INTRODUÇÃO
Agradecemos a preferência e queremos parabenizá-lo pela excelente escolha que acaba de
fazer, ao adquirir um produto Baldan fabricado com a tecnologia AGRI-TILLAGE DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA (ATB).
Este manual irá orientá-lo nos procedimentos que se fazem necessários desde a sua aquisição
até os procedimentos operacionais de utilização, segurança e manutenção.
A ATB garante que entregou este implemento à revenda, completo e em perfeitas condições.
A revenda responsabilizou-se pela guarda e conservação durante o período que ficou em seu
poder, e ainda, pela montagem, reapertos, lubrificações e revisão geral.
Na entrega técnica o revendedor deve orientar o cliente usuário sobre manutenção, segurança, suas obrigações em
eventual assistência técnica, a rigorosa observância do termo de garantia e a leitura do manual de instruções.
Qualquer solitação de assistência técnica em garantia, deverá ser feita ao revendedor em que foi adquirido.
Reiteramos a necessidade da leitura atenta do certificado de garantia e a observância de todos os itens deste
manual, pois agindo assim estará aumentando a vida de seu implemento.
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01 - NORMAS DE SEGURANÇA
ESTE SÍMBOLO INDICA IMPORTANTE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA. SEMPRE QUE ENCONTRÁ-LO NESTE MANUAL,
LEIA COM ATENÇÃO A MENSAGEM QUE SEGUE E ESTEJA ATENTO QUANTO À POSSSIBILIDADE DE ACIDENTES PESSOAIS.

ATENÇÃO
· Leia

o manual de instruções atentamente para conhecer as práticas de
segurança recomendadas.

ATENÇÃO
· Somente comece a operar o trator, quando estiver devidamente acomodado e
com o cinto de segurança preso.
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ATENÇÃO
· Não transporte pessoas sobre o trator
ou equipamento.

ATENÇÃO

ATENÇÃO

· Há riscos de lesões graves por tom-

· Antes de fazer qualquer manutenção

bamento ao trabalhar em terrenos
inclinados.
Não utilize velocidade excessiva.

em seu equipamento, certifique-se que
ele esteja devidamente parado.
Evite ser atropelado.

·

·

BEBIDAS ALCOÓLICAS OU ALGUNS MEDICAMENTOS PODEM GERAR A PERDA DE REFLEXOS E ALTERAR AS CONDIÇÕES
FÍSICAS DO OPERADOR. POR ISSO, NUNCA OPERE ESSE EQUIPAMENTO, SOB O USO DESSAS SUBSTÂNCIAS.
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ADVERTÊNCIA :

O manejo incorreto deste equipamento pode resultar em acidentes graves ou fatais. Antes de colocar o equipamento
em funcionamento, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual. Certifique-se de que a pessoa
responsável pela operação está instruída quanto ao manejo correto e seguro. Certifique-se ainda de que o operador
leu e entendeu o manual de instruções do produto.

1-

Quando operar com o implemento, não permita que as pessoas se mantenham muito próximas ou sobre o implemento.

2-

Quando fizer qualquer serviço de montagem ou desmontagem nas seções de discos colocar luvas nas mãos.

3-

Ao ligar ou desligar as mangueiras hidráulicas, aliviar a pressão do circuito.

4-

Verificar periodicamente o estado de conservação das mangueiras. Se há indícios de vazamentos de óleo substitui-la imediatamente,
porque o óleo trabalha sob alta pressão e pode provocar graves ferimentos.

5-

Não use roupas muito folgadas, pois poderão enroscar-se no implemento.

6-

Ao colocar o motor do trator em funcionamento, esteja devidamente sentado no assento do operador e ciente do conhecimento
completo do manejo correto e seguro tanto do trator como do implemento. Ponha sempre a alavanca do câmbio na posição neutra,
desligue a engrenagem do comando da tomada de força e coloque os comandos do hidráulico na posição neutra.

7-

Não ligue o motor do trator em recinto fechado, sem a ventilação adequada, pois os gases de escape são nocivos à saúde.
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8-

Ao manobrar o trator para o engate do implemento, certifique-se de que possui o espaço necessário e de que não há ninguém muito
próximo, faça sempre as manobras em marcha lenta e esteja preparado para frear em emergência.

