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CAPA

1 - Introdução
Parabéns, você acaba de adquirir um produto que é resultado de mais de
duas décadas de experiência em transporte de grãos com pleno sucesso.
Especialmente desenvolvido para o transporte de grãos em áreas de
grande extensão e abastecimento de fertilizantes em sua semeadeira,
o Tanker Magnu alia robustez, agilidade, rapidez e durabilidade para
que a sua colheita não sofra interrupções.
Sendo a primeira carreta graneleira do mercado brasileiro com depósito
de chapa inox desmontável.
O Tanker Magnu é destinado a atender suas necessidades de
transferência e transporte de grãos com alto rendimento, economia e
facilidade de operação, pois sabemos que a colheita não pode parar.
Todo o equipamento desenvolvido pela JAN é testado exaustivamente
no campo, de modo a atender suas exigências.
O presente manual é um esforço adicional no sentido de proporcionar
sua satisfação com nossos produtos de forma integral e eficiente,
permitindo usufruir de todos os benefícios que o Tanker oferece.
Este documento fornece instruções para a correta manutenção
preventiva e conservação do equipamento, instruções sobre como
solicitar a Assistência Técnica.
Temos um Departamento de Assistência Técnica sempre pronto para
lhe atender.
É fundamental que antes de operar o Tanker pela primeira, você leia
atentamente todas as informações, em especial as recomendações de
segurança.
Consulte-nos sempre que precisar.

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
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1 - Introdução
Senhor usuário e proprietário
•

•

•
•

•

•

•

4

O presente documento, bem como manuais fornecidos por
terceiros e toda documentação técnica pertinente a operação
e manutenção da máquina, devem permanecer próximos
ao local de operação e serem do conhecimento de todos os
envolvidos.
Devido à Política de aprimoramento constante em seus
produtos, a JAN reserva-se o direito de promover alterações
e aperfeiçoamentos sem que isso implique em qualquer
obrigação para com produtos fabricados anteriormente. Por
esta razão, o conteúdo do presente manual encontra-se
atualizado até a data da sua impressão, podendo portanto
sofrer alterações sem aviso prévio.
Consulte o item 9.2 sobre as condições de Garantia, relativo
aos componentes fornecidos por terceiros.
O objetivo do presente manual é fornecer instruções que
abrangem a máquina completa, com acessórios e variações.
Portanto, não assume responsabilidade no que se refere a
configuração da máquina ora adquirida, ou seja: diversos
itens descritos neste manual, podem não estar presentes
na sua máquina.
Algumas ilustrações podem mostrar detalhes ligeiramente
diferentes ao encontrado em sua máquina, por terem sido
obtidas de máquinas protótipo, sem que isso implique em
prejuízo na compreensão das instruções.
Algumas figuras mostradas neste Manual foram obtidas
com a retirada de proteções da máquina, para facilitar sua
identificação. No entanto, jamais opere-a desprovida de tais
proteções.
Este manual não deve ser reproduzido, de forma parcial ou
total, sem a devida autorização expressa da JAN, ficando
os autores da infração sujeitos às sanções previstas na lei.
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2 - Recomendações de segurança
Embora saibamos que a segurança é antes de tudo uma questão de
conscientização e bom-senso, apresentamos neste Manual uma série
de cuidados a serem tomados no uso do Tanker.
Lembre-se: toda máquina tem capacidades e limitações no seu uso.
Para sua segurança não abuse das mesmas.
Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco
envolvidas na montagem, operação e manutenção do equipamento e,
como já dissemos, é necessário o uso de bom-senso.

NOTA:
Além das recomendações de segurança aqui constantes, consulte
também o manual do seu trator.

2.1 - Símbolos de advertência utilizados neste manual
Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecem
no texto, dê especial atenção às instruções dadas.

NOTA:
O símbolo ao lado e a palavra “NOTA” indicam pontos de interesse
especial para operação e manutenção mais eficientes. A nãoobservância destas recomendações pode acarretar perda de
rendimento, diminuição da vida útil ou danos leves à máquina e
riscos indiretos à sua segurança além da perda da garantia de
fábrica.
IMPORTANTE!
O símbolo ao lado e a palavra “IMPORTANTE” são usados para
salientar instruções e/ou procedimentos especiais que, não sendo
observados, podem resultar em desgaste prematuro à máquina
e risco de lesões corporais leves a moderadas além da perda
da garantia de fábrica.
ATENÇÃO!
O símbolo ao lado e a palavra “ATENÇÃO” identificam
instruções que, não sendo observadas, representam risco de
acidentes com lesões corporais graves e até morte, além de
sérios danos ou perda total do equipamento além da perda
da garantia de fábrica.
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2 - Recomendações de segurança
2.2 - Adesivos sobre segurança existentes no Tanker
O Tanker possui diversos adesivos, contendo os principais cuidados de
segurança e conservação relacionados ao uso do equipamento.
Sempre conserve os adesivos em bom estado.
Em caso de dano ou repintura do equipamento, solicite Adesivos novos
e instale-os nas posições originais identificadas abaixo.
O procedimento para solicitar Adesivos é semelhante ao pedido de
peças: cada Adesivo possui um código de peça.

2
6
1
5

3
8
10

4
8
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2 - Recomendações de segurança
A) Adesivos de segurança

1 - Código: 74011012: Mantenha a
lubrificação para evitar desgaste prematuro
dos componentes.

2 - Código: 74074049: Sinalizador de
veículo lento.

3 - Código: 74094005: Ao receber seu
produto JAN, sempre exija do Revendedor
o respectivo manual.

4 - Código: 74031122: Mantenha-se
afastado de cardans e quaisquer outros
componentes em movimento.

5 - Código 74074074: Trocar o óleo após as
primeiras trinta horas de trabalho.

6 - Código: 74141035: Não transporte
pessoas na máquina.
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2 - Recomendações de segurança

7 - Código 74094004: Após montar o
tubo reaperte os parafusos da caixa de
transmissão.

10 - Código 74121081: Não abra o tubo de
descarga ao trabalhar próximo a redes
elétricas.

8 - Código 74074076: Alivie a pressão
do sistema hidráulico antes de realizar
manutenções.

11 - Código 74121155: Não abra a tampa de
inspeção com a máquina em movimento.

9 - Código 74121158: Adesivo de indicação
da seleção da rpm da TDP.
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2 - Recomendações de segurança
B) Adesivos de identificação da
máquina

2.3 - Itens de segurança presentes
no equipamento
1.

Adesivos de alerta e instruções
especiais: consulte o item 2.2.

2.

Proteções dos eixos cardan.

3.

Proteção das transmissões.

1

3

2
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2 - Recomendações de segurança

5
4

4.

Corrente de segurança de engate do
cabeçalho na barra de tração.

5.

Grade do depósito: protege a
captação de grãos para a descarga
contra entrada de objetos estranhos
e até pessoas ou animais, que
indevidamente encontram-se no
depósito.

6.

6

Escada e plataforma de acesso ao
interior do depósito.

ATENÇÃO!
• Nunca opere com itens de proteção removidos ou
danificados.
• Substitua qualquer dos itens de proteção quando
danificados.

Riscos da adulteração ou supressão de proteções de segurança
•

Lesões por esmagamento, fratura e amputação de membros do
corpo, etc.
Exemplo: operar sem as proteções dos eixos cardan, oferecem
sério risco de amputação e até morte, ao se aproximar dos eixos
giratórios.

•

Riscos à integridade do Tanker.
Exemplo: ao operar sem a grade (4), existe a possibilidade de
entrada de objetos estranhos como pedras no depósito.
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2 - Recomendações de segurança
2.4 - Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados
Todas as pessoas envolvidas na operação
e manutenção devem utilizar os itens de
EPI recomendados abaixo:
1.

Botas: de preferência com proteção
de metatarso.

2.

Capacete.

3.

Máscara de proteção respiratória:
recomendado ao lidar com fertilizante.

4.

Luvas.

5.

Óculos de proteção.

6.

Protetor auricular.

7.

Macacão.

1

3

2

4

5

6
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2.5 - Procedimentos a serem
adotados em situações de
emergência
Emergências são eventos de risco
que podem ou já causaram danos ao
equipamento, lesões e até morte!

•

Não utilize o Tanker em caso de qualquer
indício de problema estrutural ou no sistema
de transmissão, nas rodas ou eixos.

Antes de ligar para um serviço de
emergência, impeça a aglomeração de
pessoas e obtenha informações sobre
a vítima, o que e como aconteceu, se
houve outras vítimas, se a vítima está
respirando, se está consciente, etc.
Essas informações são fundamentais
para o serviço de emergência.

•

Ao se encontrar diante de uma emergência
ou possibilidade para tal:

Contate serviços de emergência, como
bombeiros ou hospitais.

•

Em qualquer caso, é importante
levar a pessoa para um
atendimento médico, mesmo
que ela pareça fisicamente bem.

•

Após a condição de emergência e
antes de voltar a operar, elimine a
causa do problema ocorrido.

O mais importante, é sempre agir
preventivamente e seguir todas as
recomendações de segurança.

•

Mantenha a calma, interrompa a
operação e afaste-se do local.

•

Solicite os auxílios adequados antes
de qualquer ação!

•

No caso de ferimentos, preste os
primeiros socorros.
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2 - Recomendações de segurança
2.6 - Recomendações gerais de segurança
•

A JAN preza pela segurança dos usuários de seus equipamentos.
Este manual contém informações importantes que devem ser lidas
e entendidas.

