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1.1  Prefácio 
 

Prezado Cliente,  
 
Este manual será uma ajuda essencial para a 
operação bem sucedida e segura do seu 
veículo.  
 
Ao operar o veículo, você deve observar 
também as instruções contidas no manual de 
operação do fabricante do chassis.  
 
Por favor, leia este Manual de Operação e 
Manutenção antes de começar a operar o 
veículo. Ele irá ajudá-lo: 
 
 

a previnir os riscos para o operador, 
a se familiarizar com o equipamento, 
a prolongar a vida útil do veículo, 
a reduzir os custos de reparos e evitar 
os períodos de inatividade, 
na utilização eficiente do veículo. 

 
Mantenha este manual no veículo, assim 
como o manual de operação do fabricante do 
chassi. 
 
 
Isto permitirá esclarecer imediatamente 
qualquer problema que possa surgir.  
 
 

 

1.2 Layout do Manual de Operação e 
Manutenção 
 
Este manual é dividido em capítulos, como 
mostrado no índice.  
A cada capítulo é atribuído um número principal. 
Os títulos indicam o capítulo em questão. As notas 
de rodapé mostram a edição e a página.  
Reservamo-nos todos os direitos sobre essa 
literatura técnica. Ela serve apenas para informar 
os nossos clientes. Nenhuma parte desta 
publicação pode ser reproduzida ou transmitida a 
terceiros, sem a nossa prévia autorização. 
 
 
 
1.3 Para o Operador 
1.3.1 Obrigações e Notas 
 
Este manual é parte integrante do veículo. Como 
operador, você é responsável por garantir que o 
seu pessoal de operação esteja informado sobre 
estas instruções. A não observação das instruções 
de operação exime o fabricante de qualquer 
responsabilidade. 
Antes de colocar o veículo em operação, o 
operador deve verificar se o veículo está em boas 
condições de funcionamento, com especial 
atenção para os dispositivos de segurança. 
Certifique-se de que sua equipe é capaz de operar 
o veículo corretamente e com segurança.  
 
 
1.3.2 Instruções e Treinamento 

 
Como operador do veículo, você é obrigado a 
instruir o pessoal de operação quanto a leis, 
normas e regulamentos vigentes em matéria de 
prevenção de acidentes, bem como sobre a 
segurança do veículo e dispositivos operacionais. 
  
Sua equipe deve ter entendido e seguir 
rigorosamente as instruções dadas. 
Somente através da compreensão e adesão a 
estas instruções, a sua equipe poderá trabalhar 
com segurança e estar ciente de todos os perigos 
potenciais. 
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2.1 Geral  
 
Na entrega, o veículo está em sua versão mais 
atualizada e é operacionalmente confiável, 
desde que seja usado corretamente. 
Ele saiu da fábrica em perfeitas condições. No 
entanto, a sua utilização pode representar um 
perigo se: 
 
 o veículo não for operado por funcionários 

bem treinados e capacitados, 
 o veículo não for usado corretamente, 
 a manutenção não for adequada, 
 as instruções de segurança não forem 

seguidas, 
 o veículo for alterado ou modificado. 
 
Todo o pessoal que opera o veículo ou que 
realiza atividades de manutenção no veículo 
deve primeiro ter lido e compreendido o 
manual de operação e manutenção, em 
especial o capítulo Segurança. 
 

Evidentemente, os seguintes aspectos 
também devem ser levados em 
consideração: 
 os regulamentos de prevenção de 

acidentes  
 as regras gerais de segurança, 
 os regulamentos específicos do país, 
 as instruções de operação do fabricante do 

chassis 
 as instruções de operação do fabricante do 

motor auxiliar 
 as instruções de operação dos fabricantes 

dos demais componentes 
 

 
  

 

2.2   Notas sobre Sinais e Símbolos 
2.2.1 Símbolos usados no Manual de Operação e 
Manutenção 
 
Ao longo deste manual, os perigos potenciais são 
indicados através de texto em negrito. Estes perigos 
podem colocar a vida e a integridade física em risco 
ou podem causar danos ao equipamento e à 
propriedade da empresa.  
 
Sempre siga as instruções de segurança e aja com 
extrema cautela quando houver um elemento de 
risco envolvido! 
 
As indicações de segurança são acompanhadas por 
símbolos, que indicam claramente que existe um 
elemento de risco envolvido. 
Os símbolos e seus respectivos significados estão 
listados abaixo: 
 

 Perigo! 
          Risco de vida e à integridade física! 
 

  Atenção! 
          Risco de destruição ou danos ao veículo! 
 

 Aviso! 
           Risco de incêndio ou explosão! 
 

 Aviso! 
            Risco de vida e de prensar membros 
 

 

       Aviso! 
Use protetores de ouvido, óculos de proteção, luvas  
 
 

      Nota: 
            Fornece informações adicionais importantes! 
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2.2.2 Sinais e Símbolos na Varredeira 
 
Em determinados pontos da varredeira, há 
sinalização indicando zonas de risco, nas quais 
deve-se ter cuidado especial. 
 

 Perigo! 
Certifique-se de que estes sinais não sejam 
cobertos e que estejam sempre legíveis.  
 
 
2.3 Risco Residual 
 
Mesmo quando todas as determinações de 
segurança são seguidas, ainda há perigo 
envolvido quando da utilização do veículo. 
Todas as informações técnicas, dados e notas 
sobre a operação mencionados são aqueles 
correntes na data de impressão deste manual 
e estão baseados em nossas experiências e 
conhecimento. 
 
A Usimeca não pode ser responsabilizado por 
quaisquer danos ou avarias causadas por erros 
operacionais, não observação deste manual 
de instruções ou reparos feitos por pessoal  
inexperiente. 

 

2.4 Uso Adequado 
 
As varredeiras de sucção Usimeca são projetadas 
exclusivamente para limpeza de sarjetas, ruas, 
estacionamentos, áreas públicas e industriais, e 
rodovias, utilizando componentes fornecidos e 
aprovados pela Usimeca. 
 
 
Consequentemente, os veículos podem ser 
utilizados apenas com os acessórios especificados 
pela Usimeca. 
Assim, qualquer outra aplicação e o uso de qualquer 
outro componente são definidos como uso 
indevido. É de única e exclusiva responsabilidade do 
proprietário / operador quaisquer danos resultantes 
de tal uso indevido. 
 
O uso adequado inclui também a observância das 
instruções: 
 de segurança, 
 de operação e 
 de manutenção 

que são descritos neste manual de operação e 
manutenção. 
 
 
Nenhuma modificação técnica pode ser realizada 
no veículo sem o consentimento por escrito. 
O fabricante não se responsabiliza por qualquer 
dano resultante de alterações não autorizadas 
feitas em veículos e componentes fornecidos pela 
Usimeca, o que torna a garantia do fabricante 
inválida. 

 
Se desejar fazer qualquer alteração no veículo, 
entre em contato com a Assistência Técnica da 
Usimeca.  
 
 

  Atenção! 
Utilize apenas peças originais fornecidas pela 
Usimeca. 
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2.5 Uso Indevido 
 
Na entrega, o veículo está em sua versão mais 
atualizada e é operacionalmente confiável, 
desde que seja usado corretamente. 
Ele saiu da fábrica em perfeitas condições. No 
entanto, a sua utilização pode representar um 
perigo se: 
 o veículo é operado incorretamente ou 

usado para o propósito errado por pessoal 
que não tenha sido treinado ou instruído 
quanto ao seu uso adequado. 

 o veículo é utilizado para outros fins que 
não o especificado pelo fabricante do 
chassis 

 as instruções de segurança contidas neste 
manual de operação e manutenção não 
forem seguidas (capítulos 2.6 e 2.7). 

 
2.6 Instruções de Segurança para a Equipe 
Operacional 
 
 Nunca permita que pessoas não 

autorizadas tenham acesso ao veículo. 
 Mantenha seu local de trabalho 

organizado. 
 Apenas realize trabalhos com os quais 

você esteja familiarizado e tenha sido 
instruído a fazer. 

 Tenha cuidado extra ao trabalhar em 
zonas de perigo do veículo (por exemplo, 
quando a caçamba estiver basculada ou 
quando trabalhando atrás do veículo). 

 Use as ferramentas e os materiais 
complementares fornecidos! 

 Caso os dispositivos de segurança do 
veículo tenham sido alterados de alguma 
forma ou surjam irregularidades durante a 
operação, pare o veículo de forma 
adequada e comunique o problema ao 
supervisor responsável. 

 
O veículo só pode ser colocado novamente em 
funcionamento após a solução do problema. 

2.7 Instruções de Segurança para a Operação da 
Varredeira 
 
 No interesse de sua própria segurança, o 

operador é obrigado a ter os dispositivos de 
segurança e de proteção examinados 
regularmente para verificar a existência de 
defeitos visíveis.  

 Qualquer defeito verificado deve ser reparado 
imediatamente. 

 Como regra geral, os dispositivos de segurança 
nunca devem ser desmontados ou colocados 
fora de operação. 

 Veículos que não estão operacionalmente 
seguros e que estão fora de circulação não 
devem ser operados. 

 Modificações no veículo podem prejudicar seu 
funcionamento e causar acidentes. 

 Não use a varredeira para apanhar e transportar 
substâncias nocivas, inflamáveis, explosivas ou 
substâncias que contaminem a água potável. 
Por exemplo: pó de cimento, amianto, 
substâncias que contenham óleo mineral. 
 

  Perigo! 
A varredeira não é equipada com uma caçamba 
à prova de explosão. 
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   Perigo! 
Sempre se certifique de que a barra de segurança 
esteja na posição final antes de realizar qualquer 
trabalho sob a caçamba basculada. 
 
 Ninguém deve permanecer na zona de risco 

enquanto a caçamba é abaixada. 
 

O operador deve se certifiar de que não há 
ninguém na zona de perigo antes de começar a 
descer a caçamba. 
 
 Sempre bascular o depósito de detritos com 

a porta traseira aberta, mesmo quando o 
depósito estiver apenas parcialmente cheio. 
 

 Como regra geral, reparos e serviços de 
manutenção na varredeira só podem ser 
realizados após a completa paralisação do 
equipamento. Os motores auxiliar e do 
chassis devem ser desligados e devem ser 
tomadas medidas adequadas para garantir 
que não seja dada a partida acidentalmente 
(placa de advertência). Pode ser necessário 
manter a ignição ligada para efetuar certos 
tipos de reparos e serviços de manutenção. 
 

 Deve-se aguardar o resfriamento suficiente 
dos motores auxiliar e do chassis depois de 
terem sido parados, antes que qualquer 
trabalho possa ser efetuado nos mesmos. 
 

  Caso seja necessária a remoção de qualquer 
dispositivo de segurança para a execução das 
atividades de manutenção ou reparos, este 
deve ser montado novamente 
imediatamente após a conclusão do 
trabalho. 

2.8 Notas sobre Operação e Manutenção 
 
 Antes de colocar o veículo em 

operação, todas as condições de 
segurança em vigor e as normas de 
segurança e saúde em geral aceitas 
devem ser cumpridas e seguidas. 

 Certifique-se de que os intervalos de 
inspeção e manutenção sejam 
cumpridos. 

Os intervalos de manutenção podem ser 
encontrados no capítulo de manutenção. 

 Para todos os trabalhos relacionados a 
operação, ajuste, manutenção, 
inspeção e reparo, devem ser seguidos 
os procedimentos especificados neste 
manual de operação e manutenção e 
também no manual de instruções do 
fabricante do chassis. 
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  Perigo! 

Não sobrecarregue a varredeira! 
Quando a luz vermelha indicadora de carga 
completa (opcional), localizada no painel de 
instrumentos na cabine, acender ou piscar, 
pare de varrer imediatamente e esvazie o 
depósito de detritos. 
 
 
 Risco de intoxicação quando os 
motores são ligados em locais fechados ou 
em espaços confinados.  

 
 

  Aviso! 
Sempre usar protetores de ouvido durante a 
execução de trabalhos de manutenção no 
equipamento. 
 
 
 
 Sempre siga as normas de segurança 

do fabricante do motor auxiliar. 
 

 A instalação e / ou utilização de 
produtos ou peças diferentes daqueles 
aprovados pela Usimeca pode 
comprometer a segurança do operador 
e do equipamento. O fabricante não 
pode ser responsabilizado por qualquer 
dano resultante. 
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GARANTIA 
 
A usimeca – Indústria Mecânica S.A., pelo certificado em questão, fornece garantia contra defeitos 
de materiais, fabricados e montados, de acordo com as cláusulas e condições especificadas a seguir. 
 
