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 A história da IMASA confunde-se com a história da mecanização agrícola no Brasil. Os 
inúmeros projetos concebidos, desenvolvidos especialmente para as condições da agricultura 
brasileira em muito contribuíram para o aumento da produtividade agrícola. 
 A aquisição de uma Lâmina traseira IMASA, demonstra a sua credibilidade nos produtos 
IMASA garantidos pela experiência, pois desde 1922 atua na concepção de implementos 
voltados à conservação do solo, onde o Plantio Direto já é bandeira definida desde o ano de 
1970.
 A Lâmina traseira IMASA foi projetada para o uso na manutenção de estradas, curvas de 
níveis, terraços, pequenas terraplanagens e aterros, podendo trabalhar em marcha-á-ré.
 As LTI, Disponíveis em, 2000 e 2400, tem seu processo de fabricação voltado para a 
satisfação do cliente IMASA.
 Este manual de operações tem por objetivo orientá-lo quanto a melhor forma de utilização 
e manutenção da sua Lâmina traseira IMASA.
 Você deverá ler atentamente este manual antes de iniciar a operação. Ele contém 
recomendações essenciais que o auxiliarão a obter o máximo de desempenho, ao mesmo tempo 
que lhe garante, ao cumprir as recomendações aqui contidas, que seu implemento terá a maior 
durabilidade, com redução nos custos de manutenção.
 Em caso de dúvidas na operação ou regulagem de sua LTI, a IMASA se coloca à sua 
disposição o serviço de assistência ao cliente, o qual repassará todas as informações 
necessárias para melhor aproveitamento de seu implemento.
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Entrega Técnica - Produtos IMASA

 A IMASA acredita que a responsabilidade para com o cliente não encerra com a venda da 
máquina. 
 Assim, a Entrega Técnica é mais uma etapa do esforço da IMASA no sentido de assegurar 
a plena satisfação do cliente.

                        Nota:
Caro cliente: Exija do revendedor a correta execução da Entrega Técnica.

Ítens a esclarecer / demonstrar na Entrega Técnica:

1- Os termos de garantia da IMASA;
2- Como usar este Manual;
3- Regras de segurança: Conscientizar;
4- Procedimento de engate e desengate do implemento;
5- As formas corretas de transportar o implemento;

Manutenção do implemento:

6- Reaperto de porcas e parafusos, chamando atenção aos pontos críticos;
7- Cuidados especiais com certos componentes;
8- Conservação do implemento  em períodos inativos: importância e procedimentos;.
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Termo de Garantia

           A IMASA garante o equipamento identificado neste manual, obrigando-se a reparar e/ou 
substituir peças e/ou componentes que, em serviço e uso normal, segundo as recomendações 
técnicas, apresentar(em) defeito de fabricação, atendendo as seguintes normas:

 Prazo de Garantia:

- 01(um) ano, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro proprietário.

 Garantia Concedida:

- A solicitação de garantia somente será atendida se entregue à assistência técnica da IMASA a 

seguinte documentação, devidamente preenchida e assinada, quando for o caso: 

- Certificado de entrega técnica;

- Nota fiscal de compra do produto. 

A apresentação destes documentos é imprescindível em cada reivindicação de garantia.

- A garantia será concedida pela IMASA, total ou parcialmente, após análise conclusiva do 

suposto defeito pelo fabricante.

-Serviços de manutenção rotineira, ou seja, regulagens, reapertos, lubrificação, etc., não serão 

tratados como garantia.

- Peças que apresentarem desgastes ou fadiga natural pelo uso não terão cobertura de garantia.

 Casos de Exclusão de Garantia:

-Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do Manual do 

Propietário, com abuso ou sobrecarga de trabalho;

- Quando o defeito for decorrente de acidente;

- Manutenção preventiva/corretiva imperfeita ou incorreta;

- Emprego de peças e/ou componentes não fornecidos pela IMASA;

- Alteração do equipamento ou de qualquer característica do mesmo com relação ao projeto 

original;

- Alteração, destruição ou perda da plaqueta de identificação do produto;

- Preenchimento incorreto ou incompleto do registro de assistência e do certificado de entrega 

técnica, bem como, a não comprovação da propriedade do equipamento através da nota fiscal de 

compra;

- Qualquer defeito apontado pelo comprador ou revendedor decorrente de reparo, substituição 

de peças e/ou componentes ou outro serviço executado por terceiro, sem autorização da 

fabricante;

- Defeitos decorrentes de deslocamentos e/ou fretes.
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APRESENTAÇÃO