•

É de responsabilidade do proprietário deste equipamento o
conhecimento dos procedimentos de operação e dos perigos
envolvidos com os mesmos.

Leia atentamente este manual!
A não leitura deste manual poderá implicar em acidentes
graves.
Este equipamento possui partes móveis! Aproximar-se
ou interferir com elas pode causar lesões graves e até
amputação ou morte!
NOTAS:
• Além das recomendações de segurança aqui constantes,
observe também as recomendações do Manual de seu trator.
• Certifique-se de que seu trator está corretamente
dimensionado para o Tanker.
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•

Tendo em vista a grande variedade de riscos possíveis, é impossível
enumerar neste manual todas as situações de perigo. Por isso, ao
operar quaisquer equipamentos, mantenha a calma e a atenção, aja
com cautela, informe-se adequadamente e pratique o bom-senso.

•

Em caso de qualquer dúvida ou suspeita, pare a atividade e
comunique o responsável ou consulte a Assistência Técnica JAN.

•

Pessoas em aprendizagem só podem utilizar o equipamento
quando devidamente acompanhadas e instruídas por pessoa com
experiência!

•

O presente documento, bem como manuais fornecidos por
terceiros e toda documentação técnica pertinente a operação e
manutenção da máquina, devem permanecer acessíveis e serem
do conhecimento de todos os envolvidos.

•

Mantenha pessoas que não fazem parte da operação e manutenção,
afastadas do equipamento.

2 - Recomendações de segurança
•

Todo equipamento tem capacidades e limitações no seu uso.
Para sua segurança, o equipamento deve trabalhar com a sua
capacidade normal. Nunca exceda a capacidade máxima do
equipamento, evitando o risco de danos ao mesmo, bem como
trazer riscos adicionais a operação.

•

Utilize os EPIs recomendados no item 2.4.

•

Não utilize roupas folgadas ou cabelos longos e soltos!

•

Utilize calçados com boa aderência e firmeza do pé.

•

Não utilize adornos como relógios, brincos, anéis, correntes e
outros, ao trabalhar com a máquina.

•

Mantenha passarelas, escadas e toda a máquina sempre limpa
e seca e elimine qualquer vestígio de óleo ou graxa sobre as
superfícies em que irá transitar.

•

Não trabalhe com equipamentos estando cansado, estressado ou
sob efeito de entorpecentes, o que inclui medicamentos, álcool e
quaisquer outras substâncias que possam afetar a capacidade
psicomotora.

•

Não fume ao trabalhar com equipamentos ou próximos a estes.

•

Observe com atenção todos os alertas de segurança contidos
no manual e nos adesivos de segurança existentes na máquina.
Assegure-se de que todos os envolvidos na utilização do
equipamento conheçam e sigam as respectivas instruções e alertas.

A JAN não se responsabiliza por consequências geradas por:
•

Alterações na montagem e características originais do equipamento
e/ou montagem de acessórios não aprovados pela JAN. Tais
atitudes podem expor o usuário à riscos diversos.

•

Danos ao equipamento e/ou à saúde e integridade do operador,
decorrente de desconhecimento ou descumprimento das
orientações de segurança, imperícia ou negligência.

•

Danos ao equipamento causados por extrapolar a capacidade
máxima de carga, inclinação do terreno e outras variáveis, conforme
definido em Especificações Técnicas deste manual.
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2 - Recomendações de segurança
2.7 - Recomendações de
segurança para a montagem
•

Proceda a montagem em local plano e
nivelado em relação ao solo.

•

Utilize meios de levante que comportem
o peso do chassi.

•

Nunca permaneça sob peças
suspensas.

2.8 - Recomendações de
segurança para operação e
manutenção
ATENÇÃO!
Sempre desengate o Tanker
em local plano e nivelado.
Calce as rodas do mesmo
para assegurar a completa
imobilidade.

1

Ao engatar o Tanker ao trator:
a)

Em função do diâmetro do pino de
engate, monte a bucha (4) adequada,
no terminal do cabeçalho.

b)

Sempre instale um contrapino (1) no
pino da barra de tração.

c)

Conecte a corrente de segurança (3)
ao trator: consulte o respectivo manual
sobre a forma e local corretos.

d)

Para ambas as posições do macaco
(descanso e operação), sempre
instale o pino-trava (5).

Cuidados relativos ao cardan
e)
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Acople o cardan (2) ao eixo da tomada
de potência somente com o motor
desligado!

2

3

4
5

2 - Recomendações de segurança
f)

Nunca se aproxime do cardan ou de
componentes em movimento.

g)

Antes de deslocar o Tanker, sempre
desligue a tomada de potência.

h)

Mantenha o trator alinhado em relação
ao Tanker, durante a descarga de
grãos, de forma a não ultrapassar o
ângulo máximo de trabalho do cardan,
que é de aproximadamente 30°.

i)

Não ligue nem desligue o motor com a
tomada de potência (TDP) acionada.

j)

Evite desligar a tomada de potência
antes que o tubo descarregador (7)
tenha escoado todo o produto.

k)

Opere somente com a proteção (6)
montada nos eixos cardan.

l)

Não ultrapasse a rotação nominal
especificada na tomada de potência:
540 ou 1000 rpm, conforme a
configuração.

6

7

Tubo descarregador
m)

n)

Sempre feche (dobre) o tubo
descarregador (7) para transporte do
Tanker, evitando danos à estrutura da
máquina. Além disso, evita-se o risco
de interferência do tubo com árvores,
construções e outros obstáculos.
Nunca desligue a máquina com
produto dentro do tubo. Caso seja
extremamente necessário, verifique
se houve obstrução do sistema de
descarregamento, e nesse caso
proceda com a desobstrução seguindo
as recomendações de segurança.
Veja o item 6.2 sobre o procedimento
de desobstrução.

o)

Não permita que outras pessoas
acompanhem o operador no trator,
muito menos sobre o Tanker.
Tampouco, permita a permanência de
pessoas próximas, sobre ou dentro do
Tanker durante a descarga!

p)

Somente opere o Tanker com todos os
componentes de proteção instalados.
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2 - Recomendações de segurança
Controle de estabilidade do Tanker
q)

Somente tracione o Tanker carregado
com um trator devidamente
dimensionado.

1

Um trator muito leve ou com potência
insuficiente pode desgovernar-se.

NOTA:
A JAN disponibiliza como
opcional um sistema de freio
(1) para o seu Tanker. Veja o
item 3.3.
r)

Leia as regras de segurança do
Manual do trator sobre todos os
cuidados e segurança relativos ao
mesmo.

s)

Ao trabalhar em terrenos inclinados,
tome todas as precauções no sentido
de manter a firmeza e estabilidade
direcional do trator, tais como:

-

Use o lastreamento correto para o eixo
dianteiro e traseiro.

-

Pratique velocidade compatível em
cada situação. Nas descidas, use
sempre a marcha que seria usada
para subir. Una os pedais dos freios.

-

Não desloque o trator em direção
lateral aos aclives, mas sim na direção
perpendicular, ou seja, desloque o
trator no sentido de subir ou descer e
não de lado.
Para mais orientações consulte o
Manual do trator.

t)
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Observe os limites de inclinação
máxima permitidos, na transversal e
longitudinal.

•

•

u)

ATENÇÃO!
Risco de tombamento!
• Ao descarregar o
Tanker, certifique-se de
que o mesmo encontrase nivelado.
Se o terreno possui alguma
inclinação, o tubo de descarga
deve estar voltado para o lado
do aclive, ou seja, para o lado
mais alto.
Contudo, recomendamos que a
descarga somente seja feita em
locais com menos de 17% de
inclinação.

Não intervenha no Tanker, nem
permita que alguém o faça, com o
mesmo em funcionamento.
Exemplo: jamais tente desobstruir o
fluxo de grãos com o descarregador
acionado!

2 - Recomendações de segurança
v)

Pratique velocidade sempre compatível com o terreno, capacidade
e peso do trator, peso da carga e a existência ou não do sistema
de freio (Opcional).

w)

Não acione o descarregador em rotação acima da nominal, que
depende da configuração do produto: 540 ou 1000 rpm.

2.9 - Acesso a parte superior e
interna do Tanker
O Tanker é um equipamento alto, onde
descuidos podem causar quedas com
lesões graves!
•

Para acessar o depósito, utilize a
escada (2), abaixando a extensão
escamoteável (2a).

•

Durante a operação, mantenha a
extensão (2a) para cima.

•

Ambas as posições da extensão (2a)
são mantidas pela mola (3).

•

Nunca suba ou desça da escada com
o Tanker em movimento! Desligue o
trator e remova a chave do contato!

•

Ao chegar na parte superior, utilize a
plataforma (1).

•

Ao subir e descer da escada:

-

Segure-se com ambas as mãos nas
barras laterais da escada.

-

1
2

2a
3

2a

Sempre fique de frente para a escada.
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2 - Recomendações de segurança
Para entrar no depósito:

ATENÇÃO!
Jamais entre no depósito
com o Tanker em
movimento, nem com o
motor do trator acionado.
Desligue o motor e remova
a chave do contato.
•

Utilize calçado firme ao pé e com
solado aderente.

4
•
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Apoie os pés nos degraus (4) e segurese com ambas as mãos na estrutura
do depósito.

3 - Conheça o Tanker Magnu JAN

3.1 - Placa de série e dados
técnicos da máquina.
Placa de série
A placa de série (1) se encontra na
longarina esquerda da máquina, conforme
a ilustração.

