quatro rodas (4WD) 
 
 
 
 

 
5-  Alavanca de gamas 
6- Alavanca TDF 
7- Pedais controlo 

velocidade 
8- Alavanca joystick 
 
 
 
 
 

 
9- Alavanca acelerador mão 
10- Alavanca controlo 

posição 
11- Torneira de controlo da 

velocidade de descida 
 
 
 
 



VERIFICAÇÕES ANTES DO FUNCIONAMENTO 

 

Para evitar problemas, recomenda-se que efectue várias verificações diárias antes de ligar o 
tractor. Para mais detalhes acerca dos itens e intervalos, consulte a tabela de manutenção. 

1. Verifique todas as protecções. Certifique-se de que estão no sítio. 

2. Verifique o nível do líquido de arrefecimento do motor. Adicione, se necessário. 

3. Verifique o nível de óleo do motor. Adicione, se necessário. 

4. Verifique o nível de óleo da transmissão. Adicione, se necessário. 

5. Verifique a pressão dos pneus. Ajuste, se necessário. 

6. Verifique o nível de combustível com a chave na ignição. Abasteça, se necessário. 

7. Verifique o funcionamento de todos os manómetros, interruptores, luzes, indicadores e 
buzina. 

8. Verifique os pedais do travão. Afine, se necessário. 

9. Verifique os pedais de controlo da velocidade. 

10. Verifique o aro de segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar danos, certifique-se sempre de que o tractor está numa 
superfície nivelada, com o motor parado e o travão de estacionamento 
engatado, antes das verificações. 
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Seat Adjusting Lever 

 

Alavanca de ajuste do assento  

ACCIONAMENTO DO MOTOR 

ARRANQUE DO MOTOR 

1. Sente-se no assento do operador. Ajuste o assento. 

 Ajuste do assento do operador  

É importante ajustar o assento para a posição mais 
confortável. 

 Levante a alavanca de ajuste na parte da frente do assento. 

 Deslize o assento para a frente ou para trás para a posição 
desejada. 

 Solte a alavanca. Depois o assento irá bloquear 
automaticamente na posição. 

 

 

 

 

 

 

2. Certifique-se de que todas as alavancas estão na 
posição neutra – a alavanca de gamas, a alavanca da 
TDF traseira, a alavanca da TDF ventral e a alavanca de 
tracção às quatro rodas. 

 

 

 

 

3. Coloque a alavanca do hidráulico na posição para baixo. 

 

 

 

 

 

 

Para evitar danos, certifique-se de que o volante de direcção está bloqueado 
antes de accionar o tractor. 
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4. Coloque a alavanca do acelerador de mão a cerca de 1/3 – ½ do caminho. 

 

 Alavanca do acelerador de mão  

A alavanca do acelerador de mão é usada para mudar a 
velocidade do motor. 

Puxando a alavanca do acelerador de mão em direcção 
ao operador diminui a velocidade do motor. 

Empurrando-a para longe do operador aumenta a 
velocidade do motor. 

 

 

5. Insira a chave. Rode a chave para a posição “ON”. Não ligue 
o motor.  

 

6. Certifique-se de que o interruptor da TDF está desligado.  

7. Certifique-se de que as luzes de aviso estão a funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condições de arranque em segurança   

O motor só irá arrancar nas seguintes condições: 
 
 Transmissão hidrostática na posição neutra 

 Interruptor da TDF desligado. 

 Interruptor da TDF ligado com a alavanca de contro lo de posição do 

hidráulico posicionado para cima. 

 O travão principal pressionado ou o travão de esta cionamento 

engatado. 

 

  



 41 

 

8. Pressione o pedal do travão principal completamente ou certifique-se de que o travão de 
estacionamento está engatado. 

 
 Engate do travão de estacionamento  

 
 Pressione o travão por completo. 

 Puxe a alavanca do travão de estacionamento para cima para engatar. 

 Pressione o travão de novo para soltar o travão de estacionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Rode a chave para a posição “START” e solte-a quando o motor arrancar. 

10. Certifique-se de que todas as luzes de aviso estão desligadas com o motor a trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca rode a chave para a posição de arranque enquanto o motor estiver a 
trabalhar dado que isso pode causar sérios danos ao motor de arranque e ao 
volante do motor. 
Não engate o motor de arranque por um período superior a 10 segundos. 
Se o motor não ligar, deixe o motor de arranque descansar durante 20 
segundos e tente novamente durante 10 segundos no máximo. 
Se o motor não ligar após repetidas tentativas, consulte a tabela de 
problemas. 

Especialmente no tempo frio, deixe sempre o tractor trabalhar ao ralenti 
durante um bocado para aquecer e gerar suficiente pressão de óleo para 
garantir uma temperatura de funcionamento normal para uma maior vida do 
motor. 
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ARRANQUE DO MOTOR NO TEMPO FRIO 

Quando a temperatura ambiente está abaixo dos -5°C (23°F), deverá seguir este passo, em vez 
do passo 10. 

Rode a chave para a esquerda para a posição de pré-aquecimento durante uns momentos e 
depois solte-a. O aquecedor automático irá começar a trabalhar , conforme será indicado pela luz 
no painel de instrumentos. Assim que a luz apagar, rode a chave para a posição de arranque para 
ligar o motor. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

PARAR O MOTOR 

1. Deixe o motor trabalhar ao ralenti durante aproximadamente 2 minutos e rode a chave para a 
posição “off” (desligar). 

2. Retire a chave. 

3. O motor pára quando a chave é rodada para a posição “off”. 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de um trabalho longo ou pesado, deixe o motor descansar 5 ou 10 
minutos e desligue a chave. 

Se o motor não parar com a chave, consulte imediatamente o seu 
Concessionário. 
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AQUECIMENTO 

Ao ligar o motor, deixe-o aquecer até à temperatura de funcionamento, deixando-o trabalhar ao 
ralenti por 5-10 minutos para garantir uma lubrificação completa e uma boa temperatura de 
funcionamento. 
Se não o fizer, poderá encurtar a vida do motor substancialmente. 
 

4 AQUECIMENTO NO TEMPO FRIO 

O tempo frio altera a viscosidade do óleo, resultando numa capacidade reduzida de bombear 
o óleo, que pode estragar o motor se este não for correctamente aquecido. 

Também causa problemas no sistema hidráulico e nos sincronizadores da transmissão. 

Os tempos correctos de aquecimento são: 

 

Temperatura Tempo de aquecimento 

Acima dos 10°C 5~10 min. 

10°C~0°C 10~20 min. 

0°C~ -10°C 20~30 min. 

-10°C~ -20°C 30~40 min. 

Abaixo dos -20°C Acima de 40 min. 

 
 
 
 

 

 

 

Veja se o travão de estacionamento está engatado durante o período de 
aquecimento. 
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FUNCIONAMENTO DO TRACTOR 

Quando o motor é aquecido correctamente, o tractor está preparado para trabalhar.  

CONDUÇÃO 

 
1. Certifique-se de que todas as condições estão 
reunidas: 
- ajustes do assento do operador e volante 
- aquecimento suficiente do motor 
 
2. Levante a alfaia usando a alavanca de controlo d e 
posição. 
 
3. Seleccione a velocidade com a alavanca de gamas.  
 
 
 
 Alavanca de gamas 

A alavanca de gamas é usada para seleccionar a 
velocidade do tractor. 
A alavanca só pode ser mudada quando o tractor parar 
por completo. 
A alavanca é linear e tem três posições, uma neutra e 
duas gamas: baixa (L) e alta (H). A neutra encontra-se 
no meio das duas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
4. Aumente a velocidade do motor com o acelerador d e mão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não accione a alavanca de gamas sem parar o tractor primeiro. 
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5. Solte o travão de estacionamento pressionando o travão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Seleccione a direcção de condução e pressione o pedal de controlo de velocidade. 
 
 Pedais de controlo de velocidade 

Pressione o pedal de controlo de velocidade  para a 
marcha à frente. 
Pressione o pedal de controlo de velocidade  para a 
marcha-atrás. 
O pedal de controlo de velocidade irá voltar para a 
posição neutra e o tractor irá parar quando o pedal de 
controlo da velocidade for liberto. 
 
 
 
 

 

 

TRAVAGEM E ESTACIONAMENTO  

1. Solte os pedais de controlo de velocidade. Pressione o pedal do travão para parar o tractor, se 
necessário. 

2. Diminua a velocidade do motor usando o acelerador de mão. 

3. Mova a alavanca de gamas para a posição neutra. 

4. Baixe as alfaias até ao chão. 

5. Aplique o travão de estacionamento ou o travão de mão. 

6. Rode a chave para a posição “OFF” para parar o motor. 

7. Retire a chave. 

 

 

 

 

Utilize sempre o travão de estacionamento ou de mão para estacionar. 
Se não o fizer, pode provocar acidentes e estragos. 
Como precaução extra, ao estacionar numa rampa, coloque um calço nas rodas 
traseiras. 

