
VARREDOR DE PUXAR

CAPACIDADE DE 700Lt E 112CM DE LARGURA

Modelo No.

45-0456

MANUAL DO 

IMPRESSO NO BRASIL ™

PROPRIETÁRIO

ATENÇÃO:
Leia Cuidadosamente

os procedimentos e
instruções para a
operação segura

da máquina

SmartLink System

?Segurança
?Montagem
?Funcionamento
?Manutenção
?Peças
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Lembre-se, qualquer equipamento de potência pode causar lesões se operado inapropriadamente ou se o usuário não 
entender como operar o equipamento. Sempre tenha cuidado quando operar um equipamento de potência.

PROCURE POR ESTE SÍMBOLO PARA 
ESCLARECER IMPORTATNTES 
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA. 
SIGNIFICA – ATENÇÃO! FIQUE ALERTA! 
SUA SEGURANÇA ESTÁ ENVOLVIDA. 

CUIDADO: OS BREQUES E A 
ESTABILIDADE DO VEÍCULO PODEM SER 
AFETADOS COM A ADIÇÃO DE QUALQUER 
ACESSÓRIO. ATENÇÃO ÀS MUDANÇAS DE 
CONDIÇÕES EM DECLIVES

?Leia o manual do proprietário do veículo e do varredor e saiba como operar seu veículo e varredor antes de usar este 
acessório. Sempre instrua outros usuários antes que eles operem o varredor.
?Não permita que crianças operem o varredor.
?Não permita que ninguém ande no varredor.
?Opere o varredor em velocidade reduzida em terrenos acidentados, perto de valas e ladeiras para prevenir a perda de 
controle.
?Os breques e a estabilidade do veículo podem ser afetados com a adição deste varredor. Não encha o varredor em 
sua capacidade máxima sem checar a capacidade de reboque do veículo para puxar e para o varredor adicionado. Fique 
longe de declives íngremes.
?Não exceda 6 m.h.p. dirigir muito rápido pode causar danos às rodas e rolamentos do varredor.
?Não segure no cabo de esvaziamento enquanto o trator estiver em movimento.
?Nunca fixe o cabo de esvaziamento ao trator ou qualquer parte do seu corpo. Sempre mantenha-o seguro na bolsa da 
tremonha enquanto o trator estiver em movimento. Se alguma peça do cabo de esvaziamento for danificada, pare o uso 
do varredor e troque a peça danificada.
?Pare e inspecione o veículo e varredor se algum dano for causado depois de bater em algum objeto. Repare qualquer 
dano antes de continuar a operação.
?Mantenha o varredor longe do fogo. O calor excessivo pode danificar as escovas e a bolsa da tremonha e pode fazer 
com que a bolsa e seu conteúdo peguem fogo.
?Antes de armazenar o varredor, sempre esvazie a bolsa da tremonha para evitar combustão espontânea.
?Siga as instruções de manutenção e lubrificação como descritas na seção de manutenção deste manual.
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. 
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Peças mostradas em tamanho real

Figura 1

17

425
Ferramentas necessárias
(2) Chaves de boca 1/2"
(2) Chaves de boca 7/16"
(1) Alicate
(1) Martelo

Instale um parafuso sextavado 5/16-18 x 2-3/4” 
(17) e uma contra porca 5/16” (25) em cada canal 
de braço da bolsa.
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Figura 2
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Deslize os canais de braço da bolsa (4) para dentro 
da caixa do varredor como mostra a figura 2. 
Prenda-os à caixa do varredor usando um parafuso 
sextavado 5/16-18 x 2-1/2” (15) e uma porca nylock 
5/16”(21). Aperte o parafuso até que fique justo. Não 
aperte demais.

Prenda cada canal do braço de bolsa às laterais da 
caixa do varredor com uma porca plástica de asas 
(31) instalada no parafuso montado no passo 1. veja 
figura 3.
Insira um retentor da haste do eixo (30) para baixo 
dentro da extremidade de cada canal de braço da 
bolsa. Veja figura 3.
Instale uma mola de compressão (32) no fundo de 
cada retentor da haste do eixo para segura-los aos 
canais de braço a bolsa. 