1

Dados técnicos da máquina
O Tanker destina-se à transferência de
grãos, sementes e fertilizantes. O produto
é conduzido para o tubo de descarga
por gravidade. Dentro do tubo existe
um helicoide que eleva os grãos para a
descarga.
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3 - Conheça o Tanker Magnu JAN
O Tanker Magnu é disponibilizado nos seguintes modelos e versões:
•

Modelos 35.000 / 40.000 / 45.000 com depósito em aço-carbono,
desmontável.

•

Modelos 35.000 / 40.000 / 45.000 com depósito em chapa
inoxidável, desmontável.

•

Modelos 40.000 e 45.000 equipados com rodado Tandem.

•

Modelo 35.000 equipado com rodado filipado.

3.2 - Identificação de lado direito
x lado esquerdo.

Lado Direito

Considera-se lado esquerdo e lado direito,
o ponto de vista de quem se encontra
visualizando a traseira da máquina.
Lado Esquerdo

3.3 - Identificação de componentes
e características do Tanker

1

1 - Depósito
Com capacidade de 35.000, 40.000 ou
45.000 litros, conforme o modelo do Tanker.

2 - Cabeçalho de engate
Possui cabeçalho (2) com buchas de
diâmetros diferentes (2a).
O procedimento de engate do implemento
ao trator está descrito no capítulo 5.2.

2a

2
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3 - Descarga inferior
A comporta de descarga (3) permite a saída
dos grãos por baixo do depósito do Tanker,
descarregando o produto diretamente em
moega.

3a

O ajuste do fluxo de saída de produto é feito
pelo volante (3a).

3

O procedimento para executar o ajuste está
descrito no capítulo XX.

4 - Tubo de descarga

4a

Permite a transferência dos grãos do
depósito para outro meio de transporte ou
para o local de armazenamento.
A interligação entre os segmentos de
helicoide (4a) possui um mecanismo de
engate (4b), que elimina folgas e assegura
um encaixe preciso entre os helicoides.
Há 2 tipos de tubo:

4b

A) Tubo convencional
O tubo convencional (4c) é recomendado
para o transporte de grãos até o caminhão,
carretas (trator), descarga em silos e
armazéns.

4c

NOTA:
Não é recomendado para
abastecer plantadeiras, por
ser tubo com estrutura rígida.
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B) Bocal com mangote
O bocal com mangote (4d) é recomendado
para uso especifico em abastecimento de
plantadeiras. Este contém um mangote
flexível ajustável.

4d

NOTA:
Consulte especificações
técnicas sobre as
capacidades, vazões e
tempos de descarga.

5 - Acionamento do tubo de descarga

5a

A abertura e o fechamento do segmento
final do tubo de descarga é feita com o
cilindro hidráulico (5a), acionado pelo
controle remoto do trator.
O acionamento do helicoide do tubo de
descarga é feito a partir da TDP do trator,
podendo ser de duas formas:
-

-

Acionamento direto, por cardans (5b)
e caixa de engrenagens (5c).

5c

Acionamento por cardans (5b), caixa
de engrenagens (5c) combinados com
a embreagem eletromagnética (5d),
com controle via rádio.

.

5b

NOTA:
O sistema com embreagem
eletromagnética está
disponível apenas na versão
em aço inox.
5d
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6 - Comando AgroBartt (opcional)
O comando AgroBartt (6a) é instalado
na parte frontal do Tanker para permitir o
controle dos cilindros hidráulicos através
de eletroválvulas.

6a

A operação pode ser feita diretamente no
painel (6a) ou pelo controle remoto (6b).
As funções controladas são:
-

A abertura e fechamento da comporta
de fluxo de descarga pelo tubo

-

Posicionamento (abrir e fechar) do
tubo descarregador.

6b

7 - Embreagem Eletromagnética
(opcional)
O controle da embreagem (7a) é feito
através do interruptor no controle via rádio
(7b).
Pode-se ligar e desligar o tubo descarregador
de grãos de forma independente da TDP e
a partir de qualquer posição.

IMPORTANTE!
Evite desligar a embreagem
com o tubo de descarga em
operação (cheio de grãos).
Tal prática impõe cargas
elevadas sobre o conjunto
na próxima partida, causando
superaquecimento e redução
da vida útil do conjunto.

8 - Eixo traseiro com freio hidráulico
(opcional)

7a

7b

8

O Tanker pode ser equipado com freio
hidráulico. Para maiores informações sobre
este sistema consulte o capítulo XX.
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9 - Direcionador de descarga
(opcional)

9

O direcionador permite variar o ângulo
do bocal de descarga, melhorando a
orientação de descarga no caminhão e/ou
equipamento. A abertura e o fechamento
do direcionador do tubo de descarga é feita
com o cilindro hidráulico (9a), acionado pelo
controle remoto do trator.

9a

NOTA:
O direcionador é disponível
apenas na versão carbono
da máquina. Para o modelo
inoxidável, este opcional não
se aplica.

10 - Rodado filipado (opcional para
o eixo traseiro)

10

O uso do rodado filipado melhora a flutuação
do Tanker sobre o solo, aumentando
a área de contato das rodas com o
solo e consequentemente, diminuindo a
compactação.

11 - Rodado tandem (opcional para o
eixo traseiro)
O uso do rodado tandem melhora a
flutuação do Tanker sobre o solo, além
de permitir uma rodagem mais uniforme e
diminuir a compactação.
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11

3.005
2.965
2.260
4.585

Bitola rodado normal (mm)

Bitola rodado dianteiro (mm)

Bitola rodado traseiro tandem (mm)

Distância entre eixos (mm)

50/50
33/67

Distribuição peso por eixo 4 rodas(dianteiro/traseiro) (%)

Distribuição peso por eixo tandem (dianteiro/traseiro) (%)
*Peso específico de 732 kg/m³.

**N/D - Não disponível.

8.210

Peso vazio com pneus (kg)

450

425

Capacidade de carga (sacas de soja* de 60 kg)

Vão livre sob caixa de trans. tubo de descarga (mm)

26.000

Capacidade de carga máxima recomendada (kg)

680

25.620

Capacidade de carga (kg) (soja*)

Vão livre sob eixo (mm)

35.000

530

600

530

600

33/67

50/50

8.320

5.935

2.260

2.965

2.880

488

30.000

29.280

40.000

Carbono

450

680

Inox

40.000
Inox

35.000
Carbono

Tanker

Tanker

Capacidade volumétrica (L)

Dimensões:

3.4 - Especificações técnicas

33/67

N/D**

9.140

450

680

4.585

2.260

2.965

N/D**

518

32.000

31.110

45.000

Carbono

45.000
Inox

Tanker
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3.5 - Dimensões do Tanker
Tanker

Tanker

Tanker

35.000

40.000

45.000

A - Altura com tubo levantado (mm)

5.440

5.440

5.440

B - Altura com tubo desmontado
(mm)

4.230

4.230

4.230

C - Largura total (mm)

3.700

4.150

4.150

D - Comprimento total máximo (mm)

10.480

10.480

10.480

Dimensões / versões: Soldado,
desmontável e Inox.

A
B

C

D
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3.6 - Características técnicas
A) Modelo Carbono:
Tanker
35.000

Tanker
40.000

Tanker
45.000

Capacidade de descarga de soja
(sacas/min)

180

180

180

Capacidade de descarga de soja
(kg/min)

10.800

10.800

10.800

Tempo de descarga (Soja - 732 kg/
m³) (min)

3’30”

4’00”

4’25”

540 ou 1000

540 ou 1000

540 ou 1000

Características

Rotação da TDP (rpm)
Sistema de acionamento

Direto da TDP do trator através de cardans

Diâmetro interno do tubo (mm)

475

475

475

Altura de descarga (mm)

4440

4440

4440

Tanker
35.000

Tanker
40.000

Tanker
45.000

Capacidade de descarga soja
(sacas/min)

150

150

150

Capacidade de descarga de soja
(kg/min)

9.000

9.000

9.000

Tempo de descarga (Soja - 732 kg/
m³) (min)

4’10”

4’50”

5’00”

Rotação da TDP (rpm)

540/1000

540/1000

540/1000

Sistema de acionamento

Direto da TDP do trator através de cardans

B) Modelo Inoxidável:
Características

Diâmetro interno do tubo (mm)

400

400

400

Altura de descarga (mm)

4440

4440

4440
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C) Capacidade de descarga ADUBO NPK mistura (1.026 kg/m3)
•

A capacidade de descarga para adubo NPK é de aproximadamente
1.700 kg/min, considerando uma mistura de 1.026 kg/m³.

•

Atente para as recomendações de segurança no item 6.1.

3.7 - Características comuns à todas as máquinas
•

Conjunto depósito e caixa de captação: acoplado e aparafusado
no chassi.

•

Rodado, cabeçalho e tubo de descarga desmontáveis.

•

Arco suporte para sustentação da lona de cobertura.

3.8 - Sistema hidráulico
A) Esquemas hidráulicos da máquina
O implemento possui três versões diferentes de circuitos hidráulicos:
•

Modelo carbono padrão, com 6 mangueiras.

•

Modelo equipado com embreagem eletromagnética, com 4
mangueiras.

•

Modelo equipado com Kit AgroBartt, com 2 mangueiras.