 
Toda e qualquer reclamação do proprietário quanto a falhas, defeitos e omissões verificadas no 
equipamento durante a vigência desta garantia será atendida mediante a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal de venda emitida pela fábrica ou pelo representante, juntamente com o Relatório de Entrega Técnica 
e dos Relatórios das Revisões devidamente preenchidos, sendo estes os únicos documentos competentes 
para assegurar o atendimento, com exclusão de quaisquer outros. 
A garantia é válida somente se as revisões (de garantia) forem devidamente executadas por um 
representante técnico da Usimeca e os relatórios de Assistência Técnica estiverem corretamente 
preenchidos e dentro dos prazos estipulados. Além disto, é condição para a validade da garantia que a 
montagem e/ou a entrega técnica também tenham sido efetuadas e/ou supervisionadas por um 
representante técnico da Usimeca e os respectivos relatórios devidamente preenchidos e assinados pelo 
cliente.   
A Usimeca, como fabricante, garante que cada equipamento novo, fabricado ou fornecido pela Usimeca e 
entregue ao primeiro comprador, incluindo todos os opcionais e acessórios nele instalados na fábrica, é 
isento de defeitos de material ou de manufatura (mão de obra), em condições normais de uso, 
transferindo-se todos os direitos cobertos por esta garantia, no caso do equipamento vier a ser revendido, 
ao(s) proprietário(s) subsequente(s), até o término do prazo previsto nestes termos, desde que comunicado 
por escrito à Usimeca em até 15 dias após a operação de cessão ou transferência. 
A obrigação da Usimeca limita-se ao reparo ou substituição de quaisquer peças que, dentro do período 
normal de garantia a que aludem estes Termos, sejam devolvidas à Usimeca, diretamente à fábrica ou 
através de representante regional, e cujo exame revele satisfatoriamente para o fabricante/fornecedor, a 
existência do defeito reclamado. As peças substituídas são de propriedade da Usimeca. 
O reparo ou substituição das peças defeituosas, de acordo com esta garantia, será feito pelo representante 
ou pela fábrica, sem débito das peças ou mão de obra empregada, desde que feito em suas instalações. 
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O critério de concessão da Garantia, de acordo com estes Termos, é: 
  A Garantia é concedida para o equipamento como um todo por um período de 06 (seis) meses após a 

Entrega Técnica executada por representante técnico da Usimeca. 
 

As normas que regulamentam a garantia oferecida aos produtos fabricados pela Usimeca são: 
 

1. ENTREGA TÉCNICA: Para assegurar-se de que você proprietário obtenha a máxima satisfação com 
seu novo equipamento, um representante Usimeca deverá efetuar a Entrega Técnica, através de 
solicitação do cliente, no prazo de até 30 dias da emissão da Nota Fiscal ou BL, nos caso de 
exportação, de acordo com o Relatório de Entrega Técnica, recomendado pela Usimeca. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO: A Nota Fiscal de venda serve para apresentação do proprietário 
a qualquer representante Usimeca em todo o território nacional, capacitando-o ao recebimento dos 
serviços descritos nestas normas. Para os clientes no exterior, a apresentação da documentação de 
importação substitui a apresentação da Nota Fiscal de venda. 
 

3. GARANTIA: Trata-se de uma responsabilidade da fábrica que tem como objetivo principal garantir 
seus produtos contra defeitos de material e mão de obra (manufatura). Dentro das condições 
estipuladas na GARANTIA, você proprietário obterá atendimento em garantia em qualquer 
representante Usimeca. 
 

4. REVISÃO DOS 90 E 180 DIAS DA ENTREGA: Essas revisões devem ser executadas ao término dos 90 
(noventa) e 180 (cento e oitenta) dias da Entrega Técnica, com 10 (dez) dias de tolerância para mais 
ou para menos. A mão de obra é gratuita para o proprietário desde que executada na fábrica ou no 
representante, cabendo ao proprietário as despesas referentes aos itens de consumo normal (Veja 
instruções sob Responsabilidade do proprietário/cliente). Havendo acordo com o representante ou 
com a fábrica para que estas revisões sejam efetuadas nas dependências do proprietário, ficará a 
cargo do mesmo todas as despesas de locomoção, alimentação e hospedagem do(s) técnico(s). 
 

 Os Termos desta Garantia não serão aplicáveis nos seguintes casos: 
 

1. Ao equipamento que tenha sido sujeito ao uso inadequado, negligência, acidentes, excesso de carga, 
inobservância das instruções de segurança, de operação e de manutenção fornecidos pela fábrica em 
seu Manual de Operação e Manutenção e os defeitos provocados por peças que não tenham sido 
substituídas em tempo hábil. 

2. Defeitos por alteração do produto oriundos de: alterações de projeto, alterações das regulagens de 
fábrica, violação do(s) lacre(s), uso de peças ou dispositivos não originais de fábrica e serviços efetuados 
por oficinas não pertencentes à rede de representantes ou de assistência técnica autorizada. 

3. Socorro, transporte e deslocamento de funcionários, hospedagem, alimentação, óleos, graxas, correias, 
juntas, elementos filtrantes e materiais de limpeza não serão cobertos pela garantia e devem ser 
absorvidos pelo cliente. 

4. Aos serviços de manutenção normal, tais como: lavagem, lubrificação, troca de óleo e filtros, regulagens 
normais do equipamento, reapertos em geral, da bomba, da tomada de forças, das abraçadeiras, das 
tubulações, das mangueiras e das conexões. 

5. À deterioração e o desgaste normal da pintura devido à exposição ao tempo e ao uso de produtos 
químicos na lavagem. 

6. Lucros cessantes. 
7. A substituição de itens de manutenção normal tais como: óleos, filtros, correias, rolamentos, borracha 

de vedação e eixos, quando tal substituição for feita em conexão com serviços de manutenção normal. 
8. A substituição de componentes hidráulicos que tenham sido afetados pela contaminação do óleo 

hidráulico ou do sistema de ar. 
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OBS.: É comprovado que mais de 90% de todos os problemas hidráulicos estão diretamente ligados à 
qualidade do óleo. Quantidades invisíveis de tipos de abrasivos podem causar sérios problemas na 
bomba e em seu funcionamento. É importante que todas as matérias estranhas e a mistura com água 
fiquem fora do óleo hidráulico. 
 
9. Mantenha o seu óleo dentro das características originais, fazendo análise regular em laboratórios 

credenciados. Consulte o seu fornecedor do óleo hidráulico. 
10. Faça a troca do óleo e dos filtros nos períodos recomendados pela Usimeca em seu Manual de 

Operação e Manutenção. 
 
 
Caberá ao proprietário: 
 
A manutenção adequada do equipamento, que além de reduzir os custos operacionais ajudará a evitar 
problemas por uso inadequado do equipamento, os quais não são cobertos pela Garantia. Assim, para sua 
proteção, o proprietário deve sempre procurar um representante ou a fábrica da Usimeca para as revisões 
periódicas de 90 e 180 dias da Entrega, pois a Garantia só terá validade mediante a comprovação de que as 
revisões já vencidas estão devidamente anotadas ou através da apresentação dos Relatórios de Assistência 
Técnica das revisões executadas pelo representante Usimeca. 
 
Para fazer jus à Garantia que a Usimeca oferece ao seu produto, o proprietário deve observar com rigor as 
instruções aqui contidas, bem como àquelas existentes no Manual de Operação e Manutenção, no que diz 
respeito à manutenção e operação do equipamento. 
Tanto a Entrega Técnica quanto as Revisões preventivas de 90 e 180 dias deverão, obrigatoriamente, ser 
executadas por representante técnico Usimeca.  
 
 
Os itens e serviços não cobertos pela garantia:  
 
Para os itens previstos nos atendimentos em garantia e revisões de 90 e 180 dias da Entrega Técnica, desde 
que sua execução ocorra dentro do período de tempo estipulado nesta Garantia, a mão de obra será 
totalmente gratuita, ficando por conta do proprietário apenas as despesas decorrentes e referentes a itens 
de consumo que venham a ser fornecidos e aplicados. 
 
Observação: A presente garantia cobre somente as peças e componentes adquiridos, fabricados ou 
montados pela Usimeca.  
 
a) Peças não cobertas pela garantia: 
 
Por constituírem itens de consumo normal, nenhuma das peças abaixo estará coberta pela Garantia 
qualquer que seja o tempo decorrido. São elas: 
 

 Lâmpadas, faróis de serviço e material elétrico em geral 
 Óleos e graxas 
 Filtros em geral 
 Juntas 
 Material de limpeza 
 Espelhos retrovisores 
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b) Peças que sofrem desgaste natural: 
 
Algumas peças sofrem desgaste natural que pode ser mais ou menos acentuado conforme o uso do 
equipamento. Considerando-se uma utilização normal de um turno de oito horas diárias e uma 
manutenção preventiva e/ou corretiva de acordo com as instruções da Usimeca, as peças abaixo listadas 
terão cobertura de garantia de 180 dias Esta garantia só terá validade após análise técnica da Usimeca ou 
do fornecedor/fabricante do componente e/ou peça.  
 
 Arame das vassouras laterais 
 Cerdas da vassoura central 
 Rodízios 
 Borrachas dos aparadouros  
 Eixos e buchas de articulação dos cilindros 
 Rolamentos em geral 
 Correias 
 Gaxetas e anéis “O” em geral 
 Chapas ou peças deslizantes de desgaste 
 Borracha de vedação da porta traseira 
 Bomba hidráulica 
 Cilindros hidráulicos e pneumáticos 
 
Obs.: Durante o período de análise da peça que apresentar problema, a Usimeca ou seu representante 
poderá fornecer outra peça que será cobrada do cliente. Sendo concedida a garantia, será aberto um 
crédito no valor da peça fornecida. 
 
 
c) Outras Peças: 
 
Outras peças, também de desgaste natural, encontram-se excluídas de qualquer garantia, independente do 
tempo de utilização ou de análise. São elas: 
 
 Mangueiras  
 Tomada de Força 
 Eixo cardan 
 Retentores 
 Cabos de aço 
 Correntes 
 
 
Motor Diesel Auxiliar: 
 
Devem ser seguidas rigorosamente as instruções de operação e manutenção do Manual específico que 
acompanha o equipamento, inclusive nos aspectos relativos à garantia. 
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Esta Garantia substitui definitivamente quaisquer outras expressas ou inferidas, incluindo quaisquer 
garantias implícitas quanto à comercialização ou adequação do equipamento para um fim específico, e 
quaisquer outras obrigações ou responsabilidade por parte do fabricante. Nenhuma outra pessoa, 
Companhia ou Corporação poderá assegurar qualquer garantia diferente da mencionada abaixo. 

 
 
A Usimeca reserva-se ao direito de modificar as especificações ou introduzir melhoramentos nos 
equipamentos em qualquer período ou época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos 
equipamentos já vendidos anteriormente. 
 
 
OBS.: LEIA AS INSTRUÇÕES DESCRITAS NO MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ANTES DE TENTAR 
OPERAR O EQUIPAMENTO VARREDEIRA MECÂNICA DE SUCÇÃO. 
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Especificações  

  
                  

 
 

 

 

   
 
 
  
 
                               1.0 Nota relativa a direitos autorais                    
 
 
  
 
 
 

 

Reservamo-nos todos os direitos sobre essa literatura técnica. Ela serve apenas para informar os nossos clientes. 
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida a  terceiros, sem a nossa prévia 
autorização. 
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4.1 Especificações 
4.1.1 Dimensões 
 
Comprimento da caçamba sem dispositivos 
montados à frente (consulte o manual do 
chassis em separado) ........ aprox. 4.740 mm 
 
Largura................................aprox. 2.500 mm 
 
Altura .................................aprox. 3.300 mm  
 
Largura de Varrição:  

 Com vassoura lateral (de disco) ........  
..............................aprox. 1.000 mm  
 

 Com vassoura lateral e vassoura 
central (de rolo) ................................ 
..............................aprox. 2.400mm 

 

4.1.2 Pesos 
 
Peso bruto veicular permitido ..................... 
...Consulte o manual de operação do chassis 
 
Tara ............................................................... 
.Consulte a placa de identificação do veículo 
 

4.1.3 Velocidades Admissíveis 
 
Velocidade de marcha (com dispositivos 
suspensos) ...................................... 90 km/h 
 
Velocidade de varrição ............: 2 a 15 km/h 
 

4.1.4 Nível de Ruído  
 
Nível de potência sonora ............................. 
...........................................: LWA = 99-117 dB 
 
O nível de potência sonora depende do 
modelo do chassi e dos componentes 
instalados no veículo. 

4.2 Informações dos Componentes  
4.2.1 Chassis 
 
Consulte a especificação do fabricante do chassi. 
 

4.2.2 Depósito de detritos 
 
Capacidade do depósito de detritos ...................... 
........................................................: aprox. 6.000 L 
 
Capacidade do tanque de água ..............................  
……………..........................................: aprox. 1.600 L 
 

4.2.3 Ventilador 
 
Velocidade .........................................: 2.400 RPM  

 
Sucção ....................................: aprox. 200 m³/min 
 
 
4.2.4 Sistema de Varrição 
 
Velocidade da vassoura central .: ......................... 
......................................................aprox.  120 RPM 

 
Velocidade da vassoura lateral: ........................... 
...............................................aprox. 90 a 120 RPM 

 
Comprimento da vassoura central .................. 
....................................................:aprox. 1.500 mm  
 
Diâmetro da vassoura central.......: aprox. 400 mm  
 
Diâmetro da vassoura lateral........: aprox. 700 mm 
 

4.2.5 Sistema de Acionamento   
 
Motor Auxiliar: consulte a especificação do motor 
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4.2.6 Sistema Hidráulico 
 
Circuito hidráulico da Varredeira: 
 

1 x bomba hidráulica .................. 17 cm³/rev 
Vassoura Central / Lateral  
 

1 x motor hidráulico ...................200 cm³/rev 
Vassoura Central 
 

1 x motor hidráulico ..................200 cm³/rev 
Vassoura Lateral Esquerda (opcional) 
 

1 x motor hidráulico ..................200 cm³/rev 
Vassoura Lateral Direita  
 

Circuito hidráulico do Ventilador: 
 

1 x bomba hidráulica ..........max. 63 cm³/rev 
(deslocamento variável) 
 
1 x motor hidráulico ................... 34 cm³/rev 
 

Circuito hidráulico do Depósito de Detritos: 
 

Controles: 
1 x bomba eletro-hidráulica........... 3 cm³/rev 

 

4.2.7 Sistema Pneumático 
 
Suprimento de Ar Comprimido ....... 1 x 40 L 

4.2.8 Sistema Elétrico 
 
Voltagem da varredeira ............................... 24 V 
 
Baterias do chassis  ................................. 2 x 12 V 
(Ah = consultar o manual do chassis) 
 

Voltagem do motor auxiliar ......................... 12 V 
 

 

4.2.9 Volumes 
 
Óleo lubrificante do motor auxiliar 
(Consulte o manual do motor auxiliar) 
 

Sistema de arrefecimento do motor auxiliar .... 
............................................................ aprox.: 20 L  
 

Tanque de Óleo Hidráulico ............................70 L  
 
Sistema Hidráulico (total)................... aprox.: 90 L 
 (sobre o tipo de óleo, consultar o capítulo  
Lubrificantes e Materiais) 
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4.3 Denominação do Produto 
 
O produto é denominado como a seguir: 

 
Varredeira montada sobre chassi 
Modelo Sigma. 

