MANUAL DO PROPRIETÁRIO

RHI - 1500 - 1800
Prezado Cliente
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 Roçadeira Hidráulica 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.
Equipamento projetado para o processo de roçagem dos mais variados tipos de
vegetação, com ampla regulagem de altura para adequar-se da melhor forma as necessidades
estipuladas.
A RHI está disponível nas versões de 1500 e 1800 mm de largura de corte, equipada com
facas reversíveis, caixa de transmissão com giro livre e cardan com embreagem, que garante
maior vida útil e segurança durante sua utilização, aliada a estrutura robusta, característica dos
produtos IMASA.
Este manual de operações tem por objetivo orientá-lo quanto a melhor forma de utilização e manutenção de sua Roçadeira Hidráulica 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 sua máquina terá uma
maior durabilidade, com redução nos custos e manutenção.
Em caso de dúvidas na operação ou regulagem de sua RHI, a IMASA coloca à sua
disposição o Serviço de Assistência ao Cliente, o qual repassará todas as informações
necessárias para o melhor aproveitamento de seu implemento.

Comercial
Telefone .................................(55) 3332 - 1000
Fax .........................................(55) 3331 - 1333
Endereço ................................Av. 21 de Abril, nº 775
E-mail: vendas@imasa.com.br
Site: www.imasa.com.br
Assistência Técnica
Telefone...................................(55) 3332 - 3333
Fax ..........................................(55) 3332 - 1600
Endereço ................................Av. 21 de Abril, nº 775
E-mail: assistencia@imasa.com.br

Ijuí - Rio Grande do Sul - Brasil
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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 da máquina;
5- As formas corretas de transportar a máquina;
Manutenção da máquina:
6- Reaperto de porcas e parafusos, chamando atenção aos pontos críticos;
7- Cuidados especiais com certos componentes;
8- Conservação da máquina 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.
- Substituição de peças consideradas de manutenção normal, tais como parafusos fusíveis,
navalha ou assemelhados, 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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Generalidades:
- As peças e/ou componentes utilizados para reparo e/ou substituição serão fornecidos pela
IMASA;
- Peças substituidas pela garantia serão de propriedade da IMASA;
- A garantia de peças e/ou componentes completos extingue-se com o prazo de garantia do
equipamento;
- A substituição de componentes completos só será realizada caso o defeito não possa ser sanado
pela substituição de peça(s) que o compõe;
- Atrasos eventuais na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário à indenização e
nem à extensão do prazo de garantia;
- Em caso de vencimento do prazo de garantia a assistência técnica, as peças e/ou componentes
para reposição serão cobrados ao preço normal;
- As alterações em modelos, peças, componentes e preços poderão ser efetuados pelo fabricante
sem prévio aviso;
- A IMASA não assume, em equipamento já comercializado, a obrigação de implementar
atualizações posteriormente introduzidas em equipamentos mais atuais do mesmo modelo;
- A IMASA reserva-se o direito de evoluir e aperfeiçoar os equipamentos de sua fabricação a
qualquer momento, independente de prévia comunicação.
Importante:
Se o produto apresentar defeito durante o período de garantia, entre em contato
exclusivamente com o fabricante ou revendedor autorizado.
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Apresentação da máquina
A Roçadeira Hidráulica IMASA - RHI foi projetada para o processo de roçagem dos
mais variados tipos de vegetação, com ampla regulagem de altura para adequar-se da melhor
forma as necessidades estipuladas.
Os implementos são identificadas 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 chassi.
No chassi da máquina, na parte frontal esquerda, encontra-se o código de
rastreabilidade da sua Roçadeira Hidráulica Imasa, que permite 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 sua
Roçadeira Hidráulica IMASA, preencha a plaqueta abaixo com as informações indicadas na
máquina.