NOTA:
• No modelo padrão, em carbono, o direcionador de fluxo é
equipado junto à máquina.
• No modelo em aço inoxidável, é apenas possível escolher
entre o sistema AgroBartt ou o sistema de embreagem. Nesse
caso, o cilindro do direcionador de fluxo não é equipado.
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Versão Aço Carbono

Direcionador de fluxo do
tubo de descarga

VCR de 3 linhas de
dupla ação

Posicionamento do
tubo de descarga

Comporta de fluxo do tubo
de descarga

Versão com embreagem Eletromagnética
Controle remoto de
descarga
Posicionamento do
tubo de descarga

VCR de 2 linhas de
dupla ação

Comporta de fluxo do tubo
de descarga

Versão AgroBartt
Comando elétrico
AgroBartt

Comando eletrohidráulico

VCR - 1 linha de
fluxo contínuo

Controle remoto
AgroBartt

Posicionamento do
tubo de descarga

Comporta de fluxo do tubo
de descarga
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B) Itens acionados hidraulicamente
1 - Tubo de descarga
-

Cilindro (1a), de posicionamento do
tubo.

-

Cilindro (1b), da comporta de descarga.

1a

1b

-

Cilindro (1c) de orientação do bocal de
descarga.

NOTA:
O cilindro de deflexão só está
disponível para os modelos
Carbono, ou seja, no modelo
construído em aço inoxidável,
o cilindro não é aplicado.
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3.9 - Utilização prevista em projeto
•

O Tanker Magnu foi desenvolvido para o transporte e transferência
de cereais a granel. Além disso, a versão inox é recomendada para
fertilizantes do tipo granulado.

•

A possibilidade de operar com produtos diferentes do especificado,
requer consulta e autorização da engenharia da JAN.

•

O Equipamento não possui limitação na quantidade de horas por
dia para sua utilização, desde que observados os limites de carga
e tipo de produto.

•

Qualquer outra utilização e/ou transporte de materiais não
aprovados, constitui-se de uso indevido e não previsto, cabendo
ao usuário a responsabilidade pelas consequências dessa prática.

Riscos da utilização inapropriada
•

O transporte de materiais com pesos específicos maiores ou com
granulometria e coeficientes de atrito diferente, pode resultar em:
Aumento da potência necessária.
Bloqueio do helicoide do tubo descarregador.
Desgaste prematuro generalizado.
Danos como deformações ou quebra de componentes.

•

Operar com carga além da capacidade máxima especificada pode
causar:
Desgaste prematuro generalizado.
Danos estruturais no equipamento ou quebra de componentes.
Perda de controle: quando o peso do Tanker mais a carga
desgovernam o trator.
Acidentes com lesões graves ou morte!

•

Operar em terrenos acidentados e/ou sob velocidades incompatíveis
pode causar:
Danos estruturais no equipamento ou quebra de componentes.
Perda de controle ou tombamento do equipamento.
Acidentes com lesões graves ou morte!
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3.10 - Vida útil estimada do equipamento e descomissionamento
O tempo de vida útil do equipamento é indeterminável, pois é influenciado
por diversos fatores, tais como:
•

Os cuidados dedicados na operação, manutenção e conservação
ao longo dos anos.

•

Regime de operação: quantidade de horas de operação por safra,
níveis de carga, etc.

•

Tipo de produto: abrasividade, peso específico...

•

Ambiente: umidade, atmosfera ácida ou salina (regiões próximas
a oceanos) e outros.

Contudo, como estimativa de vida útil para fins de gestão do investimento,
considera-se um período de:
•

Tanker com depósito de aço carbono: 8 anos.

•

Tanker com depósito de aço Inox: 15 anos.

Orientação para descarte do equipamento ao final da vida útil
(Descomissionamento)
Quando o equipamento atingir o final da vida
útil e for retirado de serviço, recomenda-se
que seja feita a drenagem dos fluidos.
Praticamente todo o material de descarte
proveniente do equipamento é reciclável:
basicamente aço, borracha e plástico.
A desmontagem e o processo de reciclagem
deve ser realizado por técnicos qualificados
que aplicam instruções em conformidade
com a legislação ambiental vigente na sua
região ou país.
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3.11 - Relação de opcionais
A) Tanker 35.000 G3 Carbono 4 Rodas
•

Kit rodado 4 rodas com freio pneu 30.5-32.

•

Kit rodado 4 rodas sem freio pneu 30.5-32.

•

Sobre caixa.

•

Enlona fácil.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Carbono.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Carbono.

B) Tanker 35.000 Inox 4 Rodas
•

Kit rodado 4 rodas com freio pneu 30.5-32.

•

Kit rodado 4 rodas sem freio pneu 30.5-32.

•

Enlona fácil.

•

Kit cardan dianteiro.

•

Kit cardan / embreagem 2200.

•

Bocal mangote.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Inox.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Inox.

C) Tanker 40.000 G3 Carbono 4 Rodas
•

Kit rodado 4 rodas sem freio pneu 850/50-30.5.

•

Kit rodado 4 rodas com freio pneu 850/50-30.5.

•

Enlona fácil.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Carbono.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Carbono.

D) Tanker 40.000 Inox 4 Rodas
•

Kit rodado 4 rodas sem freio pneu 850/50-30.5.

•

Kit rodado 4 rodas com freio pneu 850/50-30.5.

•

Enlona fácil.

•

Kit cardan dianteiro.

•

Kit cardan / embreagem 2200.

•

Bocal mangote.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Inox.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Inox.
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E) Tanker 35.000 G3 Carbono Tandem / Filipado
•

Kit rodado Filipado com freio Pneu dianteiro MB39 23.1-26 e
traseiros 18.4-34 TM95.

•

Kit rodado Filipado sem freio Pneu dianteiro MB39 23.1-26 e
traseiros 18.4-34 TM95.

•

Kit rodado Tandem com freio pneu MB39 23.1-26.

•

Kit rodado Tandem sem freio pneu MB39 23.1-26.

•

Kit rodado Tandem Esteira SB-18.

•

Enlona fácil.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Carbono.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Carbono.

F) Tanker 35.000 Inox Tandem / Filipado
•

Kit rodado Filipado com freio Pneu dianteiro MB39 23.1-26 e
traseiros 18.4-34 TM95.

•

Kit rodado Filipado sem freio Pneu dianteiro MB39 23.1-26 e
traseiros 18.4-34 TM95.

•

Kit rodado Tandem com freio pneu MB39 23.1-26.

•

Kit rodado Tandem sem freio pneu MB39 23.1-26.

•

Kit rodado Tandem Esteira SB-18.

•

Enlona fácil.

•

Kit cardan dianteiro.

•

Kit cardan / embreagem 2200.

•

Bocal mangote.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Inox.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Inox.

G) Tanker 40.000 G3 Carbono Tandem
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•

Kit rodado Tandem com freio pneu MB39 28.1-26.

•

Kit rodado Tandem sem freio pneu MB39 28.1-26.

•

Enlona fácil.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Carbono.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Carbono.
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H) Tanker 40.000 Inox Tandem
•

Kit rodado Tandem com freio pneu MB39 28.1-26.

•

Kit rodado Tandem sem freio pneu MB39 28.1-26.

•

Enlona fácil.

•

Kit cardan dianteiro.

•

Kit cardan / embreagem 2200.

•

Bocal mangote.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Inox.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Inox.

I) Tanker 45.000 G4 Carbono Tandem
•

Kit rodado Tandem com freio pneu MB39 28.1-26.

•

Kit rodado Tandem sem freio pneu MB39 28.1-26.

•

Enlona fácil.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Carbono.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Carbono.

J) Tanker 45.000 Inox Tandem
•

Kit rodado Tandem com freio pneu MB39 28.1-26.

•

Kit rodado Tandem sem freio pneu MB39 28.1-26.

•

Enlona fácil.

•

Kit cardan dianteiro.

•

Kit cardan / embreagem 2200.

•

Bocal mangote.

•

Kit AGROBARTT Tanker Magnu 35/40/45 Inox.

•

Kit acionamento hidráulico Tanker 35/40/45 Inox.
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4.1 - Montagem dos cubos
ATENÇÃO!
Risco de sérias lesões e
até morte!
Efetue os procedimentos
de montagem em local
perfeitamente nivelado,
plano e firme.
Após levantar a máquina
com macacos, apoie o peso
sobre blocos ou cavaletes
estáveis e corretamente
dimensionados.
Não fique sob cargas
suspensas!

30 cm

A) Cubos traseiros
a)

Levante o chassi com um macaco
hidráulico o suficiente para executar
a montagem (aproximadamente 30
cm do solo).

b)

Apoie o chassi sobre blocos ou
cavaletes distribuídos pela carenagem.

c)

Fixe ambos os cubos (1) utilizando
os parafusos (2), as arruelas (3) e as
porcas (4).

2

3
4

1

5a

6

B) Cubos dianteiros
a)

Instale o cubo (5) na posição indicada,
com o braço de direção (5a) apontada
para a frente do implemento.

b)

Insira o pino (6).

c)

Fixe o pino com o parafuso (7) e as
arruelas (8, 9 e 10) na ordem indicada.
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4.2 - Montagem da barra de
direção
ATENÇÃO!
Calce a máquina durante
o procedimento. Risco
de sérios danos ao
equipamento, lesões
corporais e até morte.
IMPORTANTE:
Os batentes (1) limitam a
inclinação do sistema de
direção à 40º para cada lado.

1

2

Para montar:
a)

Encaixe a barra de direção (2) pelas
extremidades da mesma.

b)

Monte e aperte a porca castelo (3).

c)

Instale o contrapino (4).

d)

Ajuste a convergência das rodas
dianteiras. Consulte o item 7.8.