 A Lâmina Traseira IMASA abrange uma facilidade de adaptação à diversos tipos de 
tratores, possuindo um sistema de acoplamento de três pontos.
 A finalidade deste manual é orientá-lo nos procedimentos que se fazem necessários 
desde a sua aquisição até procedimentos operacionais de utilização, segurança e manutenção. 
O operador deve ler com atenção todo o manual antes de colocar o equipamento em 
funcionamento e certificar-se das recomendações de segurança. 
 A IMASA junto a Revenda, faz a entrega técnica do equipamento, orienta o consumidor 
sobre, os itens de manutenção, segurança, suas obrigações em eventuais assistências técnicas, 
a rigorosa observância do termo de garantia e a leitura do manual de instruções.
 Qualquer solicitação de assistência técnica sob a garantia, deverá ser feita ao revendedor 
IMASA ao qual foi adquirido o equipamento.
 Reiteramos a necessidade da leitura atenta do certificado de garantia e a observação de 
todos os itens deste manual, pois agindo assim estará aumentando a vida de seu equipamento.
 Os implementos são identificados com número de série, o que permite manter registros 
precisos de eventuais modificações introduzidas nos componentes e nas características 
construtivas.
 O número de série, assim como o modelo do implemento  estão gravados em uma 
plaqueta, fixada na parte lateral esquerda do implemento.
 Na parte lateral da torre do terceiro ponto, está registrado  o código de rastreabilidade, 
permitindo a identificação da data de fabricação do produto.
 O número de série e o código de rastreabilidade, deverão, portanto ser informados em 
qualquer pedido de peças e/ou solicitação de assistência técnica, por isso, ao adquirir seu 
implemento preencha a plaqueta abaixo com as informações indicadas na maquina.
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01

02

03

04

Largura da Lâmina 2,025m

Altura da lâmina 0,452m

 - 400 - 20 - 40 - 20 Ângulo horizontal 0

 - 30 - 15 Ângulo vertical 0    

 ponto ponto3 Sistema de engate 3

Peso 216 Kg

Potência aproximada 60 a 70 cv 60 a 70 cv

Largura da Lâmina 2,025m

Altura da lâmina 0,452m

 - 400 - 20 - 40 - 20 Ângulo horizontal 0

 - 30 - 15 Ângulo vertical 0    

 ponto ponto3 Sistema de engate 3

Peso 216 Kg

Potência aproximada 60 a 70 cv 60 a 70 cv

Largura da Lâmina 2,025m

Altura da lâmina 0,452m

 - 400 - 20 - 40 - 20 Ângulo horizontal 0

 - 30 - 15 Ângulo vertical 0    

 ponto ponto3 Sistema de engate 3

Peso 216 Kg

Potência aproximada 60 a 70 cv 60 a 70 cv

Largura da Lâmina 2,025m

Altura da lâmina 0,452m

 - 400 - 20 - 40 - 20 Ângulo horizontal 0

 - 30 - 15 Ângulo vertical 0    

 ponto ponto3 Sistema de engate 3

Peso 216 Kg

Potência aproximada 60 a 70 cv 60 a 70 cv

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Identificação das partes do implemento

1 - Lâmina 
2 - Reversor de ângulo  horizontal
3 - Alternador de ângulo vertcal
4 - Chassi

Largura da lâmina 2,025m 2,400m

Altura da lâmina 0,452m 0,452m

Ângulo horizontal 0º - 20º - 40º 0º - 20º - 40º

Ângulo vertical 0º - 11º - 22º- 33º 0º - 11º - 22º- 33º

Sistema de engate 3ºponto 3ºponto

Peso 216 Kg 246 Kg

Potência aproximada 60 a 70 cv 70 a 90 cv
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Dimensões
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LTI - 2 2025

LTI - 2,4 2428
551118 5731448 456 50545 100
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 A Lâmina Traseira IMASA trás uma diversidade de adaptação para o trabalho, ao 
apresentar regulagens para modificação de ângulos, tanto em sua vertical quanto horizontal.  
 Leva também a possibilidade de deslocamento horizontal da lâmina, para facilitar trabalhos 
envolvendo muros, cercas árvores e etc.

Demonstração do deslocamento horizontal

2
0° 

4
0°

Demonstração de ângulos horizontais

11
°

2
2
°

3
3
°

Demonstração de ângulos verticais 

Regulagens
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 Para alterar o ângulo horizontal da lâmina, basta retirar o pino (01), movimentar o reversor 
de ângulo horizontal (02) na posição adequada para o trabalho. Engate novamente o pino (03) na 
mesma posição, certifique-se de que o mesmo esteja preso pelo pino quebra-dedo (02)para iniciar 
o trabalho.

 Para alterar o ângulo vertical da lâmina, Aplica-se uma pressão na mola puxando o pino 
(01), movimenta-se o alternador de ângulo vertical (02) na posição adequada ao trabalho, após 
isso alivie a pressão na mola fazendo com que o pino (01) volte a posição inicial, certifique-se de 
que o mesmo irá passar a espessura da chapa ao voltar para sua posição inicial de trabalho.

