MANUAL DE MONTAGEM
CBHM 01 EIXO

Prezado cliente,
Parabéns pela sua escolha. Você adquiriu uma máquina
com a qualidade e garantia CEMAG. A partir desse
momento, você conta com todo respaldo, confiança
e credibilidade de uma empresa que está há mais
de 40 anos, fabricando e desenvolvendo implementos
e máquinas agrícolas no país. .
O manual de operação é considerado parte integrante
d a m á q u i n a f o r n e c i d a p e l a C E M AG . O o b j e t i vo d o
manual é orientá-lo nos procedimentos que se fazem
necessários desde a sua aquisição até os procedimentos
operacionais de utilização, segurança e manutenção
do equipamento.
A CARRETA BASCULANTE HIDRÁULICA MODULADA pode
trabalhar em alto rendimento durante muito tempo,
mas é de extrema importância que o(s) operador(es)
leia(m) com máxima atenção todo o manual antes
de começar a operar o equipamento e certificar-se
das recomendações de segurança
CEMAG faz a entrega do equipamento e disponibiliza
um suporte técnico para orientar o consumidor sobre
os itens de manutenção, segurança e suas obrigações
em eventual assistência técnica. O Cliente deverá observar
o termo de garantia presente junto ao manual de instruções.
Qualquer esclarecimento ou orientações técnicas que não
constam neste manual deverá ser efetuado junto a CEMAG.
Caso necessite de suporte técnico, favor entrar em contato
junto a CEMAG e informar o número de série e modelo
que constam na plaqueta de informação fixada no
equipamento.
Este manual está disponível no site (www.cemag.com.br).
Parabéns pela sua aquisição!

PRINCIPAIS COMPONENTES
1 – Conjunto de tampas
2 – Plataforma
3 – Pistão hidráulico
4 – Chassi
5 – Sistema de eixo
6 – Aros
7 – Pneus
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Os
implementos
CEMAG
são
identificados através da placa de
identificação, onde devem constar
informações como: modelo e número de
série.
Ao entrar em contato com nossos
serviços
de
atendimento
para
reposições de peças, entrega técnica,
garantias e serviço de assistência
técnica, deve-se informar os dados
presentes na placa de identificação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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DESTAQUES
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Eixos tubulares para maior resistência
Engate forjado mais resistente
Cubos de roda com padrão automotivo
Roda reforçada com 8mm de espessura
Mangueiras com engate rápido
Destravamento da tampa traseira por tirante de fácil regulagem
Chassi robusto integrado ao içamento
Macaco fixo ao içamento
Rodado duplo com maior estabilidade e diversas posições de montagem, regulando o
peso sobre o trator

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual.
Certifique-se de que a pessoa responsável pela operação leu e
entendeu o manual de instruções.

Utilize o implemento em baixas velocidades.

Nunca ingerir bebidas alcoólicas, calmantes ou estimulantes antes ou
durante a operação.
Faça uma análise da área de atuação do implemento, não
transitando em lugares que possam colocar em risco o trabalho e os
operadores.
Não ligar o trator em locais fechados. Há perigo de inalação de gases
nocivos à saúde.

Não transporte pessoas no implemento durante o deslocamento.
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Pessoas que não estiverem envolvidas na operação devem manter
distância da máquina.

Qualquer intervenção na parte inferior do implemento, deve calça-lo
e desligar o trator.

Não utilize este implemento para outros fins a não ser os indicados
pelo manual de instruções.
Ao fazer o engate do trator junto ao implemento fazer análise do
espaço necessário e que não há pessoas próximas. Faça sempre as
manobras com marcha reduzida e evitar a paradas bruscas.
Não fazer ajustes com a máquina em funcionamento. Efetue a
limpeza sempre que for necessário.

Evitar terrenos muito inclinados.

O trator não deve ter nenhuma variação de peso. Caso esteja leve
indica que se deve adicionar pesos na frente ou nas rodas dianteiras.

Não utilizar anéis, roupas folgadas, cordões etc. Cabelos longos
devem estar presos.