Não mude de direcção frente / trás ou vice-versa de repente numa gama alta. 
Isto pode danificar o mecanismo e colocar o operador em perigo. 
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CONTROLOS  

 Controlo da velocidade de cruzeiro 

A função do controlo da velocidade de cruzeiro serve para permitir um funcionamento confortável 
e eficiente. Quando este controlo é engatado, a luz respectiva acende no painel de instrumentos. 

 

1. Accionar o controlo da velocidade de cruzeiro 

 Pressione o pedal de controlo da velocidade da marcha à 
frente até atingir a velocidade desejada. 

 Carregue no interruptor de controlo da velocidade de 
cruzeiro para accionar este controlo. 

 Solte o pedal do controlo de velocidade. 

 

2. Desactivar o controlo da velocidade de cruzeiro 

Há dois métodos para desactivar este controlo. 

 Carregar no “off” do interruptor de controlo da velocidade de cruzeiro, ou 

 Pressionar o pedal do travão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar danificar o mecanismo, não pressione nenhum dos pedais de 
controlo de velocidade quando o controlo da velocidade de cruzeiro está 
accionado. 

Para evitar danos pessoais, não use o controlo da velocidade de cruzeiro em 
marcha-atrás. 
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4 PEDAL DO BLOQUEIO DO DIFERENCIAL  

Em caso de patinagem das rodas, utilize o bloqueio do 
diferencial, carregando no pedal do bloqueio do diferencial. 

Para o soltar, retire o pé do pedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ALAVANCA DE TRACÇÃO ÀS QUATRO RODAS (4WD) 
A tracção às quatro rodas é usada para aumentar a performance da tracção, engatando as rodas 
dianteiras. A tracção às quatro rodas pode ser engatada com o tractor parado. 

Na posição “on” (ligada), as rodas da frente estão engatadas e na posição “off” (desligada) 
estão desengatadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não utilize uma velocidade do motor alta ao engatar o bloqueio do diferencial. 
Se o bloqueio do diferencial não se soltar depois de retirar o pé do pedal, como 
alternativa trave com o travão esquerdo ou direito até ele se soltar. 

Nunca utilize o bloqueio do diferencial a alta velocidade ou em estradas dado 
que isso pode fazer com que o tractor capote e causar danos. 

 

Será difícil rodar o tractor se o pedal de bloqueio do diferencial estiver engatado, 
certifique-se de que o bloqueio está desengatado antes de rodar o volante. 

 

Não utilize a tracção às  quatro rodas a grande velocidade ou em estradas, 
dado que daí resultará um desgaste prematuro dos co mponentes. 
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 Curvas apertadas no campo 

Para dar uma curva apertada a baixa velocidade, utilize o 
volante de direcção e o pedal do travão ao mesmo tempo. Para 
uma curva à esquerda, utilize o pedal do travão esquerdo e 
para uma curva à direita, o pedal do travão direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arranque num declive acentuado 

1. Pressione o pedal do travão. 

2. Coloque a alavanca de gamas na gama baixa e o acelerador de mão na velocidade média do 
motor. 

3. Solte o pedal do travão. 

4. Pressione o pedal de controlo de velocidade suavemente. 

5. Ajuste o acelerador de mão para a velocidade pretendida. 

 

 

 Conduzir numa descida 

Utilize a capacidade do motor para travar nas descidas. 

Nunca conte só com os travões nem nunca desça com transmissão em neutro. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Só dê curvas apertadas a uma velocidade baixa e segura. 
Fazendo-o a grande velocidade pode fazer com que o tractor capote e causar 
sérios danos ou até a morte. 

Ao conduzir em terrenos íngremes, o risco de capotar aumenta 
substancialmente, por isso conduza com um cuidado extra. 
Ao rebocar em terrenos íngremes, certifique-se de que os reboques estão 
equipados com travões, utilize uma mudança baixa para conseguir um máximo 
de travagem com o motor e não mude de velocidade em plena descida. 
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VERIFICAÇÕES DURANTE A CONDUÇÃO  

Controle constantemente as luzes de aviso do painel de instrumentos e se alguma acender, pare 
o tractor para determinar a causa. 

Se a luz da pressão de óleo acender, primeiro que tudo verifique o nível do óleo. Se o nível do 
óleo estiver bom, peça a um agente/concessionário qualificado que veja qual a razão para a luz 
do óleo acender. 

Se a luz de aviso do alternador acender, verifique todas as ligações e certifique-se de que a 
correia da ventoinha não está partida. Se todas as ligações e a correia da ventoinha estiverem 
intactas, consulte o seu agente/concessionário para determinar a causa do problema. 

 

 Manómetro do combustível 

Para evitar uma condensação excessiva no depósito de combustível, encha-o ao fim 
de cada dia de trabalho e, durante o dia, assegure que este não atinge um nível 
baixo, em que seja necessário expelir o ar do sistema de combustível após tornar a 
encher o depósito. 

 

 Líquido de arrefecimento do motor 

Se o manómetro indicar que o motor está quente, pare o tractor e verifique o 
líquido de arrefecimento no radiador. 

 

 

 

Verifique também se as alhetas no centro do radiador estão entupidas ou se o tractor tem a 
correia da ventoinha partida ou alongada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao andar por estradas públicas ou do campo, accione os dois pedais do travão 
e tenha em consideração o peso de qualquer alfaia montada para garantir que 
a unidade não está desequilibrada. 
Também conte com a largura ao passar por outros utilizadores da estrada. 
Onde for necessário, utilize as luzes de perigo. 
Siga à risca as regras de trânsito locais. 

Ao trabalhar perto de outros com uma alfaia montada no tractor, tenha um 
cuidado especial para contar com a largura da alfaia e evitar acidentes. 

Deixe o motor arrefecer antes de abrir a tampa do radiador senão pode sofrer 
queimaduras graves devido ao vapor quente e à água a ferver. 
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TDF 

Tanto a TDF traseira como a ventral têm várias utilidades. Podem ser engatadas simultaneamente 
ou separadamente ao mesmo tempo. 

O motor não irá arrancar se o interruptor da TDF estiver ligado. 

O motor irá desligar se o operador sair do assento com o travão de estacionamento solto e a TDF 
engatada. 

 
 

 

 

 

TDF TRASEIRA 

O tractor tem uma velocidade da TDF (540 rpm). Use a alavanca da TDF para a accionar. O 
interruptor da TDF deve estar desligado antes de accionar a TDF. 

1. Diminua a velocidade do motor para quase ralenti. 

2. Certifique-se de que o interruptor da TDF está desligado. 

3. Engate a TDF traseira usando a alavanca da TDF. 

4. Ligue o interruptor da TDF. 

5. Aumente a velocidade do motor para a velocidade desejada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para evitar danos na transmissão ou na alfaia, não engate a TDF com o motor a 
trabalhar em velocidade alta. 

Tampa segurança TDF 
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TDF VENTRAL (OPCIONAL)  

 A velocidade da TDF ventral é de 2000 rpm. Use a alavanca da TDF para a accionar. O 
interruptor da TDF deve estar desligado antes de accionar a TDF. 

1. Diminua a velocidade do motor para quase ralenti. 

2. Certifique-se de que o interruptor da TDF está desligado. 

3. Engate a TDF ventral usando a alavanca da TDF. 

4. Se for necessário accionar a TDF traseira, mude a alavanca da TDF para a posição correcta. 

5. Ligue o interruptor da TDF. 

6. Aumente a velocidade do motor para a velocidade desejada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Se o operador desligar o interruptor da TDF, desliga imediatamente a TDF 
traseira e a TDF ventral. 

Não trabalhe com nenhuma alfaia a uma velocidade superior à especificada. 
Ao fazer ajustes à alfaia, pare o motor para evitar sérios danos. 
Ao deixar o tractor, pare o motor e retire a chave. Engate o travão de 
estacionamento. 

Tampa segurança TDF 
ventral 

Ventral Ventral + Traseira  Traseira  
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HIDRÁULICO 

Os hidráulicos são accionados com uma bomba hidráulica movida pelo motor e controlados com 
uma alavanca de controlo de posição montada do lado direito do condutor. 

 

CONTROLO DE POSIÇÃO 

As alfaias podem ser levantadas ou baixadas com a alavanca de controlo de posição hidráulica e 
podem ser paradas em qualquer posição parando a alavanca de controlo. 

Para assegurar uma profundidade de trabalho consistente pode-se regular o limitador para 
garantir que a alfaia volta sempre para a mesma profundidade. 