Fixe a barra de acoplamento (14) ao varredor 
prendendo o suporte da barra (8) acima e abaixo 
dela usando três parafusos sextavados 5/16”x 2-
1/2”(15)e porcas nylock 5/16” (21). Veja figura 4

Prenda a barra de acoplamento na posição, 
inserindo um pino de engate 3/8”x 3”(20) no orifício 
central e prenda-o com um grampo 3/32”(19). Veja 
figura 5.

Fixe o suporte de engate (12) e o suporte de engate 
reto (13) à barra de acoplamento usando dois 
parafusos sextavados 5/16”x 2-1/2”(15)e porcas 
nylock 5/16” (21). Veja figura 6.
Monte o pino do engate 3/8”x 3”(35) e dois 
espaçadores (22) aos suporets de engate. Prenda-os 
no lugar com um grampo 3/32”(18). Veja figura 6.
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Figura 8

Figura 7
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11. 

12. 

13. 

Atenção:

14. 

 
Nota:
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Figura 9

Figura 10
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16. 

17. 

Deslize o tubo da armação da bolsa (1) através da 
aba frontal no fundo da bolsa. Veja figura 7.
Deslize os dois tubos inferiores da tremonha (10) 
para dentro das abas na parte frontal da bolsa da 
tremonha como mostra a figura 7

Instale o tubo traseiro da tremonha (11) nas 
extremidades dos tubos inferiores da tremonha (10) 
assegurando que os orifícios no tubo traseiro fiquem 
voltados para cima como mostra a figura 8.
Prenda o tubo traseiro (11) aos tubos inferiores (10) 
com dois parafusos cabeça-curva 1/4”x 1”(26) e 
porcas nylock 1/4” (24). Veja figura 8.

Bolsa da tremonha (3) não mostrada para 
melhor clareza

Deslize as abas frontais da bolsa da tremonha para 
cima na frente dos tubos inferiores da tremonha 
.Prenda o tubo da armação da bolsa aos tubos 
inferiores da tremonha usando dois pinos de manilha 
(28) e grampos (19) Veja figura 9.

Assegure que as abas frontais da bolsa da 
tremonha estejam posicionadas acima dos pinos 
de manilha

Feche os lados da bolsa com o fundo dela nos 
cantos frontais

Instale o tubo traseiro da tremonha (11) nos dois 
tubos superiores (6). Veja figura 10.
Prenda os tubos superiores (6) ao tubo traseiro (11) 
usando dois parafusos cabeça-curva 1/4”x 1” (26) e 
porcas nylock 1/4”(24). Os parafusos devem ficar 
voltados para cima como mostra a figura 10
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Figura 12
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19. 

Figura 13
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21. 

22. 

23. 

24. 

Figura 11

20. Deslize os tubos montados para baixo através das 
abas nas laterais da bolsa da tremonha (3) como 
mostra a figura 11

Prenda a parte superior e inferior dos tubos da 
tremonha juntos usando dois parafusos sextavados 
5/16”x ¾”(17) no interior e duas porcas nylock 
5/16”(21) no exterior. Veja figura 13.

Deslize os tubos montados para trás e para cima 
embaixo da tela como mostra a figura 12

Instale dois grampos (27) na parte traseira do tubo 
da tremonha. Abra as extremidades dos grampos e 
fixe ao redor do tubo.
Deslize o clipe do cabo de esvaziamento (33) no 
cabo de esvaziamento.
Fixe o tubo de esvaziamento à traseira do tubo da 
tremonha usando uma abraçadeira em U (34) 
colocada entre os grampos, um parafuso sextavado 
1/4”x 1-1/2”(16) e uma porca nylock 1/4” (24). Veja 
figura 14.
Gire o tubo de esvaziamento fazendo com que sua 
extremidade descanse no chão atrás da bolsa e dê 
suporte à traseira da bolsa na posição vertical.
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Figura 17

Figura 18

Figura 15

28. 