 

4.4 Número do Produto 
 
O número do produto encontra-se na placa 
de identificação localizada no lado direito 
da unidade (sobre-quadro). 
 
Por favor, sempre informe o número do 
produto quando for solicitar informações / 
peças. 
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Estrutura e Função  
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autorização. 
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5.1 Breve Descrição 
 
As varredeiras de rua descritas neste 
manual foram projetadas para a limpeza de 
sarjetas, ruas, estacionamentos, áreas 
públicas e industriais e rodovias. 
 
Com exceção do fechamento da porta 
traseira, todas as funções de operação 
podem ser observadas através dos espelhos 
externos e são controladas pelo condutor 
por meio de um painel de controle, 
localizado no centro da cabine veicular. 
 
Para supervisão da área traseira da 
varredeira, um sistema de vídeo adicional 
pode ser instalado (opcional). 
 
Os resíduos são capturados pelo dispositivo 
de varrição e admissão, acionado através 
do painel de controle.  
 
A vassoura central (de rolo) pode ser ligada 
para a limpeza de grandes superfícies.  
 
Detritos e sujeira grossa solidificados são 
soltos pelo raspador (opcional), montado à 
frente do dispositivo de varrição e 
admissão. 
 
Objetos maiores, tais como pedras, garrafas 
ou latas podem ser capturados por meio da 
portinhola para fragmentos maiores, que é 
aberta por controle remoto a partir da 
cabine do condutor, ou através da 
inclinação da boca de sucção. 
 
Devido ao ângulo de inclinação da caçamba, 
a unidade de acionamento é facilmente 
acessada.  
 

Através da instalação de equipamento 
adicional opcional, a varrederia de rua pode 
ser perfeitamente adaptada às aplicações 
especiais: 
 

 Mangote traseiro para admissão de pilhas de 
detrito e para a limpeza de bueiros. 
 

 Segundo dispositivo de varrição e admissão 
no lado esquerdo da varredeira. 
 

 Dreno para água no reservatório de detritos. 
 

 Câmera de TV com monitor na cabine do 
motorista para a supervisão da área traseira 
da varredeira. 
 

 Equipamentos para operação no inverno. 
 

 Raspador para a limpeza de sarjetas. 
 
 Vassoura central que gire para varredeira 

operar com dois dispositivos de varrição e 
admissão de detritos (nas laterais direita e 
esquerda) 
 

 Vassoura de disco montada á frente da 
varredeira. 
 

 Sistema de lavagem de alta pressão. 



 
 

  
                        

01/2016, Sujeito a modificações técnicas  5-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Projeto e Função 
 
O conjunto completo da superestrutura da 
varredeira de rua é montado em um chassi 
comercial, com motor (1) e cabine do 
condutor (2). 
 
O depósito de detritos (3) é localizado na 
parte traseira do equipamento. 
 
A unidade de acionamento (4) para a 
operação do dispositivo de varrição e de 
admissão de detritos está localizada sob a 
área frontal da caçamba, podendo esta 
estar revestida com material para 
isolamento acústico (opcional). 
 
O dispositivo de varrição e admissão (5) é 
montado no lado direito da varredeira de 
rua, entre as rodas dianteira e traseira. 
 
As funções de varrição e admissão, 
incluindo as funções básicas do depósito de 
detritos são controladas pelo:  
 
 Sistema elétrico 

 
 Sistema pneumático 

 
 Sistema hidráulico 

 
 Sistema de água 

5.3 Princípio de Funcionamento  
 
A vassoura lateral (de disco) (6) varre a sujeira 
diretamente para a frente da boca de sucção (7). 
 
A largura de varrição pode ser prolongada ligando 
a vassoura central (8).  
 
Para evitar a formação de poeira, os detritos a 
serem aspirados devem ser pulverizados com 
água pelos bicos montados nos dispositivos de 
varrição e admissão. Isto permite uma varrição 
livre de poeira e não-poluente.  
 
O vácuo produzido no depósito de detritos pelo 
ventilador de sucção (9) permite que a sujeira 
seja sugada para dentro do depósito, através da 
boca de admissão (7) e do mangote de sucção 
flexível (10).  
 
Devido à seção transversal do depósito de 
detritos ser maior do que a do mangote de 
sucção, a velocidade do ar é significativamente 
reduzida, permitindo a deposição correta dos 
detritos aspirados, até mesmo de papel, folhas, 
etc. 
 
Uma chapa de guia e o defletor (11) impedem 
que as paredes do depósito de detritos sejam 
danificadas. 
 
O ar é então conduzido para o exterior através da 
tela de separação (12), do ventilador de sucção 
(9) e do duto de ar (13).  
 
A tela de separação serve também para reter 
impurezas maiores, que poderiam danificar o 
ventilador. 
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Antes do Início da Operação  
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6.1 Geral  
 

   Nota: 
A primeira partida da varredeira e o 
treinamento do pessoal de operação devem 
ser realizados por funcionário qualificado da 
Usimeca.   
 

Antes da operação, certifique-se dos 
seguintes pontos:  
 de que as mangueiras hidráulicas e outros 

tubos ou cabos não estejam dobrados  ou 
torcidos; 

 de que o equipamento de iluminação não 
esteja danificado e que esteja limpo; 

 de que os alertas de perigo e os 
sinalizadores rotativos de advertência 
funcionam corretamente;  

 sua empresa realizou um treinamento para 
o pessoal de operação (referente ao 
capítulo Segurança); 

 todos os lubrificantes, óleos e combustíveis 
foram completados em conformidade com 
as especificações (por exemplo: óleo do 
motor, líquido de arrefecimento e óleo 
hidráulico) 

 

Antes de verificar o óleo do motor, o óleo 
hidráulico e o líquido de arrefecimento, deve 
ser considerado que:  
 Todos os componentes a serem verificados 

são acessíveis após basculamento da 
caçamba. 

 O veículo deve estar na posição horizontal. 
 

Para bascular a caçamba, acionar o botão 
correspondente no painel de controle (ver 
capítulo Serviços a serem realizados após a 
Operação).  
 

   Perigo! 
Na operação de basculamento, se certificar de 
que a caçamba atingiu sua posição final e que 
a barra de segurança está encaixada (som de 
clique)  

Depois de baixar a unidade de varrição, 
verifique se esta está ajustada corretamente e 
se move-se livremente. 
 
6.2 Verificação do Nível de Combustível 
 
Verifique o abastecimento do tanque de 
combustível. 
 
 
6.3 Verificação do Nível de Água de Aspersão 
 
Verifique o nível de água do tanque (visor de 
nível na parede frontal do recipiente de detritos 
opcional), encher se o nível estiver baixo. 
 
 

  Atenção! 
A correta utilização da aspersão de água é 
fundamental para a vida útil do conjunto do  
Ventilador. A não utilização deste recurso provoca 
o desgaste prematuro e o desbalanceamento do 
conjunto ROTOR. 
 
 
6.4 Enchimento do Tanque de Água (spray de 
água) 
 
Estacione a varredeira próximo a um hidrante 
com conexão de acoplamento, abra 
brevemente o hidrante e feche-o novamente, 
para eliminar a sujeira que poderia entrar no 
tanque de água.   
 
Desaparafuse a tampa cega do tanque e 
conecte a mangueira de conexão com hidrante. 
Abra o hidrante e encha o tanque de água.  



 
 

  
                        

01/2016, Sujeito a modificações técnicas  6-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O reservatório de água oferece as seguintes 
ligações: 

  9  =  indicador de nível de água (opcional) 

10  =  saída de ar do tanque 

11  =  conexão de enchimento do tanque de 
água  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota: 
O tanque de água está cheio quando a água 
sai pelo tubo de saída de ar na parede frontal 
do depósito de detritos (sistema de 
enchimento sem pressão).  
 
 
Feche o hidrante e desconecte a mangueira. 
Rosqueia a  tampa cega.  
 
 

  Atenção! 
Em temperaturas abaixo de 0 ° C, esvazie 
todas as conexões, o tanque de água, o filtro 
de água e a bomba de água. Para isso, abra 
todos os registros e deixe-os abertos durante 
este período.   
 
 
 
6.5 Painel de Água (Spray de água) 
 
O painel de água (1) para a regulagem da 
vazão nos bicos individuais está localizado na 
cabine do condutor.  
 

O painel de água é provido das válvulas de 
passagem listadas a seguir:  

2  =  vassoura de disco esquerda 

3  =  vassoura central  

4  =  vassoura de disco direita 

5  =  boca de sucção esquerda, dianteira 

6  =  boca de sucção esquerda, traseira 

7  =  boca de sucção direita, dianteira 

8  =   boca de sucção direita, traseira 
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6.6 Sistema de Água 
 
Os tubos de água (1) e a saída de água (2) 
estão localizados embaixo do reservatório 
de água.  
 
 

  Atenção! 
Em temperaturas abaixo de 0 ° C, o depósito 
de água, o filtro de água, a bomba de água e 
os tubos devem ser esvaziados. Para isto, 
todos os registros devem ser abertos e 
permacer em aberto durante este período. 
 
 
Na linha de sucção para a bomba de água, é 
instalado um filtro (3) da válvula (4) para 
proteger a bomba. 
 
A bomba de água (5) está localizada na 
unidade de acionamento do conjunto 
motor-ventilador.  
 
 
 

 

 

 

 



 
 

  
                        

01/2016, Sujeito a modificações técnicas  6-6 

 

 

 

                              1                             2 
 

 

 

                    

 

                                              3                   4                                     5  



 
 

  
                        

01/2016, Sujeito a modificações técnicas  6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.8 Drenagem do Tanque de Ar Comprimido 
 
O tanque de ar comprimido é livre de 
manutenção.  
 
Situa-se abaixo da caçamba, na unidade de 
acionamento da varredeira, acima das bombas 
hidráulicas.   
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 Verificação do Nível de Óleo Hidráulico 
 
O reservatório de óleo hidráulico (1) situa-se 
sob a caçamba, atrás do ventilador da 
varredeira de rua. 
 
Verifique o sistema hidráulico quanto a fugas 
antes de iniciar a operação. 
 
Verifique o nível do óleo hidráulico no visor 
(3) e, se necessário, encha com o mesmo 
óleo hidráulico através do filtro de ar (2). 
(Veja o capítulo "Lubrificantes e Materiais")  
 
 

  Atenção! 
Manter o nível de óleo abaixo do mínimo irá 
provocar um aumento na temperatura de 
operação, o acúmulo de ar não dissolvido e a 
perda das bombas hidráulicas.  
 
 
O elemento filtrante tem de ser substituído 
quando o ponteiro indicador de 
contaminação no filtro de óleo hidráulico 
estiver na área vermelha (Veja o capítulo 
"Serviços e Manutenção"). 
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6.9 Descida da Caçamba 
 
A descida do depósito de detritos é acionada 
pelo botão (2) no painel de controle na 
cabine do motorista. Antes de iniciar esta 
operação, a barra de segurança deve ser 
destrava através do respectivo botão (1).  
 
 
6.9.1 Fechamento da porta traseira 
 

  Perigo! 
Certifique-se de que ninguém está na área de 
alcance da porta traseira de descarga.  
 
O botão para fechar a porta traseira de 
descarga está localizado na extremidade 
direita traseira do depósito de detritos.  
 
O botão deve ser mantido pressionado o 
tempo necessário, até que a porta seja 
fechada. A porta traseira de descarga é então 
automaticamente travada. 
 
 

 

 

 

 

6.10 Verificação da pressão dos pneus 
 
Verifique a pressão dos pneus, em 
conformidade com as indicações feitas no 
manual de operação do fabricante do chassi. 
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Início da Operação  
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7.1 Partida dos Motores 
7.1.1 Partida do Motor Auxiliar 
 
Antes de dar partida no motor auxiliar, a 
ignição tem de ser ligada através do botão 
Liga / Desliga (1).  
 
 As luzes vermelhas de controle (1-4) 

acendem (verificação das funções) 
 

  Atenção! 
Por favor, observe as instruções contidas no 
manual de operação do fabricante do motor 
auxiliar.  
 
Agora, a velocidade do motor auxiliar pode 
ser aumentada pressionado o botão (5) ou 
reduzida com o botão (6) (função opcional).  
 