Para levantar a alfaia: Puxe a alavanca para trás. 

Para baixar a alfaia: Empurre a alavanca para a frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Após terminar o trabalho, baixe sempre a alfaia até ao chão e desligue o motor. 
Engate o travão de estacionamento para evitar acidentes. 
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TORNEIRA DE CONTROLO DA VELOCIDADE DE DESCIDA  

Para ajustar a velocidade de descida do engate aos três pontos, use a torneira de controlo da 
velocidade de descida. Esta torneira controla a velocidade de descida dos hidráulicos e é 
posicionada à frente do assento do condutor. 

 

Para reduzir a velocidade de descida – Rode a torneira no sentido horário. 

Para aumentar a velocidade de descida, rode  

a torneira no sentido anti-horário 

Para bloquear, rode a torneira no sentido horário. 

Não bloqueie demasiado a torneira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Regule sempre a torneira para a posição de bloquear quando: 

1. andar em estrada; 
2. substituir os pneus ou as lâminas numa alfaia; 
3. afinar uma alfaia. 
O súbito cair de uma alfaia devido a problemas hidráulicos pode causar graves 
danos ou até a morte. 

FAST- Depressa 

SLOW- Devagar 

LOCK- Bloquear 
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SAÍDA DO HIDRÁULICO  

O tractor está equipado com a saída do hidráulico p ara engatar as alfaias accionadas 
hidraulicamente, tais como o carregador frontal. A saída do hidráulico encontra-se do lado 
direito da transmissão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 INSTALAR O CARREGADOR FRONTAL  

1. Ligue os tubos do carregador frontal às portas da válvula de controlo do carregador (A1, 
B1, A2 e B2). 

2. As portas A1 e B1 são usadas para as funções de subir / descer / flutuante (lado interior). 

3. As portas A2 e B2 são usadas para as funções do balde / realimentação (lado exterior). 

4 DESINSTALAR O CARREGADOR  

1. Bloqueie a alavanca do joystick com a parte da frente do joystick. 

2. Desligue os tubos hidráulicos do carregador. 

3.  Coloque a protecção em aço (UNF-9/16) na válvula. 
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VÁLVULA DE CONTROLO REMOTO HIDRÁULICO (OPCIONAL)  

 
A válvula de controlo remoto hidráulico pode ser equipada como opcional. Esta válvula é usada ao 
engatar a alfaia accionada pelo cilindro hidráulico. 
 
As saídas têm roscas macho. 
 
Use a alavanca de controlo remoto para accionar a alfaia. Mova a alavanca para cima ou para 
baixo para controlar a alfaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Certifique-se de que a alavanca da válvula de controlo remoto está na posição 
neutra. Nesse caso, não use a válvula de controlo remoto. 
O não cumprimento destas instruções pode resultar em sérios danos nos 
componentes do hidráulico e motor. 
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ENGATE AOS TRÊS PONTOS E BARRA DO HIDRÁULICO 

ACCIONANDO O ENGATE AOS TRÊS PONTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 AJUSTE DA CORRENTE ESTABILIZADORA  

 

 

 

 

 

 

4 AJUSTE DO TERCEIRO PONTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ajustar a corrente estabilizadora, rode o 
esticador para alongar ou encurtar a corrente 
e aperte a porca de aperto quando tiver 
alcançado o ajuste correcto. 

O alongamento ou encurtamento 
do terceiro ponto irá mudar o 
ângulo da alfaia. 
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Tampa de segurança veio 
TDF 

 

4 AFINAÇÃO DA BARRA DO HIDRÁULICO  

 

 

 

 

 

N 

4 AFINAÇÃO DO TIRANTE DO BRAÇO DO HIDRÁULICO NA BARRA  

 
 

 

 

4 UTILIZAÇÃO DA MOLA DE FIXAÇÃO  

 

 

 

4 MONTAGEM DE ALFAIAS  

Se utilizar a T.D.F., retire a tampa de segurança do 
veio da T.D.F. 
Ajuste o tirante do braço do hidráulico nas barras 
para se adaptar à alfaia que está a ser utilizada.  
Monte a barra hidráulica esquerda, depois a barra 
hidráulica direita, utilizando a alavanca de afinação 
manual no afinador de nível, se necessário. 
Monte o terceiro ponto. 
Coloque o cardan na T.D.F. no tractor, certificando-
se de que fica fixo no sítio. 

Ajuste as correntes estabilizadoras para se adaptarem à 
alfaia e aperte as porcas de aperto. 
Para remover a alfaia, siga o mesmo procedimento mas na 
ordem inversa. 

 

 

 

Esta afinação é feita com a alavanca de 
afinação manual no tirante do braço 
hidráulico do lado direito. 

Para o encurtar ou alongar, rode a alavanca 
de afinação. 

Quando estiver ajustada correctamente, 
aperte a porca com firmeza. 

Para diferentes aplicações mude a 
posição do tirante do braço hidráulico 
nas barras do hidráulico, conforme se 
mostra na figura e insira o pino na 
direcção da seta. 

Não coloque o cardan na T.D.F. com o motor a trabalhar e certifique-se de que 
todas as protecções de segurança estão no sítio. 

Quando não utilizar alfaias no engate de 
três pontos, utilize a mola, como se 
mostra na figura, para prevenir o 
desgaste dos pneus. 

MOLA DE FIXAÇÃO  

TIRANTE 
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ENGATE AO REBOQUE 

O engate ao reboque é usado para rebocar alfaias. Não exceda a carga vertical máxima na barra 
do hidráulico. 

Carga vertical máxima: aproximadamente 400 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só use o engate ao reboque para rebocar e mantenha o engate aos três pontos 
na posição levantada ao rebocar com a barra do hidráulico. Caso contrário, 
poderá haver um desequilíbrio que poderá originar o reviramento do tractor e 
resultar em sérios danos ou morte. 
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TABELA DE MANUTENÇÃO E AFINAÇÃO 

TABELA DE REPARAÇÕES E VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS  

 Verificar, encher ou ajustar   Substituir   ∇ Limpar ou lavar 

INTERVALO ENTRE 
REPARAÇÕES 

(horas, marca)  

D
iv

is
ão

 

 

Item 

D
ia

ria
m

en
te

 

50
 

25
0 

50
0 

75
0 

 

Comentário 

Óleo do motor      Verifique o nível na vareta de óleo.  

Filtro de óleo       

Filtro de ar   ∇ ∇   

Líquido de 
arrefecimento do 
radiador 

     Verifique diariamente se necessário. 

Radiador      Verifique diariamente se há fugas. 

Alhetas e rede do 
radiador 

  ∇ ∇ ∇ Limpe, se necessário. 

Gasóleo      Encha o depósito. 

Filtro gasóleo       

Correia da 
ventoinha 

     Verifique diariamente. 

Bateria      Verifique diariamente. 

Porcas e parafusos 
soltos 

     Verifique diariamente. Aperte. 

M
ot

or
 

Braçadeira do tubo 
do radiador 

     Aperte se necessário. 

Óleo de 
transmissão 

     Mude a cada 500 horas após as 
primeiras 50 horas. 

Filtro de rede  ∇  ∇   

Filtro óleo       

Óleo eixo frente       

Pedal do travão       

T
ra

ns
m

is
sã

o 
hi

dr
os

tá
tic

a 

Funcionamento de 
cada alavanca 
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INTERVALO ENTRE 
REPARAÇÕES 

(horas, marca) 

D
iv

is
ão

 
 

Item 

D
ia

ria
m

en
te

 

50
 

25
0 

50
0 

75
0 

 

 

Comentário 

Folga do volante de 
direcção 

      

Convergência      Verifique a cada 250 horas 

Lubrifique o cubo 
da roda da frente 

     Lubrifique a cada 750 horas 

Junta do volante de 
direcção 

     Ajuste a cada 250 horas 

Binário de aperto 
da porca da roda 

     Verifique diariamente 

Funcionamento dos 
instrumentos 

     Verifique diariamente 

Lubrifique peça por 
peça 

     Lubrifique a cada 50 horas (diariamente 
em condições de muito pó) 

Parafusos e porcas      Verifique diariamente 

C
ha

ss
i 

Verifique os cabos 
eléctricos 

      

TABELA DE LUBRIFICAÇÃO  

N.º Ponto de 
lubrificação  

Lubrificantes recomendados Quantidade 

1 RADIADOR Água limpa e fresca (L.L.C.) 5,6 l 

2 MOTOR API: CD/CE grades 

Acima dos 25°C ….. SAE30 ou 10W-30 

Dos 0°C aos 25°C ….. SAE20 ou 10W-30 

Abaixo dos 0°C ….. SAE 10W ou 10W-30 

4,3 l 

3 CORPO DA 
TRANSMISSÃO 

CARRARO POWER LIFE LUB UNIV. 
U.T.T.O. 

