
Manual de Operação e Manutenção 
                     Catálogo de Peças

Manual de Montagem

Carreta Transportadora 
de Fruta

CTF 2.0

Código Ipacol 99.01.8557





01

MENSAGEM DA EMPRESA

A partir de 1964, com o desenvolvimento da Enxada Rotativa, acionada por motor estacionário, que mais tarde foi 
adaptada para uso em roçadeira costal, a Ipacol tornou-se referência na agricultura nacional. No início dos anos 80, com 
o desenvolvimento dos primeiros distribuidores tipo caracol, para adubo orgânico e calcário, a Ipacol foi incorporando-se 
como sinônimo de qualidade no setor agrícola. Estes equipamentos deram início aos produtos Ipacol e são até hoje 
líderes de vendas em sua categoria no Brasil. Após 40 anos de trabalho, a marca Ipacol encontra-se consolidada no 
Brasil e em vários países, através de uma ampla rede de revendas, que permitem, desta forma, uma vasta distribuição 
de equipamentos, peças e prestação de assistência técnica, a um grande número de consumidores. Além disso, a Ipacol 
disponibiliza uma equipe de técnicos, que orientam e apóiam os revendedores, e demonstradores realizando 
dinâmicas, colocando em operação prática os equipamentos produzidos, conforme as necessidades do produtor. 
Dessa forma a Ipacol, acompanhando o constante desenvolvimento do mercado agropecuário, e sempre preocupada 
com o meio ambiente, ampliou seu parque fabril constituindo um novo e moderno parque industrial, dotado de fábrica e 
área de lazer, com aproximadamente 35.000 m², desenvolvido em perfeita harmonia com a estrutura natural ali 
encontrada. Isto tudo com o intuito de continuar oferecendo constantemente várias e inovadoras linhas de 
equipamentos e implementos, capazes de efetuar trabalhos com alta produtividade e baixo custo e com a eficiência já 
consagrada nos produtos Ipacol.

Ipacol, preservando a natureza do nascer ao por do sol.
‘’Queremos continuar a atender a todas as exigências,

para um maior conforto e satisfação do agricultor.’’

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.

Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.
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LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA



Leia e entenda as instruções do manual antes de operar a máquina;
A operação desta máquina deverá ser limitada  para pessoa qualificada;

Ninguém menor de dezoito anos pode operar a máquina;
O empregador tem a responsabilidade de instruir todo empregado quanto a segurança de operação;

Avisos, advertências e precauções ajudam a prevenir possíveis danos corporais a si próprio ou a terceiros;
Não opere a menos que todas as proteções de segurança estejam corretamente em seus lugares;

Tenha certeza que todos saibam das instruções antes de operar a máquina;
 Pessoas inaptas devem ficar fora da área de trabalho;

Mantenha mãos, pés, roupas, cintos e correntes longe de partes em movimento;
Ao carregar enquanto a máquina estiver operando, precaver-se de peças giratórias

e peças em movimento pois podem causar severos danos ou morte;
Sempre pare a máquina para ajustes, serviços ou limpeza;

Revise periodicamente as instruções de segurança com todos os usuários;
   Contate o revendedor ou a fábrica se você não entende;

 o funcionamento ou qualquer parte do manual;
O operador cuidadoso é o melhor operador;

ESTE SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA SE ENCONTRA AO LONGO DESTE MANUAL PARA 
CHAMAR SUA ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES QUE ENVOLVEM SUA SEGURANÇA PESSOAL E A SEGURANÇA 

DE TERCEIROS.  NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM DANOS OU MORTE.
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Este manual foi desenvolvido de maneira a fornecer as informações necessárias para garantir a segurança 
e a correta operação do equipamento, bem como, a sua manutenção, de uma maneira simples e direta, 
garantindo seu maior rendimento com a maior vida útil possível, evitando-se desgastes prematuros e custos 
desnecessários.

Para maior comodidade do usuário incluímos também o catálogo de peças, para facilitar a
identificação dos componentes do equipamento.

Os produtos possuem variadas aplicações. Por isso, as informações aqui apresentadas 
são gerais e não pretendem abranger a cada uma das aplicações possíveis. 

As informações constantes nos manuais dos fabricantes fornecedores dos equipamentos aplicados 
prevalecem sobre as informações constantes neste manual.

