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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 
da máquina fornecida pela CEMAG. O objetivo do 
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 TANQUE  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 – Chassi

2 – Tanque

3 – Plataforma da bomba

4 – Bomba

5 – Eixo cardan

6 – Içamento

7 – Sistema de eixo

8 – Pneus

9 – Aros
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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 evite 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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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E OPERAÇÃO DO CARDAN

Para realizar manobras de cabeceiras com o cardan ligado e sem
carga, o ângulo máximo permitido é de 35º. Com o cardan

desligado, esse ângulo pode chegar a 80º. Desative a tomada de
força (TdP) nas manobras onde os ângulos forem superior à 35º

Na montagem do conjunto cardan deve-se cuidar para que os
terminais de ambas as extremidades estejam alinhados). A

defasagem dos terminais em 90º provocará vibração e maior
desgaste nas cruzetas, reduzindo a vida útil do conjunto.
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MONTAGEM

MONTAGEM DOS EIXOS NO CHASSI

EIXO TRASEIRO

Posicione os furos do eixo (1 e 2) com os furos do chassi (3 e 4), tornando-os concêntricos.

Então, fixe-o com os pinos (5 e 7) e contrapinos (5 e 7) em seus respectivos furos. Atente-se

de que o pino 5 é maior que o pino 7.
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Posicione os furos do eixo (1) com os furos do chassi (2), tornando-os concêntricos. Então,

fixe-o com os conjuntos de parafuso (3), arruelas lisas (4), arruela de pressão (5) e porca(6).
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EIXO DIANTEIRO

Posicione o tubo do eixo (5) com o furo do chassi (6), tornando-os concêntricos. Então,

encaixe o fixador do eixo (2) de forma que os parafusos (1) passem por seus furos. Finalize a

fixação com o conjunto de arruelas de pressão (3) e porcas (4).
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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

PARA CARRETAS DE 1 EIXO

Posicione o pontos de fixação do feixe de molas (1) nos suportes do chassi (2) e fixe com pino

(3) e contrapino (4). Posicione os grampos (5) e trava dos grampos (10) nos furos da sapata

do eixo (6), fixando-os com a porca (11) e o conjunto de arruela lisa (7), arruela de pressão

(8) e porca (9).
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PARA CARRETAS DE 2 EIXO

Posicione o pontos de fixação do feixe de molas (1) nos suportes do chassi (2) e fixe com pino

(3) e contrapino (4). Posicione os grampos (5) e trava dos grampos (6) nos furos da sapata do

eixo (8), fixando-os com a porca (7) e o conjunto de arruela lisa (9), arruela de pressão (10) e

porca (11).
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MONTAGEM DA 5ª RODA

Posicione o furo do chassi (1) com o furo da 5ª roda (2), tornando-os concêntricos. Então

posicione o pino (3) de forma a encaixar sua cabeça perfeitamente no esbarro (4) e fixe-o

com porca castelo (5) e contrapino (6).

15



MONTAGEM DO IÇAMENTO

Posicione os furos do içamento (1) com os furos do eixo dianteiro (2), tornando-os

concêntricos. Em seguida, fixe-o  com os pinos (3) e contrapinos (4).

Para acoplar a carreta ao trator, posicione a luva de engate (6) na haste de tração do trator e

fixe-os com o pino (5) e a presilha (7).
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Posicione os furos do içamento (1) com os furos do chassi (2), tornando-os concêntricos. Em

seguida, fixe-o com os conjuntos de parafuso (3), arruelas lisas (4), arruela de pressão (5) e

porca (6).

Para acoplar a carreta ao trator, posicione a luva de engate (8) na haste de tração do trator e

fixe-os com o pino (7) e a presilha (9).

17



Posicione os furos do içamento (1) com os furos do chassi (2), tornando-os concêntricos.

Então, fixe-o com pino (3) e contrapinos (4). Em seguida, alinhe o furo do içamento (6) com o

do chassi (7). Haverá uma bucha roscada, então fixe o içamento com o conjunto de parafuso

(8) e arruela lisa (9).

Para acoplar a carreta ao trator, posicione a luva de engate (10) na haste de tração do trator

e fixe-os com o pino (11) e a presilha (11).
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MONTAGEM DA PLATAFORMA DA BOMBA

Posicione os furos das plataformas (2) com os do chassi (1) e fixe as com os conjuntos de

parafuso (3), arruela lisa (4), arruela de pressão (5) e porca (6).
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MONTAGEM DA BOMBA

Alinhe os furos da bomba (1) com os furos da plataforma da bomba (2) e fixe-a com os

conjuntos de parafuso (3), arruelas lisas (4), arruela de pressão (5) e porca (6).
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MONTAGEM DO TANQUE NO CHASSI

Posicione os furos do chassi (1) nos furos do tanque (2). Então, fixe-os com os conjuntos de

parafuso (3), arruelas lisas (4), arruela de pressão (5) e porca (6).

