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Apresentação

Prezado Proprietário,
Parabenizamos pela escolha na aquisição de um dos nossos
produtos. Robustez e simplicidade de operação foi nosso critério
primordial para o projeto desse produto que certamente atenderá
sua necessidade. Este manual de operação é parte integrante do
equipamento e deve ser mantido sempre junto com a máquina. Ele
foi elaborado para que você seja bem instruído tanto no início do
funcionamento da máquina quanto no decorrer do uso da mesma.
Nele contem itens de segurança, operação, manutenção e garantia
tão indispensáveis para o uso. Leia-o atentamente, entenda as
instruções antes de operar o equipamento e siga as informações
contidas. Sendo assim você garante plena segurança no trabalho
e uma boa e longa vida à máquina.
No chassi desse equipamento encontra-se gravado o número de
série de fabricação. Anote-o de forma legível no “Certificado de
garantia” constante neste manual. Tal número será muito
importante em caso de reposição de peças ou assistência técnica.
A MFW MÁQUINAS estará sempre á disposição para esclarecer
qualquer dúvida ou consulta.

MFW MÁQUINAS LTDA
Rua Vereador Nelson Guiraldelli, 130
Distrito Industrial Juvenal Leite
Fone (19) 3863 3021 - CEP 13977-015 - Itapira – SP.
www.mfwmaquinas.com.br
SEGURANÇA, INFORMAÇÕES GERAIS
A segurança é de importância primordial para o proprietário, operador, mecânico e para o
fabricante. A primeira seção deste manual inclui uma lista de mensagens de segurança, que
se seguidas, ajudarão a proteger o operador e equipe de lesão ou morte. Muitas das
mensagens de segurança serão repetidas ao longo do manual na intenção clara de advertir.
Mensagens de segurança antes da montagem também estão presentes. Adotamos três cores
diferentes nos símbolos de alerta de segurança com a intenção de alertar o proprietário,
operador e mecânico de perigos iminentes e do grau de possível lesão ao operar a máquina.
O menor nível de alerta, usados para possíveis lesões menores. Cores: preto e
amarelo.
Nível médio de alerta. Ferimentos graves ou morte possível. Cores: preto e
laranja.

Maior nível de alerta. Morte / lesão crítico iminente.
Cores: preto e vermelho
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ALERTAS DE SEGURANÇA - ATENÇÃO! ESTEJA ATENTO! SUA SEGURANÇA ESTÁ
ENVOLVIDA!
Neste manual e nos adesivos afixados na máquina encontram-se avisos diversos
referentes a itens técnicos e principalmente adesivos referentes a questões de segurança.
Esteja atento aos adesivos, eles estarão advertindo quando há situações de riscos referentes
a segurança, manutenção e operação. Mantenha sempre as etiquetas de segurança em bom
estado. Se os decalques estiverem faltando, danificados ou ilegíveis, obtenha e instale os de
substituição imediatamente.
O manejo incorreto desse equipamento pode resultar em acidentes graves. Antes de colocar
a máquina em funcionamento leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual.
Certifique se de que a pessoa responsável pela operação e ou manutenção está devidamente
instruída quanto ao manejo correto e seguro, se leu e entendeu todos os itens. Durante a
operação mantenha-se atento e afastado das peças em movimento. Sua integridade física e
sua saúde sempre devem vir em primeiro lugar. Caso haja dúvidas, não tente adivinhar,
contate-nos.
 Todos os elementos com partes móveis são potencialmente perigosos.
 O operador deve reconhecer os riscos potenciais e seguir as práticas de segurança.
 O fabricante projetou este implemento para ser usado com os equipamentos de
segurança instalados corretamente para minimizar a chance de acidentes.
 Observe as regras de segurança e bom senso!
MIXER VERTICAL 5000 / 7000 - SEGURANÇA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS NO
TRANSPORTE E OPERAÇÃO.
Para operar ou efetuar
manutenção
nesse
equipamento, todo o
pessoal envolvido deve
sempre usar capacetes,
calçados de segurança,
óculos de segurança e
proteção
auditiva
adequada
para
a
proteção contra lesões.

NOTA: A MFW utiliza decalques de segurança neste produto para promover uma operação
segura. Danos nos decalques podem ocorrer no transporte do equipamento ou no uso. A MFW
se preocupa com a segurança de seus clientes, operadores e mecânicos e se prontifica a
substituir as etiquetas de segurança sobre este produto. Taxas podem ser aplicadas. Contate
o seu revendedor ou a MFW para encomendar adesivos de reposição.
Antes de transportar, movimentar e operar a máquina, cumpra as seguintes regras:


Esteja ciente das condições de operação. Não operar o trator em más condições
de manutenção.



Transporte e opere apenas em velocidades seguras. Velocidades inseguras
poderão resultar em acidentes e lesões graves.
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Ao operar ou trafegar, sempre use as luzes intermitentes de advertência do
trator.



Teste o equipamento a uma velocidade lenta. Aumente a velocidade quando
estiver seguro da operação e certo do controle total do conjunto.



Aplicar os freios suavemente para determinar a parada. Freadas bruscas podem
causar danos e acidentes.