A Ipacol Máquinas Agrícolas Ltda. se reserva o direito de modificar o produto a qualquer tempo
sem incorrer  por isso em nenhuma obrigação para com os produtos anteriormente fornecidos.

INTRODUÇÃO
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Para assegurar a correta operação e maior vida útil deste equipamento,
recomendamos seguir as instruções indicadas a seguir, para aproveitar sua grande

capacidade e simplicidade operacional

OPERAÇÃO
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Principais Características CTF 2.0

CTF - CARRETA TRANSPORTADORA DE FRUTA
Para o manejo e transporte especial de frutas e
produtos diversos (secos, úmidos, leves). Prático e
versátil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade
com custos altamente satisfatórios, um excelente 
investimento para racionalizar os trabalhos e obter
máximos benefícios.

CARACTERÍSTICAS
Construção inteiramente metálica em aço estrutural,
chassi robusto, constituído de chapa
em aço carbono, com pintura poliuretano (PU).
Chassi Reforçado de estrutura simples e resistente,
totalmente construído em aço de primeira
qualidade, chapa estampada conformada, de
grande robustez e rigidez.
Rótula de engate regulável e oscilante, para permitir
maior segurança no transporte;
Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o
acoplamento ao trator;

Cabeçalho com engate giratório; 
Pé de apoio regulável e móvel.
Eixo de rodas próximo ao centro de gravidade que
proporciona peso transferido a barra de tração do
trator, indispensável para manter a estabilidade no
transporte;
Rodados Tandem, com rodas aro 14;
Pneus 185 x 14 .

VANTAGENS: 
- Reduzido custo de manutenção
- Fácil operação
- Alta resistência do equipamento para maior vida útil.
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A Ipacol desenvolve projetos especiais, conforme a necessidade do cliente. Para informações de produtos, entre em 
contato conosco. Nosso departamento técnico está a sua disposição para solucionar quaisquer tipos de dúvidas.

Ficha Técnica
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Modelo Capacidade 
t

Potência
CV

Comprimento 
mm

Largura 
mm

Altura 
mm

Dimensões da 
Caixa (m)

CTF - CARRETA TRANSPORTADORA DE FRUTA

Rodado Tandem

CTF 2.0 RT 14 40 4.723 1.810 1.230 3.30 x 1.81 x 0.452,0

Para outras opções ou modelos, consultar o representante ou a fábrica.

As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados. Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.



Partes Principais

A

B

C

D

CTF - CARRETA TRANSPORTADORA DE FRUTA

A - Assistência de carga
B - Varão
C - Eixos
D - Rodas e Pneus

10

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA



CARGA

SEMPRE CALCULAR A CARGA EM TERMOS DE PESO
E NÃO DE VOLUME.

A DISTRIBUIÇÃO ERRADA DE CARGA SOBRE O EIXO
AGRAVA O EFEITO DE SOBRECARGA.

SOBRECARGAS PODEM CAUSAR DEFORMAÇÕES EM
 MUITOS COMPONENTES.

!
28

ADVERTÊNCIA

O deslocamento do equipamento deve
ser sempre em baixa velocidade,
especialmente quando estiver carregado.

El desplazamiento del equipo debe
ser  s iempre en baja ve loc idad,
especialmente cuando estuviera cargado.

!
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ADVERTÊNCIA

EVITE EXCEDER O LIMITE
MÁXIMO DE CARGA PREVISTO.

EVITE EXCEDER EL LIMITE
MÁXIMO DE CARGA PREVISTO.

Qualquer carga deve ser considerada como
 homogênea e de distribuição simétrica em

 relação ao centro de seu comprimento. 
Sempre haverá concentração de carga no
centro da caçamba, porém o correto é que

 a carga fique rente as laterais.

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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SEGURANÇA

Ajuste a barra de tração para o equipamento
trabalhar nivelado quando acoplado ao trator.

Acoplar o cabeçalho na barra de tração usando pino
e cupilha. Furo redondo do engate para cima.

Não transite por estradas durante a noite.
Nas manobras ou curvas, evite que

as rodas do trator toquem o cabeçalho.

Manter atenção e cuidado
ao circular em

declives acentuados.
perigo de capotamento.

!
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PERIGO

Sempre desl igue o motor do trator e
retire as chaves do contato antes de
realizar manutenção ou regulagem na máquina.