 

  Atenção! 
Se o motor auxiliar desligar depois de 
repetidas tentativas de partida, o sistema 
eletrônico do motor deve ser verificado de 
acordo com o manual de instruções do 
fabricante do motor auxiliar. 
 
Os itens a seguir são verificados pela 
eletrônica do motor: 
 Nível de óleo 
 Temperatura do óleo 
 Temperatura da água de 

arrefecimento 
 
 
 

7.1.2 Partida do Motor do Chassis 
 

  Atenção! 
Observe as instruções de operação do 
fabricante de chassis. 
 
 

7.2 Partida do Ventilador 
 
A velocidade do motor auxiliar deve ser 
aumentada com o botão (5) até atingir a 
velocidade nominal. 
 
Agora, o ventilador pode ser iniciado através 
do botão (8). 
 
Você pode ouvir claramente o ventilador 
ligando e alcançando a velocidade nominal. 
 



 
 

  
                        

01/2016, Sujeito a modificações técnicas  7-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Ligando o Sistema de Iluminação 
7.4.1 Ligando o Sinalizador Rotativo 
 
 

Ligue os alertas rotativos através do interruptor 
de acionamento (7). 
 

      Nota: 
Siga os regulamentos nacionais quando 
operando com o sinalizador rotativo.  
 
 
7.4.2 Ligando a Iluminação de Trabalho 
 
Dependendo das condições de  visibilidade, 
ligue os faróis de serviço da varredeira 
acionando o interruptor (11).  
 

  Perigo! 
Certifique-se de que os outros usuários da via 
não estão tendo a visão ofuscada pelo uso dos 
faróis de serviço.   
 
 

Agora, a varredeira está pronta para operação.   

7.3 Adicionando Água de Aspersão 
 
A fim de obter a precipitação suficiente da 
poeira no depósito de detritos em tempo 
seco, a água tem de ser pulverizada para 
dentro da boca de sucção. 
 

Ligue a bomba de água através do botão (9). 
Dependendo das condições de operação, a 
quantidade de água pulverizada pode ser 
ajustada pelas válvulas de esfera (10). A 
atribuição de cada uma das válvulas de esfera 
é descrita no capítulo Antes do Início da 
Operação, Painel de Água (Spray de água). 
Verifique a saída de água nos bicos de 
aspersão  antes de iniciar a operação da 
varredeira. Substitua os bicos entupidos. 
 

 

      Nota: 
Em tempo seco, para melhor precipitação de 
poeiras no depósito de detritos é necessária a 
adição de água por pulverização. 
Em tempo úmido, deve-se evitar a deposição 
de detritos nas bocas de sucção e nas 
mangueiras dos dispositivos de varrição. Um 
certo efeito de lavagem é obtido pela adição 
de água. 
Em tempo chuvoso, normalmente não é 
necessária a adição de água. 
 

Na falta de água (reservatório de água vazio), 
a bomba de água é desligada para evitar 
danos à mesma. 
  
 
 

  Atenção! 
A correta utilização da aspersão de água é 
fundamental para a vida útil do conjunto do  
Ventilador. A não utilização deste recurso 
provoca o desgaste prematuro e o 
desbalanceamento do conjunto ROTOR. 
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Utilização de água insuficiente, precipitação de poeiras no depósito de  

detritos inadequada, pode levar à formação de poeria durante a varrição 
 

 
Correta utilização da aspersão de água 
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Operação  

  
                  

 
 

 

 

   
 
 
  
 
                               1.0 Nota relativa a direitos autorais                    
 
 
  
 
 
 

 

Reservamo-nos todos os direitos sobre essa literatura técnica. Ela serve apenas para informar os nossos clientes. 
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida a  terceiros, sem a nossa prévia 
autorização. 



 
 

  
                        

01/2016, Sujeito a modificações técnicas  8-2 

 

                9          1    2    3     4     5    6    7   8 

 

         

 

               10    11   12       13                14    15     16 

                 
 

             17      18     19     20     21     22      



 
 

  
                        

01/2016, Sujeito a modificações técnicas  8-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Elementos de Controle  
8.1.1 Elementos do Painel de Controle 
 
Todos os elementos de controle serão 
novamente indicados nos esquemas 
fornecidos em anexo a este manual:  
 
(1) Interruptor Principal (Liga/Desliga) 
(2) Liga / Desliga o Ventilador 
(3) Aumento da velocidade do motor 

auxiliar (OPCIONAL) 
(4) Indicador luminoso (vermelho) de que 

a temperatura do óleo está muito alta 
(5) Redução da velocidade do motor 

auxiliar (OPCIONAL) 
(6) Indicador luminoso (vermelho) de que 

a pressão pneumática está abaixo de 5 
bar 

(7)  Libera o Mangote Traseiro de Sucção 
(8) Liga / Desliga o Alerta Luminoso 

Rotativo 
(9) Horímetro 
(10) Chave comutadora do lado de 

limpeza: Direito / Esquerdo 
(11) Liga / Desliga a Boca de Sucção 
(12) Liga / Desliga a Vassoura Lateral 
(13) Indicador luminoso (vermelho) de 

que o nível de óleo está muito baixo 
(14) Abre / Fecha a Portinhola da Boca 

de Sucção 
(15) Liga / Desliga a Vassoura Central 
(16) Liga / Desliga a Bomba de Água 
(17) Libera a Barra de Segurança da 

Caçamba 
(18) Abre a Porta traseira 
(19) Bascula a Caçamba 
(20) Desce a Caçamba 
(21) Libera a porta traseira 
(22) Liga / Desliga o Farol de Serviço 

 

8.1.2 Alocação dos Fusíveis  
 
F1 = Fusível 15A (Alerta Luminoso Rotativo) 
F2 = Fusível 20A (Radiador de Óleo) 
F3 = Fusível Reserva 
F4 = Fusível 7,5A (Luzes do Painel) 
F5 = Fusível 10A (Ventilador) 
F6 = Fusível 7,5A (Faróis de Serviço) 
F7 = Fusível 7,5A (Caçamba) 
F8 = Fusível Reserva 
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8.2 Operação de Varrição  
 

 Perigo! 
 O capítulo sobre Segurança deve ser lido e 
compreendido antes de iniciar a operação de 
varrição. 
O mesmo se aplica  ao manual de instruções do 
fabricante do chassis. 
 
8.2.1 Operação durante Varrição  
 
Ligar o motor do chassis de acordo com o 
manual de instruções do fabricante do chassis. 
 

      Nota: 
 Se o motor não partir depois de 10 segundos 
durante a estação fria, o procedimento de partida 
deve ser interrompido. Repita o procedimento de 
partida depois de uma pausa de 1 minuto, o que 
deve ajudar a poupar a bateria. Se o motor ainda 
não iniciar, deve ser realizado o procedimento 
auxiliar de partida de acordo com o manual de 
instruções do fabricante do motor. 
 
Ligue o motor auxiliar, conforme descrito no 
capítulo Início da Operação. 
 

  Atenção! 
Se a lâmpada indicadora de pressão de óleo e / 
ou a lâmpada de controle de carga (opcional) não 
estiverem apagadas ou se acenderem durante a 
operação, pare o motor imediatamente e 
verifique a pressão do óleo lubrificante e / ou a 
tensão da correia em V de acordo com o manual 
de operação do fabricante do motor auxiliar. 
 
Ligue o ventilador de sucção com o interruptor 
(2), após o motor auxiliar atingir a sua 
velocidade de marcha lenta. 
Aumente a velocidade de marcha lenta com o 
interruptor (3) até atingir a velocidade de 
operação. 

Aumente a velocidade de operação 
continuamente com o interruptor (3), de 
acordo com a quantidade de detritos na 
superfície a ser varrida. 
 
Ligue a bomba de água com o interruptor (16). 
 
Pré-selecione o lado da operação de varrição: 
lado esquerdo (opcional) ou lado direito,  com 
o interruptor (10). 
 
Abaixe a boca de admissão de detritos com o 
interruptor (11). 
 
Ligue água de pulverização e regule a vazão  
com a válvula de esfera, de acordo com o clima 
e com a quantidade de poeira. 
 
Abaixe a vassoura lateral através do interruptor 
(12).  A vassoura lateral começa a girar ao 
mesmo tempo. 
 
Abaixe a vassoura central com o interruptor 
(15). A vassoura começa a girar ao mesmo 
tempo. 
 
Ligue os faróis de serviço de acordo com a 
necessidade, com o interruptor (22). 
 
Ligue o alerta rotativo de advertência com o 
interruptor (8). 
 
Condução do veículo - engrenar e começar a 
viajar. 
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8.2.2 Regulagem da pressão no solo  
 
As válvulas de controle pneumático estão 
localizadas no quadro na unidade de 
acionamento motor / ventilador. 
 
Com válvula de controle (23) a pressão de 
contato da vassoura lateral esquerda é 
ajustada.  
 
Com válvula de controle (24) a pressão de 
contato da vassoura central é definida. 
 
Com válvula de controle (25) a pressão de 
contato da vassoura lateral direita é ajustada. 
 
 
8.2.3 Mangote Traseiro de Sucção (Opcional)  
 
Estacione a varredeira de rua próximo ao 
lugar de uso (não desligar o motor auxiliar). 
Desligue todos os dispositivos de varrição. 
 
Levante a boca de sucção através do 
interruptor (11). 
 
Libere o mangote traseiro de sucção, 
pressionando o botão (7).  
As gavetas do depósito de detritos são 
fechadas. 
 
Ajuste a velocidade de operação do motor 
auxiliar com o botão (3).  
 

 Aviso! 
Sempre use protetores de ouvido quando  
estiver operando o mangote traseiro de 
sucção. 
 
Retire o mangote traseiro de sucção do 
suporte e inicie a operação. 
 
Proceder da forma inversa ao desligar o 
mangote traseiro de sucção. 
 

8.3 Operação após a conclusão das 
atividades de varrição  
 
Desligue o spray de água. 
Feche todos os registros que foram abertos 
durante a operação.  
 
Desligue o ajuste de velocidade e reduza a 
pressão sobre o solo.  
 
Recolha a vassoura lateral através do botão 
(12). 
Este botão levanta a vassoura lateral, 
interrompe o movimento de rotação e trava a 
vassoura, levando-a para sua posição final. 
 
Desligue a vassoura central com o botão (15). 
Este botão levanta a vassoura central, 
interrompe o movimento de rotação e trava a 
vassoura, levando-a para sua posição final. 
 
Desligue a boca de sucção através do botão 
(11). 
A boca de sucção é suspensa e travada em 
sua posição final. 
 
Reduza continuamente a velocidade de 
operação com  o interruptor (5).  
 
Deslique o Ventilador com o botão (2). 
 
Desligue a bomba de água com o botão (16). 
  
Desligue o farol de serviço com o botão (22). 
 
Desligue o alerta rotativo com o botão (8). 
 
Desligue a ignição do motor auxiliar através 
do botão (1). 
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Serviços a serem realizados 
após a Operação  
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9.1 Descarga do Depósito de Detritos 
 
Ligue o motor do chassis de acordo com o 
manual de instruções do fabricante do 
chassis. 
 
Conduza a varredeira por uma superfície 
plana e pare.  
 
 

 Atenção! 
Na posição inclinada, o veículo de varrição 
pode ser danificado por torção, quando do 
esvaziamento do depósito de detritos.  
 
 
Mantenha o motor do chassis funcionando.  
 
 

 Perigo! 
Certifique-se de que ninguém está na área 
de alcance da porta traseira de descarga. 
 
 
Abra a porta de traseira de descarga 
pressionando simultâneamente os botões 
(18) e (21) no painel de comando na 
cabine. 
A porta de descarga é automaticamente 
desbloqueada.  
 
 

 Atenção! 
Em chassis equipados com suspensão a ar, 
esta deve ser abaixada antes de bascular a 
caçamba. 
A força adicional pode resultar em danos ao 
quadro auxiliar do chassis.  
 
 
Bascule a caçamba pressionando o botão 
(19). A porta traseira de descarga deve 
estar aberta. 
 
 

 Perigo! 
Durante a operação de basculamento, certifique-se 
de que a caçamba atingiu a sua posição final e que 
a barra de segurança encaixou (som de clique).  
 

 Atenção! 
Não é permitido conduzir o veículo com a caçamba 
basculada! Isso leva a tensões no quadro auxiliar 
do chassis e danos à estrutura da caçamba.  
 

 Atenção! 
Depois da operação de descarga, resíduos aderidos 
ao equipamento devem ser removidos diariamente 
com o uso de um raspador.  
 
Limpe o depósito de detritos (23) com a mangueira 
de pulverização. A tela de separação (24) e as 
superfícies de vedação da porta de descarga 
também têm de ser limpas.  
Para uma melhor limpeza, a tela de separação (24) 
pode ser abaixada. 
 
 

 Perigo! 
Não deixe as mãos na área de alcance da tela (24). 
 
Dê a partida no motor auxiliar.  
Libere a barra de segurança pressionando e 
mantendo pressionado o botão (17) e abaixe a 
caçamba, pressionando o botão (20).  
 

      Nota: 
A trava de segurança deve ser totalmente liberada 
antes de baixar a caçamba. Se este não for o caso, 
levantar um pouco a caçamba pressionando o 
botão (19). 
 

 Perigo! 
Certifique-se de que ninguém está na área de 
alcance da porta traseira de descarga. 
 