3

4
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4.3 - Montagem das rodas
IMPORTANTE!
• Deixe o cabeçalho
engatado à barra de
tração de seu trator.
• No levante, utilize dois
macacos acionados
simultaneamente.
a)

Levante o chassi, com um macaco
em cada lado do Tanker, acionandoos simultaneamente, até que haja um
vão suficiente para encaixar a roda.

ATENÇÃO!
Calce o eixo de forma segura
durante as montagens:
Risco de sérios danos
ao equipamento, lesões
corporais e até morte.
b)

Monte o rodado conforme ilustrado
com o sinal de correto. A extensão
maior do aro (offset) deve apontar para
fora da máquina.

c)

Execute o mesmo procedimento em
todos os eixos, um de cada vez.

NOTA:
Para instrução sobre
montagem dos modelos
tandem e filipado, consulte
o cap XX.
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Eixo
do
Tanker

Imagem meramente ilustrativa.

Eixo
do
Tanker
Imagem meramente ilustrativa.
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4.4 - Relação de pneus conforme o modelo do Tanker
35000

40000

45000

Dianteira Traseira Dianteira Traseira Dianteira Traseira
4 rodas
Filipado

30.5 - 32
23.1-26

Tandem

18.4-34

23.1-26

850/50 30.5

N/D*

N/D*

N/D*

28.1-26

28.1-26

*Não Disponível

4.5 - Montagem do cabeçalho
a)
b)
c)
d)

e)

Calce a máquina para mantê-la
parada.
Posicione o cabeçalho (1) na posição
indicada na imagem.
Insira o pino (2) conforme demonstrado.
Fixe o pino (2) com o parafuso (3)
e as respectivas arruelas, conforme
ilustrado.
Monte a porca castelo (4) e insira o
contrapino (5).

4.6 - Montagem do cardan
a)

Selecione a rotação desejada, veja o
item 5.2.

b)

Monte o primeiro estágio do cardan (6)
na rotação selecionada

c)

Engate o primeiro estágio (6) no
acoplamento (8).

d)

Monte o segundo estágio do cardan (7),
soltando os parafusos (9) e engatando
o equipamento no eixo (10).

e)

Reaperte os parafusos.

ATENÇÃO!
Jamais faça operações no
cardan enquanto o mesmo
está conectado à TDP do
trator.

4

5
1

3
2

6

8

7

9

10
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4.7 - Montagem do suporte do
tubo de descarga
Procedimento de montagem
ATENÇÃO!
Calce a máquina durante
o procedimento. A
inobservância desta
instrução pode danificar
a máquina e/ou causar
lesões.
a)

Alinhe os furos do descanso (1) com
os furos da suporte (2).

b)

Instale os parafusos (3) nos quatro
pontos de fixação.

c)

1

2

Aperte os parafusos (3) com as
respectivas arruelas (4) e porcas (5).

3

Procedimento de ajuste:
a)

Remova os parafusos (3) e as
respectivas porcas.

b)

Mova o descanso (1) para a posição
que proporcione o melhor apoio ao
tubo de descarga.

c)

Alinhe os furos de montagem entre
o descanso (1) e o suporte (2), para
permitir a reinstalação dos parafusos
(3), arruelas (4) e porcas (5).

d)

Simule o apoio do tubo de descarga
no descanso (1): se estiver correto,
aperte as porcas (5).
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4 - Montagem do Tanker
4.8 - Montagem do tubo de
descarga

3

1

ATENÇÃO!
Calce a máquina durante
o procedimento. A
inobservância desta
instrução pode danificar
a máquina e/ou causar
lesões.
a)

Posicione o tubo de descarga (1) no
descanso (2).

b)

Instale o pino (3) no local indicado.

c)

Monte os suportes (4 e 5) com os
pinos (7, 8 e 9), conforme ilustrado na
segunda figura.

d)

Monte o cilindro (6) nos dois pontos
de apoio com os pinos (7).

e)

Instale contra-pinos (10) em todos os
pinos.

2

4
7

8

9

5

6

IMPORTANTE!:
Jamais movimente a máquina
com o tubo de descarga
em posição de operação,
sob pena de causar danos
permanentes à máquina.

7

10
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4 - Montagem do Tanker
4.9 - Montagem dos eixos
especiais
ATENÇÃO!
Calce a máquina durante
os procedimentos. A
inobservância desta
instrução pode danificar
a máquina e/ou causar
lesões.
-

30 cm

Levante a máquina com o auxílio de
um macaco a aproximadamente 30 cm
do chão.

A) Montagem do eixo tandem
a)

1

Instale os parafusos (1), com suas
respectivas arruelas na carenagem
do implemento.

b)

Encaixe o sistema tandem (2) nos
parafusos (1).

c)

Aperte as porcas (3), com suas
respectivas arruelas para fixar o
sistema.

2

3

NOTA:
Para instruções de montagem
da roda, siga as instruções do
capitulo 4.3.

B) Montagem do eixo filipado
a)

Instale os parafusos (1), com suas
respectivas arruelas na carenagem
do implemento.

b)

Encaixe o sistema filipado (2) nos
parafusos (1).

c)

Aperte as porcas (3), com suas
respectivas arruelas para fixar o
sistema.
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4 - Montagem do Tanker
4.10 - Montagem do sistema
elétrico
Cabos - entradas e saídas do painel:

4

G.

Alimentação do farolete do tubo de
descarga.

H.

Acionamento da eletroválvula de
controle da descarga de grãos.

G

I.

Alimentação elétrica geral - saída para
a bateria do trator.

H

Procedimento de montagem
a)

I

Através do plugue (4), ligue o cabo (5)
de alimentação elétrica na tomada sob
o painel conforme mostrado.

5

OBS 1: o plugue (4) é à prova de erro.
OBS 2: ao desconectar o plugue, nunca
puxe pelo cabo (5), conforme alertado no
adesivo.
b)

c)

d)

No trator, fixe a tomada de alimentação
(6) em local conveniente. Consulte o
manual do seu trator sobre eventuais
orientações neste sentido.

5
8

Fixe o cabo (5) nas mangueiras do
controle remoto, acionadoras das
comportas de descarga. Utilize cintas
plásticas.
Conecte os cabos da tomada de
alimentação aos bornes da bateria do
trator:

-

Cabos azuis (X e Y): no borne
positivo (+). Observe que estes cabos
possuem fusíveis (7), de 10 A, que
protegem o sistema elétrico do trator.

-

Cabo preto (Z): no borne negativo (-).

e)

Conecte o plugue (8) na tomada (6):
o sistema está pronto para operar.

6

7
Z

Y
X
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5 - Engate do Tanker e preparação
5.1 - Operações preliminares
Ao acoplar o Tanker e colocá-lo em
funcionamento é recomendável que se
verifique:
a)

Se o depósito está limpo, isento
de materiais como sacos, estopas,
pedras, madeiras, etc.

b)

Se foi feita a lubrificação em todas as
partes recomendadas. Veja item 7.2.

c)

Se todos os parafusos e porcas
estão devidamente apertados e os
componentes fixados adequadamente.

d)

Se os helicoides de descarga não
apresentam desbalanceamento.

OBS: isso pode ser constatado pela
vibração do tubo de descarga quando em
funcionamento.
Caso identificado tal problema, comunique
imediatamente o Departamento de
Assistência Técnica JAN.
e)

Se a calibragem dos pneus estão
conforme as tabelas do capítulo XX.

f)

Se não há ninguém na plataforma.

NOTA:
Opcionalmente, o macaco
(1) pode ser posto no eixo
auxiliar (2), na lateral da
máquina.
1
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5 - Engate do Tanker e preparação
5.2 - Seleção da rotação da TDP
O Tanker dispõe de duas opções de
rotação: 540 e 1000 rpm. A seleção da
rotação é feita na caixa (1).

A) Seleção para o modelo sem
embreagem

1

Mantenha a máquina parada, com o
macaco na posição de descanso.
a)

Mantenha o cardan desconectado da
TDP do trator durante todo o processo
de seleção de rotação.

b)

Selecione a rotação conforme indicado
no adesivo (3).

c)

Caso necessário, troque a rotação.

d)

Desengate o cardan (2) e reengate
novamente no eixo desejado.

IMPORTANTE:
Jamais faça a troca de
rotação com o cardan
acoplado na TDP do trator.
O descumprimento dessa
instrução pode acarretar em
ferimentos ao operador.

3

2
3
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5 - Engate do Tanker e preparação
B) Seleção para o modelo com
embreagem

2
3

IMPORTANTE:
Mantenha o cardan
desconectado da TDP do
trator durante todo o processo
de seleção de rotação.
a)

Retire a proteção (1) do eixo não
engatado.

b)

Solte as 6 porcas (2) e retire as
arruelas e os parafusos.

c)

Solte as porcas (3) e retire as
arruelas e os parafusos.

d)

Desconecte a embreagem do eixo
engatado soltando os parafusos
Allen (4).

e)

Mova o conjunto todo para a outra
extremidade.

f)

Recoloque todos os parafusos,
conforme a terceira imagem.

g)

Reaperte os parafusos Allen (4) no
eixo da caixa de correntes.

h)
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Reinstale a proteção (1) no eixo
que ficou desengatado.

1

4

2
3
1

5 - Engate do Tanker e preparação
5.3 - Engate do Tanker ao trator
O engate do Tanker deve ser feito com
o cabeçalho (1) alinhado com a barra de
tração do trator.
Para engatar o cabeçalho à barra de tração,
o macaco (2) deve estar na posição vertical.
A altura do macaco pode ser ajustada pela
manivela (3).