Siempre detener el motor del tractor y
retirar las llaves del contacto antes de
realizar manutención o regulación en la máquina.

Sempre desligue o motor do trator e
retire as chaves do contato antes de

realizar manutenção ou regulagem na máquina

PELIGRO

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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PESO ESPECÍFICO DE MATERIAIS

MODELO
IPACOL

CAPACIDADE
t

TERRA APILOADA SECA

TERRA APILOADA ÚMIDA

TERRA VEGETAL ÚMIDA

1600 a 1800

1800 a 2100

1000

1600 a 1800

1200

1500

1400

1800 a 2600

700

1400 a 1600

1500 a 2500

1400 a 1600

1600 a 2000

1700

1200 a 1300

1600 a 1800

400 a 900

1000 a 1600

MATERIAL Kg/m³

AREIA FINA SECA 1500

1800

1300 a 1600

1700 a 2300

Exemplo de Carga
em m³ (Médio)

CTF 2.0

AREIA GROSSA SECA

AREIA SECA

AREIA ÚMIDA

ARGILA SECA

ARGILA ÚMIDA

CAL EM PÓ

CAL HIDRATADA

CAL HIDRÁULICA

CAL VIRGEM

CALCÁRIO

CIMENTO A GRANEL

CIMENTO EM SACOS

ENTULHO DE OBRAS

GESSO EM PÓ

GESSO HIDRATADO (EM BLOCO)

SILAGENS

TERRA ARENOSA

TERRA VEGETAL SECA

CTF 2.0 2,0

1,17

1,02

2

1,17

1,66

1,33

1,42

0,90

2,85

1,33

1

1,33

1,11

1,17

1,60

1,17

3,07

1,53

1,33

1,11

1,38

1
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PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO

Antes de acoplar a máquina no trator verifique se os pneus 
estão devidamente calibrados e em bom estado.

LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA

ATENÇÃO:
Para esta limpeza ou qualquer tipo de manutenção o equipamento
deverá encontrar-se desligado.

IMPORTANTE:

          Guarde sempre seu equipamento em local adequado e protegido de intempéries, deixando-o
limpo, lubrificado e pulverizado com óleo lubrificante.
          Recomendamos limpeza semanal completa da máquina.

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA
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►Efetuar LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA em toda a máquina.

►Efetuar LIMPEZA SEMANAL em toda a máquina. Para esta operação recomendamos
desacoplar o cardan, para evitar acidentes.

►Controlar a PRESSÃO DOS PNEUS diariamente.

►Engate a máquina à BARRA DE TRAÇÃO com o furo oblongo do engate sempre na parte inferior.

►GUARDE SEMPRE seu equipamento em local adequado e protegido de intempéries, deixando-o
sempre limpo, lubrificado e pulverizado com óleo lubrificante.

►NÃO MANTER A CARRETA CARREGADA durante a noite ou por largos períodos.

►NUNCA EXCEDER a velocidade máxima de 15km/h.

Recomendações

CUIDADO: A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO, PELAS CONDIÇÕES DE TERRENOS
IRREGULARES PRINCIPALMENTE, QUANDO EXCESSIVA, CAUSA ACELERAÇÕES ELEVADAS DAS MASSAS, OU
CARGAS, QUE ORIGINAM FORÇAS ACIMA DA RESISTÊNCIA NORMAL DOS COMPONENTES.

15
Velocidade Máxima Permitida

km/h
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Ponto de 
Engraxe 02

Ponto de 
Engraxe 01

Pontos de Lubrificação
CTF 
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Ponto de 
Engraxe 03



As informações a seguir são necessárias para assegurar a manutenção do
equipamento de uma maneira simples e direta, para garantir o seu melhor

rendimento e maior vida útil.
Para esclarecer outros procedimentos ou dúvidas favor consultar a assistência

técnica do revendedor ou da fábrica.

Manutenção

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Fábrica: Rua Quatro, 257 - CP 168 - Distrito Industrial - CEP 95330-000 - Veranópolis - RS
CNPJ: 05.825.524/0001-35
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MANUTENÇÃO E REPAROS
RECOMENDAÇÕES

Sempre desligue o motor do trator e
retire as chaves do contato antes de 

realizar manutenção ou regulagem na máquina.