 
Feche a porta de descarga pressionando o botão 
na lateral da caçamba. A porta é travada 
automaticamente. 
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9.2 Procedimento de Limpeza Diária 
 
Após cada turno de utilização as seguintes 
atividades de limpeza deverão ser realizadas:  
 

1) Abrir a porta traseira 
2) Elevar a caçamba, verificando o correto 

funcionamento da escora de segurança 
3) Remover os mangotes laterais das 

bocas de sucção 
4) Remover elementos estranhos dos 

eixos dos motores hidráulicos das 
vassouras laterais e central 

5) Utilizando jato de água à média 
pressão proceder: 
a) Limpeza do sobre-quadro 
b) Limpeza do duto de exaustão 
c) Limpeza do interior das bocas de 

sucção 
d) Limpeza dos mangotes laterais 
e) Limpeza das vassouras laterais e 

central 
f) Limpeza da mesa seletora do 

suporte dos mangotes, acionando 
os cilindros para a total remoção 
de resíduos das guias das gavetas 

g) Limpeza dos intake sockets 
h) Limpeza total do interior da 

caçamba 
i) Limpeza dos defletores 
j) Limpeza da tela de detritos 
k) Limpeza do interior da porta 

traseira 
l) Limpeza do Mangote traseiro 
m) Limpeza, externa, do ventilador 

6) Ligar o motor auxiliar @ 1.200 rpm e 
ventilador,  abrir a válvula de limpeza 
do rotor, durante 5 min. 

7) Utilizando jato de ar ou água à baixa 
pressão, proceder a limpeza dos 
radiadores; de óleo hidráulico e do 
motor auxiliar 

8) Lubrificar pontos de articulação dos 
suporte das vassouras laterais 

9) Montar os mangotes laterais 
10) Baixar a caçamba  
11) Fechar a porta traseira 
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Serviços e Manutenção  
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10.1 Segurança 
 
É imperativo ler as instruções de segurança 
contidas neste manual antes de iniciar a 
manutenção! 
 
Deve-se realizar a lubrificação e manutenção 
de acordo com os intervalos indicados no 
diagrama funcional de lubrificação e 
manutenção a seguir, uma vez que a 
eficiência, operatividade e tempo de vida útil 
da Varredeira dependem diretamente da 
realização destes procedimentos! 
 
Os intervalos de verificação e manutenção 
indicados no esquema de lubrificação e 
manutenção sempre se referem a horas 
trabalhadas ou períodos de tempo! 
O reabastecimento de óleo ou 
engraxamento somente poderá ser realizado 
após a limpeza dos bocais de enchimento ou 
dos nipples e graxeiras, respectivamente!  
  
Não misturar diferentes tipos de óleo ou 
graxa, bem como não misturar com qualquer 
outro tipo de óleo fino ou derivado de 
petróleo, a fim de reduzir a viscosidade! 
 
Utilize sempre o mesmo tipo de óleo e graxa, 
ou tipos equivalentes. 
 
Sempre que for necessário realizar 
intervenções no sistema elétrico, deve-se 
desconectar o cabo terra da bateria do 
veículo! 
 
 
 
 
 

 
 

10.2 Lista de Manutenção  
 

Itens de manutenção:  
 
(A) Motor do chassis 
(B) Motor auxiliar 
(D) Filtro de ar  
(E) Tanque de combustível 
(F) Trava da porta do depósito de 
detritos  
(H) Tela de separação 
(I) Trava de segurança 
(L) Tanque de água 
(N) Filtro de água  
(O) Ventilador de sucção 
(P) Mangote lateral 
(Q) Boca de sucção 
(R) Vassoura lateral 
(S) Vassoura central 
(T) Tanque de óleo hidráulico 
(U) Filtro de óleo hidráulico 
(V) Bombas hidráulicas para o 
dispositivo de varrição e admissão 
de detritos e acionamento do 
ventilador de sucção 

          (Z) Gavetas 
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   A    E     D               B     S    R     O     V    Q      P     Z      I       L 

diariamente (10h).................. ... ... .............. .... ... ......................... ............. ..... ʘ... 

semanalmente (35h)......... .......................................................... .... ......... ............................... 

quinzenalmente (75h).....................................................▼  ... ▼.......∆............▼…...∆...... ..................... 

mensalmente  (150h).........Ο……...∆…........................................................................... ..... .............. 

quadrimestralmente (300h)...□.............□...............□.............................................................................. 

semestralmente (600h)............................................................................................................................ 

anualmente (1200h).................................................................................................▲…....▲..................... 

                                                  F              N                                                         H         T       U 

             
          ☺ = inspeção visual 

            □ = verificação e serviços conforme instruções do fabricante  ▲ = troca/substituição 

             ∆  = limpeza        Ο  = engraxamento/lubrificação 
            ▼ = ajustes        ʘ  = enchimento  
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Itens de lubrificação:  
 
Estes itens devem ser lubrificados com graxa 
após 150 horas de operação (mensalmente, no 
mínimo).  
(ver o capítulo Lubrificantes e Materiais).  
 

 Tela de limpeza – rolamentos 
 Abraçadeiras e rolamento pivotante 

para a vassoura lateral 
 Vassoura central – suspensão 
 Vassoura central – rolamento 
 Caçamba – rolamento 
 Porta de descarga do depósito de 

detritos – rolamento 
 Trava da porta do depósito de detritos 
 Trava de segurança 
 Cilindro de basculamento - rolamento 

 

10.3 Chassis e Motor do Chassis  
 
A realização de serviços de lubrificação e 
manutenção em todos os componentes do 
chassis, incluindo o motor do chassis (1) deverá 
ser realizado conforme definido no manual do 
fabricante. 
 

 

10.4 Motor auxiliar 
 
A realização de serviços de lubrificação e 
manutenção no motor auxiliar (2) deverá ser 
realizada conforme definido no manual do 
fabricante (em separado). Neste capítulo 
somente os serviços mais importantes são 
descritos. 
O nível de óleo deverá ser verificado 
diariamente e o nível de óleo do motor 
deverá ser completado, se necessário! 
Verificar diariamente se o radiador está sujo 
e limpá-lo com ar comprimido, se 
necessário. 
 

  Atenção! 
Se a lâmpada indicadora vermelha acender 
durante o funcionamento do veículo, os 
motores devem ser imediatamente 
desligados e o mau funcionamento deverá 
ser eliminado!  
 
Como regra, a realização de serviços de 
manutenção no motor auxiliar deverá ser 
realizada pelo departamento de serviços do 
fabricante do motor. 
Após a realização de serviços de 
manutenção no motor auxiliar, a velocidade 
do ventilador de sucção deverá ser 
cuidadosamente verificada: 
 
Ventilador.......: 1 700 rpm - 2 600 rpm 
 
 
10.4.1 Filtro de ar  
 
Verificar e, se necessário, limpar 
diariamente o filtro de ar (3) do sistema ar-
combustão, conforme definido pelo 
fabricante no manual do motor auxiliar (em 
separado).   
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10.4.2 Tanque de Combustível 
 
Verifique o nível de combustível diariamente. 
 

 Atenção! 
Se o tanque de combustível estiver 
completamente vazio, o sistema de 
combustível deverá ser aberto para a 
atmosfera! 
 
10.5 Caçamba 
10.5.1 Defletor e tela de separação 
 
Realize a inspeção visual do defletor (4) e da 
tela de separação (5) após cada operação de 
esvaziamento/limpeza da caçamba. 
 
Nota: 
Varredeiras com um dispositivo de varrição e 
admissão de detritos são fornecidas com 
pequenos defletores (lado direito).  

 Verificar se o material de borracha 
vulcanizado no defletor não está 
desgastado. 

 Substitua os defletores desgastados 
por novos desatarraxando os parafusos 
de fixação.  

 
 

10.5.2 Trava de segurança 
 
Execute uma inspeção visual verificando o 
funcionamento adequado da trava de 
segurança (6), durante o basculamento da 
caçamba.  
 
10.6 Sistema de Aspersão de Água 
10.6.1 Tanque de Água 
 
Verifique o nível do aspersor de água 
diariamente e preencha o tanque de água 
conforme descrito no capítulo “Antes do 
início da Operação”. 
 

 Atenção! 
Deve-se drenar a água do tanque (7), do filtro 
de água (8), e da tubulação caso a 
temperatura ambiente esteja abaixo de 0 °C. 

10.6.2 Filtro de Água 
 
O filtro de água (8) deverá ser verificado 
semanalmente e o elemento filtrante 
deverá ser substituído, se necessário. 
 
10.7 Ventilador de sucção 
 
Limpar o ventilador de sucção (9) 
semanalmente, e diariamente, quando 
grande quantidade de folhas for aspirada. 
 

 Após o basculamento da caçamba e a 
abertura da janela de manutenção 
(10), enxaguar as paredes internas da 
carcaça do ventilador de sucção e do 
rotor, com forte jato de água. 
A água escorrerá pela parte inferior.  

 
 Depois disso, deixe o ventilador de 

sucção funcionar por um período de 
tempo para soprar ar para o exterior. 
Realizar inspeção visual nas lâminas 
do rotor.  
Folhas ou papel colado devem ser 
removidos. 

 
 Limpar o ventilador com água. 

Ligar a bomba de água, abrir a válvula 
esfera no ventilador e iniciar o 
funcionamento do ventilador.  
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10.7.1 Instrução de Serviço: Inspeção do 
Rotor e da Carcaça do Ventilador de Sucção 
 
 

 Perigo! 
       Informações de Segurança 

 Tenha a certeza de que o motor 
auxiliar esteja desligado e sem a 
chave na ignição, durante as 
inspeções e serviços de manutenção 
do Ventilador e seus componentes. 

 O rotor do ventilador é um 
componente balanceado para a 
montagem, portanto, nunca remova 
ou substitua o cubo, sem proceder o 
balanceamento dinâmico. 

 
 
Durante a operação, o rotor e a carcaça do 
ventilador são submetidos à abrasão 
resultante da passagem da poeira, contendo 
pequenas partículas abrasivas. Por isso, é 
necessária a inspeção periódica do 
Ventilador e de seus componentes, de 
acordo com o Plano de Manutenção 
Preventiva. 
 
Nos casos em que houver poeira excessiva, 
as inspeções deverão ser realizadas em 
intervalos mais curtos. As palhetas deverão 
ser limpas, prevenindo o acúmulo de sujeira 
e falhas prematuras devido à vibração. 
 
 

  Atenção! 
A correta utilização da aspersão de 
água é fundamental para a vida útil do 
conjunto do Ventilador. A não utilização 
deste recurso,  provoca o desgaste 
prematuro e o desbalanceamento do 
conjunto do ROTOR. 

Uma perda de espessura das palhetas do 
Rotor e da parede cilíndrica da carcaça do 
Ventilador é inevitável. 
 
As chapas laterais da carcaça do Ventilador 
(Figura 1) deverão ser trocadas caso 
apresentem alguma perfuração. 
 
 

 
Figura 1 

 
 
 
O Rotor deverá ser substituído caso as 
palhetas (Figura 2) apresentem espessura 
menor ou igual a 1,5 mm. Caso se tenha 
alguma suspeita de desbalanceamento, o 
rotor deverá ser removido para ser 
balanceado dinamicamente. 
 

 
Figura 2 
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10.8 Dispositivo de Varrição e Admissão de 
Detritos 
 
O perfeito estado de conservação da 
vassoura lateral (11), da vassoura central 
(12), do aparador de borracha (13) e da 
boca de sucção (14) é pré-requisito para 
uma varrição eficiente. Os ajustes em 
relação à superfície influenciam 
consideravelmente o desempenho do 
dispositivo de varrição e admissão de 
detritos. 
 
Portanto, todos os componentes das 
vassouras e da boca de sucção deverão ser 
inspecionados antes de cada operação de 
varrição, e deverão ser ajustados, se 
necessário. 
 
As configurações básicas do dispositivo de 
varrição e admissão de detritos de todos os 
modelos estão indicadas no capítulo 
“Configurações Básicas”, enquanto os 
procedimentos de ajuste estão descritos no 
capítulo “Ajustes”. 
 
 

 Nota: 
Todas as verificações e ajustes 
deverão ser realizados em superfície 
o mais nivelada possível (ex.: em 
superfície de concreto), pois somente 
este tipo de superfície propicia a 
precisão requerida para os ajustes.  

 
Para esta finalidade, a caçamba 
deverá estar vazia e na posição 
abaixada. 

 

10.9 Configurações Básicas 
 
10.9.1 Dispositivo de Varrição e Admissão 
de Detritos  
 

 Sobreposição:  
Aproximadamente 250 mm entre a 
borda externa da vassoura central 
(12) e a boca de sucção (14).  

 Posição final quando travado para 
operação:  
Após ter sido travada, a borda 
externa da boca de sucção (14) 
deverá estar alinhada com a borda 
externa do para-lama traseiro. 

 
 

10.9.2 Vassoura lateral  
 

 Inclinação:  
A posição de varrição da vassoura 
lateral (11), quando abaixada e 
girando, deverá corresponder à 
ilustração.   

  
 Sobreposição:  

A medida entre a borda do disco da 
vassoura lateral (15) e a borda 
externa da boca de sucção (14) 
deverá ser aproximadamente 
100mm. 



 
 

  
                        

01/2016, Sujeito a modificações técnicas  10-11 

 
 

                 
 

                      14           12       15        11         13 

 

 

 

 

 



 
 

  
                        

01/2016, Sujeito a modificações técnicas  10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.3 Boca de Sucção  
 
 Distância da boca de sucção ao solo (a): 

Borda inferior da boca de sucção aprox. 
35 mm - 40 mm acima da superfície (usar 
como referência a parede lateral).  