Quando houver kit contra incêndio, no lado direito do chassi, as arruelas lisas que apoiam a

cabeça do parafuso serão substituídas pelos apoios da mangueira (7).
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MONTAGEM DO KIT CONTRA INCÊNDIO

APOIO DA MANGUEIRA SUPERIOR

Alinhe o furo do apoio da mangueira (1) com o furo do gradil (2) e fixe-o com o conjunto de

parafuso (3), arruela lisa (4), arruela de pressão (5) e porca (6).
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PLATAFORMA SUPERIOR

Alinhe os furos da plataforma (1) com os da cantoneira do tanque (2) e fixe-a com os

conjuntos de parafuso (3), arruelas lisas (4), arruela de pressão (5) e porca (6).

23



ESGUICHO MANUAL

Alinhe os furos do bico (1) com os do chassi (2) e fixe-o com os conjuntos de parafuso (3),

arruelas lisas (4), arruela de pressão (5) e porca (6).
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MANGUEIRA NA BOMBA

Coloque a presilha (1) aberta na mangueira (2), encaixe a mangueira (2) na saída ou entrada

da bomba (3) e aperte a presilha (1) para deixar fixa.
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Coloque as presilhas (1) aberta na mangueira (2), encaixe a mangueira (2) na entrada da

bomba (3) e no cotovelo (4) e aperte as presilhas (1). Encaixe o niple (8) no cotovelo (7) e na

saída do tanque (9). Por fim, coloque as presilhas (5) aberta na mangueira (6), encaixe a

mangueira (2) nos dois cotovelos (4 e 7) e aperte a presilha (5).
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CANHÃO, ESGUICHO E GRADE DE PÉ

Posicione o tubo fixo (1) na altura desejada e fixe-o com os ganchos U (2), arruelas lisas (3) e

porca (4). Este item já é enviado montado. Encaixe o canhão (5) no tubo fixo (1). Coloque a

presilha (6) aberta na mangueira (7), encaixe a mangueira (7) na entrada do tubo (1) e aperte

a presilha (6) para deixar fixa.

Coloque a presilha (8) aberta na mangueira (9), encaixe a mangueira (9) na grade de pé (10)

e aperte a presilha (8) para deixar fixa.

Coloque a presilha (11) aberta na mangueira (12), encaixe a mangueira (12) no engate rápido

(13), aperte a presilha (11) para deixar fixa e encaixe o esguicho (14) no engate rápido (13).
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OPERAÇÃO DA BOMBA

1. Encher o tanque

1.1. Direcionar mangueira de sucção (V1) ao reservatório/açude.

1.2. Preencher a mangueira com água, retirar a tampa borboleta, preencher o

reservatório com água e colocar a tampa borboleta novamente.

1.3. Fechar válvula V2

1.4. Direcionar a mangueira do canhão (V3) à boca do tanque.

2. Succionar água do tanque

2.1. Fechar válvula de sucção (V1) e direcionar mangueiras de esguicho (V4) ou

canhão (V3) para a região a ser aguada.

OBS: Ligar TDP com trator parado (240 RPM)

Nunca fazer curvas com o cardan funcionando.
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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.

● Confira mensalmente o aperto dos parafusos das rodas, eixos e quaisquer outras

peças que forem parafusadas;

● Engraxe semanalmente as articulações e a mesa de giro (no caso das carretas de dois

eixos).

ATENÇÃO:

● Verifique semanalmente a situação do pino de engate, substituindo-o em caso

de desgaste;

● Verifique semanalmente o estado do eixo de engate e sua trava,

substituindo-o em caso de desgaste;

● Verifique semanalmente o estado dos contrapinos, substituindo-os em caso

de desgaste.
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OPERAÇÃO

ENGATE DO TRATOR:

● Regule a altura do cambão (no caso das carretas 1 eixo, usando o macaco);

● Engate a luva do engate da carreta no trator;

● Insira o pino de engate.

ATENÇÃO:

● Para evitar acidentes, não engatar a carreta no trator em terreno inclinado;

● Operação a ser feita por pessoal treinado;

● Não desacoplar a carreta do trator em terrenos inclinados.

EIXO CARDAN:

● Alinhar as cruzetas ao acoplar macho com a fêmea;

● Cortar a barra do macho e o tubo da fêmea de forma a obter o transpasse necessário

sem que o tubo ou a barra encoste nas cruzetas;

● Utilizar rotação de 540 rpm na TDP;

UTILIZAÇÃO:

● Transitar 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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