1

2

NOTA:
Durante o transporte do
Tanker, o macaco deve estar
na posição de transporte
(horizontal).

Engate do cabeçalho
a)

Posicione o cabeçalho (1) girando a
manivela (3) do macaco, de modo que
o terminal de engate (6) fique na altura
da barra de tração.

b)

Conduza o trator de modo que a barra
de tração se alinhe com o terminal de
engate (6).

c)

Em função do diâmetro do pino de
engate (7), monte uma das 2 buchas
(5) fornecidas com o Tanker, no
terminal do cabeçalho. Para pinos
maiores, não use bucha.

c)

Instale o pino (7).

d)

Posicione o macaco em “Transporte”
(na horizontal).

Para mudar a posição do macaco
a)

Retire o pino (4).

b)

Gire o macaco (2) até a posição
horizontal.

c)

Coloque o pino novamente, fixando o
macaco.

3

4

5

1

6

7
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5 - Engate do Tanker e preparação
5.4 - Ângulo máximo de trabalho do cardan
1

2

4

3
X

A imagem mostra o cardan
sem capa de proteção,
apenas para maior clareza.

O cardan dos Tankers Magnu é formado de
duas partes, itens (1 e 4), com um mancal
de apoio (3) com posição ajustável para
frente e para trás e giro para os lados,
conforme indicado pelas setas.

3
1
4

Essa característica dispensa o ajuste de
comprimento do cardan.
Se o segmento frontal (1) do cardan estiver
muito avançado (com pouca folga axial),
altere a posição do mancal (3) para um dos
furos (5) conforme necessário.

2

6

5

Ângulo máximo de trabalho do cardan
O ângulo submetido às cruzetas (2) do
cardan, quando em trabalho, não pode
ultrapassar esses limites:
•

Em períodos curtos: 35°.

•

Durante o trabalho, de forma contínua:
Para 540 rpm: máximo de 16°.
Para 1000 rpm: máximo de 9°.

Durante a operação, observe os seguintes
pontos:
•

50

Durante o acionamento da TDP,
mantenha o trator alinhado com o
Tanker, de forma que o cardan trabalhe

2a
com o menor ângulo “X” possível.
•

Sempre desligue a TDP ao deslocar o
Tanker e efetuar manobras.

•

Assegure-se de que os garfos (2a) das
cruzetas estejam alinhados e nunca
defasados a 90°.

•

Engate as correntes (6) em pontos fixos:
ver recomendações de Segurança.

5 - Engate do Tanker e preparação
5.5 - Conexão das mangueiras
hidráulicas

1

Existem três configurações de acionamento:
•

Modelo Standard: 6 mangueiras.

•

Modelo Inox - AgroBartt: 2 mangueiras.
Esta versão requer uma válvula de
controle remoto do tipo fluxo contínuo.

•

Modelo Inox com embreagem: 4
mangueiras.

2

Opcionalmente, uma mangueira referente
ao freio hidráulico pode ser adicionada.

Para utilizar o acionamento hidráulico:
a)

No controle remoto do trator, identifique
as linhas que serão usadas conforme
o modelo da sua máquina.

b)

Retire os tampões de proteção (2)
tanto do controle remoto como das
mangueiras.

c)

Conecte as mangueiras nos terminais
do controle remoto do trator.

3
2

Desconectar as mangueiras
hidráulicas:
a)

Coloque o Tanker na posição de
transporte.

b)

Desligue o motor do trator.

c)

Mova as alavancas de controle (3) nos
dois sentidos para aliviar a pressão
residual no circuito.

d)

Retire as mangueiras. Após, recoloque
todos os tampões de proteção (2).

NOTAS:
• Se permanecer pressão nas mangueiras, alivie a pressão
antes de conecta-las novamente. Para isso: comprima
a válvula de retenção da extremidade das mangueiras
contra uma superfície limpa, mas proteja-se do jato de óleo
resultante.
• Nunca retire as mangueiras do controle remoto do trator com
o sistema pressurizado.
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5 - Engate do Tanker e preparação
5.6 - Uso do freio (opcional)
O sistema de freio, do tipo tambor, é
acionado hidraulicamente pelo controle
remoto em regime de simples ação e pelos
cilindros (1), que atuam simultaneamente
nas rodas traseiras.

3

O retorno se dá pela ação da mola (2).

Para utilizar o freio:
a)

Conecte a mangueira (3) à uma linha
do controle remoto e abra a válvula (4).

b)

Para acionar os freios, acione a
alavanca (5) do controle remoto de
forma suave e progressiva, segurando
a mesma na posição.

c)

Para encerrar a ação de frenagem,
basta soltar a alavanca (5): a mola (2)
retorna o cilindro.

d)

Ao desconectar a mangueira (3), feche
a válvula (4).

OBS: se for necessário manter o freio
atuando com o Tanker desengatado do
trator, acione o freio, feche a válvula (4) e
desconecte do trator.

Aberto

4

ATENÇÃO!
A abertura da válvula nesta
situação irá interromper a
frenagem.

Fechado

5
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6 - Utilizando o Tanker
6.1 - Operação do tubo de
descarga
A) Descarga
a)

Calce o Tanker e posicione o macaco
na posição de descanso.

b)

Acione a alavanca do controle remoto
do trator, posicionando o tubo de
descarga (1) na posição de trabalho.

c)

Posicione o Tanker de modo que o
tubo de descarga fique sobre o ponto
desejado.

1

NOTA:
Exceto para versão com
AgroBartt e depósito em
aço Inox, o direcionamento
do fluxo de grãos pode
ser alterado pelo cilindro
hidráulico (2), através do
controle remoto do trator.
d)

Acione a tomada de potência do trator
e ajuste a rotação para 540 rpm.

e)

Abra a comporta (3) do tubo de
descarga, através da alavanca de
controle remoto, permitindo fluxo de
grãos ao longo do helicoide.

2

3

NOTA:
Monitore a abertura da
comporta pela régua (4).
IMPORTANTE:
Para descarga de adubo, a
comporta deve ser aberta até
21% da capacidade total, ou
seja, abaixo da marcação de
1/4 da régua (4).

4
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6 - Utilizando o Tanker
B) Transporte

1

Durante a operação de carregamento do
Tanker ou durante a movimentação da
máquina, mantenha o tubo de descarga
em posição de transporte, ou seja, apoiado
no descanso (1), que pode ser ajustado.
Veja item 4.7.

3

2

6.2 - Retirada de grãos pela
descarga inferior
Esta forma é utilizada principalmente para
descarregamento em moegas.
Procure efetuar carga e descarga de grãos
somente com o Tanker engatado ao trator.
Coloque a transmissão em neutro e ative o
freio de estacionamento.

5

4

Utilizando a descarga inferior:
a)

Libere a trava (5), permitindo o giro da
catraca (4) e do timão (6).

b)

Gire o timão (6) no sentido anti-horário
para abrir a comporta (7) e liberar o
fluxo.

c)

Após concluir a descarga, libere a
trava (5) e gire o timão (6) no sentido
horário para fechar a comporta (7).

6.3 - Movimentação da máquina
Certifique-se de que a máquina está
engatada corretamente ao trator, veja o
item 5.3.
Atente para o ângulo máximo de trabalho
do cabeçalho. Os batentes (7) limitam o
esterçamento do implemento. O sistema
permite 40º de inclinação do cabeçalho
para cada lado.
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6

IMPORTANTE:
Siga o procedimento
de descarga em caso de
embuchamento do tubo de
descarga. Atente para as
instruções de segurança
estabelecidas no capítulo 2.

7

6 - Utilizando o Tanker
6.4 - Kit embreagem (Opcional)
A) Funcionamento do sistema
Com a embreagem eletromagnética (1),
é possível ligar ou desligar o fluxo de
descarga. A embreagem eletromagnética
é acionada pelo painel de controle (2), cuja
forma depende da posição do seletor (E):
-

Posição central: desligado.

-

Para cima - RF (Rádio Freqüência):
habilita o uso do controle remoto.
Nesta condição, acione o tubo de
descarga de grãos através do botão
(3) do controle remoto. Para desligar,
comprima novamente o botão (3).

-

Para baixo - Manual: desabilita-se o
controle remoto e aciona-se o tubo de
descarga.

-

Para desligá-lo, retorne o seletor para
a posição central.

Identificação geral:

1

2

A

B

C

D

E

F

A - Led indicador do fusível (D) queimado.
Neste caso, troque-o por outro de 3
Amps.
B - Led indicador de Rádio Freqüência
ativada para uso do controle remoto,
através do seletor. (E) - (Vide descrição
acima).
C - Led indicador de farolete do tubo de
descarga ligado. O botão liga/desliga
é o item (F).

3
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6 - Utilizando o Tanker
6.5 - Kit Agrobartt (Opcional)
A) Funcionamento do sistema
Com o painel AgroBartt é possível controlar
o fluxo de descarga e controlar a posição
do segundo estágio do tubo de descarga.
O sistema pode ser controlado pelo painel
(1) ou pelo controle (2).

1
B
A

C
D

Controles do painel:
A.
B.
C.
D.

LED indicativo de que o painel está
conectado na bateria.
LED indicativo de que o sistema está
ligado.
LED indicativo de que o farol de auxílio
de descarga está ligado.
Interruptor do farolete (1a) do tubo de
descarga:
- Para cima: ligado.
-

E
G

F

Para baixo: desligado.