Não abandonar o trator com motor ligado. Sempre ao sair, retirar a
chave da ignição.
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POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR

Os valores abaixo são os recomendados para terrenos nivelados, com poucos acidentes. Para
terrenos inclinados, ou muito acidentados, esse valor pode mudar.
1. 4 Toneladas: Potência mínima de 60cv;
2. 6 Toneladas: Potência mínima de 80cv.
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MONTAGEM
MONTAGEM DO EIXO NO CHASSI
Posicione os furos do eixo (1) com os furos do chassi (2), tornando-os concêntricos. Então,
posicione os parafusos (4) em seus respectivos furos, fixando-os com o conjunto de arruela
lisa (3 e 5), arruela de pressão (6) e porca (7).
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MONTAGEM DO SISTEMA TANDEM
Posicione os furos do eixo (1) com os furos do suporte (2 e 3) tornando-os concêntricos.
Então posicione os pinos (4) em seus respectivos furos, fixando-os com o conjunto de arruela
lisa (5), porca castelo (6) e contrapino (7).
Faça o procedimento em ambos os eixos tandem.
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MONTAGEM DO FEIXE DE MOLAS
Posicione o feixe de molas (1) nos suportes do chassi (2), fixando com pino (3) e contrapino
(4). Posicione os grampos (5) e trava dos grampos (6) nos furos da sapata do eixo (7), fixando
com o conjunto de arruela lisa (8), arruela de pressão (9) e porca (10).
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MONTAGEM DA BASE PARA ENSILADEIRA
Posicione as bases móveis para ensiladeira (1) entre os suportes (2) da haste de tração (3),
fixando os parafusos (4), arruelas de pressão (5) e arruelas lisas (6) nas porcas que estão
soldadas nas bases móveis.
Posicione os suportes da haste de tração (7) nas transversinas do chassi, então fixe com
parafusos (8), arruelas de pressão (9), arruelas lisas (10) e porcas (11).

MONTAGEM DO PISTÃO HIDRÁULICO
Posicione o olhal da parte fixa do pistão (1)
entre os suportes do chassi (2) e fixe-o com o
pino (3) e o contrapino (4).
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ACOPLANDO MANGUEIRAS NO HIDRÁULICO
Conecte as mangueiras (1) nas entrada (2) e
saída (3) do pistão hidráulico, utilizando niples
(4). Então, conecte a mangueira (1) nos tubos
hidráulicos (5).
Para dois cilindros, o procedimento é o mesmo
acrescido de adaptadores T (7) que é fixado nos
suportes do adaptador (6).

Para acoplar o hidráulico no trator, conecte as mangueiras (1) nos tubos hidráulicos (5) e
conecte
ao
sistema
hidráulico do trator.

13

MONTAGEM DO FREIO
PARA CARRETAS COM EIXO SIMPLES
Seção esquerda: Posicione a luva de engate (2) no chassi (1) e fixe-a com o conjunto de
buchas de suporte da mola (3), mola (4), porca castelo (5) e contrapino (6). Alinhe o trava ré
(7) com o furo localizado na luva de engate e fixe-o com o pino (8) e contrapinos (6). Alinhe o
furo interno da alavanca do freio (9) com os das orelhas do chassi (10), fixando com pino e
contrapinos. Posicione o tensor de cabos (11) no furo superior da alavanca de freio e fixe
com a arruela lisa (12) e contrapino. Passe o cabo de freio (15) pelo porta cabo (14)
acomodando-o ao complemento do porta cabo (13) e fixe o cabo com a abraçadeira de metal
tipo U. Por fim, monte, nessa ordem, a porca (17), o porta cabo e outra porca ao tensor de
cabos.
Seção direita: Passe o varão de frenagem (1) pelos furos dos suportes (2 e 3) e fixe o
comando de varões (4) com arruela (5) e porca (6). Posicione o tambor de freio (7) no cubo
de roda (8) e fixe a lona de freio (9) nos pinos do suporte (10) e do varão com arruelas (11) e
contrapinos (12). Monte o varão acionador de freio (13) nos comandos de varões com
arruelas (14) e contrapinos . Por fim, repita o procedimento de montagem para o outro lado.
Seção inferior: Passe o cabo de freio (1) pela argola do varão acionador (2) e fixe-o com a
abraçadeira de metal tipo U (3).