22 l 

4 EIXO DIANTEIRO CARRARO POWER LIFE LUB 80W90 4,5 l 

5 DEPÓSITO DE 
COMBUSTÍVEL 

Gasóleo 25 l 
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MANUTENÇÃO DO MOTOR 

4 ABERTURA DO CAPOT DO MOTOR  

 

Abertura Fecho 

1. Puxe a cavilha de bloqueio do capot para 
destrancar. 

1. Levante o capot ligeiramente para soltar a 
tranca. 

2. Baixe o capot até trancar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrir Fechar 
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ÓLEO DO MOTOR 
 
 Verificação do óleo do motor 

1. Pare o tractor numa superfície nivelada. 
2. Verifique o óleo do motor com o motor frio. 
3. Retire a vareta, limpe-a e introduza-a no depósito de óleo. 
4. Certifique-se de que o nível de óleo está entre as marcas 

superior e inferior, perto da marca superior. 
5. Se estiver demasiado baixo, adicione óleo através do bujão 

de enchimento de óleo, mas nunca exceda as 100 horas. 
 

 Mudança do óleo do motor 

1. Estacione o tractor numa superfície nivelada, desligue o 
motor. 
2. Abra o capot. 
3. Remova o bujão de drenagem do cárter e deixe o óleo 
drenar. 
4. Substitua e instale o bujão do cárter. 
5. Coloque óleo do motor até ao nível correcto indicado na 
vareta (aproximadamente 4,3l).  
6. O grau de óleo a ser utilizado depende da temperatura 
ambiente. 
O tractor vem de fábrica com 10W/30. 
Temperaturas acima dos 25°C: SAE 30. 
Dos 0° aos 25°C: SAE 20 ou 10W/30. 
Abaixo dos 0°C: SAE 10W. 
 

 

 Mudança do filtro de óleo do motor 

1. Remova o filtro de óleo usando uma chave de filtros. 
2. Lubrifique suavemente o vedante de borracha do novo filtro com óleo para garantir uma boa 

vedação. 
3. Rode o filtro no sentido horário até o vedante entrar em contacto com a base e depois rode-o 

2/3 de volta para o apertar.  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

Ao mudar o óleo mude sempre o filtro. 
Utilize sempre o mesmo óleo, dado que se 
usar óleos ou especificações diferentes 
poderá causar danos. 
Elimine o óleo velho de acordo com as 
regulamentações locais. 

Aplicar óleo 

Bujão óleo do motor 

Bujão drenagem 
óleo do motor 

Vareta 

Instalar um novo filtro de 
óleo 
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FILTRO DE AR  
 
 Remoção do pó 

Para remover o pó da válvula depressora, comprima-a 
entre o polegar e os outros dedos para que o pó 
acumulado saia, e limpe à volta da válvula para a manter 
limpa por fora. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Limpeza do elemento 

1. Abra o capot. 
2. Remova o elemento desapertando a braçadeira. 
3. Remova o pó soprando o elemento com ar comprimido. 
4. Verifique se o elemento não está danificado. 
5. Torne a montar o elemento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 Substitua o elemento depois de o limpar 5 vezes ou se estiver danificado. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nunca bata com o elemento numa pedra ou no chão/parede para o limpar. 
Verifique todas as ligações e tubos, especialmente no lado limpo do filtro 
de ar para garantir que nenhum ar sujo entra no motor. 
Verifique se há fissuras no elemento, colocando uma luz dentro dele. 
Ao montá-lo, veja se todas as superfícies estão a vedar correctamente 
para manter o pó fora. 
Se estiver a trabalhar onde haja muita poeira, aumente a frequência da 
manutenção. 

Caixa filtro de ar  

Elemento  

Tampa 

Guarda-pó 
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LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR  
 
 Verificação do líquido de arrefecimento 

1. Pare o tractor numa superfície nivelada. 
2. Verifique o líquido de arrefecimento com o motor 
frio. 
3. Abra o capot. 
4. Remova a tampa do radiador. 
5. Verifique se o líquido de arrefecimento está até ao 
pescoço de enchimento, se está limpo e com o 
anticongelante ou anti-corrosivo correcto. 
6. Se estiver baixo, adicione líquido de arrefecimento.  
 
 
 Mudança do líquido de arrefecimento 
 
1. Pare o tractor numa superfície nivelada. 
2. Desligue o motor. Deixe o motor arrefecer.  
3. Abra o capot. 
4. Abra a torneira em frente ao radiador para drenar o 

líquido de arrefecimento. 
5. Abra a tampa do radiador ao mesmo tempo. 
6. Para uma limpeza completa, coloque um tubo 

dentro do radiador e retire o líquido. 
7. Feche a torneira. 
8. Encha o radiador com uma mistura de água e 

anticorrosivo ou anticongelante. 
9. Feche a tampa do radiador. 
10. Coloque o motor em funcionamento e deixe-o trabalhar aproximadamente 5 minutos, torne a 

verificar o nível de água e encha até ao topo se necessário. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Não remova a tampa do radiador com o motor quente. 
Deixe o motor arrefecer e depois rode a tampa devagar para assegurar que não 
há uma pressão excessiva no radiador. 

Corre-se o risco de sofrer queimaduras graves provocadas pelo radiador 
quente e sob pressão. 
Deixe o motor arrefecer por completo antes de abrir a tampa do radiador. 

Tampa do radiador  

Torneira 
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 Limpeza do radiador e tampa 

Insectos, palhas e pó podem bloquear o radiador e reduzir 
a sua eficiência. 
1. Pare o tractor numa superfície nivelada, desligue o 
motor. 
2. Abra o capot. 
3. Desaperte a porca de orelhas e puxe para remover a 
tampa. 
4. Remova a tampa do radiador e limpe-a. 
5. Limpe o radiador entre as alhetas e o tubo, utilizando ar 
comprimido a baixa pressão ou água limpa. 
 
 
 
 Anticongelante 

A água de arrefecimento gelada pode estragar o motor. 
Antes de substituir a solução anticongelante limpe o 
radiador. 
Misture a solução anticongelante de acordo com as instruções aplicáveis à marca do 
anticongelante e à temperatura ambiente. 
Torne a colocar a solução no radiador. 
No caso de perda da solução devido a esta se evaporar ou transbordar, torne a colocar a mesma 
quantidade da mistura original. 
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COMBUSTÍVEL  
Só utilize combustível diesel limpo.  

 Verificação e abastecimento 

1. Rode a chave para a posição ON. 

2. Verifique o nível do combustível no manómetro do 
painel de instrumentos. Se estiver perto do vazio, a luz 
de aviso de reserva acende. 

3.  Encha o depósito de combustível, se estiver 
demasiado baixo. 

4. É boa prática tornar a encher o depósito 
imediatamente após a utilização para evitar a 
condensação. 

 

 

 

 

 

 
 Limpeza do filtro de gasóleo 

Este é o filtro primário e remove a água e a sujidade maior do combustível. 
1. Feche a torneira. 
2. Remova o filtro. 
3. Lave-o ou substitua o elemento do filtro. 
4. Retire o ar do filtro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Como o equipamento do combustível diesel é susceptível de se estragar 
com o pó ou água, certifique-se de que de que nem pó nem água entram 
para o depósito de combustível. 

Nunca utilize gasolina ou material inflamável semelhante para lavar o filtro 
primário. 

Após substituir o filtro, retire sempre o ar do sistema. 

Torneira filtro 
combustível  

Torneira filtro 
combustível  

Elemento  filtro 
combustível 
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 Drenagem do sistema de combustível 

O sistema de combustível precisa de ser drenado 
sempre que o tractor tenha ficado sem combustível 
ou quando os tubos dos filtros ou outros 
componentes tenham sido mudados. 

1. Abasteça o depósito com combustível. 
2. Abra a torneira do filtro de gasóleo (a). 
3. Abra a torneira (b) na bomba de injecção de 
combustível. 
4. Ligue o motor e deixe-o trabalhar durante um 
bocado. 
5. Feche a torneira da bomba de injecção de 
combustível. 
6. A drenagem do sistema está agora concluída.  
 
 

CORREIA DA VENTOINHA  
Verifique a tensão da correia da ventoinha regularmente e 
ajuste-a se necessário. 

A tensão está correcta se o centro da correia for empurrado 
com um dedo e se mover aproximadamente 10 a 12 mm sob 
10Kgf (98N), conforme se mostra na figura. 

Para afinar a correia da ventoinha, desaperte o parafuso do 
topo do alternador, mova o alternador para a posição desejada 
e aperte o parafuso. 