29. 

30. 

31. 

Sugestão: 
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Nota: 

Figura 16
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Insira a haste do suporte da tremonha (7) dentro do 
orifício abaixo do parafuso cabeça curva (26) em 
cada tubo superior da tremonha. Flexione e insira a 
haste dentro do orifício na parte de baixo dos tubos 
traseiros como mostra a figura 15

As hastes do suporte da tremonha se flexionarão 
aproximadamente tanto quanto mostra a figura 15 
quando elas são montadas

Deslize o grip do cabo (29) na extremidade do tubo 
do cabo (9) como mostra a figura 17.
Fixe o tubo do cabo (9) ao tubo de esvaziamento (5) 
e prenda no lugar com um parafuso cabeça curva 
1/4”x 1”(26) e uma porca nylock 1/4”(24). Veja figura 
17.
Prenda o clipe do cabo de esvaziamento (33) na 
haste do eixo

Deslize a haste do eixo (2) através da aba na tela da 
bolsa primeiiramente e então através do orifício em 
cada tubo superior da tremonha. Veja figura 16. 
Martele uma porca de fixação (23) em cada 
extremidade da haste do eixo. Veja figura 16.

Coloque a bolsa na sua lateral em uma 
superfície dura para fazer com que a 
instalação das porcas de fixação seja mais 
fácil

Fixe a bolsa da tremonha ao varredor, deslize a 
haste do eixo dentro dos retentores da haste do eixo 
nas extremidades dos canais do braço da bolsa. Os 
canais vão dentro dos tubos da bolsa. Veja figura 18

Se necessário, temporariamente solte as 
porcas plásticas de asas (31) para que os 
canais encaixem dentro da bolsa
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Fixando o engate do varredor ao trator

1. 

2. 

3. 

NÍVEL APROXIMADO
(15 a 20CM DO SOLO)

ALTURA DA ESCOVA AJUSTADA
APROX. NA METADE

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS
As rodas escorregam quando

Figura 19 Figura 20

4. 

Importante:

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
 Marque as datas quando você

fizer uma manutenção completa

Procurar por parafusos soltos X 
Procurar por peças gastas/danificadas X   X 
Lubrif. rolamentos do eixo das escovas X  
Lubrificar rolamentos das rodas X  
Limpar o varredor   X   X
Limpar/Lubrificar correntes e catracas   X
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Datas das Manutenções

RESPONSABILIDADE DOS CLIENTES
Leia e siga o programa de manutenção e os procedimentos listados na seção de manutenção.

MANUTENÇÃO

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
1. 
2. 

3. 

4. 

LIMPEZA
1. 
2. 

3. 

Coloque o trator e o varredor em uma superfície 
plana.
Posicione o cabo de ajuste da altura do varredor 
aproximadamente no meio de sua extensão de 
ajuste. 
Fixe o engate do trator ao engate do varredor, 
ajustando os suportes do engate dependendo da 
altura da barra de acoplamento do seu trator como 
mostrado nos diagramas  na figura 20 (GRUPO A, 
GRUPO B e GRUPO C).

Arrume os espaçadores em uma das três 
combinações possíveis como mostrado abaixo nos 
diagramas na figura 20, GRUPO A, GRUPO B e 
GRUPO C

Para obter o melhor desempenho do seu 
varredor, arrume os espaçadores fazendo 
com que a bolsa do varredor esteja 

Veículos GRUPO “B”  Veículos GRUPO “A”  
com engates

tendo de 28 a 33cm 
de altura livre do chão

Veículos GRUPO “C”  
com engates

tendo de 23 a 28cm 
de altura livre do chão

com engates
tendo de 18 a 23cm 

de altura livre do chão

Limpe o varredor a cada uso.
Inspecione por peças gastas e danificadas, como 
escovas e rodas.
Lubrifique o rolamento do eixo das escovas duas 
vezes com poucas gotas de um óleo leve (fino).
A cada dois anos remova as rodas e limpe as rodas 
dentadas e engrenagens encontradas na caixa da 
rodas. Depois de limpar, lubrifique com uma demão

 uniforme de graxa leve. Remova a roda, retire a 
calota do eixo com uma chave de fenda e remova a 
porca e arruela.