9-

Não faça regulagens com o implemento em funcionamento.

10 -

Ao trabalhar em terrenos inclinados, proceda com cuidado procurando sempre manter a estabilidade necessária. Em caso de
começo de desequilíbrio reduza a aceleração, vire as rodas para o lado da declividade do terreno e nunca levante o implemento.

11 -

Conduza sempre o trator a velocidades compatíveis com a segurança, especialmente nos trabalhos em terrenos acidentados ou
em declives, mantenha o trator sempre engatado.

12 -

Ao conduzir o trator em estradas, mantenha os pedais do freio interligados.

13 -

Não trabalhe com o trator com a frente leve. Se a frente tiver tendência para levantar, adicione mais pesos na frente ou nas rodas
dianteiras.

14 -

Ao sair do trator coloque a alavanca do câmbio na posição neutra e aplique o freio de estacionamento. Não deixe nunca
implementos engatados no trator na posição levantada do sistema hidráulico.

15 -

Bebidas alcoólicas ou alguns medicamentos podem gerar a perda de reflexos e alterar as condições físicas do operador. Por isso,
nunca opere esse equipamento, sobre o uso dessas substâncias.

16 -

Leia ou explique todos os procedimentos acima, ao usuário que não possa ler.
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GRADE HIDRÁULICA OFF-SET ( GHO )

02 - COMPONENTES
1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 -

Chassi
Cabeçalho de Engate
Disco Recortado
Pino de engate cat. II
Mancal
Limpador
Armação Traseira
Separador
Disco Liso
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8
3
2
6
4
5
8

FIGURA 01

03 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS
Modelo

GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO

Peso Aproximado

Nº de
Discos

Diametro do
Discos
(mm)

Diametro
do Eixo

Lagura aprox.
de trabalho
(mm)

Espaçamento
do Disco
(mm)

Prof. de
Trabalho
(mm)

20"
(Kg)

22"
(Kg)

24"
(Kg)

Trator
Requerido
(HP)

12
14
16
18
20
22

20" - 22" - 24"
20" - 22" - 24"
20" - 22" - 24"
20" - 22" - 24"
20" - 22" - 24"
20" - 22" - 24"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"

1300
1500
1730
1920
2160
2380

229
229
229
229
229
229

50 a 150
50 a 150
50 a 150
50 a 150
50 a 150
50 a 150

535
586
627
687
748
789

553
606
650
714
777
821

590
650
700
770
840
890

40 - 51
40 - 51
51 - 66
66 - 75
66 - 75
75 - 85

TABELA 01
A ATB reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso.
As especificações técnicas são aproximadas e informadas em condições normais de trabalho.
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04 - DESCRIÇÃO

A GHO é uma grade para ser acoplada no trator com categoria II de engate,
devendo ser erguida para o transporte e abaixada para a operação utilizando
o sistema hidráulico do trator.
O engate do trator possui orifícios para pinos de 3/4 e 1”.
A GHO possui três configurações básicas de tamanho de discos: 20" 22" 24"
recortados, lisos ou mistos com 229 mm de espaçamento entre eles. Cada
modelo pode ser composto por dois discos adicionais com o uso de um
extensor.
A grade possui uma estrutura direita e uma esquerda que trabalham em
sistema off-set.
A força da grade deve ser configurada para estar centralizada em relação ao
sulco, considerando um dos lados da barra de tração. A grade deixaará o solo
nivelado.
A grade pode ser facilmente erguida para o transporte e manobras.
FIGURA 02
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05 - OPERAÇÃO
A preparação do trator permitirá você economizar tempo além de um resultado melhor nos trabalhos em campo.
As sugestões a seguir, podem lhe ser úteis.
1 - Ajuste o trator de acordo com o conteúdo do manual de instrução, usando sempre os pesos frontais e traseiros para estabilizar o equipamento.
2 - Quando usar a GHO é importante checar o sistema de engate e nivelamento para ter certeza de que os discos terão a mesma profundidade de penetração
no solo, tanto na armação frontal quanto na traseira.
3 - Depois de engata e nivelada, as próximas regulagens serão feitas diretamente no campo de trabalho, analisando o terreno em sua textura, umidade
e os tipos de operações a serem feitas com a GHO.
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06 - ACOPLAMENTO DA GRADE
A Grade GHO é acoplada no trator pelos 3 pontos de engate.
12345-