NOTA:
O farolete deve ser comprado
a parte.
E.

F.

G.

Chave geral do sistema:
- Para cima: ligado.
- Para baixo: desligado.
Controlador de fluxo de descarga:
- Para cima: aumenta o fluxo.
- Para baixo: diminui o fluxo.
Alavanca de movimentação do tubo
de descarga:
- Para cima: operação.
- Para baixo: descanso.

1a

2

H

I

Controle remoto:
H.
I.
J.
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Abre o tubo de descarga.
Fecha o tubo de descarga.
Controle de abertura (+) e fechamento
(-) da comporta de fluxo do tubo de
descarga.

J

7 - Instruções de manutenção
7.1 - Itens de manutenção periódica
Após as primeiras 30 horas de operação:
Faça a primeira troca de óleo da caixa de tansmissão. Veja item 7.3.

A cada 10 horas ou Diariamente:
Lubrifique todos os pontos de lubrificação à graxa. Veja Item 7.2.
Inspecione o aperto de porcas e parafusos, fixação e estado dos componentes em geral.
Inspecione todas as conexões hidráulicas.
Lubrifique as correntes da entrada da TDP. Veja item 7.4.

A cada 50 horas ou Semanalmente:
Verifique o nível do óleo da caixa de transmissão. Veja Item 7.3.
Calibre os pneus conforme tabela. Veja Item 7.7.
Verifique o nível do óleo do reservatório hidráulico. Veja Item 7.3.

A cada 1000 horas ou Anualmente:
Troque o óleo da caixa de transmissão. Veja Item 7.3.
Tensione a corrente da caixa de transmissão juntamente com a troca de óleo. Veja
Item 7.3.
Desmonte, limpe, inspecione e lubrifique os cubos das rodas. Veja Item 4.1.
Verifique o estado e funcionamento do freio.

7.2 - Tabela de lubrificantes recomendados
A) Tabela de graxas recomendadas
Fabricante

Especificação da Graxa

Ipiranga

Ipiflex 2 (utilizada na fábrica)

Atlantic

Litholine MP 2

Shell

Retinax ou Alvania EP 2

Esso

Beacon EP 2

Petrobras
Texaco
Petronas

Lubrax GMA-2
Multifak MP 2 ou Marfak
Tutela alfa 2-K
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7 - Instruções de manutenção
B) Identificação dos pontos de
lubrificação à graxa
1-

1

Articulação de auto compensação do
tubo de descarga (1 ponto).
OBS: o mancal inferior do tubo de
descarga é do tipo blindado, não
requerendo lubrificação.

2-

Cardans de acionamento: Dois
pontos em cada um dos três cardans
existentes na máquina e um no
mancal.

2

Lubrifique os tubos do cardan
frequentemente.

3-

Eixo do cubo de rodas dianteiro.

3

4-

Pino de suporte do eixo dianteiro;
(1 ponto).

5-

Pinos do suporte de articulação do
cabeçalho de acoplamento.
(2 pontos).

6-
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Barras de direção (2 pontos);

4
5

6

7 - Instruções de manutenção
7-

8-

Eixo da dobradiça do tubo de descarga
(4 pontos).

7
8

Eixo do cilindro de levante do tubo de
descarga (1 ponto).

7.3 - Manutenção da caixa de
transmissão
C) Óleo recomendado e capacidade de
óleo da transmissão
•

Óleo recomendado: SAE 140.

•

Especificação da corrente: ASA 80.

•

Capacidade: 14,5 L.

11

10

D) Verifique o nível do óleo
a)

Retire o bujão (10).

b)

O nível (A) deve atingir a borda do
orifício do bujão (10), com o Tanker
nivelado.

9
12

E) Troca de óleo
a)

Remova os bujões (9 e 10), e drene o
óleo.

b)

Reinstale o bujão (9).

c)

Remova o respiro (11) e abasteça a
caixa de transmissão pela abertura
do respiro, até o nível de óleo atingir
a borda do orifício (10).

d)

13

15

F) Tensionamento da corrente
a)

Remova os parafusos (12) e a tampa
(13).

b)

Solte a porca (14).

c)

Pressione o tensor (15) contra a
corrente até obter a folga correta. Veja
item 7.4.

d)

Aperte a porca (14) e reinstale a
tampa.

Reinstale o bujão (10) e o respiro (11).

NOTA:
Troque o óleo com o Tanker
nivelado e a transmissão
em temperatura de
funcionamento.
Isto
proporciona um melhor
escoamento, inclusive das
impurezas.

14
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7 - Instruções de manutenção
7.4 - Manutenção das correntes
de transmissão
A) Limpeza e lubrificação
a)

Mantenha as correntes sempre limpas.

b)

Lubrifique-as com óleo de transmissão
através das entradas (1).

1

3

NOTA:
Se disponível, utilize
lubrificante especial para
correntes à base de “spray”:
após penetrar nos elos e
roletes da corrente, o solvente
evapora, deixando apenas a
graxa.

B)

Ajuste da folga da corrente

A folga das correntes (2) está correta se
ela apresentar uma deflexão de 1 a 3 mm
na região inferior do conjunto, conforme
indicado na figura.

X
X: 1 a 3 mm

Para ajustar:
a)

Retire os parafusos (4) e a tampa (3).

b)

Solte a porca (5), sem removê-la.

c)

Mova o tensor (6) até obter a deflexão
correta.

d)

Reaperte a porca (5) e reinstale a
tampa (3).

4

6

5

2
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7 - Instruções de manutenção
7.5 - Manutenção dos cubos de roda
O cubo das rodas deve ser desmontado, as peças lavadas em
querosene, inspecionado, montado e lubrificado.
Esta operação deve ser feita anualmente.

Procedimento para o cubo traseiro:
a)

Retire a roda.

b)

Remova a tampa (2) retirando os parafusos (3).

c)

Remova a trava (1) retirando os parafusos (5) e a cupilha (4).

d)

Remova a porca castelo (6).

e)

Remova o cubo (7), os rolamentos (9) e demais componentes.
Para isso, puxe o cubo.

f)

Lave as peças com pincel e querosene.

g)

Inspecione os componentes, trocando o que for necessário.
Dê atenção especial ao retentor (8). Se necessário, remova-o
destrutivamente e monte um novo.

h)

Lubrifique as peças com uma das graxas recomendadas no item
7.2;

i)

Monte o cubo seguindo a ordem inversa.

j)

Ajuste os rolamentos: Para isso, ao instalar a porca castelo
(6), aperte-a até que a roda (ou o cubo) ofereça uma pequena
resistência ao giro.

l)

Proceda da mesma forma com a outra roda.

IMPORTANTE:
Na montagem do retentor (1), monte-o com o lábio voltado para
o lado do eixo.
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7 - Instruções de manutenção
Procedimento para o cubo dianteiro
a)

Retire a roda.

b)

Remova a tampa (4), retirando os parafusos (5).

c)

Remova o cupilha (7) e os parafusos (6).

d)

Retire a trava (3) e a porca castelo (8).

e)

Remova o cubo (9), os rolamentos (2) e demais componentes.
Para isso, puxe o cubo.

f)

Lave as peças com pincel e querosene.

g)

Inspecione os componentes, trocando os que estejam danificados.

h)

Lubrifique as peças com uma das graxas recomendadas no item
7.2.

i)

Monte o cubo seguindo a ordem inversa.

j)

Ajuste os rolamentos: Para isso, ao instalar a porca castelo
(8), aperte-a até que a roda (ou o cubo) ofereça uma pequena
resistência ao giro.

IMPORTANTE:
Na montagem do retentor (1), monte-o com o lábio voltado para
o lado do eixo.
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7 - Instruções de manutenção
7.6 - Ajuste da embreagem eletromagnética (Se equipado)
Com o uso da embreagem a folga aumenta devido ao desgaste da
armadura e do rotor. Quando a folga estiver fora do especificado que
é de (4 a 7 mm), a embreagem utilizará maior tempo para aceleração
da rosca transportadora. Neste momento será necessário proceder a
regulagem da folga.
1-

Parafusos do suporte.

6-

Rotor.

2-

Parafusos da carcaça.

7-

Conjunto armadura.

3-

Carcaças.

8-

Parafusos de regulagem.

4-

Eixos ranhurados.

9-

Porcas de travamento

5-

Campo.

Procedimentos preliminares de desmontagem.
a)

Fixe a carcaça (3) em uma morsa, na posição vertical, pelo eixo
de saída do movimento (lado em que se localiza o cabo elétrico).

b)

Solte os parafusos (1 e 2), abra o conjunto, separando-o em duas
metades.

c)

Limpe internamente o conjunto da embreagem (3).

d)

Retire o conjunto da armadura (7).
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7 - Instruções de manutenção
Procedimento para o ajuste da folga
Retire o conjunto da armadura (7) para ter acesso aos parafusos de
regulagem da folga.
a)

Solte as porcas de travamento (9) liberando os parafusos de
regulagem (8).

b)

Gire apertando os parafusos de regulagem por duas ou três voltas,
o que resultará em um avanço de 2 a 3 mm.

c)

Monte o conjunto da armadura (7) no eixo (4), e encaixe a outra
carcaça (3).