Limpe o varredor com uma escova ou pano macio.
Limpe a bolsa do varredor com uma escova ou 
vassoura.
Remova qualquer material; que esteja enrolado nas 
escovas ou extremidades do eixo de transmissão 
das escovas.

varrem
1. Escovas posicionadas muito 
para baixo.
2. Escovas estão emperradas.
3. Rodas estão emperradas.

1. Ajuste até que as escovas estejam 1/2” para baixo dentro da 
grama.
2. Pare o varredor e remova a obstrução.
3. Remova uma roda de cada vez para procurar pela obstrução 
ou refira-se à Seção de Manutenção e Ajustes.
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OPERAÇÃO / FUNCIONAMENTO
(varredor mostrado na posição de esvaziamento)

CABO DE
ESVAZIAMENTO

MAÇANETA DE AJUSTE DE ALTURA

CANAIS DO BRAÇO
DA BOLSA

PUXADOR

HASTE DO EIXO

BARRA DE

TUBO DE COMPENSAÇÃO
DA BARRA DE
ACOPLAMENTO

COMO USAR SEU VARREDOR

Ajuste da altura da vassoura

Esvaziamento do varredor
 

Compensação da barra de acoplamento

CUIDADO: Velocidade máxima 10km/hr  
Dirigir muito rápido pode causar danos ao
varredor (rodas, rolamentos, etc.).

Velocidade do varredor
 

ACOPLAMENTO

CABO DE ESVAZIAMENTO Permite o esvaziamento da bolsa da tremonha do banco do motorista
CANAIS DO BRAÇO DA BOLSA Conecta a bolsa da tremonha à caixa do varredor.
HASTE DO EIXO Permite que a bolsa da tremonha incline-se para frente para despejar o material.
MAÇANETA / PUXADOR Prende o cabo de ajuste da altura no orifício do ajuste da altura.
BARRA DE ACOPLAMENTO Conecta o varredor ao veículo de reboque. Ajusta-se a várias alturas de engates de 
tratores.
TUBO DE COMPENSAÇÃO DA BARRA DE ACOPLAMENTO Permite que a barra de acoplamento fique 
equiparada ao trator.

Para ajustar a altura das escovas para um melhor 
funcionamento, solte o puxador de ajuste e levante a 
alavanca de ajuste da altura para levantar a escova, ou 
empurre para baixo na alavanca para baixar a escova. 
Veja figura acima. O melhor ajuste é quando a posição da 
escova é de 1/2”para baixo dentro da grama. Sempre corte 
a grama para uma altura uniforme antes de varrer.

A barra de acoplamento pode ser fixada no conjunto 
de orifícios ao centro, do lado esquerdo e lado direito 
do tubo de compensação da barra de acoplamento.

Não exceder 10km/hr. Tente iniciar em uma 
velocidade de 5km/hr (terceira marcha na maioria 
dos tratores). Ajuste a velocidade de acordo com as 
condições para atingir melhores resultados.

Seu varredor pode ser esvaziado sem que você 
desça do trator. Solte a alavanca de esvaziamento 
da haste do eixo e empurre para frente para esvaziar 
a tremonha. Sempre esvazie a tremonha depois de 
cada uso.

CUIDADO: Mantenha o varredor longe do 
fogo. O calor excessivo pode danificar as 
escovas e a bolsa da tremonha e pode fazer 
com que a bolsa e seu conteúdo peguem fogo.
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TROCA DE ESCOVAS

Nota: Troque as vassouras, uma de cada vez
1. 
2. 