Mova o trator de maneira que fique centralizado ao implemento, e que as barras inferiores estejam levemente acima dos pinos de engate.
Abaixe as barras usando a lavanca operacional até o ponto necessário.
Depois, primeiramente acople a barra esquerda no engate, sempre visualizando o sentido de trabalho. (FIGURA 03).
Em seguida, acople a barra direita usando a lavanca para alinhar o pino com olhal e finalize travando os pinos (FIGURA 04).
O último ponto para o acoplamento é o 3º ponto da grade, para isso requer alguns ajustes no mesmo.
FIGURA 04

FIGURA 03
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07 - AJUSTES DE ACOPLAMENTO
Não é necessário alterar configurações do trator, mas a grade precisa
ser ajustada para a largura do trator.
A GHO pode trabalhar como central ou lateral, para isso faça a
regulagem do cabeçalho de acordo com o trabalho. No caso sendo
lateral ou central, para alcançar a regulagem, deve-se mover o
cabeçalho para a direita ou esquerda. Logo após fixando o cabeçalho
no chassis.

1

1 - Remova os parafusos itens 1 e 2 mantendo acoplado o chassi (3) e
recoloque na posição desejada de maneira que a GHO trabalhe no
sentido lateral ou central, conforme mostra FIGURA 05.

2
FIGURA 05
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08 - SEÇÃO DE DISCOS TRASEIRA
1 - A seção de discos traseira, tem regulagens de travamento
( no caso para sobrepor os discos traseiros aos dianteiros ).
Havendo mais travamento entre eles, haverá
consequentemente mais corte e maior profundidade de
trabalho.
2 - A posição ideal dos discos traseiros tem que estarem no
centro dos carretéis de separação da seção dianteira.

OBSERVAÇÃO

FIGURA 05

A seção de discos dianteira é fixa no chassi, sem regulagens.
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09 - NIVELAMENTO
A GHO deve ser nivelada com regulagens nas barras e no 3º ponto, obtendo-se assim o nivelamento transversal e longitudinal. Proceda as regulagens
conforme mostra as FIGURAS 06 e 07.
FIGURA 06

FIGURA 07

OBSERVAÇÃO
15

Faça as regulagens acima, para obter um trabalho
de desenvolvimento perfeito de gradeação e
nivelamento do terreno.

10 - REGULAGEM DE TRAVAMENTO PARA TRABALHO

FIGURA 08

-Antes de começar a trabalhar com a GHO proceda da seguinte forma:
Solte os parafusos 1 e 2 do cabeçalho de engate 3, para que ele fique móvel para a
regulagem de ângulos nos sentidos laterais conforme mostra a FIGURA 08. Assim
podemos alcançar a regulagem de mais ou menos travamento do conjunto completo de
seções de discos para maior ou menor profundidade de trabalho e nivelamento do
terreno.

1

3

OBSERVAÇÃO

Faça as regulagens acima, para obter um trabalho de
desenvolvimento perfeito de gradeação e nivelamento
do terreno.
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2

11 - PREENCHIMENTO DO SULCO ( ARREMATE )

13 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 - Após a primeira linha de gradeação em campo, tem q fazer a
regulagem de movimentação lateral do chassi de forma que a grade faça
o acamento de preenchimento do sulco, tapando o rastro do trator no
caso atrás dos pneus traseiros ( regulagem central ).
2 - No caso de trabalho em pomares de cultura perêne, tem q fazer uma
regulagem lateral para que o trabalho de gradeação seja o mais embaixo
possível das copas das árvores ( regulagem lateral ).
3 - As regulagens acima citadas, são feitas com deslocamento do
cabeçalho de engate em relação ao chassi da GHO.