01

03

02

01

02

Posição 0° Posição 22°

Regulagens
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 Para inverter a posição de trabalho da lâmina, o procedimento é semelhante ao utilizado 
para alterar o ângulo horizontal, mas ao invés de simplesmente alternar entre as regulagens na 
posição que foi entregue, a lamina deve girar 180 graus. Lembrando que poderá usufruir de sua 
regulagem entre ângulos, em ambas as posições.

 Para realizar o deslocamento longitudinal da Lâmina, deve-se afrouxar as porcas de 1" (01) 
do parafuso (02), para que a Lâmina entre em estado de livre movimento, após isso, poderá 
posicioná-la em uma distância fora de seu centro.

01

02

Montagem centrada Montagem deslocada

Regulagens
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1- Ao transportar o implemento não permita pessoas sobre ou próximas a Lâmina e ao trator;
2- Não regule o implemento com o trator em funcionamento;
3- Não permaneça sobre o equipamento durante a sua utilização;
4- Antes de operar ou movimentar qualquer tipo de máquina não ingerir qualquer elemento que 
possa alterar o seu estado normal, como bebidas alcoólicas, estimulantes e assemelhados;
5- Nunca deixe que pessoas não habilitadas operem o implemento nem o trator e não deixe que 
crianças ou curiosos se aproximem do equipamento quando em operação ou durante manobras;
6- Antes de usar o equipamento pela primeira vez, apresente está manual e instrua as 
pessoas que irão operá-lo;
7- Antes de passar por estradas ou porteiras, certifique-se que a largura é suficiente para a 
passagem do implemento;
8- Conduza sempre o trator à uma velocidade compatível com a segurança.

Regras de segurança

0
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 Antes do engate da Lâmina  ao trator, verificar se o mesmo está preparado para operação. 
Se necessário.
 Em um local nivelado engate a plaina no trator procedendo da seguinte forma:
 Engate o braço inferior esquerdo do trator na Lâmina utilizando o pino de engate e contra 
pino.
 Engate o braço superior (3º ponto) na torre da Lâmina.
 Com auxilio da alavanca de regulagem de altura do braço direito do trator, engate-o na 
Lamina utilizando seu respectivo pino e trave-o com o pino buçal que acompanha o implemento .
 Utilize a alavanca de regulagem de altura do braço direito para nivelar horizontalmente a 
posição da  Lâmina.
 Ajuste os estabilizadores dos braços do trator. Sempre com o implemento levantado.

3° Ponto

Lâmina

Braço inferior 

Nivelamento

0
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 Para fazer o transporte da LTI com trator, 
deve-se acionar os braços do hidráulico levantando 
o implemento o máximo possível.
 Durante o transporte verifique perio-
dicamente se os braços do hidráulico não estão 
perdendo altura.

Transporte da máquina com o trator
                                            
              O transporte do implemento com o trator não deve ser realizado em vias públicas e 
estradas. Esta prática deve limitar-se dentro das propriedades e zonas rurais.
             Em superfícies planas, nunca exceda a velocidade de 15 km/h. Em superfícies irregulares 
reduza a velocidade de modo que propicie um transporte seguro.
         Consulte o órgão de trânsito sobre as regras e leis vigentes, que possibilitam ou não o 
transporte do implemento com o trator em vias públicas, evitando contratempos.
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Recomendações gerais para a utilização

- Verifique se a distância ‘‘D’’ entre braços inferiores do hidráulico do trator e os pneus do mesmo 
estão à uma distância segura e igual, conforme figura abaixo;
- Mantenha a LTI sempre centralizado em relação ao trator e nivelado em relação ao solo;
- Parafusos soltos podem ocasionar grandes gastos, portanto verifique o aperto de porcas e 
parafusos periodicamente;
- Para qualquer operação de manutenção, verificação ou ações do gênero, baixe a Lâmina Traseira 
até o solo e desligue o trator;
- Verificar se o trator possui contrapesos dianteiros;
- Escolha uma marcha para a operação da Lâmina que resguarde uma reserva de potência do 
trator;
- A velocidade de trabalho recomendada é entre 4 e 5 Km/h.
- Somente pessoas com conhecimento do funcionamento do trator e da utilização do implemento 
devem operá-los.

D D

0
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 No final de cada trabalho, o equipamento deve ser limpo e vistoriado, verificando se há 
peças quebradas ou gastas, e também verificar se existem pó e sujeiras que possam reter 
umidade e acabar causando ferrugem. Aplica-se uma camada de óleo em todas as superfícies 
que trabalham com contato direto, e sofrem grande atrito ou corrosão. Armazene o implemento em 
um local protegido e longe de animais e crianças para evitar acidentes.

Armazenamento e preservação do implemento

0
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