NUNCA ligue o motor do trator em um edifício fechado ou sem ventilação
adequada. Os gases de escape podem ser perigosos para sua saúde.



PERIGO! Ao transportar a máquina em um caminhão ou reboque, a altura ou a
largura não podem exceder os limites legais. Ajuste a posição da carga para que
o conjunto esteja dentro das medidas legais e mesmo assim mantenha-se atento
a barreiras. O contato com essas barreiras ou linhas de energia pode causar
danos à propriedade ou ferimentos graves até a morte.



Ao final do trabalho, estacione o trator e estabilize a máquina através do
dispositivo mecânico (“macaco”) e complete com apoios seguros. O cabeçalho
do conjunto poderá ceder e cair se houver alguma falha nesse apoio causando
lesões. Utilize sempre uma forma segura para estacionamento da máquina.



PERIGO! Este equipamento algumas vezes é maior do que o próprio trator.
Tenha o máximo cuidado quando estiver operando ou transportando o
equipamento para evitar a colisão em barreiras como pilares, mourões, postes
de energia elétrica, de concreto ou outros. Nunca permita que o Implemento
entrar em contato com esses obstáculos.

SEGURANÇA TOTAL


NUNCA tente lubrificar, ajustar ou remover qualquer material do interior da
máquina enquanto qualquer peça do conjunto estiver em movimento ou
enquanto o motor do trator estiver em execução, faça uma busca visual e tenha
certeza da total parada dos componentes.



Verifique se o motor do trator está desligado antes de
qualquer manutenção ou limpeza.
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Inspecione periodicamente todas as peças
móveis sujeitas ao desgaste e substituir quando
necessário, com peças e serviço autorizados.



Procure por parafusos e porcas soltas, peças
gastas ou quebradas e conexões com
vazamentos ou soltos. Certifique a presença de
pinos de fixação máquina / trator e seus
respectivos contra pinos. Podem ocorrer
ferimentos graves de não manter esta máquina
em boas condições de funcionamento.



SEMPRE
leia
atentamente
e
cumpra
integralmente as instruções dos fabricantes ao
lidar com óleos, solventes, produtos de limpeza,
e qualquer outro produto químico utilizado na
manutenção ou limpeza da máquina.



PERIGO! Manter-se longe dos elementos móveis para evitar acidentes com
possibilidade de ferimentos graves ou morte.



PERIGO! Nunca permita que crianças brinquem em torno do trator ou da
máquina. Há riscos de acidentes por aproximação ou queda.



Não permita o transporte de “caronas” em qualquer local do conjunto
máquina/trator.



NUNCA exceda a velocidade da tomada de potência do trator (540 RPM), isso
pode causar rompimento de componentes a acidentes gravíssimos.

SEGURANÇA DO OPERADOR


NUNCA use drogas ou álcool imediatamente antes ou
durante a operação do trator e do implemento. A
coordenação será afetada e certamente irá refletir no
padrão de operação.



NUNCA permitir que qualquer pessoa com a saúde
debilitada ou sob a influência de drogas ou álcool opere
o equipamento. Ferimentos graves e até a morte do
condutor ou outros pode resultar se o operador está
sob no estado citado acima. Não se deve operar o
conjunto se não estiver se sentindo bem.
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Antes de operar o trator e implemento, se o operador estiver em tratamento com
prescrição médica, deverá consultar o profissional da saúde sobre quaisquer
efeitos colaterais que poderá dificultar a sua capacidade de operar o
equipamento com segurança.



PERIGO! Movimentar o conjunto trator / máquina apenas quando o operador
estiver devidamente acomodado (sentado) no banco do trator e com o cinto de
segurança fixado firmemente. Um movimento inadvertido pode causar
ferimentos graves ou morte.



ATENÇÃO! Trabalhar somente em condições
em que você tenha uma boa visibilidade à luz do
dia ou com iluminação artificial adequada.
Nunca operar na escuridão ou condições
adversas onde você não possa ver claramente
a movimentação de pessoas ou animais a pelo
menos 1,5 mts de distância do conjunto. Se for
observado a aproximação de pessoas ou
animais
nessa
distância,
interrompa
imediatamente a operação.
Antes da utilização, o operador deve-se certificar
que não haja nenhuma pessoa, animal ou corpo
estranho próximo da máquina. Observar
inclusive se não há nenhum corpo estranho
dentro da cuba. O operador deverá parar
totalmente a máquina em qualquer situação que
apresente perigo.



SEGURANÇA NA OPERAÇÃO.





Familiarize-se com todo o sistema de acionamento verificando o perfeito
funcionamento de cada item. Recomendamos o treino com a máquina vazia.



A rotação máxima na tomada de força do trator não deverá ultrapassar de 540
rpm, consulte o manual do fabricante do trator para detalhes.



O trator deverá contar com espelhos retrovisores permitindo a visibilidade lateral
dos dois lados.
Toda vez que operar, ajustar ou fazer reparos no equipamento sempre utilize os
equipamentos de segurança. O operador deve sempre se vestir com roupas mais
aderentes. Se estiver com cabelos compridos, use sempre um boné ou amarre9

os. Roupas mais “largas” e cabelos compridos podem se prender a partes móveis
do equipamento.



