1 - Introdução
Parabéns por adquirir um implemento da São José Industrial!
Temos como missão de trabalho desenvolver e produzir implementos como este, que
garantem benefícios para você, aumentando o processo de produção e dinamizando seus
trabalhos diários.
Este Manual de Instruções irá orientá-lo quanto à correta operação e manutenção do
equipamento, garantindo um maior rendimento, segurança e durabilidade do produto.
O Catálogo de Peças anexado a este Manual é fundamental para sua orientação. Consulte-o
caso seja necessário substituir alguma peça.
Estamos sempre dispostos a lhe prestar todo suporte necessário!
Nossa empresa está em constante evolução e desenvolvimento de novos projetos e
produtos. Sendo assim, convidamos você a conhecer e acompanhar frequentemente em
nosso site ou com nossos revendedores, a linha completa de produtos que facilitam a sua
vida no campo.
Sua opinião é muito importante para nós!
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Notas
·
Devido à Política de Aprimoramento constante em seus produtos, a São José Industrial
reserva-se o direito de promover alterações e aperfeiçoamentos, sem que isso implique em
qualquer obrigação para com os produtos fabricados anteriormente. Por esta razão, o
conteúdo do presente Manual encontra-se atualizado até a data da sua impressão, podendo
sofrer alterações sem aviso prévio.
·

Leia atentamente os termos de Garantia e Entrega Técnica, constantes no ﬁnal deste

Manual.

·

Este Manual traz informações essenciais sobre a operação e manutenção do

equipamento. Leia-o por completo antes de executar qualquer atividade com o equipamento,
pois o conhecimento dessas informações evitará acidentes e perda de tempo produtivo, além
de aumentar a vida útil da máquina.
·

Um bom resultado será obtido se este Manual estiver sempre ao alcance do operador

do equipamento. As ilustrações, dados e informações aqui contidas são conﬁdenciais e de
propriedade da São José Industrial, não podendo ser reproduzidas ou passadas a terceiros
sem a devida autorização da mesma.
·

O objetivo deste Manual é fornecer instruções que abrangem a máquina completa,

com acessórios e variações. Portanto, não assume responsabilidade no que se refere à
conﬁguração da máquina ora adquirida, ou seja: Alguns 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.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO
A São José Industrial se preocupa com o bem estar e segurança de seus clientes
que fazem a operação e manutenção dos nossos equipamentos.
Na execução do projeto, nos preocupamos em desenvolver e produzir nossos
equipamentos com maior segurança.
Este manual foi desenvolvido para que você venha a utilizar nosso equipamento de
maneira eﬁciente e segura. Recomendamos que leia com atenção antes de utilizá-lo. Caso
tenha dúvidas, entre em contato com nossos revendedores, representantes ou com nosso
departamento de Assistência Técnica.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente este Manual de Instruções, caso existir,
repasse as informações aos demais usuários. Observe
também as recomendações do manual de instruções,
devendo o operador estar devidamente apto e capacitado a
operar o mesmo.
Somente comesse a operar o trator quando estiver
devidamente acomodado e com o cinto de segurança
devidamente preso. Dirija com cuidado e evite andar em
velocidade excessiva.

Ao operar a máquina utilize sempre Equipamentos de
Proteção Individual (EPI).

Não transportar pessoas, além do condutor, sobre o trator e
o implemento. Sendo proibido também o transporte ou
armazenagem de produtos sobre o implemento.
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Mantenha se afastado da área de articulação entre o
trator e o implemento, e da área de movimento lateral
da máquina, que pode atingi-lo

Desligue o trator e retire a chave da ignição, para
efetuar serviços de manutenção, regulagem,
lubriﬁcação ou limpeza do implemento, assim você
impedirá o acionamento acidental.