Certifique-se também se os parafusos do fundo do alternador 
estão apertados. 

 

VERIFICAÇÃO DE TUBOS E LINHAS  
As linhas de combustível, os tubos do radiador, os tubos hidráulicos e de borracha deterioram-se 
com o tempo e uso. 
Inspeccione-os com regularidade e substitua-os se estiverem danificados. 
 

 Verificação dos tubos de combustível  

1. Pare o tractor numa superfície nivelada. 
2. Desligue o motor. Deixe o motor arrefecer. 
3. Abra o capot. 
4. Remova a tampa lateral direita. 
5. Verifique se os tubos de combustível estão 
danificados ou têm fugas. 
6. Substitua se necessário. 
7. Aperte as braçadeiras. 
 
 

10 a 12 mm sob 10Kgf (98N)  
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 Tubos e braçadeiras de admissão do ar  

1. Pare o tractor numa superfície nivelada. 
2. Desligue o motor. Deixe o motor arrefecer. 
3. Abra o capot. 
4. Verifique se os tubos de admissão do ar estão 
danificados. 
5. Aperte as braçadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tubos e braçadeiras do radiador  

1. Pare o tractor numa superfície nivelada. 
2. Desligue o motor. Deixe o motor arrefecer.  
3. Abra o capot. 
4. Verifique se os tubos do radiador estão danificados ou 
com fugas. 
5. Substitua se necessário. 
6. Aperte as braçadeiras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

As linhas de combustível danificadas têm fugas e provocam incêndios. 
Os tubos do radiador danificados podem fazer com que a água quente queime e 
em casos graves, gripe o motor. 

Fios ou fusíveis incorrectos podem provocar incêndios tanto no tractor como na 
área em volta, por isso convém que o agente/concessionário os inspeccione 
anualmente. 
De igual modo, a tubagem de combustível e os fios deterioram-se com o uso.  
Peça ao seu agente/concessionário para os inspeccionar pelo menos uma vez 
de 2 em 2 anos e para os substituir, caso seja necessário. 

Motor 

Do motor  
Para o motor  
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MANUTENÇÃO DA TRANSMISSÃO 

ÓLEO DA TRANSMISSÃO  
O óleo de transmissão é usado para lubrificar e também como fluído hidráulico. É importante usar 
óleo adequado. Ao usar o óleo recomendado obterá um desempenho melhor. Consulte o 
concessionário autorizado para mais detalhes. 

Capacidade do óleo de transmissão: 17 l 

 

 Verificação do óleo de transmissão  

1.Pare o tractor numa superfície nivelada.  
2. Baixe as alfaias até ao chão.  
3. Desligue o motor. Deixe o óleo da transmissão arrefecer. 
4. Verifique o nível através do visor na parte de trás da 
transmissão que se encontra por trás do assento. Se o nível 
estiver baixo, adicione óleo através do orifício de enchimento 
de óleo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifique-se sempre de que está a utilizar o óleo correcto ao adicionar e 
mudar o óleo. 

 Utilize sempre o mesmo grau de óleo com as mesmas 
especificações nas mudanças. 

Recolha e entregue o óleo velho numa oficina. 

Visor nível óleo  
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 Mudança do óleo de transmissão e do filtro e limpez a do filtro de rede  

 

1. Pare o tractor numa superfície nivelada. 

2. Baixe as alfaias e desligue o motor. 

3. Remova o bujão de drenagem no fundo do cárter 
de transmissão (e o bujão de drenagem na parte 
lateral do cárter da TDF ventral, se tiver TDF 
ventral). 

4. Drene o óleo por completo para um contentor. 

5. Desaperte a braçadeira do tubo e separe o tubo 
do filtro de rede. 

6. Remova o parafuso e remova o filtro de rede. 

7. Limpe o filtro de rede. 

8. Volte a instalar o filtro de rede, parafuso e tubo. 

9. Remova o filtro da transmissão hidrostática na 
parte da frente da unidade de transmissão 
hidrostática com uma chave para filtros. 

10. Lubrifique suavemente o vedante de borracha do 
novo filtro com óleo para garantir uma boa 
vedação. 

11. Aperte o filtro até o vedante entrar em contacto 
com a base e depois rode-o 2/3 de volta para o 
apertar.  

12. Remova a tampa do óleo de transmissão no topo 
do cárter do cilindro hidráulico. 

13. Coloque óleo da transmissão até ao nível 
correcto no visor. 

14. Depois de encher, coloque a tampa. 

15. Deixe o motor trabalhar durante alguns minutos e 
depois pare-o. 

16. Verifique o nível de óleo. Adicione se necessário. 

 

 

 

 

 

Bujão de drenagem da TDF ventral 

Bujão de drenag em do cárter de 
transmissão 

Filtro da transmissão hidrostática 
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ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO  
Use óleo de engrenagens SAE 80 ou SAE 90 para o óleo do eixo dianteiro. Não misture graus 
diferentes. 

Capacidade do óleo do eixo dianteiro: 4,5 l 

 

 Verificação do óleo do eixo dianteiro  

1. Pare o tractor numa superfície nivelada. 

2. Baixe as alfaias e desligue o motor. 

3. Remova a tampa do óleo. 

4. Seque a vareta na tampa do óleo. Mergulhe-a e aperte a 
tampa de óleo no eixo dianteiro. 

5. Desaperte a tampa de óleo e retire-a. 

6. Verifique o nível com a vareta. Se o nível estiver baixo, adicione óleo através do orifício de 
enchimento. 

 

 

 

 

 

 Mudança do óleo do eixo dianteiro  

 
1. Pare o tractor numa superfície nivelada. 

2. Baixe as alfaias e desligue o motor. 

3. Remova a tampa do óleo do eixo dianteiro. 

4. Remova o bujão de drenagem no fundo do cárter do 
eixo dianteiro e os bujões de drenagem na parte da 
frente das duas mangas do eixo. 

5. Drene o óleo por completo para um recipiente. 

6. Instale os bujões de drenagem correctamente. 

7. Encha com óleo novo até ao nível correcto no orifício de enchimento. 

8. Volte a colocar a tampa de óleo. 

 

 

 

 

Tampa do óleo 

Certifique-se sempre de que está a utilizar o óleo correcto ao adicionar e 
mudar o óleo. 

Bujão de drenagem 
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MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉCTRICO 

BATERIA  
A bateria original não requer manutenção. Mas a água no electrólito pode evaporar com o uso. 
Por isso é necessária a sua manutenção para uma duração de vida maior. 

 Verificação da bateria  

O nível do electrólito da bateria pode evaporar com o 
uso, baixando assim o nível. Quando isso acontecer, 
reponha-o com água destilada. 
Quando o nível foi reduzido devido a um 
derramamento, reponha-o com electrólito. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 Manutenção da bateria  

As temperaturas baixas afectam a bateria, por isso é necessário ter um cuidado especial no 
Inverno. 
Se o tractor for mantido durante muito tempo sem trabalhar, retire a bateria e guarde-a num local 
seco e fresco. 
Se for deixada no tractor enquanto este estiver sem trabalhar, desligue o terminal negativo. 
As baterias tendem a descarregar se forem deixadas no tractor durante um longo período de 
tempo sem uso. 
Para as manter em boas condições, carregue-as uma vez por mês no Verão e de dois em dois 
meses no Inverno. 
Ao substituir a bateria original, coloque uma bateria do mesmo tamanho. Caso contrário, pode vir 
a ter problemas com o circuito eléctrico. 
 

 

 

 

 

 

Os níveis baixos do electrólito podem provocar a falha e corrosão 
prematura da bateria. 

O electrólito contém ácido e pode provocar queimaduras graves. 
Se lhe cair algum pingo na pele, lave imediatamente com água corrente. 

Desligue sempre o terminal negativo primeiro ao retirar a bateria e ligue sempre o 
terminal positivo primeiro ao colocar a bateria no sítio. 
Ao ligar os fios da bateria tenha cuidado para não inverter os pólos. 
Um carregamento rápido reduz a vida da bateria. 
Desligue os terminais antes de carregar a bateria para evitar que o circuito e os 
instrumentos eléctricos se danifiquem. 
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VERIFICAÇÃO DA CABLAGEM E FUSÍVEIS  
Os fios soltos fazem ligações fracas e os fios danificados podem provocar curto-circuitos, 
incêndios, fios queimados ou uma reduzida eficiência dos componentes. 
Substitua ou repare os fios eléctricos danificados ou o isolamento. 
Se um fusível se queimar de novo após ter sido subs tituído, não o substitua por um fio 
eléctrico ou por um fusível de maior potência, desc ubra a causa e rectifique-a ou arranje 
um electricista de automóveis que o faça. 