Perigo. Há riscos de entrarem corpos estranhos
na mistura em processamento, comom exemplo
ferramentas, partes de madeiras, pedras ou
objeto similar. Ao serem observados esses
objetos,
imediatamente
interrompa
o
acionamento, desligue o trator e busque pelo
objeto.



PERIGO! Todos os dispositivos de segurança (defletores, proteções, etc.)
deverão ser utilizados e mantidos em boas condições de funcionamento.
Componentes desgastados deverão ser substituídos reduzindo a possibilidade
de lesão ou morte pelo rompimento desses componentes em movimento.



Objetos variados tais como fios, cabos, cordas, correntes, arames e outros
podem se enredar nas partes operacionais de corte. Jamais tente retirar esses
objetos sem antes parar o acionamento e desligar o motor do trator.



O carregamento da máquina deverá ser feito por vias mecânicas. A plataforma
serve exclusivamente para observação e a inserção de materiais de pequena
quantidade como remédios e similares. Tenha muito cuidado para não haver
quedas que certamente resultarão em acidentes graves ou morte.



ATENÇÃO! Nunca tente empurrar com pés ou mãos
possíveis materiais da mistura (exemplo feno). Há riscos
de acidentes gravíssimos e até morte. A máquina foi
projetada para, aos poucos, fazer com que esse material
seja inserido a mistura. Apenas aguarde.
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Durante a entre safra a máquina deverá permanecer
totalmente vazia. A permanência de produtos dentro da
máquina nesse período pode ocasionar danos
irreversíveis no sistema de transmissão.



Durante o carregamento a máquina deverá estar
acoplada ao trator.

SEGURANÇA…DETALHES


PERIGO! Tenha cuidado especial no transporte do
equipamento. Efetuar curvas ou subir encostas, só em
baixa velocidade e usando um lento raio longo de giro
do conjunto. Superfícies lisas ou irregulares também
necessitarão de maior lentidão no transporte.



A máquina deverá ser utilizada no interior da fazenda em superfícies planas, com
espaço suficiente para manobras e com boa visibilidade. Se houver necessidade
de transitar em vias públicas durante a noite ou em condições climáticas que
desfavoreçam a boa visibilidade, necessariamente deve-se incorporar luzes
traseiras no equipamento, obviamente alimentadas pelo sistema elétrico do
trator.



A velocidade máxima admissível do trator, com equipamento carregado não
deve ultrapassar de 8 Km/hora e com equipamento vazio, 20 km/hora. Ajuste a
velocidade do trator em função das condições da estrada e lembre-se que
maiores velocidades requerem uma maior distância para freadas. Além disso,
respeite a normas de segurança do transito local.



Sistemas de aterramento ou cabeamentos elétricos mal efetuados podem causar
acidentes graves.



Não permitas que mangueiras hidráulicas ou cabos elétricos fiquem soltos no
conjunto. Sempre a prenda em locais onde não causem acidentes.



Mantenha sempre na horizontal o “macaco” mecânico quando a máquina estiver
acoplada ao trator.

SEGURANÇA, MANUTENÇÃO


PERIGO! A pessoa ou equipe que está tratando da manutenção deve estar
atenta aos arredores da máquina evitando que outras pessoas, mesmo que de
boa intenção, estejam alterando as regras de segurança já implantadas.



Controle de risco e prevenção de acidentes depende da consciência,
preocupação, prudência e adequado treinamento do pessoal envolvido na
operação, transporte, manutenção e armazenamento da máquina.
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Se a sua máquina estiver com os adesivos de segurança e más condições e se
estiver faltando algum, entre imediatamente em contato com seu representante
MFW. Elas são de extrema importância.



Nunca faça nenhum reparo ou alteração, mesmo que parcial, em nenhum
componente da máquina.

MOVIMENTAÇÃO DA MAQUINA PARA TRANSPORTE OU MANUTENÇÃO:


Em caso de içamento da máquina, utilize os ganchos situados na borda da cuba.
Use sempre os quatro olhais. O equipamento utilizado para içamento da máquina
deverá ser compatível com o peso da mesma. Efetue a operação com máxima
cautela. Apenas profissionais autorizados estarão aptos a operação.



Caso seja necessário o uso de uma empilhadeira para a movimentação, tenha
certeza do perfeito apoio do chassi no garfo do equipamento. Apenas
profissionais autorizados estarão aptos a operação.

MISTURADOR VERTICAL MFW, PROPOSTA DO EQUIPAMENTO:


O misturador foi projetado apenas para tarefas em propriedades rurais.
12








Rebocado e acionado por tratores agrícolas universais, prepara, pesa e mistura
diferentes tipos de materiais tais como: silagem, farelados, feno, capins, palhas,
cereais, concentrados, minerais e outros materiais similares obtendo uma mistura
homogênea.
Através de facas afiadas e contra facas reguláveis devidamente posicionadas, os
materiais de fibra longa são cortados de acordo com o critério do usuário e incorpora
na mistura.
A mistura é feita por uma rosca helicoidal central acionada por um redutor de alto
rendimento.
Distribui a mistura para os animais através de uma porta lateral com vazão regulada
por um cilindro hidráulico acoplado ao sistema hidráulico do trator.
Opcionais: camisa de desgaste interna / porta lateral extra.