3. 

4. 

MANUTENÇÃO E AJUSTES

MANUTENÇÃO DAS ENGRENAGENS

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ARMAZENAGEM

1. 

2. 

 3. 

4. 

5. 

PARAFUSO SEXTAVADO

ARRUELA

CALOTA DO EIXO

ARRUELA DE METAL

ANEL DE PRESSÃO

PINO

DIREÇÃO

ENGRENAGEM

DA CATRACA

Figura 21

FIGURA 22

ANTES DE GUARDAR SEU VARREDOR, 
sempre esvazie a bolsa da tremonha para 
evitar combustão espontânea

Limpe o varredor e a bolsa da tremonha 
completamente para prevenir ferrugem e proliferação 
de fungos.
Para dobrar a bolsa da tremonha para 
armazenagem, remova as duas hastes do suporte da 
parte traseira da tremonha.

Remova o pino do engate (20) do orifício central, 
dobre a barra de acoplamento para a direita ou 
esquerda e então recoloque o pino do engate (20). 
Refira-se a figura 5 na página 4.  
Remova as porcas plásticas de asas (31) do canal 
do braço da bolsa. Dobre os canais do braço da 
bolsa para dentro da caixa do varredor e recoloque 
as porcas plásticas de asas (31). Refira-se a figura 3 
na página 4.
Armazene em uma área seca.

Remova a bolsa da tremonha do varredor.
Solte os parafusos sextavados e porcas dos dois 
retentores das escovas individuais que seguram uma 
escova aos retentores de escovas duplas. NÃO 
SOLTE ou remova parafusos que prendem 
retentores de escovas duplas ao eixo de transmissão 
das escovas.
Deslize a escova para fora dos retentores, notando 
em qual lado da escova as cerdas estão 
sobrepostas.
Instale a escova nova, assegurando que as cerdas 
se sobreponham do mesmo lado da escova como 
antes.

ROTAÇÃO

CERDAS

SOBREPOSTAS

CERDAS

SOBREPOSTAS

RETENTORES

INDIVIDUAIS

DAS VASSOURAS

RETENTORES DE ESCOVAS DUPLAS

TRANSMISSÃO

DAS ESCOVAS

DAS ESCOVAS

EIXO DE

ROTAÇÃO

DAS ESCOVAS

E LIGUETAS
IMPORTANTE: NÃO remova ambas as rodas ao 
mesmo tempo para evitar que se misture as peças (A 
catraca das rodas do lado direito e esquerdo não são 
intercambiáveis). Anote a posição das arruelas e anéis 
de pressão durante a montagem.

Remova a roda tirando a calota do eixo e removendo 
o parafuso sextavado e porca.
Remova o anel retentor e a arruela que seguram a 
roda dentada no eixo de transmissão.
Remova a roda dentada, segurando qualquer arruela 
ou outra ferragem na mesma posição em que foram 
removidas do eixo.
Para remontar, deslize as rodas, arruelas e anéis 
retentores de volta no eixo de transmissão na 
mesma ordem que você os removeu.
Engraxe levemente ambos os eixos e encha a 
catraca da roda dentada co graxa.
Engraxe levemente o eixo e então remonte a roda. 
As escovas devem girar somente na rotação para 
frente das rodas. Se as escovas girarem para frente 
e para trás, o pino de direção está emperrando a 
engrenagem da catraca. Desmonte para limpar e 
lubrificar o pino de direção e engrenagem da catraca.
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO
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reF QTY Par T no DesCrIPTIon