Onde o isolamento estiver desgasto ou desgarrado, torne a cobrir a área com fita isolante de boa 
qualidade. Onde os fios estiverem a sair dos seus terminais, substitua-os correctamente com os 
terminais correctos. 

 

 

 

 

 

4 SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS  

O circuito tem 8 fusíveis tipo lâmina no seu circuito eléctrico. Quando um fusível se queimar, 
substitua-o por outro equivalente. Utilizando um fusível de maior potência ou um fio eléctrico, irá 
queimar o sistema eléctrico. Utilize uma pinça de fusíveis para os substituir. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 PRINCIPAIS FUSÍVEIS 

O circuito eléctrico está equipado com 3 fusíveis principais cuja função é proteger os fios 
eléctricos. Contudo, quando um dos fusíveis principais se queima, todo o circuito se apaga. 
Verifique sempre o motivo pelo qual um fusível principal se queimou e substitua-o sempre por um 
equivalente. O que indica que um fusível se queimou é o facto de estar descolorido. 
 

 

 

 

 

 

Verifique sempre a razão pela qual um fusível se queimou senão o novo 
fusível está sujeito a queimar-se também. 

NUNCA UTILIZE UM FIO ELÉCTRICO PARA SUBSTITUIR O FUSÍVEL. 

Queimado Caixa de 
fusíveis 

Fios ou fusíveis incorrectos podem provocar incêndios tanto no tractor como na 
área em volta, por isso convém que o agente/concessionário os inspeccione 
anualmente. 
De igual modo, a tubagem de combustível e os fios deterioram-se com o uso.  
Peça ao seu agente/concessionário para os inspeccionar pelo menos uma vez 
de 2 em 2 anos e para os substituir, caso seja necessário. 
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MANUTENÇÃO VARIADA 

LUBRIFICAÇÃO DO TRACTOR  
Lubrifique o tractor de acordo com a tabela de lubrificação. 

Limpe os copos de lubrificação antes de os tentar lubrificar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto de lubrificação  

Ponto de 
lubrificação  
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AFINAÇÃO DA FOLGA NO EIXO DIANTEIRO  
Levante a parte da frente com um cilindro hidráulico para 
levantar as rodas do chão. 

Depois desaperte a porca e aperte o parafuso no cavilhão 
de articulação para afinar a folga, que deve ser de 0,1mm a 
0,2mm. 
Com a folga correctamente ajustada, aperte a porca de 
novo. 
Enquanto as rodas ainda estiverem levantadas, mova o 
eixo no cavilhão de articulação como verificação final de 
que a folga está ajustada correctamente no topo do pivot 
de metal. 
 
 
AFINAÇÃO DOS TRAVÕES  
O uso dos travões vai alterar a folga e o equilíbrio entre o pedal direito e o esquerdo. 

A folga correcta do pedal é de 30mm a 40mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Método de ajuste  

 
Aperte as porcas de aperto de cada ponta e rode o tirante para afinar o travão. 
Rodando no sentido anti-horário aumenta a folga enquanto que rodando no sentido horário a 
diminui. 
Aperte as porcas de aperto. 
Verifique se a folga está correcta e se é a mesma nos dois pedais para assegurar uma travagem 
equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

Um ajustamento desequilibrado dos pedais esquerdo e direito, resultará numa 
travagem só dum lado quando os pedais estão ligados, o que pode causar sérios 
acidentes, principalmente quando se vai a grande velocidade. 
Verifique duas vezes se a folg a é a mesma nos dois pedais.  
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A pressão de ar utilizada nos pneus está directamente 
relacionada com a vida do pneu e com o seu 
desempenho no campo. 
Verifique se a pressão dos pneus está correcta e de 
acordo com a tabela. 
Para visualizar melhor, observe o desenho da direita. 

 
AFINAÇÃO DO ACELERADOR DE MÃO  
Se esta alavanca estiver solta ou for difícil de mover, dirija-se ao seu agente/concessionário para 
que este rectifique o problema. 

 

AFINAÇÃO DA CONVERGÊNCIA  
Se a afinação da convergência estiver incorrecta, isso pode fazer com que tanto o volante de 
direcção como todo o tractor vibrem muito. 
A convergência correcta é de 2 mm a 6 mm . Recomendamos que esta afinação seja feita pelo 
Agente/Concessionário. 

 

PRESSÃO DOS PNEUS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomenda-se vivamente que a pressão dos pneus seja verificada com 
um manómetro adequado e que se façam inspecções visuais com alguma 
regularidade. 

A pressão dos pneus em excesso pode causar acidentes! 
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ARRUMAÇÃO DO TRACTOR 

MANUTENÇÃO ANTES DE GUARDAR O TRACTOR DIARIAMENTE O U POR POUCO TEMPO 
Lave o tractor e mantenha-o limpo. 
Encha o depósito de combustível para evitar a condensação e a ferrugem. 
Se tiver alfaias ligadas, baixe-as até ao chão antes de estacionar o tractor. 
Caso queira guardar o tractor por um longo período de tempo, consulte o seu 
agente/concessionário. 

 

PARA GUARDAR O TRACTOR DIARIAMENTE OU POR UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO 
Limpe o tractor e remova toda a sujidade resultante do trabalho no campo. 

Encha o depósito de combustível para evitar a condensação e ferrugem. 

Baixe a alfaia. 

Guarde o tractor num barracão, ou então cubra-o, caso este tenha que ficar na rua. 

Caso esteja muito frio, é aconselhável retirar a bateria e mantê-la num ambiente quente. 
Isto garantirá que o tractor vai arrancar bem quando precisar dele. 

Quando a temperatura exterior estiver abaixo dos 0°C, substitua o anticongelante completamente 
ou drene o líquido de arrefecimento para proteger o motor de se estragar com o líquido de 
arrefecimento gelado. 

 

 

 

 

PARA GUARDAR O TRACTOR POR UM LONGO PERÍODO DE TEMP O 
Quando o tractor não vai ser utilizado por um longo período de tempo, limpe-o como se fosse para 
um curto espaço de tempo. 

Despeje o óleo e encha com óleo novo. 

Deixe o motor trabalhar por aproximadamente 5 minutos para assegurar que o novo óleo chega a 
todas as partes do motor. 

Retire o líquido de arrefecimento do radiador e a chave da ignição. 

Coloque uma etiqueta na chave e outra no volante de direcção a dizer “Não tem líquido de 
arrefecimento”. 

Lubrifique todos os pontos de massa e óleo no tractor. 

Verifique a pressão dos pneus e adicione um pouco mais de pressão. 

Baixe as alfaias ou arrume-as num lugar seco e à sombra. 

Desengate a embraiagem utilizando o braço para desengatar a embraiagem. 

Coloque um pedaço de madeira debaixo de cada pneu para proteger o pneu. 

 

 

Ao lavar o tractor, tenha cuidado para não ir água para os componentes 
eléctricos ou para os filtros de óleo. 

Para prevenir curtos-circuitos, retire a chave da ignição. 

Não lave o tractor com o motor a trabalhar. 
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REUTILIZAÇÃO APÓS UM LONGO PERÍODO DE TEMPO SEM TRA BALHAR  
Faça uma verificação completa de todos os óleos e líquido de arrefecimento. 

Coloque a bateria no sítio e deixe o motor a trabalhar ao ralanti durante meia hora para garantir 
uma longa duração do motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após encher o motor com líquido de arrefecimento, deixe-o trabalhar 
aproximadamente 5 a 10 minutos a 1500-2000 rpm todos os meses , como 
medida de prevenção da corrosão. 

Ou retire a bateria ou o terminal negativo dado que os ratos podem roer os 
fios provocando curtos-circuitos e incêndios. 