DADOS TÉCNICOS:
Modelo
VM

Carga
Carga
máxima
máxima
volumétrica
por
(m3)
peso
(kg)

Potencia
Mínima
Nesce.
Do trator
(CV)

Roscas
Misturado
ras

Contra
facas

Facas

Peso
máquina
(kg)

Pneus

VM 5000

05

2000

50

01

02

06

2450

400/60-15,5

VM 7000

07

2800

50

01

02

08

2590

400/60-15,5





Dimensões para
transporte (mt)
Larg x alt x
compr.
2,40 x 2,40 x
4,27
2,40 x 2,77 x
4,27

Não exceda a capacidade máxima em quilos, a sobrecarga causará danos
irreversíveis na máquina.
O peso do trator deve ser maior que o peso máximo da máquina carregada.
A capacidade máxima de carga foi com base em uma densidade de mistura de
380 kgs/m3.

REQUISITOS BÁSICOS DO TRATOR:
 Bomba hidráulica com vazão mínima de 16 litros/minuto a 2000 rpm no motor.
 Pressão máxima da válvula hidráulica: 120 bar
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MONTAGEM DA MÁQUINA NO TRATOR:
Para ajudá-lo a montar sua nova Mixer ao seu trator seguem instruções e informações
gerais. Quando necessário você pode obter informações junto ao nosso departamento técnico
através de telefone ou e-mail.
Esta publicação contém informações gerais não especificamente do seu trator, mas, em
conexão com imagens, oferece-lhe algum auxílio valioso. Por favor, leia atentamente.
O engate da máquina ao trator foi projetado para tratores com
configurações padrão, do tipo universal.
Atenção: Use sempre chaves apropriadas para
montar e desmontar a máquina no trator. Evite
fortes marteladas e sempre use equipamentos de
segurança apropriados.
Engate mecânico máquina/trator.
Alinhe a máquina e o trator. Posicione a altura do cabeçalho da máquina através
do macaco mecânico de forma que a altura do engate da máquina coincida com a
altura do “rabicho” do trator. Posicione o trator até haver coincidência dos olhais de
engate. Insira o pino de engate e seu contra pino (não fornecidos). Use o anel
compensador se for necessário, dependendo da categoria ou de diâmetro de pino
de engate do trator.

Quando for efetuar o engate não permaneça entre a máquina e o trator enquanto
estiverem em movimento. Há um grande risco de esmagamento levando a situações de lesão
grave.
A máquina deverá ser engatada a um trator suficientemente pesado para garantir absoluta
segurança ao conjunto, principalmente quando a máquina estiver carregada.
Após o engate, o macaco mecânico de ajuste de altura da máquina deverá ser recolhido para
a posição horizontal. Use o pino de trava e acople o contra pino assegurando que o mesmo
não se solte durante a operação ou percurso.
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Acoplamento do eixo cardan.
Acople o eixo cardan a tomada de potência do trator observando a perfeita fixação e de
forma que os garfos internos não fiquem invertidos. Observe figura.
Se necessário corte a haste fêmea, macho e a capa de proteção de forma que reste aprox. 5
cm sem encaixar. Observe figura.

Engate do sistema hidráulico.
O sistema hidráulico da máquina já segue pronto e testado. Apenas insira as duas
pontas das mangueiras hidráulicas nas entradas e saídas do sistema hidráulico do trator, essa
conexão é pelo sistema de aperto rápido e não necessita de ajustes. Não há posição definida,
faça como melhor convir. Tenha certeza de que as mangueiras estão firmemente acopladas.
Engate do sistema elétrico da balança.
O sistema elétrico da balança também segue pronto e testado. O cabo de duas vias
com as pontas soltas que seguem no conjunto deverá ser conectado a uma tomada simples
do trator proveniente do sistema elétrico do mesmo. Se o trator não tiver essa tomada elétrica,
um profissional do ramo deverá ser requisitado.
OPERAÇÃO – INTRODUÇÃO
Este equipamento é projetado com cuidado e construído com materiais de qualidade
por trabalhadores qualificados. Montagem adequada, manutenção e práticas operacionais,
conforme descrito neste manual, vão ajudar o proprietário, o operador e mecânico a obter a
satisfação da compra do produto.
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O objetivo deste manual é familiarizar, instruir e treinar. Nele
contem indicações de montagem correta da máquina. A seção de
peças é elaborada de forma prática e fornece montagem
explodida, parte por parte, com desenhos de cada componente
ilustrando cada peça e o código da peça correspondente.
O uso cuidadoso e manutenção correta salva reparos e
interrupções dispendiosas no trabalho. Operação e manutenção
descritas nas seções do manual trena toda a equipe como
trabalhar com a máquina corretamente.
O Guia de Solução de Problemas ajuda a diagnosticar problemas
com a máquina e oferece soluções para os problemas.
ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA:
1) Leia atentamente o manual, compreenda completamente as mensagens e instruções
de segurança, e saiba como operar corretamente maquina mais trator.
2) Preencha o Formulário de Garantia (no final desse manual), na íntegra e envie
imediatamente para a fábrica. Certifique-se de ter preenchido todas as linhas, incluindo
o número de série da máquina.