- A grade GHO é embarcada em modulos para facilitar o manuseio e
armazenamento.
- Selecione uma área clara em amplo espaço para montagem das seções
de discos, chassis e cabeçalho.
- Para simplificar esse procedimento e reduzir a quantidade de trabalho
envolvido, o trator deve ser equipado com 3 pontos de hidráulico para
serem usados na montagem do equipamento.

12 - DESACOPLAMENTO
1 - Selecione um terreno plano, abaixe a grade ao nivel do solo usando
o controle hidráulico do trator.
2 - Primeiramente, desconecte o lado esquerdo da barra, depois o lado
direio sempre observando o sentido de trabalho da grade.
3 - Logo após o alívio do 3º ponto, com o equipamento totalmente
apoiado no solo, desconecte o mesmo finalizando a operação de
desacoplamento.

ATENÇÃO
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Durante o processo de montagem, utilize
luvas resistentes, para prevenir sérias lesões
principalmente no manuseio com os discos.

14 - IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
A grade é composta por:
- 2 roletes montados: Eixos, mancais, carretéis, arruelas e porcas. ( FIGURA 09 )
- 1 Cabeçalho de Engate. ( FIGURA 10 )
- 1 Chassi Central ( Montante ). A seção dianteira dos discos já é fixada no chassi. ( FIGURA 11 )
- 1 Seção de Discos Traseira, podendo ser recortados, lisos ou mistos, totalizando o número de discos da grade ( FIGURA 12 )
- 1 Caixa com componentes: Pinos, parafusos, arruelas, porcas, travas e chaves. ( FIGURA 13 )

FIGURA 09

FIGURA 10

FIGURA 11
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FIGURA 12

FIGURA 13

15 - MONTAGEM DA GRADE GHO
- Antes de começar a montagem da grade GHO, abra a caixa de componentes, separando e identificando cada peça contida dentro da mesma, fazendo
assim a conferência através do romaneio que se encontra no interior da caixa.
- MONTAGEM DA SEÇÃO DE DISCOS
1- Ao iniciar a montagem das seções de discos ( dianteira e traseira ), determine olhando
no eixo dianteiro e traseiro (1) a localização dos mancais (2), separadores (3) e a posição
dos discos (4).
2 - Posicione todas as peças da maneira que devem ser montadas, conforme mostra a
FIGURA 14.
3 - Mancais (2), arruelas de encosto (5) e separadores (3) tem sua ordem de montagem na
seção de discos. Instale a porca e contra-porca (6) no final do eixo e aperte-as firmemente.

ATENÇÃO

- Os discos devem ser montados na seção dianteira
posicionados a direita do solo e na seção traseira
posicionados para a esquerda.
- No posicionamento da ponta do eixo, esta deve ser
direcionado no sentido de trabalho do disco em relação ao
solo.
- Todos os mancais devem estarem com as graxeiras ou
butijões em sentido contrário da linha de trabalho.
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1

5
2
4

6
3

FIGURA 14

- MONTAGEM DO CABEÇALHO

- MONTAGEM DA ARMAÇÃO TRASEIRA NO CHASSI

1- Acople somente o cabeçalho de engate nas barras e nos 3 pontos do
sistema hiráulico do trator.
2 - Em seguida, ergua o cabeçalho de engate (1) e posicione encima do
chassi (2), fixando-o através dos parafusos (3), conforme mostra a
FIGURA 15.

- Após a montagem do cabeçalho de engate, proceda a montagem da
armação traseira (1) no chassi (2), para isso proceda da seguinte forma:
1 - Engate a armação traseira (1) no chassi (2) e fixe-a com os parafusos,
arruelas e porcas (3), finalize fixando as presilhas (4), conforme mostra
a FIGURA 16.

FIGURA 15
1
4
3
1
3

3
2

FIGURA 16
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- MONTAGEM DOS LIMPADORES DE DISCOS

- MONTAGEM DO EXTENSOR DE DISCO

- Após a montagem da armação traseira (1), fixe os limpadores de
discos (2) na barra de fixação (3) através dos parafusos, arruelas e
porcas (4), conforme mostra a FIGURA 17.