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES
- Veriﬁcar se o equipamento está limpo e lubriﬁcado; (Para limpeza e lubriﬁcação, executar
passos que estão a seguir nesse manual).
- Conﬁra se há objetos ou outros materiais que possam obstruir as partes móveis do
implemento;
- Conﬁra o estado das mangueiras hidráulicas e conexões;
- Ao acoplar o equipamento ao trator seja especialmente cuidadoso, de atenção aos pinos de
engate, devem estar bem travados, utilize contra pinos ou pino “R” para sua melhor ﬁxação.
- Mantenha animais e pessoas que estão de espectadores à uma distância segura (mínimo
de 30 metros de distância), cuidado especial com crianças;
- Mantenha os adesivos de advertência, perigo, segurança e instruções em boas condições
de identiﬁcação e interpretação, caso necessário solicite-nos e substitua-os;
- Mantenha-se atento ao trabalho que está realizando e procure agir com cautela e bom
senso, um momento de desatenção enquanto está operando a máquina pode resultar em um
sério acidente;
- Caso perceber anormalidade no funcionamento: desligue a máquina imediatamente.
Veriﬁque e elimine a causa antes de começar a operá-la novamente;
- Nunca opere equipamentos por um período muito longo dentro de ambientes fechados e
sem ventilação, os gases liberados pelo funcionamento do trator são tóxicos e altamente
nocivos à saúde;
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APLICAÇÃO
Implemento de várias utilidades para o homem do campo, ajuda desde o transporte
de cargas, outros implementos, materiais em geral. Possui chassi regulável para melhor
estabilidade no serviço em terrenos desnivelados, e pneus que ajudam a aliviar o peso no
levante do hidráulico no trator, permitindo ao operador maior segurança e agilidade. Tem
capacidade máxima de 2000Kg e braços do levante com giro de 90⁰ facilitando o transporte
com bag's. Pode-se utilizar um gancho normal ou o gancho especial com quatro pontas
(especial para bag's).
FUNCIONAMENTO
O Guincho da São José Industrial tem funcionamento simpliﬁcado, que utiliza o
sistema de força hidráulica do trator, acoplado com mangueiras de alta resistência que
transmite o movimento aos cilindros hidráulicos do equipamento, assim movimentando as
torres tanto para cima como para os lados. Fazendo o levantamento e transporte de cargas e
insumos de forma rápida e eﬁciente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo
Descrição

SJI165

SJI175

SJI176

Guincho
Guincho
Guincho
Giratório sem Giratório com Giratório com
Braço
Braço
Braço
Alongador
Alongador
Alongador
Manual
Hidráulico

Capacidade de Carga

2000Kg

2000Kg

2000Kg

Cota A* - Altura Torre

3780mm

3780mm

3780mm

Cota B* - Largura Mínima

2750mm

2750mm

2750mm

Cota C* - Largura Máxima

3300mm

3300mm

3300mm

Cota D* - Altura Máxima

5650mm

6265mm

6650mm

Ângulo de Giro Lateral

+45° / -45°

+45° / -45°

+45° / -45°

864Kg

912Kg

966Kg

65cv

65cv

65cv

Peso Aproximado
Potencia Mínima Requerida
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INSTRUÇÕES DE PREPARO E OPERAÇÃO
INSTRUÇÕES PRELIMINARES
- Conﬁra se todos os componentes estão montados certos e bem ﬁxados, pois o guincho
pode vir desmontado da fábrica;
- Caso for transportar algo necessitando movimento do trator, veriﬁque se as rodas estão
destravadas, ou caso for necessário trava-las para movimentos apenas com o Guincho;
- Conﬁra o nível de óleo hidráulico do trator antes e após os primeiros movimentos com o
Guincho;
- Conﬁra a calibragem dos pneus sempre que necessário;
- Se as mangueiras hidráulicas estão bem conectadas ao trator e ao Guincho;
- Se os dois pinos de cada lado para ajuste do chassi estão travados;
AJUSTE DO TERCEIRO PONTO (Nivelamento do Guincho)
Quando for trabalhar pela primeira vez, deve-se fazer o nivelamento do Guincho
acoplado no trator, para que o mesmo trabalhe de forma correta. Devido a grande variedade
de tratores, o terceiro ponto vem com regulagem para esse ajuste, mas não tem uma
regulagem padrão, por isso é muito importante fazer essa operação na primeira vez que for
utilizar o equipamento.
Para se fazer essa regulagem, primeiramente deve-se engatar os pino “C” nos
braços do trator, após engatar o terceiro ponto, solta-se os pino “A”, deve-se deixar o Guincho
na posição vertical, em pé, ﬁxar novamente os pinos “A” com os furos “B” e travar com pinos
quebra-dedos. Conforme ﬁgura a seguir:
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TRAVAMENTO DA RODA LOUCA
O travamento ou destravamento da roda louca do Guincho é muito importante
observar o tipo de trabalho a realizar, pois caso trabalhar de forma inadequada, pode trazer
risco ao operador e comprometer a estrutura do Guincho.
Para efetuar o travamento, faz-se através do encaixe do pino (A) nas cavidades (B)
e (C) do conjunto de roda louca.
Sempre que não estiver utilizando a trava da roda deixar o pino (A) no lugar de
origem conforme ﬁgura abaixo:

AJUSTE DE ABERTURA DO CHASSI
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·
·
·
·

Deixe o guincho engatado no trator conforme passos anteriores;
Levante o mesmo até que as rodas ﬁquem soltas, sem pressão no solo;
Desengate o pino “A”, conforme ﬁgura abaixo;
Puxe ou empurre a peça “B” até a próxima regulagem, de acordo com a
necessidade do trabalho e espaço físico para a realização do trabalho;
· Prenda novamente o pino “A”;
· A peça ajustável “B” tem duas posições, conforme posicionamento dos furos na
peça demonstrada na ﬁgura abaixo;
Obs: Os dois pinos que travam a abertura do chassi deve sempre estar em uso.
“NUNCA UTILIZE O EQUIPAMENTO COM APENAS UM PINO”.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO
Como qualquer outro equipamento, para se ter uma vida útil longa do Guincho, deve
se ter muitos cuidados, desde o armazenamento adequado a manutenções com peças e
serviços de qualidade. Isso fará garantir a durabilidade e o bom funcionamento do Guincho
por muito tempo;
Use sempre os tampões para fechar as pontas das mangueiras hidráulicas após o uso, pois
os mesmo evitarão que entrem poeiras ou outros vestígios que podem daniﬁcar internamento
os cilindros hidráulicos;
Lubriﬁcar apenas nos pontos indicados.
Obs: Os dois pinos que travam a abertura do chassi deve sempre estar em uso.
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MANUTENÇÃO PERIÓDICA

·

Diariamente:
a) Lubriﬁcar todos os pontos indicados pelos adesivos ou visualizar nesse
manual no item Pontos de Lubriﬁcação;
b) A calibragem dos pneus deve ser de 80 libras
c) Inspecione totalmente o equipamento quanto ao aperto de parafusos, porcas e
pinos em geral;
d) Antes de começar o trabalho veriﬁque se a roda esteja no modo que deseja,
travada ou destravada.

· Semanalmente:
a) Inspecionar o estado físico das mangueiras hidráulicas;
b) Fazer a limpeza de toda a máquina;
· Anualmente:
a) Trocar graxa, demais lubriﬁcantes e também rolamentos das partes móveis
das rodas.
· Quando for preciso:
a) Reparo ou troca de rolamentos das rodas quando apresentarem sinais de
travamento;
b) Substituir mangueiras hidráulicas dos cilindros.
PASSOS PARA UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO GUINCHO
Além dos procedimentos de operação, também são importantes os passos para
conservação e proteção do equipamento evitando e prevenindo desgastes, por isso,
indicamos adotar cuidados básicos a ﬁm de proteger e conservar o equipamento.
a) Limpar e remover todos detritos que permaneceram em qualquer parte do
Guincho;
b) Faça uma limpeza completa no Guincho com água, após deixe a secar no sol;
c) Quando necessário refaça a pintura em pontos que houver necessidade;
d) Por períodos mais longos, pulverize-o com óleos ou qualquer outro produto
para essa ﬁnalidade;
e) Após seco e lubriﬁcado, guarde-o em local seco, protegido do sol e chuva.
Obs: Os dois pinos que travam a abertura do chassi deve sempre estar em uso.
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ANORMALIDADES
Caso o guincho não se movimenta nem para cima nem lateralmente, veriﬁque se:
- O comando hidráulico do trator esta funcionando;
- Se existe algum objeto obstruindo esses movimentos;
- Parafusos e porcas ou outros componentes de ﬁxação estão todos ﬁxos e no lugar certo;
- O nível de óleo do trator;
- As mangueiras hidráulicas estão acopladas no trator, e se as mesmas não estão furadas
ou amassadas;
- Os cilindros não estão com vazamentos;
- Se os adaptadores das mangueiras nos cilindros não estão entupidos.
PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO

O Guincho Hidráulico da São José Industrial vem equipado com um sistema de segurança
contra falha mecânica dos cilindros ou mangueiras.
Situada na conexão de entrada do óleo hidráulico do cilindro, conforme ﬁgura abaixo, ela tem
a função de travar o movimento do guincho caso aconteça de romper uma mangueira durante
a movimentação, mantendo o operador seguro, não deixando que a carga venha a cair no
chão ou até mesmo sobre o operador ou pessoas que estejam trabalhando ao seu redor.
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As válvulas de segurança já vem de fabrica reguladas
para uma pressão ideal de trabalho, mas podem ocorrer
situações que em operações normais de uso, podem
ocorrer o travamento da mesma, e caso isso ocorra com
freqüência e tiver certeza que é uma operação normal
que você esteja executando, pode ser novamente
regulada a válvula, conforme passos e gráﬁco abaixo:
1°Passo: Com as mangueiras do Guincho
desconectadas do trator, retire a conexão da mangueira
que tem o diâmetro de entrada maior no cilindro;
2°Passo: A válvula esta dentro dessa conexão, e com o auxílio de duas chaves Philips
pequena, você consegue retira-la. Sua ﬁxação é feita através de uma rosca o corpo da
válvula esta rosqueado dentro da conexão, então para retira-la basta girar com o auxílio das
chaves philips e os orifícios da parte superior da válvula, conforme ﬁgura abaixo;

3°Passo: O que controla a vazão do óleo é a passagem
indicada na ﬁgura abaixo (altura em mm), para fazer
esse ajuste, basta destravar o parafuso (1) soltando a
porca (4), após isso girando o parafuso para abertura
da passagem do óleo. Você pode conferir a vazão
estipulada, através do gráﬁco abaixo, apenas mede-se
quantos mm ﬁcaram na passagem do óleo e conferir no
gráﬁco;
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4°Passo: A válvula vem padrão de fábrica regulada para uma vazão de 150 l/min (G3/4), mas
pode requerer nova regulagem de acordo com o trabalho a realizar, ou até mesmo por
desgaste da mola interna na válvula, após regulada, deve-se reapertar a porca (4) e recolocar
a válvula novamente no cilindro hidráulico;
5°Passo: Conecte novamente as mangueiras e bom trabalho.
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Informações de pós-venda
Identiﬁcação do Distribuidor de Adubo Orgânico

O Tanque Distribuidor possui duas e quetas de iden ﬁcação ﬁxadas em sua
estrutura:
1 - E queta do número de série: apresenta o número de série e o modelo
do equipamento.
2 - E queta da referência: apresenta o número de referência do
equipamento e meios de contato com a empresa.

Como solicitar peças de reposição e
assistência
Ao solicitar peças de reposição ou
Assistência Técnica, informe o modelo, o
número de série ou o número de referência
do equipamento, constantes nas plaquetas
identiﬁcadas acima.
Para isso, entre em contato com o
representante/revenda onde você adquiriu
este equipamento, ou diretamente com a
São José Industrial, pelos seguintes meios:
Telefone: (55) 3616-0221
E-mail: contato@saojoseindustrial.com.br
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Conjunto Cubo de Roda
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Conjunto Cubo Roda Louca

Conjunto Terceiro Ponto
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Conjunto Cubo Roda Louca