 
 Distância da guia de ar ao solo (b):  

Borda inferior da guia de ar 20 mm acima 
da superfície. A guia de ar também deverá 
estar paralela à superfície a ser varrida. 

 
 Distância ao solo da portinhola para 

admissão de detritos maiores (c): 
Borda inferior da portinhola 25 mm acima 
da superfície (é possível reduzir a distância 
para até 15 mm em superfícies 
particularmente uniformes).  

 
 

 
 

10.9.4 Vassoura Central  
 
 Pressão da vassoura sobre o solo:  

A escova da vassoura deverá ter entre 50 
mm a 80 mm, dependendo da quantidade 
de sujeira da superfície a ser varrida.   

 
 Distância ao solo da saia de proteção da 

vassoura central (parte frontal):  
A borda inferior da saia de proteção deverá 
ter uma distância ao solo de aprox. 70 mm.  

 Altura da lateral da saia de proteção da 
vassoura central:  
A borda inferior da saia deverá tocar a 
superfície.  

 
 
10.9.5 Aparadores de borracha  
 
 Ajuste de altura:  

As bordas inferiores dos aparadores (13) 
e a faixa das cerdas devem tocar a 
superfície a ser varrida. 

 
 

a b 

c 
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10.10 Ajustes 
 
Todas as seguintes instruções de ajustes, 
montagens e desmontagens são baseadas 
em configurações básicas (conforme 
entregue), de acordo com o capítulo 
Configurações Básicas. 
 
 

 Perigo! 
Atuar as válvulas de ar manualmente. 
É imperativo que as instruções de segurança 
sejam observadas quando da realização de 
quaisquer ajustes! 
 
 
10.10.1 Dispositivo de Varrição e Admissão 
de Detritos 
 
 A distância da boca de sucção ao 

suporte giratório (1) não necessita de 
ajustes. A boca de sucção é elevada e 
abaixada por meio de um cilindro 
pneumático (3) sobre duas roldanas (2). 
Deve-se tomar cuidado com os 
parafusos fixos (4) e com a elevação 
adequada da boca de sucção. 

 
 
10.10.2 Boca de Sucção 
 

 Ajustar a altura de trabalho e o 
paralelismo da guia de ar em relação à 
superfície a ser varrida: 
A altura da guia de ar (5) é ajustada 
através de duas correntes (6). 

 
 Ajustar a altura de trabalho da 

portinhola para admissão de detritos 
maiores: 
Abaixar o dispositivo, retirar as 
porcas (7) e ajustar a vedação de 
borracha (8) de acordo com as 
configurações básicas descritas no 
capítulo 10.9.3. 

Reapertar as porcas (7). 
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10.10.3 Vassoura Lateral 
 
 Ajuste da inclinação transversal: 
Ajustar a inclinação de todo o conjunto 

da vassoura lateral (incluindo o disco), 
girando-a após soltar os parafusos (9).   

Após o ajuste, reapertar os parafusos 
(9). 

 
 Ajustar a inclinação longitudinal:  
Ajustar a inclinação longitudinal girando 

a barra estabilizadora (10) após afrouxar 
os parafusos de fixação (11). 

Reapertar ambos parafusos de fixação 
(11). 

 
Realizar um teste de funcionamento e 
comparar a varrição da vassoura lateral com a 
ilustração no capítulo 10.9.1.  
 
Ajustar a inclinação até que o padrão de 
varrição corresponda à ilustração. 
 
 Ajuste da medida da oscilação: 
Ajustar a medida da oscilação e então a 

sobreposição após afrouxar as porcas (12) 
e girar o parafuso de limitação de curso 
(13). 

Após o ajuste, reapertar as porcas (12). 
 
 
 Reposição da vassoura lateral: 
Soltar as porcas de fixação (14). 
Desmontar a vassoura lateral 

desgastada (15) da placa de montagem 
(16) e substituir por outra nova. 

Após a substituição, reapertar as porcas 
de fixação (14). 

 
 

 Perigo! 
Utilizar luvas de proteção durante a operação 
de substituição da vassoura lateral.  

 
 

10.10.4 Vassoura Central 
 
 Substituição da vassoura central: 

Retirar o mancal (17) do suporte 
(18).  
 Retirar o eixo com as vassouras 
(19) do acoplamento do motor 
hidráulico. 
Retirar a vassoura do eixo e 
posicionar as novas.  
Encaixar o eixo no acoplamento e 
ambos no motor hidráulico. 

 
 

 Perigo! 
Utilizar luvas de proteção durante a 
substituição da vassoura central. 
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10.10.5 Aparadores de borracha 
 
 Verificar diariamente os aparadores de 

borracha da vassoura central (20) e os 
aparadores de borracha em ambos os 
lados da varredeira (21) e, se necessário, 
ajustar ou substituir os mesmos. 

 
 

 
10.10.6 Gavetas 
 
A gaveta (22) deverá ter sua funcionalidade 
verificada diariamente por meio de inspeção 
visual e deverá ser limpa, se necessário.    
 
Caso a varredeira seja provida de dois 
dispositivos de varrição e admissão de 
detritos, as duas gavetas deverão ser 
verificadas. 
 
Nas varredeiras fornecidas com mangote 
traseiro (opcional), a gaveta montada na porta 
traseira também deve ser verificada e limpa, 
se necessário. 
 

 
 
Em caso de falha no funcionamento de 
qualquer uma das unidades de entrada, 
assegurar-se de que as outras entradas não 
estejam abertas, pois o acúmulo de resíduos 
pode impedir o correto fechamento das 
gavetas. 

10.11 Sistema Hidráulico 
 
Os componentes do sistema hidráulico 
embarcado possuem características 
construtivas para operação longa e livre de 
defeitos, requerendo, assim, poucas 
intervenções de manutenção. 
 

 Instruções de segurança: 
 

 Perigo! 
Serviços de manutenção e reparos deverão 
ser realizados apenas por especialistas. 
 
 

 Perigo! 
Por razões de segurança, nenhuma união, 
conexão ou dispositivo deverá ser 
afrouxado, desatarraxado ou reapertado 
enquanto o sistema hidráulico estiver 
pressurizado.  
 

 Perigo! 
As cargas deverão ser reduzidas antes de 
iniciar o trabalho. Os motores de 
acionamento das bombas hidráulicas (motor 
do chassis e motor auxiliar) deverão ser 
parados e os acumuladores – se montados – 
deverão ser despressurizados.  
 

 Perigo! 
Reparos inadequados poderão causar 
acidentes severos.  
Os serviços nos acumuladores deverão ser 
realizados apenas pelos respectivos 
departamentos de assistência técnica dos 
fabricantes. 
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10.11.1 Observações Gerais Sobre Serviços em 
Sistemas Hidráulicos 
 
Ao realizar serviços em sistemas hidráulicos,  
extrema limpeza deverá ser assegurada, visto 
que a presença de sujeiras pode causar sérios 
danos ao sistema hidráulico. 
Antes de soltar ou desapertar os componentes 
do sistema hidráulico (juntas aparafusadas, 
etc.) a área ao redor destes componentes 
deverá estar totalmente limpa. 
Se possível, não use lã de limpeza para esta 
finalidade.  
 
Para prevenir a penetração de sujeira no 
sistema hidráulico durante a manutenção e 
reparos,  todas as aberturas devem ser 
fechadas com tampas de proteção. 
 
Tubos e mangueiras danificadas devem ser 
substituídas imediatamente! (Consulte o 
catálogo de peças de reposição). 
Somente mangueiras e tubos aprovados para 
suas respectivas pressões podem ser utilizados. 
 
Ao instalá-los,  deve-se respeitar o menor  raio 
de curvatura admissível. Tubos não devem ser 
estrangulados. 
 
Durante a pintura de componentes do sistema 
hidráulico com dispositivo de pulverização ou 
pincel, todas as vedações, as conexões de 
mangueiras, bem como rolamentos de partes 
móveis deverão ser cuidadosamente 
protegidas, em sua totalidade, contra a 
incidência de tinta. 
Deve-se assegurar que todos  os componentes 
hidráulicos estão montados nas posições 
corretas. 
 
Para evitar o travamento de válvulas à pistão,  a 
montagem dos elementos de controle deverá 
ser livre de  tensões. 
 

Os parafusos de fixação devem ser 
apertados uniformemente, com o torque 
especificado. 
 
Nenhum tipo de solda, bem como qualquer 
procedimento de soldagem ou qualquer 
serviço mecânico deverá ser realizado no 
acumulador. 
 
 
10.11.2 Verificação do nível de óleo 
hidráulico 
 
Verificar o nível de óleo hidráulico 
diariamente, quando o sistema hidráulico 
estiver em operação à temperatura 
ambiente.  
 

 Atenção! 
Durante a descida da caçamba, aprox. 10 
litros de óleo hidráulico retornam do cilindro 
para o tanque de óleo hidráulico. 
 

 Verificar o nível de óleo hidráulico 
através do visor de nível.  

 Preencher o tanque de óleo (23) 
com o mesmo tipo de óleo 
hidráulico.  

  
O tipo de óleo hidráulico especificado 
pelo fabricante para o preenchimento 
está especificado na placa localizada no 
tanque de óleo hidráulico. 
 

 Atenção! 
A queda do nível de óleo abaixo da 
marcação mínima causa aumento da 
temperatura de operação, acúmulo de ar 
não dissolvido e, finalmente, a quebra das 
bombas hidráulicas. 
 

 Realizar simultaneamente uma 
inspeção visual com o intuito de 
localizar possíveis vazamentos em 
tubos, mangueiras e juntas 
rosqueadas pertencentes ao sistema 
hidráulico.  
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10.11.3 Verificação da Temperatura do 
Óleo Hidráulico 
 
Verificar a temperatura do óleo hidráulico 
diariamente, quando o sistema hidráulico 
está em operação à temperatura ambiente. 
 
 A temperatura do óleo hidráulico pode 

ser verificada no termômetro integrado 
ao indicador de nível e não deverá 
exceder a 75 °C.  

 
Um aumento da temperatura de 
operação ocasiona o envelhecimento 
prematuro do óleo e reduz a vida útil de 
mangueiras e vedações. Temperaturas 
entre 40 °C e 75 °C são consideradas 
normais. 
 

 Nota: 
O aumento gradual da temperatura é um 
sintoma de incrustação de sujeira no filtro 
ou desgaste de metais e vedações, e deve 
originar uma verificação de todos os 
componentes que podem ter sido afetados.  
 

 Perigo! 
Um aumento súbito e excessivo na 
temperatura deve ser interpretado como um 
sinal de alarme e requer o desligamento 
imediato do sistema hidráulico. 
 
 
10.11.4 Verificação do Filtro de Óleo 
Hidráulico  
 
Verificar o filtro de óleo hidráulico (24) 
semanalmente, após a temperatura de 
operação ter sido atingida.  
 Quando o indicador de sujeira (25) 

estiver vermelho, o elemento filtrante 
deverá ser substituído.  

 

 Nota:  
Um erro de indicação poderá ocorrer 
durante o aquecimento inicial do sistema, 
devido à possibilidade da resistência ao 
fluxo estar elevada durante esta fase.  

10.11.5 Substituição do Elemento Filtrante 
 
O elemento filtrante deverá ser substituído pela 
primeira vez após 50 horas de operação, e 
posteriormente a cada ano, quando for realizada 
a troca de óleo hidráulico. Entretanto, se o 
indicador de sujeira (25) estiver em “vermelho”, 
o elemento filtrante deverá ser substituído. 
 

 Soltar a tampa do filtro de óleo (24).  
 Retirar o elemento filtrante e vedações 

manualmente. 
 Limpar o receptáculo do filtro. 
 Substituir o elemento filtrante e, se 

necessário, o conjunto de vedação.  
 
Consultar o catálogo de peças de reposição 
para obtenção do número de referência do 
elemento filtrante e do conjunto de vedação. 
As peças substituídas deverão ser 
adequadamente descartadas, como resíduo 
oleoso.  
 
 Rosquear a tampa do filtro (24) e fechar 

bem a tampa. 
 Realizar uma verificação da estanqueidade 

com o sistema em operação. O ponteiro 
do indicador de estanqueidade (25) deverá 
estar operando novamente na faixa verde.  

 

 Atenção!  
Selos danificados deverão ser imediatamente 
substituídos.  
 
10.11.6 Substituição do Filtro de Ar 
 
O filtro de ar (26) permite a entrada e a saída de 
ar filtrado no tanque hidráulico, quando o nível 
de óleo varia.  

 O filtro de ar (26) deverá ser substituído 
se estiver muito sujo, e periodicamente a 
cada ano. 

 
Consultar o catálogo de peças de reposição para 
obtenção do número de referência do filtro de ar.  
 
O filtro de ar deverá ser adequadamente 
descartado, como resíduo oleoso. 
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10.11.7 Troca do Óleo Hidráulico 
 
Dependendo das condições de operação, o 
óleo hidráulico deverá ser trocado 
periodicamente, a cada 1200 horas de 
operação, e, pelo menos anualmente.  
 

 Atenção!  
O motor do chassis e o motor auxiliar deverão 
estar fora de operação durante a troca do 
óleo hidráulico, evitando-se que as bombas 
hidráulicas funcionem em vazio, e venham a 
ser danificadas durante o curto período de 
tempo em que o tanque de óleo hidráulico 
estiver vazio.  
 

 Inserir um tanque de coleta (aprox. 80 
l) por baixo da abertura de dreno do 
tanque de óleo hidráulico.  