IMPORTANTE:
O conjunto não irá fechar pois a armadura (7) encosta na face
do rotor (6).
d)

Meça a distância entre as duas carcaças da embreagem e anote
em um papel esta medida (folga X). Esta medida + 0,5 mm (X +
0,5 mm) é a distancia que deverá voltar o avanço que foi dado na
armadura (7) no item b).
Exemplo: Se a folga entre as duas carcaças for de 1,5 mm, será
necessário retornar 2 mm no avanço dado no item b).
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e)

Remova novamente o conjunto da armadura (7) do eixo entalhado
(4).

f)

Proceda o retorno da armadura (7) conforme item c).

g)

Os parafusos de regulagem da folga tem rosca com passo de 1
mm. Isto quer dizer que cada volta do parafuso corresponde a 1
mm de avanço.

h)

Feito este procedimento a folga entre a armadura (7) e o rotor (6)
será de 0,5 mm.

i)

Monte o conjunto da armadura (7) no eixo (4), trave os parafusos
(9) com cola Loctite torque baixo.

j)

Feche novamente o conjunto na ordem inversa a desmontagem.

7 - Instruções de manutenção
7.7 - Calibragem dos pneus (Semanal)

Correta

Baixa

Excessiva

A calibragem dos pneus determina em grande parte a sua vida útil.
Verifique a pressão e se necessário calibre com os pneus frios. A
pressão recomendada para cada tipo de rodado consta na tabela abaixo:
OBS: Veja no item 4.4 os tipos de rodados que podem ser usados nos
Tankers.

Tanker Magnu 35.000
Tipo de pneu

Pressão recomendada

18.4-30 TM 95 (12 lonas)

32 psi

23.1-26 MB 39 (14 lonas)

28 psi

30.5 L-32 MB 39 (14 lonas)

22 psi

Tanker Magnu 40.000
Tipo de pneu

Pressão recomendada

28.1-26 MB 39 (14 lonas)

24 psi

850/50 - 30.5

33 psi

Tanker Magnu 45.000
Tipo de pneu

Pressão recomendada

18.4-30 TM 95 (12 lonas)

32 psi

20.8-38 TM 95 (14 lonas)

28 psi

23.1-26 MB 39 (14 lonas)

28 psi

23.1-30 TM 95 (12 lonas)

28 psi

24.5-32 TM 95 (12 lonas)

24 psi

28.1-26 MB 39 (14 lonas)

24 psi

30.5 L-32 MB 39 (14 lonas)

22 psi
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7 - Instruções de manutenção
7.8 - Ajuste da convergência
A convergência é a medida com que as
rodas são mais “fechadas” na dianteira
(medida D) em relação a traseira (medida
T).
O valor da convergência, portanto, é a
diferença entre estas medidas:
Convergência = T - D (em mm).

Medição da convergência
a)

Mantenha o cabeçalho centralizado,
ou seja, com as rodas alinhadas com
a linha central da máquina.

b)

Com uma trena, meça a distância
dianteira (D) e traseira (T). A medida
deve ser feita entre a borda dos aros
na altura dos eixos.

Frente

D
T

NOTA:
A convergência (T - D) deve
ser de 5 a 10 mm.

Para ajustar:
a) Destrave e remova a porca castelo (1).

2

b) Desconecte o terminal pivô (2) do braço
de direção.
c) Solte a contraporca (3).
d) Gire o terminal (2) conforme necessário.
e) Reconecte o terminal e verifique se a
convergência está correta.
Se necessário, desconecte o terminal (2) e
gire-o mais voltas.
OBS: Se a convergência estiver muito fora
do especificado, faça o ajuste por igual, na
barra de direção de ambos os lados do eixo.
f) Obtido o ajuste, reinstale, aperte e trave
as porcas castelo (1).
g) Reaperte as contraporcas (3).

66

3

1

7 - Instruções de manutenção
7.9 - Conservação do Tanker
Tão importante quanto a manutenção preventiva, tal como descrito até
aqui, é a conservação.
Este cuidado consiste basicamente em proteger o Tanker das intempéries
e dos efeitos corrosivos de alguns produtos.
Terminado o trabalho, adote os cuidados abaixo visando conservar a
funcionalidade, evitando futuras manutenções desnecessárias:
-

Remova todos os resíduos de produto que permaneceram no
depósito.

-

Faça uma lavagem rigorosa e completa do Tanker. E após, deixe-o
secar ao sol.

-

Refaça a pintura nos pontos em que houver necessidade.

-

Pulverize com óleo ou qualquer outro produto para esta finalidade.

-

Muito importante: guarde o Tanker sempre em local seco, protegido
do sol e da chuva. Sem este cuidado não há conservação!
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8 - Diagnóstico de anormalidades e soluções
A) Não há vazão do produto ou a mesma não é contínua, verifique se:
12-

Existem objetos estranhos no fundo do depósito, obstruindo a
entrada da caixa de captação do tubo de descarga.
A tampa de saída de produto da caixa de captação do tubo de
descarga está totalmente aberta.

B) Ocorre embuchamento e danificação dos grãos, verifique se:
12-

Não ocorreu a ruptura dos pinos arrastadores das roscas sem-fim
do tubo de descarga.
Não foi interrompido o descarregamento e realizado deslocamentos
demasiados com o tubo de descarga cheio de produto.

C) Há vibrações ou ruídos estranhos, verifique se:
123456-

As cruzetas do cardan apresentam desgaste ou folga excessiva e
se foram lubrificadas regularmente.
Os terminais do cardan não estão desalinhados.
Os parafusos da caixa de transmissão foram reapertados.
Parafusos, porcas, mancais e demais componentes estão fixados
adequadamente.
Existem objetos estranhos no interior do depósito ou no tubo de
descarga.
As roscas sem–fim do sistema de descarga de produto apresentam
desbalanceamento.

D) A caixa de transmissão apresenta aquecimento excessivo, verifique-se:
Verifique se o nível de óleo está correto e se a troca de óleo foi realizada
no período recomendado.

E) Nos deslocamentos com o Tanker carregado ocorre instabilidade lateral,
Verifique se:
1234-
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A pressão de inflação dos pneus é a recomendada, veja item 7.7.
A velocidade de deslocamento é compatível com as condições de
trafegabilidade.
A carga transportada está acima da capacidade volumétrica
recomendada.
As rodas (aro e pneu) estão montadas na posição recomendada,
veja item 4.3.

9 - Assistência técnica
Acreditamos que com as informações contidas neste Manual, o usuário
terá condições de esclarecer suas dúvidas sobre o Tanker.
Se porém ocorrerem imprevistos, lhe aconselhamos procurar assistência
no revendedor mais próximo. Este por sua vez, se julgar necessário,
solicitará auxílio à Assistência Técnica JAN, que estará a disposição
para resolver os problemas com a máxima rapidez possível.
Assistência Técnica Jan:
Rua: Senador Salgado Filho, 101.
Fone: (0XX54) 3332-6500 - Fax: (0XX54) 3332-1712
e-mail: decom@jan.com.br
http: www.jan.com.br
CEP: 99470-000 - Não-Me-Toque - RS/Brasil
Na sequência são dados alguns esclarecimentos sobre garantia e a
reposição de peças.

9.1 - Peças de reposição
Caso você necessite repor peças no Tanker use somente peças
originais JAN, que são devidamente projetadas para o produto, dentro
das condições de resistência e ajuste, a fim de não prejudicar a
funcionalidade da máquina. Além disso a reposição de peças originais
preserva o direito à garantia do cliente.
Ao solicitá-las no seu revendedor, informe sempre o número de
fabricação do Tanker, indicado na plaqueta do número de série (1).

1
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9 - Assistência técnica
9.2 - Termo de Garantia JAN
A Garantia, aqui expressa, é de responsabilidade do revendedor do produto
ao seu cliente. Não deve, portanto, ser objeto de entendimento direto entre cliente
e fábrica.
As condições, a seguir, são básicas e serão consideradas sempre que o
revendedor submeter ao julgamento da JAN qualquer solicitação de Garantia.
1-

A JAN garante este produto somente ao primeiro comprador, por um período
de 6 (seis) meses, a contar da data da entrega.

2-

A Garantia cobre exclusivamente defeitos de material e/ou fabricação, sendo
que a mão-de-obra, frete e outras despesas não são abrangidas por este
Certificado, pois são de responsabilidade do revendedor.

3-

Quaisquer acessórios, que não sejam de nossa exclusiva fabricação,
não são abrangidos por esta Garantia, devendo suas reclamações serem
encaminhadas aos seus respectivos representantes ou fabricantes.

4-

A Garantia tornar-se-á nula quando for constatado que o defeito ou danos
resultaram do uso inadequado do equipamento, da inobservância das
instruções ou da inexperiência do operador.

5-

Fica excluído da Garantia o produto que sofrer reparos ou modificações em
oficinas que não pertencem à nossa rede de revendedores.

6-

Excluem-se, também, da Garantia as peças ou componentes que apresentem
defeitos oriundos da aplicação indevida de outras peças ou componentes
não genuínos, ao produto pelo usuário.

7-

Fica, também, excluído da Garantia o produto que sofrer descuido de
qualquer tipo, em extremo tal que tenha afetada a sua segurança, conforme
juizo da empresa cuja decisão, em casos como esses, é definitiva.

8-

Os defeitos de fabricação e/ou material, objetos desta Garantia, não
constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão do contrato de
compra e venda ou para indenização de qualquer natureza.

NOTA:
Implementos Agrícolas JAN S.A. reserva-se o direito de
introduzir modificações nos projetos e/ou de aperfeiçoálos, sem que isso importe em qualquer obrigação de
aplicá-los em produto anteriormente fabricado.
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