NOTA: As garantias são respeitadas somente se o Formulário de Garantia
for recebido pela MFW no prazo de trinta dias após a entrega da máquina.
3) Anote o modelo e número de série da máquina no Formulário de Garantia junto ao
operador.
CHECK LIST PRÉ OPERAÇÃO, VERIFIQUE SE:
1) O chassi da máquina está perfeitamente acoplado á barra de engate do trator com pino
e contra pino.
2) O cardan está firmemente fixado no trator e máquina.
3) As mangueiras hidráulicas estão devidamente conectadas ao trator e se a porta de
descarga está fechada totalmente.
4) Os cabos elétricos estão conectados ao sistema elétrico do trator.
5) Se não há nenhum excedente de cabos ou mangueiras a ponto de “enroscar” em partes
móveis ou durante o percurso.
6) Se não há nenhum corpo estranho ou animal próximo ou debaixo da máquina ou no
interior da câmara de mistura (cuba)
7) Se o macaco de ajuste de altura da máquina está travado na posição horizontal e com
a “manivela” para cima.
8) Os pneus se encontram com a pressão ideal para o trabalho – 52 lbs
OPERAÇÃO
Todo operador terá que estar perfeitamente familiarizado com o conjunto máquina /
trator. Acionar o equipamento sem carga é bem útil para a observação e tirar qualquer
dúvida do operador.
Alguns materiais são realmente difíceis de serem incorporados á mistura pelo fato de terem
ramas longas ou difíceis de cortar, como principalmente feno, palhas, alguns capins e
materiais similares. Se forem incorporados aos poucos e com velocidades de trabalho mais
baixas não apresentarão nenhum problema.
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O vagão deverá ser carregado á distância e jamais pela plataforma sobre o chassi.
Normalmente são carregados com tratores providos de pás carregadeiras ou por rosca
transportadora. Direcione o braço do indicador de carga ao seu critério para melhor
visualização. Apenas pequenas quantidades de materiais (remédios, núcleos, etc.)
poderão ser carregados utilizando a plataforma, nunca para pesos acima de dez quilos. O
carregamento manual desses ingredientes é de total responsabilidade dos usuários. Tenha
máxima segurança.

Ingredientes úmidos e viscosos demoram um pouco mais para ser incorporado á mistura.
Caso ocorram prolongue o tempo da mesma.
Respeite a carga máxima da mistura
constante
na
tabela:
“Dados
Técnicos” e não permita que materiais
atípicos estejam agregados aos
ingredientes, como: pedras, terra,
areia, cascalho, madeiras e outros.
Ligue o trator e acione a tomada de
potência gradativamente respeitando
a velocidade na tomada de potência,
540 rpm. A velocidade da rosca de
mistura da máquina estará situada
entre 30 e 35 voltas por minuto.
Lembrete: Não permita que materiais ou mistura se mantenha dentro da máquina de um
dia para o outro. Podem ocorrer danos no equipamento ao reinício dos trabalhos,
principalmente no pino de ruptura do eixo cardan.
ORDEM DE CARREGAMENTO:
Normalmente a máquina será carregada primeiramente pelos materiais mais leves e
secos. Carregue esses materiais e deixe o sistema agir por alguns minutos até esses
materiais estarem com um corte uniforme. Um corte mais eficiente pode ser atingido
adicionando uma pequena quantidade de materiais pouco mais pesados como a silagem
de capim ou cana de açúcar. Continue carregando o restante dos ingredientes dos mais
leves e secos para os mais pesados e úmidos. Exemplo: feno > palha > grãos > pós >
triturados > silagem > vitaminas > minerais > melaço > água etc.
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Dica: Remédios, vitaminas, núcleos e materiais que são inseridos em menor quantidade e
difíceis de misturar poderão ser pré misturados aos farelos.
Fardos de fenos ou similares. Alguns fardos são extremamente grandes e pesados. Não
jogue o fardo de uma posição muito alta sobre a rosca de mistura, faça a alimentação de
um fardo, aguarde o mesmo se desestruturar e cortar e em seguida insira outro fardo ou
outro material qualquer. Fardos muito grandes deverão ser inseridos aos poucos na
máquina. Se esse detalhe não for observado, o sistema poderá lançar uma parte desse
material para fora da cuba.
Ingredientes com fibra longa, até 10 cm. Recolha as contra facas, engate uma velocidade
baixa e carregue esses ingredientes e ative a mistura por alguns minutos e termine a
alimentação da máquina.
Ingredientes com fibra acima de 10 cm. Engate a velocidade mais baixa, ative a função
das contra facas empurrando as mesmas para dentro, trave-as e efetue o carregamento.
Após alguns minutos recolhas as contra facas reduzindo a necessidade de potência e
termine a carga.
Para obter um corte mais rápido, a velocidade pode ser aumentada, dentro do bom senso
do usuário.