 Soltar a porca sextavada até removê-
la juntamente com a vedação, e deixar 
o óleo hidráulico descer 
completamente para o interior do 
tanque de coleta.  

 Em seguida, reapertar a porca 
sextavada juntamente com a nova 
vedação. 

 
Consultar o catálogo de peças de reposição 
para obtenção do número de referência da 
vedação.  
 

 Atenção!  
Realize o enchimento de óleo hidráulico 
sempre através do filtro de ar (26).  
 

 Substituir o elemento filtrante, 
preencher aproximadamente um 
terço da quantidade requerida de óleo 
hidráulico e fechar a tampa do filtro 
(24). 

 Colocar os motores do chassis e 
auxiliar em funcionamento acelerado, 
por aproximadamente 10 min. 
Durante esta operação, colocar todos 
os componentes hidráulicos em 
operação.  

 

 Colocar os motores das vassouras em 
funcionamento, estender e recolher 
os cilindros hidráulicos várias vezes. 

 Desligar os motores do chassis e 
auxiliar e drenar o óleo hidráulico.  

 Substituir novamente o filtro de óleo 
hidráulico e preencher com o novo 
óleo hidráulico até o terço superior 
do visor de nível.  
(Veja o capítulo Lubrificantes e 

Materiais).  
 Fechar a tampa do filtro (24). 

 
 

Atenção! 
Durante a descida da caçamba, aprox. 10 
litros de óleo hidráulico retornam do cilindro 
para o tanque de óleo hidráulico. 
 
 
10.11.8 Ventilação do Sistema Hidráulico 
 
A entrada de ar no sistema hidráulico pode 
ser identificada por:  

espuma oleosa no tanque de 
óleo hidráulico.  
movimentos bruscos das hastes 
dos pistões. 
ruídos anormais do sistema 
hidráulico. 

 
Proceder da seguinte maneira, após o nível 
de óleo hidráulico ter sido verificado e 
preenchido, caso necessário:  
 

 Ligar os motores do chassis e auxiliar 
e mantê-los em marcha-lenta.  

 Colocar todos os componentes 
hidráulicos em operação. 

      
  O sistema hidráulico deverá ser 
completamente ventilado após 10 a 15 
minutos.  
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10.12 Sistema Pneumático 
 
O sistema pneumático é alimentado pelos 
compressores dos motores do chassis e 
auxiliar. O ar pressurizado entra no tanque 
de ar-comprimido (1) através de uma 
válvula de segurança (válvula de segurança 
de 4 vias). O tanque de ar comprimido (1) é 
equipado com uma válvula de dreno (2). 
 
 Verificar o sistema pneumático em 

relação à estanqueidade e 
funcionamento. Caso a pressão de 
operação fique abaixo de 4 bars, uma 
lâmpada (3) de controle se acende no 
painel da cabine do motorista.  

 Realizar inspeção visual visando 
possíveis danos em todos os 
componentes pneumáticos. 

 Durante este procedimento, verificar os 
fixadores, conexões de engate rápido e 
existência de corrosão e abrasão nas 
linhas de pressão.  

 Componentes danificados ou 
inoperantes deverão ser imediatamente 
reparados.  

 

10.13 Sistema Elétrico 
 
As instruções do fabricante para a 
manutenção do chassis deverão ser 
observadas. Neste capítulo, somente os 
itens de serviços mais importantes serão 
descritos.  
 
Os seguintes eventos causam quebra do 
alternador:  
Se a chave de ignição for retirada 
com o motor em funcionamento! 
Se o polo terminal da bateria de 
arranque for desconectada com o motor 
em funcionamento! 
Se os cabos de conexão do 
alternador forem desconectados com o 
motor em funcionamento! 
Se as baterias de arranque não 
forem desconectadas antes da realização 
de serviços de soldagem! 
Se os cabos positivo e negativo 
forem invertidos!  
 
Além disso: 
 Verificar o nível e densidade da 

solução ácida das baterias de 
arranque em intervalos regulares. 

 Substituir fusíveis defeituosos 
somente após as falhas no sistema 
elétrico que ocasionaram a queima 
terem sido eliminadas, conforme o 
diagrama elétrico (disponível no 
capítulo Anexos).  
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Lubrificantes e Materiais 
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autorização. 
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11.1 Óleo Hidráulico 
 
O tipo de óleo hidráulico utilizado depende 
da região onde o equipamento irá operar e, 
consequentemente, da temperatura 
ambiente.  
Para o tipo de óleo hidráulico utilizado 
especificamente neste veículo, deve-se 
consultar a etiqueta localizada no tanque de 
óleo hidráulico.  
Por exemplo: IPITUR  AW68 
 

 Nota! 
Óleos hidráulicos com base vegetal ou 
sintética poderão ser aplicados somente 
após consulta ao nosso departamento de 
Engenharia/Desenvolvimento. 
 
 
11.2 Graxa (Aplicação Geral) 
 
Graxa de Lítio saponificada de uso geral 
Consistência índice 3 
Designação: Graxa lubrificante DIN 51825 - 
K3G 
 
11.3 Óleo do Motor Auxiliar 
 
Óleo do motor conforme aprovado pelo 
fabricante do motor auxiliar (consultar o 
manual do fabricante do motor auxiliar). 
 
 
11.4 Agente Anti-Corrosivo/Anti-
Congelamento 
 
Agente anti-corrosivo/anti-congelamento 
conforme divulgado pelo fabricante do 
motor auxiliar (consultar o manual do 
fabricante do motor auxiliar). 
 
11.5 Óleo do Ar Comprimido 
 
Óleo Mineral, viscosidade 12 mm²/s (cSt) / 
50° C ou conforme recomendações do 
fabricante dos components pneumáticos 
(de acordo com a norma DIN 51507)! 
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Diagnóstico e Eliminação de 
Problemas  
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Falha Causa Solução 

Coleta de detritos 
insuficiente. 

Mangote de sucção 
entupido. 

Desmontar o mangote de sucção 
conforme o capítulo Serviços e 
Manutenção, e limpá-lo. 

 
Mangote de sucção 
danificado. 
 
Tela de separação do 
depósito de detritos suja. 

Substituir o mangote de sucção. 
 
 
Limpar a tela de separação  conforme 
capítulo Serviços a serem realizados 
após a operação. 

 
Vedações (ex.: da porta de 
descarga da caçamba, do 
mangote de sucção, etc.) 
danificadas. 
 

Substituir as vedações danificadas. 
 

Ventilador de sucção sujo. 
 

Limpar o ventilador de sucção 
conforme o capítulo Serviços e 
Manutenção. 

 
Velocidade do ventilador 
de sucção muito baixa. 

 

Verificar a velocidade do ventilador de 
sucção conforme o capítulo 
Especificações. 

 
Vazamento, sujeira ou 
travamento das gavetas. 

 

Limpar as gavetas dos mangotes de 
sucção, incluindo guias, e verificar as 
funções. 
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Falha Causa Solução 

Parte da sujeira 
permanece na superfície a 
ser varrida.  
 

Vassouras estão 
desgastadas ou a altura 
em relação à pista não 
está correta. 

 

Verificar as condições das vassouras 
conforme capítulo Serviços e 
Manutenção, reajustando se 
necessário, ou substituindo as 
vassouras. 

 
Tiras de vedação ou boca 
de succção desgastados 
ou danificados. 

 

Verificar e ajustar, se necessário, a 
altura de trabalho da guia de ar e das 
tiras, de acordo com o capítulo Servicos 
e Manutenção, ou substituir as tiras de 
vedação. 

 
Posição incorreta da boca 
de sucção. 

 

Verificar a posição da boca de sucção 
de acordo com o capítulo Serviços e 
Manutenção e reajustar, se necessário. 

 
Posição do dispositivo de 
varrição e admissão de 
detritos em relação à 
superfície não está 
correta. 

 

Verificar a posição do dispositivo, 
conforme o capítulo Serviços e 
Manutenção e reajustar, se necessário. 

 

Sujeira varrida é lançada 
sobre a superfície 
novamente. 

 

Aparadores de borracha 
desgastados. 

 

Verificar e ajustar, se necessário, os 
aparadores de borracha de acordo com 
o capítulo Serviços e Manutenção, ou 
substituí-los. 

 
Faixa de sujeira 
permanece entre a 
vassoura lateral e a boca 
de sucção. 

 

Inclinação da vassoura 
lateral mal ajustada. 

 

Verificar a inclinação da vassoura 
lateral, conforme o capítulo Serviços e 
Manutenção e reajustar, se necessário. 

 
Vassoura lateral 
desgastada, sobreposição 
entre a vassoura lateral e 
a boca de sucção 
insuficiente. 

 

Verificar e ajustar, se necessário, a faixa 
de amplitude  da vassoura lateral, de 
acordo com o capítulo Servicos e 
Manutenção, ou substituir a vassoura 
lateral, se necessário. 
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Falha Causa Solução 

Vassouras não podem ser 
elevadas nem abaixadas.  

 

Vazamento no sistema 
pneumático. 

 

Aumentar a pressão, de acordo com o 
capítulo Servicos e Manutenção, 
verificar os pontos de vazamento de ar 
comprimido e repará-los ou solicitar 
verificação e reparos pelo 
Departamento de Assistência Técnica 
da Usimeca. 
 

Válvula pneumática não 
funciona. 

 

Substituir a válvula pneumática ou 
solicitar verificação e reparos pelo 
Departamento de Assistência Técnica 
da Usimeca. 

 
Lubrificação insuficiente. 

 
Realizar manutenção e ajustes da 
unidade ou solicitar verificação e 
reparos pelo Departamento de 
Assistência Técnica da Usimeca. 

 
Mau funcionamento do 
sistema elétrico. 

 

Limpar os contatos das chaves do 
sistema elétrico, verificar os conectores 
dos cabos e reapertá-los, se necessário; 
verificar fusíveis conforme o diagrama 
do circuito elétrico, ou solicitar 
verificação e reparos pelo 
Departamento de Assistência Técnica 
da Usimeca. 

 
Vassouras não são 
rotacionadas. 

 

Defeito no sistema 
hidráulico. 

 

Verificar o sistema hidráulico de acordo 
com o capítulo Serviços e Manutenção. 

 
Defeito no sistema 
pneumático. 

 

Verificar o sistema pneumático de 
acordo com o capítulo Serviços e 
Manutenção. 

 
Defeito no sistema 
elétrico. 

 

Verificar o sistema elétrico de acordo 
com o capítulo Serviços e Manutenção. 

 
Formação de poeira 
durante a varrição. 

 

Bicos de aspersão de água 
entupidos. 

 

Verificar os bocais de aspersão de água 
de acordo com o capítulo Serviços e 
Manutenção. 
 

Filtro de água entupido. 
 

Verificar o filtro de água. 
 

Tanque de água vazio. 
 

Preencher o tanque de água conforme 
o capítulo Antes do início da Operação. 
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Falha Causa Solução 

Óleo hidráulico escapa das 
linhas hidráulicas. 

 

Juntas rosqueadas estão 
soltas. 
 

Reapertar as juntas  
aparafusadas. 
 

Linhas e/ou mangueiras 
danificadas. 
 

Substituir as linhas/mangueiras 
conforme o capítulo Serviços e 
Manutenção. 
 

Conexões rosqueadas 
e/ou flanges-
pescoço/rosqueados 
danificados. 
 

Substituir conexões rosqueadas ou 
flanges pescoço/rosqueados. 
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12.2 Sistema Hidráulico 
12.2.1 Unidade Mecânica e Hidrostática 
 
 Defeitos do sistema hidráulico deverão ser 
imediatamente reparados para se evitar danos 
significativos ou quebra completa do sistema. 
 

 Perigo! 
Antes da eliminação de falhas, as observações 
no capítulo “Segurança”, bem como as 
instruções e observações gerais em relação 
aos serviços em sistemas hidráulicos no 
capítulo “Serviços e Manutenção” devem ser 
observadas. 
 

Serviços de manutenção e reparos deverão ser 
realizados apenas por pessoal qualificado.  
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Anexos  
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Sistema Elétrico – Identificação dos Terminais 
 

 
 

Identificação Terminais 
X1a- vermelho 6 bateria do chassi X22- - 

X1- cinza/vermelho farol serviço direito X23- marrom massa 
X2- cinza/preto farol serviço esquerdo X24- marrom massa 

X3- preto 2.5 strobo X25- preto/vermelho ventilador 
X4- verde 2.5 ignição X26- azul/verde bomba elétrica 

X5- vermelho/branco marcha ré X27- branco trava 
X6- amarelo 2.5 radiador óleo (ligar 

ventoinha) 
X28- marrom/branco gaveta esquerda 

X7- preto Pressão X29- vermelho/preto gaveta direita 
X8- vermelho/amarelo 2° rotação vass. de disco X30- cinza Vass. de disco dir. 

X9- vermelho/cinza não usa X31- amarelo Vass. de disco esq. 
X10- verde fechar porta traseira X32- azul bomba d'água 

X11- azul/branco abrir porta traseira X33- vermelho boca de sucção esq. 
X12- azul/vermelho subir caçamba X34- preto/verde/violeta boca de sucção dir. 