14

PARA CARRETAS COM EIXO TANDEM
Seção esquerda: Posicione a luva de engate (2) no chassi (1) e fixe-a com o conjunto de
buchas de suporte da mola (3), mola (4), porca castelo (5) e contrapino (6). Alinhe o trava ré
(7) com o furo localizado na luva de engate e fixe-o com o pino (8) e contrapinos (6). Alinhe o
furo interno da alavanca do freio (9) com os das orelhas do chassi (10), fixando com pino e
contrapinos. Posicione o tensor de cabos (11) no furo superior da alavanca de freio e fixe
com a arruela lisa (12) e contrapino. Passe o cabo de freio (15) pelo porta cabo (14)
acomodando-o ao complemento do porta cabo (13) e fixe o cabo com a abraçadeira de metal
tipo U. Por fim, monte, nessa ordem, a porca (17), o porta cabo e outra porca ao tensor de
cabos.
Seção direita: Passe o varão de frenagem (1) pelos furos dos suportes (2 e 3) e fixe o
comando de varões (4) com arruela (5) e porca (6). Posicione o tambor de freio (7) no cubo
de roda (8) e fixe a lona de freio (9) nos pinos do suporte (10) e do varão com arruelas (11) e
contrapinos (12). Por fim, regule o cabo de freio (13) passando pelo comando de varões e
fixe-o com a abraçadeira de metal tipo U (14).
Seção inferior: Passe o cabo dianteiro de freio (1) pelo cabo traseiro de freio (2) e fixe o
primeiro com a abraçadeira de metal tipo U (3).
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PARA CARRETAS COM BASE PARA ENSILADEIRA
Seção esquerda: Posicione a luva de engate (2) no chassi (1) e fixe-a com o conjunto de
buchas de suporte da mola (3), mola (4), porca castelo (5) e contrapino (6). Alinhe o trava ré
(7) com o furo localizado na luva de engate e fixe-o com o pino (8) e contrapinos (6). Passe o
cabo de freio (9) pelo furo da luva de engate e fixe o cabo com a abraçadeira de metal tipo U
(10). Por fim, passe o cabo de freio pela roldana (11) e argolas (12) ao longo do corpo do
içamento e fixe a roldana com o pino (13) e contrapinos.
Seção direita: Passe o varão de frenagem (1) pelos furos dos suportes (2 e 3) e fixe o
comando de varões (4) com arruela (5) e porca (6). Posicione o tambor de freio (7) no cubo
de roda (8) e fixe a lona de freio (9) nos pinos do suporte (10) e do varão com arruelas (11) e
contrapinos (12). Monte o varão acionador de freio (13) nos comandos de varões com
arruelas (14) e contrapinos . Por fim, repita o procedimento de montagem para o outro lado.
Seção inferior: Passe o cabo de freio (1) pela argola do varão acionador (2) e fixe-o com a
abraçadeira de metal tipo U (3).
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MONTAGEM DA PLATAFORMA NO CHASSI
Posicione os furos do chassi (1) nos furos da plataforma (2) e fixe com os pinos de articulação
(3) e contrapinos (4). Após, posicione os olhais do pistão hidráulico (5 e 7) , nos suportes do
chassi e da plataforma (5 e 9) e fixe com os pinos (6) e contrapinos (8).
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MONTAGEM DOS FUEIROS
Posicione os fueiros no encaixe da plataforma, com os furos do fueiro (1) e da plataforma (2)
concêntricos. Então, posicione os parafusos (3) com arruelas lisas (4) e fixe-os com o
conjunto de arruela lisa (5), arruela de pressão (6) e porca (7).
Faça o procedimento para os quatro fueiros, atentando-se que cada um dos fueiros possui
local específico na plataforma.
Os modelos CBHM 6000 e 10000 contam com um fueiro central de cada lado. A montagem
desses segue o mesmo procedimento citado acima.
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MONTAGEM DAS TAMPAS
Coloque a tampa na horizontal, engatando as dobradiças das tampas (1) nos engates rápidos
da plataforma (2) e, em seguida, levante a tampa, posicionando e travando seus furos com os
pinos do fueiro (3) e contrapinos (4).