Anote aqui o código de rastrabilidade da
sua máquina
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Identificação das Partes da Máquina
A) Vista frontal
05
10
04

09

06

01

B) Vista posterior

02

07

08

03

01 - Chassi
02 - Caixa de Transmissão
03 - Lâminas de corte
04 - Torre de engate
05 - Barra ligação chassi/torre
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06 - Regulador de altura lateral
07 - Roda reguladora de altura traseira
08 - Protetores traseiros
09 - Protetor dianteiro
10 - Proteção engate cardan
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Específicações Técnicas

Especificações Técnicas
Largura
Comprimento
Altura
Altura de corte
Largura de corte
Peso
Potência mín. requerida
Tomada de potência entrada/saída
Sistema de engate
Categoria do trator
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RHI - 1500
RHI - 1800
1761 mm
2060 mm
2246 mm
2546 mm
1096 mm
1096 mm
30 à 180 mm
30 à 180 mm
1500 mm
1800 mm
360 Kg
450 Kg
40 Cv/29,8 Kw 50 Cv/37,3 Kw
540/1030 rpm 540/1030 rpm
3º Ponto
3º Ponto
Cat. II
Cat. II
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410

1096

654

Dimensões RHI 1500 em mm

1500

784
1761

2246
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410

1096

654

Dimensões RHI 1800 em mm

1800

784
2060

2546
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Regras de segurança

1 - Ao acoplar o implemento ao trator, sempre trave os pinos de engate com os pinos-trava;
2 - Nunca ligue ou desligue o trator com a TDP ligada;
3 - Somente acople o cardan quando a TDP estiver desligada;
4 - Confira o comprimento do cardan antes de acopla-lo;
5 - Não ligar a TDP do trator enquanto o implemento não estiver na posição de trabalho;
6 - Antes de usar o equipamento pela primeira vez, apresente este 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 da máquina;
8 - Nunca opere sem que as proteções estejam montadas.
9 - Não permita pessoas ao redor ou sobre o implemento durante sua utilização, pois há o risco de
lançar objetos.
10 - Não regule o implemento com o trator em funcionamento;
11 - Ao desligar a TDP para nova regulagem ou transporte, aguarde alguns segundos para as
lâminas pararem de girar, pois a caixa de transmissão possui sistema de giro livre.
12 - Ao transportar o implemento não permita pessoas sobre ou próximas a roçadeira e ao trator;
13 - 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;
14 - Nunca deixe que pessoas não habilitadas operem o trator e não deixe que crianças ou
curiosos se aproximem do equipamento quando em operação ou durante manobras;
15 - Conduza sempre o trator à uma velocidade compatível com a segurança.
16 - Não ultrapassar 540 RPM na TDP do trator.
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Preparação da máquina
Reaperto geral
Antes de colocar a roçadeira em ação, faça um reaperto geral nas porcas e parafusos.
Verifique pinos e presilhas para evitar possíveis perdas durante a utilização.
Após um dia de trabalho examine o equipamento e se necessário faça novo reaperto.

2

Acoplamento da máquina ao trator
- Desloque ou retire a barra de tração do trator antes de
acoplar a Roçadeira Hidráulica Imasa ao trator.
- Engate os braços hidráulicos do trator em uma das 3
opções da torre, conforme ficar mais condizente com a
altura dos braços, passe os pinos (1) e trave com pinos
quebra-dedo. Para o 3º ponto, engate o tirante no
articulador (2), passe o pino e o trave como na instrução
anterior.

1

- Ajuste os braços hidráulicos do trator para
ter uma folga de no máximo 5 cm para que
não batam nos pneus do trator.
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Preparação da máquina
- Para montar o cardan, levante o implemento até que a caixa de transmissão fique na altura da
tomada de potência do trator.
- Coloque uma metade do cardan do lado da caixa de transmissão do RHI e a outra do lado da
TDP do trator, como se estivessem montados, um lado do outro para verificar o comprimento.
- Os dois tubos do cardan devem ter uma folga
nessa posição de 25 mm de cada lado. Se os
tubos estiverem maiores, corte os dois tubos
no mesmo comprimento. Após, tire as rebarbas e lubrifique-os para montar.
- Corte somente o necessário, em ambos
os lados, para que os tubos tenham um
transpasse mínimo de 2/3 do comprimento
do cardan completamente fechado, para
que garanta a transmissão da rotação com
segurança.

- Verifique o alinhamento correto ao montar o
cardan.

- O ângulo do cardan nunca deve passar de
30º tanto para cima quanto para baixo
enquanto estiver em funcionamento.

- Ao fixar acoplar o cardan à tomada de potência do trator, fixe a corrente (1) em algum ponto
fixo do trator para que o protetor do cardan (2) fique estático (não gire).