- Para a montagem do extensor de disco, proceda da seguinte forma:
- Insira o extensor do disco (1) no eixo (2) posteriomente a flange (3) e trave
com os parafusos de 1/2” e arruelas (4), travas (5) e porcas (6).
- Esse sistema de extensor é
FIGURA 18
usado para fazer encostia de
terra no pé da planta, em cultura
perêne.
1
3
5

4
1
3

2

6

2
4

FIGURA 17

OBSERVAÇÃO

A regulagem deve ser feita de
forma que os limpadores fiquem
em ângulo interno no disco e 10mm
distânciados deles.

OBSERVAÇÃO
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Os extensores devem serem montados
nas seções de discos dianteiras lado
direito e nas seções de discos traseiras
lado esquerdo, visualizando sempre o
equipamento no sentido de trabalho.

16 - MANCAIS

APERTOS DOS DISCOS

A GHO é equipada com 2 tipos de mancais de
precisão, o consumidor pode escolher entre
mancais lubrificado a graxa ou a óleo.

Antes de cada trabalho, verifique todos os
mancais, discos, seções, parafusos e flanges
quando necessário reaperte-os.

FABRICANTE
PETROBRÁS

LUBRAX GMA 2

MANUTENÇÃO

LUBRIFICAÇÃO

ATLANTIC

LITHOLINE MP 2

IPIRANGA

SUPER GRAXA IPIRANGA
IPÍRANGA SUPER GRAXA 2
IPIFLEX 2

CASTROL

LM 2

MOBIL

MOBILGREASE MP 77

TEXACO

MARFAK 2
AGROTEX 2

SHELL

RETINAX A
ALVANIA EP 2

ESSO

MULTIPURPOSE GREASE H
LITHOLINE MP 2

BARDAHL

MAXLUB APG 2 EP

Sua GHO foi desenvolvida para lhe prover o
máximo redimento sobre as condições de terrenos.
A experiência tem mostrado que a manutenção
periódica de certas partes do implemento é o
melhor caminho para auxilia-lo a não ter problemas,
assim sugerimos a verificação.
DISCOS
Mantenha os discos afiados.
Nota: Verifique constantemente as porcas e
parafusos, se necessário reaperte-as. A
manutenção de reaperto geral do equipamento
deve ser feito a cada 8 horas de trabalho.

MANCAIS
ÓLEO: Deve ser verificado o nível de óleo através
da retirada do tambor a cada 8 horas de trabalho.
O óleo deve ser trocado a cada 800 horas de
trabalho utilizando óleo recomendado.
Utilize o óleo recomendado SAE 90.
GRAXA: Deve ser engraxado a cada 8 horas de
trabalho ( de duas a três bombadas cada um ).
Utilize a graxa recomendada
Nota: A manutenção adequada e periódica
são necessárias para garantir a longa vida do
equipamento.
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TABELA DE GRAXAS E EQUIVALENTES
TIPOS DE GRAXA
RECOMENDADA

TABELA 02

17 - ARMAZENAMENTO

18 - IDENTIFICAÇÃO

No final de cada trabalho, o equipamento deve ser limpo e vistóriado, verificando se há peças quebradas ou gastas. Aplica-se uma
camada de óleo em todas as superfícies que possam apresentar
resecamento ou corrosão. Verifique os chassi, os limpadores e a
barra de acoplamento e pinte-os quando necessário. Armazene o
implemento em uma superfície plana em local protegido longe dos
animais e crianças.

1 - Para consultar o catálogo de peças ou solicitar assistência ténica na ATB,
indicar sempre o modelo (1), número de série (2) e data de fabricação (3), que se
encontra na etiqueta de identificação.
2 - EXIJA SEMPRE PEÇAS ORIGINAIS BALDAN.

ATENÇÃO

1
3

2

Os desenhos contidos neste
manual de instruções são meramente ilustrativos.

Marketing
( Edição de Catálogos e Manuais )
Ilustrações: Fabrício
Diagramação: Júnior
FIGURA 19
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