Retire a chave da ignição e guarde-a num local seguro. 
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TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Ao rodar o travão 
principal, o interruptor 
não irá accionar o motor 
de arranque 

Travão principal não accionado 

Bateria fraca 

Problemas no interruptor 

Problemas no motor de arranque 

Carregue no travão principal 

Carregue ou substitua a bateria 

Contacte o Concessionário para 
reparar ou substituir 

Contacte o Concessionário para 
reparar ou substituir 

O motor de arranque 
funciona mas não o 
suficiente para ligar o 
motor 

Bateria fraca 

Má ligação à terra 

Óleo espesso 

Carregue a bateria 

Limpe o fio de terra e aperte-o 

Retire-o e substitua-o por um óleo de 
graduação correcta 

O motor de arranque 
funciona bem mas não 
liga o motor 

Ar no sistema de combustível 

Filtro de gasóleo entupido 
 
Não há injecção de combustível 

As velas de pré-aquecimento 
estão desligadas ou não 
trabalham 

Retire o ar do sistema 

Limpe ou substitua os dois filtros 

Encha o depósito ou retire a tampa 

Contacte o Concessionário para as 
reparar 

As rotações do motor 
são irregulares 

Ar no sistema de combustível 

Problemas no injector 

Fuga na tubagem de 
combustível 

Retire o ar do sistema 

Contacte o Concessionário para o 
reparar 

Repare, aperte ou substitua as 
anilhas 

O motor pára a baixas 
rotações 

Fraca injecção de combustível 

Problemas na bomba de 
injecção 

Folga errada de válvulas 

Afinação do ralenti errada 

Problemas no injector 

Contacte o Concessionário 

 
Contacte o Concessionário 

 
Contacte o Concessionário  

Contacte o Concessionário 

Contacte o Concessionário 

M
O

T
O

R
 

As rotações do motor 
são demasiado altas 

Problemas no regulador da 
bomba injectora 

Contacte o Concessionário 
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

O motor pára de 
repente 

Falta de combustível 
 
Problemas nos injectores 

Motor gripado devido a falta de óleo, a óleo 
errado ou falta de líquido de arrefecimento 

Demasiada sensibilidade do dispositivo de 
segurança 

Encha o depósito e retire o ar do 
sistema de combustível 
Contacte o Concessionário 
Contacte o Concessionário para 
reparar 

Contacte o Concessionário para 
reparar 

O motor aquece 
demais 

Falta de líquido de arrefecimento 

 
Correia da ventoinha partida ou mal ajustada. 

Radiador entupido 

Nível de óleo baixo 

Encha com líquido de 
arrefecimento 

Ajuste ou substitua 

Limpe o interior do radiador 

Coloque óleo com a graduação e 
nível correctos 

Reduzido 
desempenho do 
motor 

Injectores entupidos 

Baixa compressão 

Fugas na sede de válvulas 

Folga de válvulas incorrecta 

Problemas com o início de injecção 

Falta de combustível 

 
Filtro de ar entupido 

Contacte o Concessionário 

Contacte o Concessionário 

Contacte o Concessionário 

Contacte o Concessionário 

Contacte o Concessionário 

Encha o depósito e verifique a 
qualidade do combustível 

Limpe o elemento filtrante 

A luz indicadora 
de óleo acende 
com o motor a 
trabalhar 

Nível de óleo baixo 

Óleo errado 

Problemas na luz ou interruptor 

Filtro de óleo entupido 

Encha até ao nível correcto 

Mude para o óleo correcto 

Substitua a peça estragada 

Contacte o Concessionário para 
reparar 

M
O

T
O

R
 

A luz do 
alternador 
acende com o 
motor a trabalhar 

Problemas nos fios eléctricos 
 
Problemas no alternador 

 

Nível de água da bateria baixo ou problemas 
na bateria 

Correia da ventoinha partida ou larga 

Contacte o Concessionário para 
reparar 

Contacte o Concessionário para 
reparar 
 
Encha ou substitua 

 
Substitua ou ajuste 
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

O travão não funciona 

 

Folga incorrecta 

Revestimento desgasto ou 
queimado 

Folga esquerda e direita 
diferentes 

Ajuste para corrigir a folga 

Contacte o Concessionário para 
reparar 
 

Ajuste uniformemente 

T
R

A
V

Ã
O

 

O pedal do travão não 
recupera 

Problemas na mola de retorno Substitua a mola 

O hidráulico não levanta 

 

Rotações do motor demasiado 
baixas 

Falta de óleo de transmissão 

 

Fuga de ar nos tubos 

 

Filtro de sucção entupido 

Problemas na bomba 

Problemas na válvula hidráulica 

Problemas no cilindro 

Aumente as rotações do motor 

 

Encha com óleo até ao nível correcto 

Repare ou substitua os tubos ou 
substitua os “O-ring” de vedação e 
aperte. 

Limpe e mude o óleo 

Contacte o Concessionário 

Contacte o Concessionário 

 

Contacte o Concessionário 

Fuga de óleo nos tubos Braçadeiras dos tubos mal 
apertadas 

Tubos rotos 

Aperte as braçadeiras 

Substitua ou repare os tubos 

S
IS

T
E

M
A

 H
ID

R
Á

U
LI

C
O

 

Ao levantar, a válvula 
limitadora assobia 

O afinador/limitador escorregou 
para baixo 

Ajuste o afinador/limitador 

Para outros problemas hidráulicos, por favor consulte o seu Concessionário, o qual dispõe de 
equipamento correcto para identificar o problema e reparar o sistema. 
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Volante de direcção a 
tremer 

 

 

Convergência errada 

Pressão dos pneus desigual 

 

Componentes soltos 

Ajuste a convergência 

Encha os dois pneus de ar de forma 
a ficarem com a mesma pressão 

Aperte-os ou substitua-os se 
estiverem desgastos 

V
O

LA
N

T
E

 D
E

 D
IR

E
C

Ç
Ã

O
 

Folga excessiva na 
direcção 

 

Veio de direcção desgasto 

Componentes desgastos 

Contacte o Concessionário 

Contacte o Concessionário 

Bateria fraca Problemas nos fios eléctricos 

 

Problemas no alternador 

Problemas no regulador 

Correia da ventoinha partida ou 
solta 

Repare, torne a ligar ou aperte se 
necessário 

Contacte o Concessionário 

Contacte o Concessionário 

Substitua ou ajuste 

Antes de mais nada, verifique o nível do electrólito da bateria e as ligações. Encha se necessário, 
limpe e torne a apertar os terminais. 

Faróis obscuros 

 

Bateria fraca 

Problemas nos fios eléctricos 

Carregue ou substitua 

Repare ou substitua se necessário 

Faróis não funcionam Lâmpada fundida 

Fusível queimado 

Mau contacto 

Substitua a lâmpada 

Substitua o fusível 

Repare ou substitua e verifique a 
ligação à terra 

Buzina não funciona Problemas no botão da buzina 

Problemas nos fios eléctricos 

Problemas na buzina 

Substitua o botão 

Repare ou substitua 

Substitua 

S
IS

T
E

M
A

 E
LÉ

C
T

R
IC

O
 

Indicadores de mudança 
de direcção não 
funcionam 

Problemas na lâmpada 

Problemas nos indicadores de 
mudança de direcção 

Problemas nos fios eléctricos 

Substitua a lâmpada 

Substitua a unidade 

Repare ou substitua 
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ESPECIFICAÇÕES 

 

As especificações constantes das seguintes páginas são para sua informação e orientação. Para 

mais informações respeitantes ao seu tractor e equipamento, consulte o Agente/Concessionário 

autorizado da AGRICORTES. 

A política do fabricante é a de uma melhoria contínua, por isso reserva-se o direito de alterar os 

preços, especificações ou equipamento em qualquer altura, sem aviso prévio. Todos os dados 

fornecidos neste manual estão sujeitos a variações de produção. As dimensões e os pesos são 

apenas aproximados e as ilustrações não mostram necessariamente os tractores como eles são. 

Para uma informação exacta acerca de um tractor em particular, por favor consulte o 

Agente/Concessionário autorizado da AGRICORTES. 
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TABELA DE ESPECIFICAÇÕES  
 

MODELO T233 HST T273 HST 

Marca Mitsubishi Mitsubishi 

Modelo S3L S3L2 

Tipo Vertical, arrefecido a água, 4 tempos a 
diesel 

Potência HP (Kw) 23 (16.9) 27 (19.8) 

Rotação nominal 2.700 rpm 2.700 rpm 

Número de cilindros 3 3 

Cilindrada cm3 1125 1318 

Diâmetro e curso (mm) 78 x 78,5 78 x 92 

Taxa de compressão 22 22 

Ordem de ignição 1-3-2 1-3-2 

Bomba injectora Bosch M 

Tipo lubrificação Sistema forçado de alimentação por 
bomba 

Sistema de arrefecimento Sistema forçado por bomba 

Capacidade (aprox.) do líquido de 
arrefecimento (litros) 

5,6 

Filtro de ar Tipo seco com elemento de papel 

Escape Redondo horizontal 

Combustível Gasóleo 

Motor 

Capacidade do depósito de 
combustível 

25 l 

Bateria 12V38AH 12V38AH 

Sistema de arranque Eléctrico com motor de arranque 

Capacidade de arranque 12V, 1.6 Kw 

Sistema eléctrico 

Alternador 12V, 50A 

Transmissão Hidrostática / 2 gamas 

Número de velocidades Infinitas 

Tracção às 4 rodas Standard 

Transmissão 

Bloqueio do diferencial Mecânico (travão pé) 