!
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PERIGO

Sempre desl igue o motor do trator e
ret i re as chaves do contato antes e
realizar manutenção ou regulagem na máquina.

Siempre detener el motor del tractor y
retirar las llaves del contacto antes de
realizar manutención o regulación en la máquina.

PELIGRO

!
3

ADVERTÊNCIA

Lubrificar a cada 25 horas de trabalho.
Usar graxa NGLI-2

Lubricar a cada 25 horas de trabajo.
Usar grasa NGLI-2

Lubrificar toda a máquina
a cada 25 horas de trabalho.
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ATENÇÃO
RESPEITEMOS O MEIO AMBIENTE

Respeitemos a ecologia. O despejo de resíduos
prejudica o nosso meio ambiente. Não derramar

no solo combustíveis, óleos, filtros, etc.
que afetam diretamente o equilíbrio ecológico,

pois chegam até as camadas subterrâneas
informe-se sobre a forma correta de entregar

estes elementos contaminantes para
quem possa reciclar ou reutilizar os mesmos.

MANUTENÇÃO E REPAROS

19

LEIA ANTES 
DE UTILIZAR A MÁQUINA

SEGURANÇA



20

MANUTENÇÃO E REPAROS
CUBOS DE RODAS

Desmontagem:
- Retire a tampa, solte a trava e retire a porca. Desmonte e limpe
o cubo e o eixo com um pano seco. Pode ser aplicado algum tipo
de removedor ou lixa tanto no eixo como no cubo, para limpeza.
- Os rolamentos podem ser limpos com algum lubrificante spray especial.

Montagem:
-Remover rebarbas ou limalhas que possam danificar os rolamentos
ou prejudicar o encosto nos ressaltos, lavar com solvente a ponta de
eixo e o cubo de roda interna e externamente, secando com pano limpo.
-NÃO USAR ESTOPA.
-ROLAMENTOS NOVOS NÃO DEVEM SER LAVADOS. Só retira-los da embalagem instantes antes da montagem. Montar as
capas dos rolamentos no cubo de roda, usando um tubo de face plana. Não bater com martelo direto na capa. Certificar-se
de que as capas estejam devidamente encostadas nos ressaltos do cubo. Os rolamentos de rolos cônicos são montados aos
pares e precisam ser ajustados um contra o outro. O ajuste é definido pela folga axial. Aplicar graxa de rolamento na cavidade
do cubo.
-Preencher com graxa o espaço livre entre a pista, a flange, os rolos e a gaiola dos cones dos rolamentos.
-Montar o cone do rolamento interno na ponta do eixo, após colocar o retentor na posição. Verificar se a face está perfeitamente
encostada, usando um tubo de face plana para leva-lo e encostá-lo na posição.
-Introduzir o cubo de roda sobre a ponta de eixo,  tamanho o cuidado para não danificar o retentor.
-Rosquear a porca até que o cubo fique ligeiramente travado quando girado manualmente. Ao apertar a porca, girar o cubo
e bater em seu corpo cuidadosamente para que os rolos se acomodem nas pistas dos rolamentos.
-Soltar a porca no máximo de 1/12 de volta e travá-la. Verificar a folga axial dos rolamentos usando, se possível, um relógio
comparador. A folga axial deve ficar entre 0,05 a 0,15mm. Na montagem inicial tentar obter o valor mínimo, pois haverá
assentamento das peças.
-Montar a tampa no cubo após preenchê-la com uma camada de graxa 50% do espaço vazio entre a tampa, a porca e o
 rolamento.

Os rolamentos do cubo devem ser ajustados e engraxados
a cada 12 meses e a quantidade aplicada não deve passar
de dois terços (2/3) do espaço livre da peça.

LEIA ANTES 
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MANUTENÇÃO E REPAROS
TABELAS