 1 1 42020 Bag Frame Tube

 2 1 41041 Pivot Rod

 3 1 40890 Hopper Bag

 4 2 26414 Bag Arm Channel

 5 1 40989 Dump Tube

 6 2 40892 Upper Hopper Tube

 7 2 43938 Hopper Support Rod

 8 2 26408 Drawbar Bracket

 9 1 40894 Handle Tube

 10 2 40897 Lower Hopper Tube

 11 2 40893 Rear Hopper Tube

 12 1 23014 Hitch Bracket

 13 1 24192 Straight Hitch Bracket

 14 1 26413 Drawbar

 15 7 44292 Hex Bolt, 5/16-18 x 2-1/2"

 16 1 43648 Hex Bolt, 1/4-20 x 1-1/2"

 17 4 43182 Hex Bolt, 5/16-18 x 3/4"

 18 1 43343 Hair Cotter Pin, 3/32 x 2-5/16"

 19 3 43055 Hair Pin, 3/32 x 1.8"

 20 1 47623 Hitch Pin, 3/8 x 3"

 21 9 47810 Nylock Nut, 5/16-18

 22 2 23368 Spacer, .76 x 1 x .76"

 23 2 44917 Palnut, 3/8"

 24 18 47189 Nylock Nut, 1/4"

 25 2 712-3046 Jam Nut, 5/16-18

 26 5 43978 Curved Head Bolt, 1/4-20 x 1"

 27 2 43093 Cotter Pin, 1/8" x 1-1/2"

 28 2 48365 Clevis Pin, 1/4 x 1.11"

 29 1 7071 Handle Grip 3/4"

 30 2 26484 Pivot Rod Retainer

 31 2 712-0421 Plastic Wing Nut, 5/16"

 32 2 41036 Compression Spring

reF QTY Par T no DesCrIPTIon

 33 1 41013 Dump Handle Clip

 34 1 23878 U-Clamp

 35 1 23353 Hitch Pin, 3/8 x 3"

 36 1 68167 Sweeper Housing

 37 1 66240 Height Adjustment Tube

 38 1 40891 Height Adjustment Knob

 39 2 26538 Step Spacer, .41 x .75"

 40 2 41035 Dust Cover

 41 2 42093 Washer, .59 x .75 x .025"

 42 4 48840 Screw, 1/4-20 x 1/2"

 43 2 41012 Bushing

 44 1 40722 42" Brush Shaft

 45 4 44007 Shim Washer

 46 2 47046 Dowel Pin, 1/4 x 3/4"

 47 1 48652 Pinion Gear (RH)

 48 1 48651 Pinion Gear (LH)

 49 2 42094 Retaining Ring

 50 2 44008 Washer, .78 x 1.125 x .025

 51 2 141 Washer, .378 x 1.25 x .061

 52 2 41017 Hub Cap

 53 2 44961 Hex Bolt, 3/8-24 x 3-1/4"

 54 2 1038 Nylock Jam Nut, 3/8"

 55 2 40987 Wheel

 56 4 43661 Hex Bolt, 1/4-20 x 1"

 57 8 43012 Hex Bolt, 1/4-20 x 3/4"

 58 4 46780 42" Sweeper Brush

 59 4 23580 Brush Retainer (Double)

 60 8 23581 Brush Retainer (Single)

 61
 62

2
4

1540-31
45088

Washer, .78 x 1.25 x .062
Wheel Bearing

1 42016 Owners Manual

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
VARREDOR SAMRTLINK 45-0456



© 2009 Agri-Fab, Inc.

This document (or manual) is protected under the U.S. Copyright Laws and the copyright laws of foreign countries, 
pursuant to the Universal Copyright Convention and the Berne convention.  No part of this document may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, or by any 
informationstorageorretrievalsystem,withouttheexpresswrittenpermissionofAgri-Fab,Inc. Unauthorizedusesand/or
reproductionsofthismanualwillsubjectsuchunauthorizedusertocivilandcriminalpenaltiesasprovidedbytheUnited
States Copyright Laws.

REPAIR PARTS
Agri-Fab, Inc.

303 West Raymond
Sullivan, IL. 61951

217-728-8388
www.agri-fab.com

www.forthjardim.com.bro caminho mais rápido para um jardim mais bonito


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