ENGATE AO TRATOR
A máquina totalmente
carregada
deve
ser
acoplada a um trator
suficientemente
pesado
para garantir a estabilidade
do reboque e freadas.

Respeite a legislação do trânsito em estradas públicas.
1) Depois de o vagão ter sido engatado ao trator, acione o freio de mão do trator, desligue
a ignição do trator e retire as chaves do contato.
2) Verifique se o vagão está corretamente engatado no trator.
3) Verifique se as proteções estão fixadas firmemente.
4) Ligue os cabos elétricos.
5) Acople as mangueiras hidráulicas nas respectivas tomadas hidráulicas do trator. Antes
verifique se não há nenhuma sujeira nas partes machos e fêmeas das mangueiras e
do engate do trator.
6) Mude a posição do macaco mecânico de elevação do chassi para a posição horizontal,
deixando a manivela de ajuste para cima.
7) Conecte corretamente o eixo cardan e prenda as correntes de proteção ao trator.
8) Ao acionar novamente o motor do trator, verifique os freios se estão funcionando
normalmente.
9) Evite curvas acentuadas nas manobras.
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ACIONAMENTO DA MÁQUINA
1) Ligue o trator e deixe o motor funcionando em marcha lenta.
2) Acione a alavanca de acionamento da tomada de potência de forma bem lenta até
atingir a posição de pleno funcionamento. Se a máquina for acionada quando estiver
carregada, proceda da mesma forma, acione a alavanca da tomada de potência
lentamente. IMPORTANTE: Se o acionamento for brusco o pino de segurança do
cardan poderá se romper.
Para desligar o eixo da tomada de potência também faça de forma lenta, caso contrário
poderá causar danos no trator.
PINO DE RUPTURA.
Note que no terminal do cardan no lado de engate ao trator está presente um pino de
ruptura. Trata-se de um pino devidamente calculado para se romper em sobrecargas na
máquina protegendo as partes mecânicas envolvidas na transmissão. Qualquer alteração
nesse sistema ou o uso de um pino que não seja o recomendado será de completa
responsabilidade do usuário e danos nas partes não serão cobertos pela garantia.
Para substituição desse pino consulte o item “Manutenção”.
DISTRIBUIÇÃO DA MISTURA NOS COCHOS.
1) As contra facas devem ser totalmente deslocadas para fora.
2) Manobre a máquina para o cocho.
3) Ajuste a distância a saída do produto ao cocho conforme a necessidade, após rápidos
testes dinâmicos.
4) Diminua a velocidade da tomada de potência a uma velocidade de aprox. 300 rpm.
5) Abra a porta de descarga ao seu critério e inicie a descarga utilizando uma velocidade
baixa. A abertura e controle da porta é feita através do próprio comando hidráulico do
trator. Use a escala de números adesivados a porta para melhor controle.
6) Conduza a máquina e controle a velocidade do trator ajustando o volume de descarga.
7) Quando restar pouco material na máquina é normal que haja uma deficiência no
volume de saída. Nesse momento, aumente novamente a velocidade da tomada de
potência para 540 rpm.
8) Após totalmente descarregado, feche novamente a porta de descarga.
BLOQUEIO NA MISTURA
Embora raramente, pode ocorrer bloqueio na câmara de mistura e pode ser necessário o
desbloqueio manual removendo esse material.
1) Desligue o motor do trator e retire a chave do contato.
2) Desconecte o eixo cardan da tomada de potência.
3) Desengate o vagão do trator e retire o material causador do bloqueio.
CONTRA FACAS
Elas podem ser usadas em
três posições diferentes:
 Totalmente introduzidas.
Para materiais acima de 10 cm
de comprimento.
 Semi introduzidas.
Para materiais até 10 cm de
comprimento.
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 Totalmente afastadas.
Para materiais de fibras curtas,
grãos ou misturas úmidas.
Após reguladas, trave sempre
as contra facas com os
respectivos pinos.

ESTACIONAMENTO DO VAGÃO
Durante a “entre safra” é importante que o vagão esteja totalmente limpo evitando ataque
corrosivo.
O terreno de estacionamento deve ser bem firme e plano para suportar o peso da máquina e
principalmente sob o apoio do macaco mecânico. Uma placa de madeira nesse local ajudará
no apoio, nesses casos.
Antes de desacoplar o vagão do trator, as rodas deverão ser calçadas para evitar a
movimentação e acidentes.
Procedimento de estacionamento:
1) A porta de descarga deverá estar totalmente fechada.
2) Desligue o motor do trator.
3) Calce as rodas dos dois lados. Cunhas de madeira ou similar poderão ser utilizados.
4) Altere a posição do macaco mecânico para a posição vertical.
5) Desconecte o eixo cardan da tomada de potência e coloque-o no suporte.
6) Desconecte as mangueiras hidráulicas e coloque-as ao respectivo suporte. Não permita
que as ponteiras de engate rápido toque ao chão.
7) Desligue os cabos elétricos e recolha-os em posição protegida.
8) Através do macaco mecânico bem apoiado, eleve o chassi da máquina até notar que
já é possível o desengate da máquina.
Ao re acoplar a máquina para o trabalho, todas as operações deverão ser refeitas na ordem
inversa.
MANUTENÇÃO.
Pontos de lubrificação. Em quase todos os pontos lubrificáveis haverá uma etiqueta
adesiva informando a necessidade.