Repita o procedimento nas tampas laterais e frontais.
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ADESIVAGEM DAS TAMPAS LATERAIS
Para os modelos de carretas graneleiras ou cafeeiras, com duas tampas em cada lado, o
adesivo “GRANELEIRA” ou “CAFEEIRA” vai na grade lateral superior, como indicado na
imagem.
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Para os modelos de carreta forrageira, com 3 tampas em cada lado, o adesivo “FORRAGEIRA”
vai na tampa inferior de 60cm, como indicado na imagem abaixo.

Grades intermediária e superior: sem adesivos;
Grade inferior: com adesivo.
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MONTAGEM DA TAMPA TRASEIRA
Posicione as orelhas
da tampa traseira (1)
com as orelhas dos
fueiros (2) e fixe-a
com os pinos (3) e
contrapinos (4).

REGULAGEM DAS TRAVAS DA TAMPA TRASEIRA
As travas que prendem a tampa traseira possuem
regulagem através de ajuste no comprimento do tirante (1).
As duas travas devem ser reguladas de tal forma que,
durante o basculamento, abram simultaneamente para
evitar que um dos lados continue travado, causando torção
da tampa traseira.
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MANUTENÇÃO
Mantenha a manutenção da sua carreta sempre em dia. Uma avaliação periódica do estado
da carreta diminui consideravelmente os riscos de acidentes e prolonga a vida útil do
produto.
● Após o uso da carreta para transporte de materiais corrosivos (adubos, sal, etc), lave
a carroceria.
● Engraxe os mancais, cubos e buchas cada 30 horas de trabalho. Use graxa azul
específica para rolamentos.
● Retoque a pintura sempre que necessário, para evitar a corrosão e aumentar a vida
útil da carreta.

QUADRO DE MANUTENÇÕES PERIÓDICAS
A CEMAG disponibiliza um quadro de manutenções periódicas. Recomenda-se que ele esteja
em local acessível aos profissionais de manutenção e operadores. Lembrando que este
quadro pode negligenciar certas manutenções periódicas que podem surgir por condições
adversas impostas à máquina, ou seja, este quadro não compreende todas as manutenções
periódicas necessárias que podem ser complementadas a partir da experiência dos
operadores da máquina.
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OPERAÇÃO
ENGATE NO TRATOR
● Regule, usando o macaco, a altura do cambão (carretas de 01 eixo).
● Monte a luva do engate da carreta no trator.
● Insira o pino de engate.
ATENÇÃO:
● Para evitar acidentes, não engate a carreta no trator em terreno inclinado.
● A operação deve ser realizada por pessoal treinado.
● Não desacople a carreta do trator em terrenos inclinados
ENGATE DO HIDRÁULICO
● Monte as mangueiras hidráulicas da carreta em um dos circuitos hidráulicos do trator,
conectando os terminais de engate rápido.
ATENÇÃO:
● Verifique o nível do óleo no hidráulico do trator. O sistema hidráulico da
carreta necessita de 0,66 litro de óleo.
● Verifique a correta conexão das mangueiras nos terminais hidráulicos do
trator.
UTILIZAÇÃO
● Transite em velocidade compatível ao peso que está sendo transportado;
● Evite trafegar em desníveis demasiadamente acentuados;
● Ao fazer manobras com o trator, obedeça o limite de giro da sua carreta.

ATENÇÃO:
● Não trafegar em ruas, avenidas ou rodovias.
● Não transportar pessoas na carreta.
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CARREGAMENTO
● Antes de começar o carregamento, verifique se a tampa traseira está devidamente
travada.
ATENÇÃO:
● A carga deve ser distribuída na carroceria. Cargas concentradas podem
danificar o produto
● Nunca exceda o limite de carga da carreta.
DESCARREGAMENTO
● Ativar a alavanca hidráulica do trator correspondente ao circuito hidráulico do trator
utilizado pela carreta.
ATENÇÃO:
● Ao chegar no fim de curso do cilindro, cesse o acionamento, caso contrário o
sistema hidráulico será danificado.
● Antes de começar o basculamento, certifique-se de que não existe nenhum
obstáculo na traseira da carreta.
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