 85 

Travões De disco em banho de óleo 

Direcção Hidrostática 

Tipo Independente 

Controlo Electrohidráulico 

Embraiagem De discos múltiplos em banho de óleo 

Veio SAE 1-3/8,6 estrias TDF traseira 

Velocidade 540rpm@motor 2775 rpm 

Veio 10 estrias 

TDF 

TDF ventral 

Velocidade 2000rpm@motor 2650 rpm 

Sistema de controlo Distribuidor de duplo efeito 

Retorno por mola 

Pressão de trabalho 125 bar 125 bar 

Principal 18,9 lpm 

Hidráulico 

Capacidade da 
bomba 

Direcção 10 lpm 

Tipo SAE Categoria I 

Controlo Posição Posição 

Nos pontos 
de elevação 

750 kg 

Engate aos três 
pontos 

Controlo de 
elevação 

A cerca de 
60 cm atrás 
do ponto de 

elevação 

550 kg 

Comprimento total 2400 mm 

Largura total 1260 mm 

Altura total 2000 mm 

Distância entre eixos 1480 mm 

Dimensões 

Altura livre ao chão 300 mm 

Frente 6,5/80-12 6-14, 4 PR R1 (Agrícola) 

Trás 10.5/80-18 9.5-20, 4 PR 

Frente 23x8.5-12, 4 PR 23x8.5-12, 4 PR 

Pneus 

R4 (Industrial) 

Trás 12x16.5, 6 PR 12x16.5, 6 PR 

Peso  890 kg 
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DIAGRAMA DO CIRCUITO ELÉCTRICO 
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DICAS PARA POUPAR COMBUSTÍVEL 

Para poupar combustível e óleo no seu tractor, deve ter algumas coisas em mente. 

A) Sistema de Limpeza do Ar 

1) Limpe o filtro de ar regularmente para que o pó não se acumule. 

2) Para cada 50 horas e todos os dias, caso tenha muita areia e pó: 
a) Limpe o elemento do filtro de ar com ar comprimido. 
b) Se a anilha de borracha estiver cortada ou dilatada, então substitua-a por uma 

apropriada. Fixe a anilha de borracha no sítio e verifique se há fugas. 
c) Se o ar estiver a escapar através da ligação dos tubos, verifique e rectifique se há 

outras fugas também. 

 

Nota:  Se não se proceder a uma manutenção correcta do sistema de ar, os segmentos e os 
cilindros vão sofrer um desgaste precoce. Isso trará problemas tais como perda da potência do 
motor, consumo excessivo de óleo e de combustível. 

B) Motor 

1) Coloque o motor em carga depois de o aquecer e o manómetro da temperatura da água 
indicar que a agulha está na zona verde. 

2) Se notar um fumo preto excessivo, deve verificar o elemento de papel do filtro de ar, a 
bomba de injecção de combustível ou os injectores. 

3) Não coloque o motor a trabalhar sem carga por mais de 2 minutos. É preferível parar o 
motor do que mantê-lo ao ralanti. Deste modo, poupará combustível. 

C) Embraiagem e Travões 

1) Não reduza a força do motor carregando na embraiagem só até meio. Em vez disso, 
utilize uma mudança mais baixa. 

2) Se o tractor tiver de ficar parado por um longo período de tempo, é aconselhável colocar a 
transmissão no ponto morto e soltar o pedal da embraiagem. 

3) Não carregue demais sobre os pedais da embraiagem e do travão. 

4) Ao descer um declive íngreme, reduza a aceleração do motor e utilize uma mudança 
baixa. Não utilize só os travões para parar o tractor. 
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D) Sistema de Combustível 

1) Utilize sempre gasóleo filtrado para o sistema de combustível. 

2) Ao fim de um dia de trabalho, é preferível encher o depósito para prevenir a condensação.  

3) Mude o filtro se o sistema ficar entupido. Não mude os dois filtros ao mesmo tempo. Se as 
instruções supracitadas não forem seguidas, a bomba de injecção de combustível e o 
injector terão uma curta vida. Além disso, provocará um fumo preto excessivo e um 
consumo de combustível excessivo. 

E) Sistema de Lubrificação 

1) Utilize sempre a graduação de óleo recomendada. 

2) Todos os dias, antes de ligar o motor, verifique o nível de óleo com uma vareta e encha 
até ficar entre o nível mínimo e o máximo. 

3) Ateste o óleo do motor, substitua o filtro e o “O”-ring conforme e quando necessário. 

F) Sistema de Arrefecimento 

1) Verifique a tensão da correia da ventoinha regularmente. Ajuste-a se necessário. 

2) Verifique o nível do líquido de arrefecimento no radiador. 

3) Mantenha as alhetas do radiador sempre limpas. 

4) Substitua a tampa do radiador apenas por uma tampa de origem, se necessário. 

5) Não retire o termóstato, mas se for necessário substitua-o por um novo. 

6) Não mude a água do radiador com frequência. 

Nota: 

1) Elimine sempre quaisquer fugas de combustível ou óleo. 

2) Faça uma manutenção regular, caso contrário, pode aumentar o consumo de combustível 
em 25%. 

3) Aperte o parafuso da cabeça do motor e ajuste a folga da válvula regularmente. 

4) Verifique a pressão dos pneus e encha-os de ar, conforme recomendado. 

5) Compre sempre peças sobressalentes genuínas ao seu Agente/Concessionário 
autorizado. 

6) Procure sempre reparar o seu tractor no Agente/Concessionário autorizado. 

 

Para mais informações, contacte o seu Agente/Concessionário autorizado. 
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  

PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO 

A indústria de máquinas e equipamentos tem vindo a desenvolver 
máquinas com consumos de combustível e emissões de gases 
poluentes cada vez menores, mas os condutores/proprietários podem 
também contribuir para a redução da poluição. 

Ao assegurar a manutenção periódica da sua máquina ou 
equipamento estará a contribuir não só para uma optimização de 
consumos, como também para a redução da poluição atmosférica, do 
ruído ambiente e, consequentemente, para a melhoria do ambiente e 
bem-estar da população. 

 

MÁQUINA OU EQUIPAMENTO EM FIM DE VIDA - DESMANTELAM ENTO 
 
 
ATENÇÃO PERIGO DE POLUIÇÃO  

No fim da vida, não largue a sua máquina ou equipamento no meio ambiente, porque não só 
contribui para a poluição, como também se alguém tiver um azar a responsabilidade deve-se a si.   

Ao desfazer-se da máquina/ equipamento deve ter em consideração as mais recentes leis no 
que concerne ao respeito pelo ambiente e reciclagem dos materiais, de forma a salvaguardar 
a saúde e o meio ambiente em que vivemos. 

Recorra a empresas especializadas no desmantelamento e recolha de resíduos, ou dirija-se 
directamente ao fabricante ou seu representante. 

O desmantelamento final, deve ser executado respeitando as leis vigentes nesta matéria e por 
uma empresa autorizada. 

 

Subdivisão dos materiais e desmantelamento: 

No caso de demolição devem-se manter inócuos os elementos 
construtivos susceptíveis de causar perigos. Os materiais vão ser 
separados em: 

• Materiais ferrosos, incluindo a carcaça e todas as partes metálicas da máquina devem 
ser desmontadas e reagrupadas por tipo de material. As várias partes assim obtidas 
poderão deste modo ser demolidas e fundidas, para permitir a reciclagem do material 
que constitui a máquina original. 

• Bainhas, tubos flexíveis e componentes de material plástico ou não metálico, devem ser 
desmontados e demolidos separadamente. 

• Componentes hidráulicos, tais como cilindros, devem ser desmontados para poderem 
ser reutilizados, no caso de ainda estarem em boas condições ou, se possível, 
revisionados e reciclados. 

• Pneus podem ser revisionados ou reciclados. 

• O óleo ainda eventualmente presente no depósito, deverá ser escoado por empresas 
especializadas. 

• Outros produtos químicos líquidos, deverão ser escoados por empresas especializadas. 

• Filtros de gasóleo, óleo ou outros filtros contaminados deverão ser entregues a 
empresas autorizadas. 

• Material eléctrico e electrónico deverá ser entregue a empresas inscritas na Amb3E. 

• Etc. 
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Centros de recolha 

A AGRICORTES encontra-se certificada de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade 
ISO9001 e adopta um sistema de gestão ambiental segundo o referencial ISO14001. 

Aderimos aos sistemas integrados de gestão de resíduos de pneus, baterias e óleos, sendo 
cobrados os respectivos eco-valores no princípio do utilizador-pagador; daqui 
resulta que estes poderão ser entregues em qualquer altura e gratuitamente nos 
centros de recolha criados especificamente para o efeito. 

 

Os restantes resíduos provenientes da utilização das máquinas e equipamentos 
deverão ser entregues a entidades licenciadas pela APA (Agência Portuguesa do 
Ambiente). 
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