1

2
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Preparação da máquina
Acoplamento deslocado da Roçadeira
A Roçadeira Hidráulica Imasa tem a possibilidade de ser montada com um deslocamento lateral de 365 mm para se adequar às mais variadas necessidades do campo, como
por exemplo o trabalho sob copas de árvores e no caso de culturas como café e fruticultura.
Para seu deslocamento é necessário montar a torre (1) nos dois suportes deslocados
do chassi (2), e montar a barra de ligação (3) na segunda posição no chassi, que é específico
para essa operação. Após, os processos de engate ao trator seguem da mesma forma que
anteriormente foi explicada.

2ª Posição

1

1ª Posição

3

2

Regulagem da altura de corte
A Roçadeira Hidráulica Imasa oferece uma amplitude de regulagem de 150 mm,
deixando a vegetação com uma altura mínima de 30 mm em relação ao solo e máxima de 180
mm.
Para regular a sua roçadeira, com ela engatada ao trator, afrouxe as porcas (1) e
movimente o regulador lateral (2) até a altura desejada, e aperte-as novamente. Após, retire os
parafusos (3) da roda traseira (4), e posicione-a no furo em que ela toque no chão, com a
roçadeira nivelada, então coloque os parafusos novamente e fixe-a nesta posição.

04
02

03

01
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Preparação da máquina
Caixa de Transmissão
A Roçadeira Hidráulica Imasa possui uma caixa de transmissão direta de relação
multiplicadora de 1:1,93, com giro livre, banhada a óleo, o qual é recomendado ser substituído
após as primeiras 50 horas de trabalho. Durante as próximas 500 horas deve-se apenas
completá-lo até o nível, para assim quando fechar este ciclo, ser substituído novamente, e
assim sucessivamente.
O óleo recomendado é o SAE 90 API GL-5, e deve ser verificado se está no nível
diariamente. O nível é indicado pela marcação no respiro (1). A caixa de transmissão tem
capacidade de 1,5 L de óleo.
1
Indicação do Nível

Embreagem
Para a maior vida útil e segurança durante a utilização da sua Roçadeira RHI, todas
saem de fábrica com cardan com embragem, que possibilita a absorção de possíveis impactos
e sobrecargas que podem danificar seu implemento.
As estrias da embreagem (1) são encaixadas nas estrias do eixo da caixa (2) até que
possa ser passado os parafusos (3) e assim fixar a embreagem à caixa.
As porcas (4) regulam a pressão que as molas (5) fazem nos discos (6). Todas devem
estar com uma mesma distância ‘‘D’’ igual a 25 mm.
6
‘‘D’’

4
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Nivelamento
O nivelamento da máquina deverá ser feito na lavoura.
Para fazer o nivelamento deve-se acionar os braços hidráulicos do trator, até a máquina
ficar paralela ao solo, com a roda traseira (1) encostada no chão. Caso necessário regule
novamente os limitadores deslizantes laterais (2), para encostarem no chão com a roçadeira
nivelada, após deixe os braços do hidráulico com folga, para que a altura da roçadeira seja
regulada somente pela roda e os reguladores laterais.
04

Regule o fuso (3) de modo que o engate
articulado da torre (4) fique com folga
para trabalhar e fazer a máquina
contornar da melhor forma possível os
relevos do solo.

03

02
01

Transporte da máquina com o trator
O transporte da máquina 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 da máquina com o trator em vias públicas, evitando
contratempos.
Para fazer o transporte da RHI com trator, deve-se acionar os
braços do hidráulico levantando o implemento o máximo possível.
Durante o transporte verifique periodicamente se os braços do
hidráulico não estão perdendo altura.
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Recomendações gerais para a utilização
Rotação da tomada de potência
A operação com a Roçadeira RHI deve ser feita à uma rotação de 540 RPM na tomada
de potência do trator. Para descobrir qual a rotação que o motor deve estar para gerar 540 RPM
na tomada de potência, podem ser feitas essas operações:
- Verifique alguma possível indicação no tacômetro
(contagiros) do trator, exemplo ao lado.
- Consulte o manual do trator.
- Se persistir a dúvida utilize um tacômetro como
ilustrado abaixo.

Determinação da velocidade do trator
Como a rotação na tomada de potência deve ser de 540 RPM, no exemplo acima esta
faixa precisa de uma rotação do motor de 1800 RPM, sabendo disso, busque algum adesivo no
trator ou manual do próprio que indique nesta rotação, que velocidade aproximadamente o
trator estará, em Km/h para cada marcha, como na tabela ilustrativa abaixo.