      MANUTENÇÃO PERIÓDICA

SERVIÇO  MODO FREQÜÊNCIA

INSPEÇÃO GERAL

REAPERTO

AO REDOR DA MÁQUINA

REAPERTAR PORCAS E PARAFUSOS EM GERAL

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

PNEUS PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO SEMANALMENTE

EIXO DE RODAS INSPECIONAR MENSALMENTE

21
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DIAGNÓSTICO DE FALHAS

TIPO  CAUSAS EFEITOS

EXCESSO DE PESO

CARCAÇA DE EIXO SE DEFORMA

MANUTENÇÃO E REPAROS
TABELAS

SOBRECARGA DISTRIBUIÇÃO ERRADA DA CARGA

VELOCIDADE EXCESSIVA

DESGASTE DE ROLAMENTOS

FLEXÃO E QUEBRA DE PONTEIRAS DE EIXOS

QUEBRA DE TRAVESSAS E RODAS

AMASSAMENTO DA ESTRUTURA

ATENÇÃO:
PARA O CORRETO USO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO ADEQUADA DO EQUIPAMENTO RECOMENDAMOS INFORMAR E
INSTITUIR DEVIDAMENTE O OPERADOR, QUANDO A CAPACIDADE DE CARGA TOTAL, SEJA EM TONELADAS OU METROS
CÚBICOS ADMISSÍVEIS E QUANTO AO PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL A SER TRANSPORTADO.

CUIDADO:
A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO, PELAS CONDIÇÕES DE TERRENOS IRREGULARES PRINCIPALMENTE,
QUANDO EXCESSIVA, CAUSA ACELERAÇÕES ELEVADAS DAS MASSAS, OU CARGAS, QUE ORIGINAM FORÇAS ACIMA DA
RESISTÊNCIA NORMAL DOS COMPONENTES A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO, PELAS CONDIÇÕES DE
TERRENOS IRREGULARES PRINCIPALMENTE, QUANDO EXCESSIVA, CAUSA ACELERAÇÕES ELEVADAS DAS MASSAS, OU
CARGAS, QUE ORIGINAM FORÇAS ACIMA DA RESISTÊNCIA NORMAL DOS COMPONENTES.
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Catálogo de Peças

IMPORTANTE: Ao solicitar peças de reposição à fábrica, indicar as características da máquina, 
modelo, número e demais dados necessários ao pedido:
 
Nome Cliente:__________________________________________________________________
   

Endereço:_____________________________________________________________________

Telefone:______________________ Cidade: ________________________ Estado: __________

Modelo do equipamento: _______________________ Nº Série: ______________ Ano: ________

Data da Compra: _____ / _____ / ______  Nota Fiscal de Compra : ________________________

ITEM                                              Página

25

Modelo

Capacidade   m3

Nº Série

Ano

Capacidade t

Ipacol Máquinas Agrícolas Ltda.
Rua 4 - Nº 257 - Veranópolis - RS - BRASIL

Fone: 54 3441-9550 / 9650
CNPJ:05.825.524/0001-35

CTF 2.0 04  21
IP 00296                16

2.00
CONJUNTO EIXO RT 14 28

CTF - PARTES PRINCIPAIS 26

CONJUNTO BALANCIM RT 14 30

CUBO 4 FUROS RODA SIMPLES

CJS ENGATE REBOQUE

32

34



FIGURA 01 - CTF 2.0 - Partes Principais 
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Código Ipacol Descrição do Produto Aplicação

67.02.3460

99.54.0116
67.03.9228

01

01

01

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CJM ENGATE ABAIXO 4T

Pé Apoio Ral 400
CJS VARAO CTF 2.0

FIGURA 01 - CTF 2.0 - Partes Principais 

Item Qt.

01

02
03

67.03.9225

67.03.9392

02

01

CTF 2.0

CTF 2.0

CJS BALANCIM RT 14 PONT 6 F S 233MM

TAMPA DIANTEIRA CTF 2.0 

04

06

67.03.9393

67.03.9394

01

01

CTF 2.0

CTF 2.0

CJS EIXO RT 14 CTF 2.0 

COLUNA DIANTEIRA CTF 2.0 

05

07

67.01.4147 01 CTF 2.0CJM PORTA DOCUMENTOS SEM SUPORTE08

67.03.9391

67.03.9399

99.01.8378

99.27.0093

01

01

04

04

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CJS ASSOALHO CTF 2.0

CJS ENGATE REBOQUE CTF 2.0

RODA 5.5X14" 4 F ARO 14

PNEU 185X14

09

10

11

12
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FIGURA 02 - CTF 2.0 - CJS EIXO RT 14
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Código Ipacol Descrição do Produto Aplicação

67.03.9393

99.01.2696

67.03.9395

99.18.0005

99.02.0286

99.18.0030

99.03.0100

99.01.8375

67.03.9396

01

02

02

02

04

08

04

02

02

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CJS EIXO RT 14 CTF 2.0

PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M16X25 8.8 ZB

CJM BALANCIM RT 14 CUBO 4 F S PONTEIRA 233MM

ARRUELA PRESSAO PESADA 5/8" ZB

PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M20X50 8.8 ZB

ARRUELA LISA 4XØ40XØ20MM ZB

PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M20 ZB

PORCA AUTOTRAVANTE M30X3.5 ZB CL8 MQ DIN 985

CJS PINO TRAVA Ø38.1X265MM 8X177MM C/ ROSCA

Item Qt.