Nº Descrição

Código

Aplicação

1 Conj. Braço Móvel do Guincho 2000Kg

SB300167

SJI165

2 Conj. Braço Móvel Guincho Reg. 2000Kg

SB300638

SJI175

3 Conj. Braço Regulagem Guincho 2000Kg

SB300637

SJI175

4 Conj. Braço Guincho Reg. 2000Kg C/ Braço Hidr.

SB300641

SJI176

5 Conj. Braço Regulagem Guincho 2000Kg

SB300640

SJI176

6 Conj. Chapa Torre Fixa Chassis Guincho 2000Kg

SB300053 Todos os modelos

7 Conj. Torre Giratória Guincho 2000 Kg

SB300165 Todos os modelos

8 Conjunto Suporte Gancho

SB300173 Todos os modelos

9 Conj. Pino 25x170mm p/ Eng. Gancho do Guincho

SB300186 Todos os modelos

10 Conj. Suporte p/ Big-Bag Guincho 2000Kg

SB300178 Todos os modelos

11 Conj. Pé de Apoio do Braço Guincho 2000Kg

SB300189 Todos os modelos

12 Conj. Completo Haste Estab. Guincho 2000Kg

SB300546 Todos os modelos

13 Conj. Chassis Reg. do Guincho

SB300174 Todos os modelos

14 Conj. Sup. p/ Roda Louca Guincho 2000Kg

SB300168 Todos os modelos

15 Conj. Pino 25x190mm p/ Travar Aber. Guincho 2000

SB300187 Todos os modelos

16 Conj. Pé de Apoio do Guincho 2000Kg

SB300177 Todos os modelos

17 Conj.Pino 45x240mm Eng.Lev.Torre Gir.

SB300172 Todos os modelos

18 Conjunto Engate Transporte Guincho

SB300170 Todos os modelos

19 Conjunto Pino Trava da Roda

SB300545 Todos os modelos

20 Conj. Pino 25x170mm p/ Eng. Gancho do Guincho

SB300186 Todos os modelos

21 Cilindro Hidr. 90 x 200 x 31,75mm (Giro Guincho)

CL0704

Todos os modelos

22 Cilindro Hidr. 114,3 X 1000 X 50.8mm (Lev. Guincho) CL0805

Todos os modelos

23 Pino 25 x 110mm

MD000072 Todos os modelos

24 Pino R 4,5 x 90

PN0202

Todos os modelos

25 Pino Quebra Dedo 3/8" x 2"

PD0302

Todos os modelos
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Conjunto Cubo Roda Louca
26 Porca Zincada Castelada 1.1/2"

PO0211011 Todos os modelos

27 Contra Pino 3/16" x 2"

CP0105

Todos os modelos

28 Conjunto Fixação Cilindro Giro

SB300539

Todos os modelos

29 RODA 6 FUROS 15' REFORÇADA

PO0211011 Todos os modelos

30 PNEU AGRÍCOLA 11L15 MHF BL 10/12 LONAS

PU03034

Todos os modelos

31 Cubo para Roda 15 Guincho

CB0203

Todos os modelos

32 Eixo da Roda p/ Guincho

30300860

Todos os modelos

33 Arruela Lisa 73 x 39,5 Zincada

20101584

Todos os modelos

34 Chapa Fixação Roda

30300008

Todos os modelos

35 Retentor 45 X 75 X 13

RT0808

Todos os modelos

36 Retentor 50 X 87 X 13

RT0707

Todos os modelos

37 Rolamento 6009 DDU

RL040401

Todos os modelos

RL140401

Todos os modelos

38 Rolamento 6209 DDU
39 Porca de Roda Cônica 5/8" RF

PO0601013 Todos os modelos

40 Parafuso de Roda 5/8" x 55 RF

PR08211681 Todos os modelos

41 Parafuso Zincado 10 x 40

PR01111341 Todos os modelos

42 Porca Trava 10MM Zinc.

PO0409011 Todos os modelos

43 Rolamento 32011
44 Retentor 90 x 60 x 10
45 Fechamento Braço Regulagem Guincho
46 Parafuso Sextavado 1/4" x 5/8"

RL210504

Todos os modelos

RT0505

Todos os modelos

30300016

Todos os modelos

PR01162441 Todos os modelos

47 Graxeira 1/8" GAS

MD000067

Todos os modelos

48 Pino 25 x 95mm

MD000071

Todos os modelos

49 Conj. Pino 20x70mm p/ Trava Barra Estab. Guincho

SB300188

Todos os modelos

50 Conj. Ext. Barra Estabilizadora

SB300544

Todos os modelos

30300848

Todos os modelos

51 Parte Int. Barra Estabilizadora
Kit Mangueira Hidráulica

MH0100108 Todos os modelos

Kit Mangueira Hidráulica Braço Hidráulico

MD000108
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SJI176

Revisão de Entrega Técnica
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Revisão de Entrega Técnica
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www.saojoseindustrial.com.br