X13- azul/preto descer caçamba X35- violeta portinhola esquerda 
X14- preto/branco não usa X36- verde/amarelo portinhola direita 

X15- preto/amarelo não usa X37- vermelho/azul vassoura de rolo 
X16- azul/amarelo controle temperatura X38- branco/vermelho Mangote 
X17- cinza/verde não usa (opcional) X39- - 

X18- verde/vermelho não usa X40- - 
X19- 

preto/amarelo/vermelho 
temperatura óleo X41- verde 15+( F5 ) 

X20- preto/amarelo/verde nível óleo X42- vermelho 30+( F2 ) 
X21- -   
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Sistema Elétrico – Tabela HV 
 

HV 1 Vassoura de rolo Vermelho/azul 
HV 2 Vassoura de disco esquerda Amarelo 
HV 3 Vassoura de disco direita Cinza 
HV 4 2° rotação da vassoura de disco Vermelho/amarelo 
HV 5 Não usa Vermelho/cinza 
HV 6 Subir caçamba Azul/vermelho 
HV 7 Descer caçamba Azul/preto 
HV 8 Abrir porta Azul/branco 
HV 9 Fechar porta Azul 
HV 0 Bomba Preto/vermelho 
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Sistema Pneumático – Identificação Conector Pneumático 
 

 
 

Pino / Válvula Cor 
1 Branco 
2 Marrom 
3 Verde 
4 Amarelo 
5 Cinza 
6 --- 
7 Azul 
8 Vermelho 
9 Preto 

10 Violeta 
11 Cinza/Rosa 
12 Vermelho/Azul 
13 Branco/Verde 
14 Marrom/Verde 
15 Branco/Amarelo 
16 Amarelo/Marrom 
17 Branco/Cinza 
18 Cinza/Marrom 
19 Branco/Rosa 
20 Rosa/Marrom 
21 Branco/Azul 
22 Marrom/Azul 
23 Branco/Vermelho 
24 Marrom/Vermelho 
25 Branco/Preto 
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Procedimento de Limpeza Diária 

Após cada turno de utilização as seguintes atividades de limpeza deverão ser realizadas: 

1) Abrir a porta traseira 
2) Elevar a caçamba, verificando o correto funcionamento da escora de segurança 
3) Remover os mangotes laterais das bocas de sucção 
4) Remover elementos estranhos dos eixos dos motores hidráulicos das vassouras laterais e 

central 
5) Utilizando jato de água à média pressão proceder: 

a) Limpeza do sobre-quadro 
b) Limpeza do duto de exaustão 
c) Limpeza do interior das bocas de sucção 
d) Limpeza dos mangotes laterais 
e) Limpeza das vassouras laterais e central 
f) Limpeza da mesa seletora do suporte dos mangotes, acionando os cilindros para a 

total remoção de resíduos das guias das gavetas 
g) Limpeza dos intake sockets 
h) Limpeza total do interior da caçamba 
i) Limpeza dos defletores 
j) Limpeza da tela de detritos 
k) Limpeza do interior da porta traseira 
l) Limpeza do Mangote traseiro 
m) Limpeza, externa, do ventilador 

6) Ligar o motor auxiliar @ 1.200 rpm e ventilador,  abrir a válvula de limpeza do rotor, 
durante 5 min. 

7) Utilizando jato de ar ou água à baixa pressão, proceder a limpeza dos radiadores; de óleo 
hidráulico e do motor auxiliar 

8) Lubrificar pontos de articulação dos suporte das vassouras laterais 
9) Montar os mangotes laterais 
10) Baixar a caçamba  
11) Fechar a porta traseira 
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Plano de Manutenção 
 
Plano de Manutenção Preventiva 
 
Como resultado de nossa experiência com vários clientes e contribuindo para uma maior 
durabilidade de nosso equipamento, nós recomendamos seguir o plano abaixo: 
 

• Diário: Trata-se das atividades que deverão ser executadas ao final de cada jornada diária 
• Plano S (Manutenção Simples): Deverão ser executadas semanalmente ou a cada 75 horas 
• Plano L (Manutenção Leve): Deverão ser executadas mensalmente ou a cada 300 horas 
• Plano M (Manutenção Média): Deverão ser executadas semestralmente ou a cada 1.800 
horas 
• Plano MP1 (Manutenção Preventiva 1): Deverão ser executadas anualmente ou a cada 3.600 
horas 

 
 

IMPORTANTE: 
A não observância dos procedimentos indicados neste documento poderá, além de reduzir 

drasticamente a vida útil do Equipamento, provocar sérios acidentes com risco à integridade física 
dos operadores etc. 

 
 
Atividades Diárias 
 

• Verificar nível de óleo lubrificante dos motores 
• Verificar nível de água dos radiadores 
• Verificar existência de vazamentos no motor auxiliar 
• Verificar tubos e conexões do motor auxiliar 
• Verificar luzes de advertência do painel do motor auxiliar 
• Verificar o correto funcionamento do sistema de aceleração do motor auxiliar 
• Verificar filtro de ar do motor auxiliar 
• Lavagem externa 
• Lavagem do recipiente de detritos 
• Lavagem das bocas de sucção interna e externamente 
• Lavagem das vassouras (disco e rolo), retirando os elementos estranhos presentes nos eixos 
dos motores hidráulicos 
• Lavagem da mesa do suporte dos mangotes 
• Lavagem do sobre-quadro 
• Lavagem do ventilador; utilizar válvula específica 
• Lavagem do mangote traseiro 
• Limpar mangueira de dreno da caçamba 
• Completar nível do tanque de água 
• Verificar possíveis vazamentos de água, ar e óleo hidráulico 
• Verificar o correto funcionamento dos bicos aspersores 
• Verificar aparadores de borracha 
• Verificar estado, funcionamento e regulagem das vassouras (substituir se necessário) 
• Verificar o funcionamento do sistema de segurança de marcha à ré 
• Purgar regulador de ar 
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• Verificar nível de óleo hidráulico 
• Inspecionar mangotes laterais e traseiros 
• Lubrificar pinos dos elementos móveis 
 
 

Troca do elemento filtrante 
 

   Atenção! 
          PROCEDER A PRIMEIRA TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE DO TANQUE DE ÓLEO 
HIDRÁULICO APÓS 20 h DE TRABALHO! 
 
 
Plano S - Atividades semanais – 75 h 
 

•Limpeza do rotor e interior do ventilador 
•Limpeza da tela do recipiente de detritos 
•Limpeza externa dos radiadores 
•Lubrificar pinos dos cilindros 
•Lubrificar pinos de articulação dos elementos móveis 
•Lubrificar rodas da boca de sucção 
•Limpar filtro de água 
•Inspecionar cabos e chicotes elétricos 
•Inspecionar solenóides 
•Inspecionar cabos/contatos das baterias 
•Inspecionar borracha de vedação da porta 
•Inspecionar borrachas de vedação do ventilador e mangotes 
•Inspecionar cilindros hidráulicos e pneumáticos 
•Verificar torque dos parafusos de montagem da bomba e do motor do ventilador 
 

Troca do elemento filtrante 
 

   Atenção! 
          PROCEDER A SEGUNDA TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE DO TANQUE DE 
ÓLEO HIDRÁULICO APÓS 75 h DE TRABALHO! 
 
 
Plano L - Atividades mensais – 300 h 
 

•EFETUAR TODAS AS ATIVIDADES SEMANAIS 
•Substituir filtro de óleo lubrificante 
•Substituir filtro de combustível 
•Substituir filtro de ar 
•Substituir elemento filtrante e filtro de ar do reservatório de óleo hidráulico 
•Verificar a correta regulagem da tranca da porta 
•Inspecionar cabo de aço da suspensão das bocas de sucção 
•Inspecionar acoplamento do motor hidráulico X rotor 
•Inspecionar mangueiras e válvulas hidráulicas 
•Verificar funcionamento do sensor de temperatura do radiador de óleo 
•Inspecionar estrutura 
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•Verificar aperto dos parafusos de fixação: talas, suporte das vassouras, calços do motor 
auxiliar, ventilador e etc. 
•Substituir óleo lubrificante do motor auxiliar 
•Inspecionar Rotor do Ventilador 
 

Plano M - Atividades semestrais – 1800 h 
 

•EFETUAR TODAS AS ATIVIDADES MENSAIS 
•Regular folga das válvulas do motor auxiliar 
•Inspecionar calços do motor auxiliar 
•Testar bicos injetores do motor auxiliar 
•Testar bomba injetora do motor auxiliar 
•Substituir correia do motor auxiliar 
•Trocar liquido de arrefecimento 
•Drenar e limpar tanque de combustível 
•Lubrificar mancal do rotor do ventilador; utilizar Mobilgrease XHP 222 ou similar 
•Lubrificar mancal da vassoura de rolo 
•Drenar e limpar tanque de água 
•Substituir elemento elástico do acoplamento do rotor 
•Drenar e limpar tanque de óleo hidráulico 
•Substituir óleo hidráulico 
 

Plano MP1 - Atividades anuais – 3600 h 
 

•EFETUAR TODAS AS ATIVIDADES SEMESTRAIS 
•Substituir bicos aspersores 
•Substituir borracha de vedação da porta 
•Trocar reparo dos cilindros hidráulicos 
•Retirar rotor para balanceamento e substituir se necessário 
•Substituir rolamentos do rotor 
•Inspecionar chapa defletora, vulcanizar se necessário. 
 



ATIVIDADES – PLANO DE MANUTENÇÃO

DIÁRIAS 

• Verificar nível de oléo lubrificante dos motores
• Verificar nível de água dos radiadores
• Verificar existência de vazamentos no motor auxiliar
• Verificar tubos e conexões do motor auxiliar
• Verificar luzes de advertência do painel do motor auxiliar
• Verificar o correto funcionamento do sistema de aceleração 

do motor auxiliar
• Verificar filtro de ar do motor auxiliar
• Lavagem externa
• Lavagem do recipiente de detritos
• Lavagem das bocas de sucção interna e externamente
• Lavagem das vassouras (disco e rolo), retirando os 

elementos estranhos presentes nos eixos dos motores 
hidráulicos

• Lavagem da mesa do suporte dos mangotes
• Lavagem do sobre-quadro
• Lavagem do ventilador; utilizar válvula específica
• Lavagem do mangote traseiro
• Limpar mangueira de dreno da caçamba
• Completar nível do tanque de água
• Verificar possíveis vazamentos de água, ar e óleo 

hidráulico
• Verificar o correto funcionamento dos bicos aspersores
• Verificar aparadores de borracha
• Verificar estado, funcionamento e regulagem das vassouras  

(substituir, se necessário)
• Verificar o funcionamento do sistema de segurança de 

marcha a ré
• Purgar regulador de ar
• Verificar nível de óleo hidráulico
• Inspecionar mangotes laterais e traseiros 

SEMANAIS (OU A CADA 75 H)

• Limpeza do rotor e interior do ventilador
• Limpeza da tela do recipiente de detritos
• Limpeza externa dos radiadores
• Lubrificar pinos dos cilindros
• Lubrificar pinos de articulação dos elementos móveis
• Lubrificar rodas da boca de sucção
• Limpar filtro de água
• Inspecionar cabos e chicotes elétricos
• Inspecionar solenóides
• Inspecionar cabos/contatos das baterias
• Inspecionar borracha de vedação da porta
• Inspecionar borrachas de vedação do ventilador e mangotes
• Inspecionar cilindros hidráulicos e pneumáticos
• Verificar torque dos parafusos de montagem da bomba e do 

motor do ventilador
• Lubrificar pinos dos elementos móveis

MENSAIS (OU A CADA 300H)

• EFETUAR TODAS AS ATIVIDADES SEMANAIS
• Substituir filtro de óleo lubrificante
• Substituir filtro de combustível
• Substituir filtro de ar
• Substituir elemento filtrante e filtro de ar do reservatório 

de óleo hidráulico
• Verificar a correta regulagem da tranca da porta
• Inspecionar cabo de aço da suspensão das bocas de sucção
• Inspecionar acoplamento do motor hidráulico X  rotor
• Inspecionar mangueiras e válvulas hidráulicas
• Verificar funcionamento do sensor de temperatura do 

radiador de óleo
• Inspecionar estrutura
• Verificar aperto dos parafusos de fixação: talas, suporte 

das vassouras, calços do motor auxiliar, ventilador etc
• Substituir óleo lubrificante do motor auxiliar
• Inspecionar rotor do ventilador

SEMESTRAIS (OU A CADA 1800 H)

• EFETUAR TODAS AS ATIVIDADES MENSAIS

• Regular folga das válvulas do motor auxiliar

• Inspecionar calços do motor auxiliar

• Testar bicos injetores do motor auxiliar

• Testar bomba injetora do motor auxiliar

• Substituir correia do motor auxiliar

• Trocar líquido de arrefecimento

• Drenar e limpar tanque de combustível

• Lubrificar mancal do rotor do ventilador; utilizar Mobilgrease 
XHP 222 ou similar

• Lubrificar mancal da vassoura de rolo

• Drenar e limpar tanque de água

• Substituir elemento elástico do acoplamento do rotor

• Drenar e limpar tanque de óleo hidráulico

• Substituir óleo hidráulico

ANUAIS (OU A CADA 3600 H)

• EFETUAR TODAS AS ATIVIDADES SEMESTRAIS

• Substituir bicos aspersores

• Substituir borracha de vedação da porta

• Trocar reparo dos cilindros hidráulicos

• Retirar rotor para balanceamento e substituir se necessário

• Substituir rolamentos do rotor

• Inspecionar chapa defletora, vulcanizar se necessário

usImeca

OBS:. A não observância dos procedimentos indicados acima poderão reduzir 
drasticamente a vida útil do equipamento.