SEMPRE desligue o motor do trator e tire a chave do contato antes de efetuar
qualquer operação de manutenção na máquina.
SEMPRE calce as rodas do vagão antes de qualquer operação de
manutenção.
Ao concluir qualquer manutenção na máquina, reacople as proteções e baixe
a porta de descarga.
Óleos usados descartados da manutenção deverão ser eliminados de acordo
com a legislação local.
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SEMANALMENTE


Verifique o nível de óleo do
redutor. Nunca deixe o nível
abaixo da marca mínima.
Complete de necessário
usando o orifício da conexão
da
mangueira
superior.
Verifique
e
remova
vazamentos de óleo assim
que acontecerem.



Verifique de todas as porcas e
parafusos estão devidamente
apertados.

COM DEZ HORAS DE TRABALHO
Aperte todos os parafusos e porcas
A CADA 30 HORAS DE TRABALHO, LUBRIFIQUE COM GRAXA MULTI USO:



 Macaco mecânico.
 Olhais do cilindro hidráulico da (s) porta (s) de descarga.
 Cardans (primário e secundário)
 Articulador de engate do chassi a barra de engate do trator.
 Guias da (s) porta (s) de descarga.
Mancais do eixo extensor do cardan primário

COM 120 HORAS DE TRABALHO







Substitua o óleo da caixa de câmbio.
Ajuste as folgas dos rolamentos dos cubos das rodas e lubrifique os cubos.
Retire a tampa do cubo.
Retire o contra pino.
A folga nos rolamentos é percebida pela movimentação manual da roda para frente e
para traz. Se ocorrer, aperte a porca de ajuste até a eliminação de possível da folga.
Recoloque o contra pino e lubrifique abundantemente com graxa.
Recoloque a tampa do cubo

A CADA 1000 HORAS DE TRABALHO:
Substitua o óleo da caixa de câmbio.
Use óleo VG 220. Quantidade aprox. 18 litros.
 Retire a mangueira inferior no visor de nível e coloque-a em um balde.
 Retire a mangueira superior do visor de nível.
Nota: o processo normalmente é lento. É possível acelerar o processo aplicando uma
leve pressão (máximo 1 bar) no sistema. Acima de 1 bar poderá ocorrer danos no
sistema.
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Assim que todo o óleo for esgotado, ligue a mangueira inferior a uma bomba manual
e encha a caixa até o óleo sair pela mangueira superior. Insira mais 0,5 litro.
Acople novamente a mangueira superior.

SUBSTITUIÇÃO DO PINO DE RUPTURA DO EIXO CARDAN.
-Retire o cardan da tomada de potência.
-Faça com que os furos onde passará o pino de segurança se tornem coincidentes.
-Introduza o novo pino de segurança e trave com a porca.
Nota: utilize sempre pinos originais. Não improvise.

FACAS
Substituição.
As facas inferiores sempre
são submetidas a um esforço
maior em trabalho. Facas
“cegas” apresentam menor
capacidade de corte e
obviamente forçam mais o
motor do trator.
Na primeira situação de
desgaste, recomendamos a
troca das facas inferiores
pelas superiores.
Quando todas as facas estiverem desgastadas, recomendamos a troca de todas elas.
Retire os três parafusos que prendem cada conjunto e efetue a troca. Se os parafusos
apresentarem alguma irregularidade, substitua-os também.
Dica: Note que existem duas posições distintas para a fixação das facas. Uma posição
(posição 1) que expõe a faca mais para fora (para corte de materiais de fibras longas) e
outra posição (posição 2) com a faca mais retraída, normalmente usada para mistura de
materiais de fibras curtas, grãos e similares.
PNEU FURADO:
1) Em zona inadequada, conduza a máquina para uma posição mais plana.
2) Engate o freio de mão, desligue o motor do trator e retire as chaves do contato.
3) Calce firmemente as rodas do vagão no pneu não furado.
4) Solte ligeiramente as porcas da roda utilizando ferramentas adequadas. Não improvise.
5) Coloque um macaco embaixo do chassi em local seguro, na travessa traseira e levante
o conjunto.
6) Retire totalmente as porcas da roda e a própria roda com o pneu.
7) Efetue o conserto e faça a operação inversa.
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SUBSTITUIÇÃO DAS CÉLULAS DE CARGA

Nunca se posicione embaixo do vagão se ele não estiver totalmente seguro.
1) Levante um pouco a “cuba” no local onde se encontra a célula.
2) Desmonte a porta célula superior retirando os parafusos que prendem a célula à porta
célula.
3) Remova a célula danificada e monte a nova célula.
4) Efetue a remontagem na ordem inversa.