Marchas
1400 rpm
1800 rpm
2100 rpm

Velocidade (Km/h) em relação a rotação em cada marcha
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
1.6
2.4
4.4
5.3
6.6
9.7
17.8
2.1
3.1
5.6
6.9
8.5
12.5
22.9
2.5
3.7
6.8
8.4
10.4
15.3
28.0

Logo, basta escolher uma velocidade mais próxima da desejada.
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8ª
21.9
28.1
34.4
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Recomendações gerais para a utilização
Procedimentos iniciais
- Levante a roçadeira, como na posição de transporte.
- Acelere o motor em algo entre 900 e 1000 rpm.
- Acione a tomada de potência, conforme instruções no manual do trator.
- Aumente a rotação do motor, para que na tomada de potência seja gerada uma rotação de 540
rpm. Na página anterior é descrito como determinar a rotação do motor para chegar a esta
rotação na tomada de potência.
- Inicie a operação baixando a Roçadeira e iniciando o deslocamento com o trator
simultaneamente.
Recomendações gerais pós utilização
- Após a utilização do implemento, faça uma limpeza rigorosa do equipamento e seque-o ao sol
antes de guardá-lo.
- Refaça a pintura caso necessário para que não comece uma corrosão a partir destes pontos
sem tinta.
- Sempre guarde a Roçadeira Hidráulica Imasa em um local seco e protegido do sol e chuva.
- Verifique a necessidade de engraxar o cardan, tanto nas cruzetas como diretamente nos
tubos, e o suporte da roda de controle.
- Pulverize-o com óleo ou algum outro tipo de anti-corrosivo.
- Verifique o nível de óleo da caixa de transmissão.
- Verifique a necessidade de substituição de algum componente danificado ou já desgastado.
- Verifique o aperto das porcas e parafusos.

Graxeira

Verifique o aperto
e o desgaste dos
componentes
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Recomendações gerais para a manutenção
Navalhas
- A Roçadeira Hidráulica Imasa possui navalhas de corte que após um determinado tempo de
uso, para seu melhor aproveitamento e desempenho de corte, devem ser afiadas, sempre o par,
para evitar desbalanceamentos.
- As navalhas são reversíveis, logo, quando ficarem muito desgastadas de um lado, podem ser
montadas de modo invertido, aumentando assim a vida útil das mesmas.
- Quando ambos os lados estiverem desgastados, é indicado a troca das navalhas.
- Ao montar as navalhas no suporte, fixe-as bem com o parafuso 3/4" x 2.1/2" (1), mas observe
que as navalhas devem manter-se com folga para girar livremente.
1

Proteção dos reguladores laterais deslizantes
- Nos reguladores laterais de altura (1) está montado uma chapa (2) que serve como proteção, e
desgastar no lugar do regulador, logo, quando esta proteção estiver gasta, deve ser substituída.
- Sua substituição deve ser feita, removendo os parafusos tipo arado 1/2" x 1.1/4" (3), assim,
podendo retirar e substituir a chapa de proteção (2).

1
2

3
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Diagnóstico de Anormalidades

Problema

Causa provável

Possível solução

Verifique se estes já devem
As cruzetas do cardan
ser substituídos para evitar
apresentam folga excessiva
acidentes
Falta lubrificação em
componentes chave, como
a cruzeta por exemplo

1 - Há vibrações ou
ruídos excessivos

Lubrifique todos os
componentes necessário
para evitar desgastes

Os braços de levante
Regule os braços conforme
hidráulico do trator
descrito neste manual
apresentam folga excessiva
Componentes de fixação
não estão devidamente
posicionados e fixados

Verifique neste manual a
montagem correta de cada
componente

Navalhas de corte
Afie a navalha, ou substitua
danificadas ou com algum
dependendo do dano, ou
objeto enrolado ou preso
retire o objeto preso a ela
nelas
Os terminais do cardan não
estão alinhados

Alinhe corretamente os
terminais do cardan
conforme instruido neste
manual

Tempo de uso

Afie novamente as
navalhas, sempre as duas

2 - Navalha sem fio ou
danificada
Colisão com obstáculos

Caso afiar não resolva,
inverta-as, do mesmo
modo, realize o
procedimento nas duas
navalhas
Se não resolver, substitua
ambas as navalhas
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