BALANÇA DE PESAGEM
A máquina é fornecida com um sistema de pesagem testado, aprovado e já configurado de
fábrica. O sistema consiste em:
a) Células de carga (03 unidades) – informam o peso a caixa de distribuição.
b) Cabos elétricos – comunicam as células a caixa de distribuição e ao indicador numérico.
c) Distribuidor (01 unidades) – recebe os cabos das células e envia ao indicador numérico.
d) Indicador numérico (01 unidades) – recebe as informações do usuário e processa a
operação.
e) Indicador sonoro (01 unidades) - avisa quando um determinado peso é atingido.
Todo o sistema de pesagem requer alguns cuidados básicos para ter uma longa vida.
1) Não exponha qualquer um dos componentes acima descritos á jatos de água sob
qualquer pressão.
2) Mantenha os cabos livres de locais que o contato possa acarretar algum dano
(esmagamento).
3) Não permita que os cabos se arrastem ao solo.
4) Tenha cuidado ao redirecionar o braço onde está fixado o indicador numérico, certifique
se há um excedente desse cabo para a movimentação.
5) Não puxe os cabos em hipótese alguma.
6) Mantenha as cintas de nylon nos locais onde as mesmas prendem os cabos,
principalmente nas células. Se as cintas se soltarem ou de romperem por qualquer
motivo, imediatamente refaça a fixação com uma nova cinta.
7) Em caso de dúvidas na configuração da balança faça o download no site
www.mfwmaquinas.com.br/download
IMPORTANTE: JAMAIS DÊ A PARTIDA NO MOTOR DO TRATOR COM O INDICADOR
NUMÉRICO LIGADO, PODERÁ CAUSAR DANOS ELETROELETRÔNICOS
IRREPARÁVEIS AO SISTEMA
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GARANTIAS LIMITADAS
A MFW garante:




O equipamento durante por um ano a partir da data de venda para o comprador original.
Que s bens estão livres de defeitos de materiais ou mão de obra.
Que irá substituir para o comprador qualquer parte ou partes supostamente com
defeitos de fabricação, após análise na fábrica onde um laudo técnico da MFW aponte
para defeitos ocorridos em condições normais de trabalho.
 Que a garantia limitada não se aplica a qualquer parte dos bens que tenham sido
submetidos a uso impróprio ou anormal, negligência, alteração, modificação, danos
devido à falta de manutenção ou uso de óleos ou lubrificantes inadequados. Essa
garantia não se aplica a qualquer parte referente a itens de consumo como: facas,
contra facas, protetores, guardas, rolamentos, pinos, parafusos, mangueiras, etc.
 Que nenhum revendedor, vendedor, agente ou outra pessoa está autorizado a dar
garantias de qualquer parte em nome da MFW.
Procedimentos:
 A garantia limitada não é válida a menos que o comprador retorne o formulário de
garantia de fabricante devidamente preenchido no prazo de 30 dias da compra.
 Reivindicações devem ser feitas por escrito ao revendedor autorizado ou á fábrica pelo
comprador original ou pelo segundo comprador, nesse caso, com documentos que
comprovem a revenda.
 O proprietário da máquina é responsável por devolver as mercadorias com supostos
defeitos para o revendedor.
 Após examinar as mercadorias e / ou peças em questão e o fabricante constatar que
os defeitos foram causados sob uso normal do equipamento, o fabricante irá reparar
ou substituir os bens ou parte (s) com defeito.
 Se o comprador optar por pagar para a reparação e / ou substituir peças antes da
determinação final da aplicabilidade da garantia pelo fabricante o mesmo deverá obter
a autorização escrita do departamento técnico da MFW antes de tal procedimento, a
menos que assuma os custos de materiais e mão de obra.
 O comprador é responsável pelo custo de transporte dos bens ou parte(s) para a
fábrica, salvo autorização por escrito da fábrica invertendo as posições.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.



O fabricante se isenta de qualquer adequação não autorizada, de bens e/ou serviços,
sem limitação de valores.
O fabricante não assumirá nenhuma obrigação ou responsabilidade perante o
comprador ou qualquer outra pessoa ou entidade com respeito a qualquer
responsabilidade, perda ou danos causados, direta ou indiretamente, inclusive de bens,
consequentes, ou incidental resultante da operação ou uso dos bens ou qualquer
violação dessa garantia.
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FORMULÁRIO DE GARANTIA

VAGÃO MISTURADOR MFW
MODELOS VM 5000 / VM 7000
MANUAL DO OPERADOR

ATENÇÃO: O comprador deverá preencher os espaços em branco abaixo com suas
referências ao comprar a máquina ou peças de reposição e enviar para a fábrica no prazo
máximo de 30 dias.
Máquina:....................................................................................................................................
Número da nota fiscal:...............................................................................................................
Número de série:........................................................................................................................
Nome do comprador:.................................................................................................................
CPF do comprador......................................................................................................................
Revendedor:................................................................................................................................
Data:... ............/...................................../...............

Comprometo-me a ler e aplicar todas as recomendações constantes nesse manual de
operação.
Comprador:
.....................................................................ass.........................................................

MFW MÁQUINAS LTDA
Rua Vereador Nelson Guiraldelli, 130
Distrito Industrial Juvenal Leite
Fone (19) 3863 3021 - CEP 13977-015 - Itapira – SP.
www.mfwmaquinas.com.br
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