01

04

02

05

06

07

08

09

03

29

FIGURA 02 - CTF 2.0 - CJS EIXO RT 14
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FIGURA 03 - CTF 2.0 - CJM BALANCIM RT 14 CUBO 4 F 
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F
Cód.: 67.03.9395



Código Ipacol Descrição do Produto Aplicação

67.03.9225

67.03.9458

67.03.9461

67.03.9460

99.03.0143

01

02

02

02

02

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CJM BALANCIM RT 14 CUBO 4 F S PONTEIRA 233MM

ARRUELA 4.75XØ38XØ21MM

CJM CUBO 4 F 

PONTEIRA CUBO 4 F S Ø41.27X263MM

PORCA SEXTAVADA TORQUE MA M20 ZB

FIGURA 03 - CFT 2.0 -  CJM BALANCIM RT 14 CUBO 4 F 

Item Qt.

01

04

02

05

03

31
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Cód.: 67.03.9395
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FIGURA 04 - CTF 2.0 - CJM CUBO 4 F
Cód.: 67.03.9461
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Código Ipacol Descrição do Produto Aplicação

FIGURA 04 - CTF 2.0 - CJM CUBO 4 F
Cód.: 67.03.9461

Item Qt.

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

67.03.9459

99.10.0034

99.01.8426

01

01

01

CUBO 4 F S CT 43 USINADO

ROLAMENTO 30206

ROLAMENTO ROLO CONICO 32005

01

02

03

99.01.8427 01RETENTOR Ø62XØ40X7MM04

99.01.8388

99.02.0451

01

06

TAMPA CUBO 4 F

PARAFUSO ALLEN C/ CABECA MA M12X35

05

06

99.01.8390 06PORCA SEXTAVADA FLANGEADA MB M12X1.75 ZB07



FIGURA 05 - CTF 2.0 - CJS ENGATE REBOQUE
Cód.: 67.03.9399
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Código Ipacol Descrição do Produto AplicaçãoItem Qt.

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

CTF 2.0

67.03.9399

99.02.0286

99.18.0030

01

03

04

CJS ENGATE REBOQUE CTF 2.0

PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M20X50 8.8 ZB

ARRUELA LISA 4XØ40XØ20MM ZB

01

02

03

99.03.0100 03PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M20 ZB04

FIGURA 05 - CTF 2.0 - CJS ENGATE REBOQUE
Cód.: 67.03.9399
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Código Ipacol Descrição do Produto Qt

COMPONENTES DE FIXAÇÃO CTF 2.0 - 1/2

Item

99.02.0286
99.01.2696
99.02.0248
99.02.0199

PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M20X50 8.8 ZB
PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M16X25 8.8 ZB
PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M10X25 8.8 ZB
PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M12X30 8.8 ZB

01 - Parafusos

99.03.0100
99.03.0102
99.03.0103
99.01.8375

11
02
21
02

11
02
21
02

PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M20 ZB
PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M12 ZB
PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M10 ZB
PORCA AUTOTRAVANTE M30X3.5 ZB 

02 - Porca 
Autotravantes 

03 - Porca
Castelo

04 - Arruelas 

05 - Pino Trava 

99.03.0024

99.18.0030
99.18.0065
99.18.0046
99.18.0005

PORCA SEXTAVADA CASTELO UNF 1.1/4" ZB

ARRUELA LISA 4XØ40XØ20mm ZB
ARRUELA LISA M10X2mm ZB
ARRUELA LISA 2.5XØ24XØ12mm ZB
ARRUELA PRESSAO PESADA 5/8" ZB

01

20
40
04
02

0267.03.9396 CJS PINO TRAVA Ø38.1X265MM 8X177MM 
C/ ROSCA

38



Código Ipacol Descrição do Produto Qt

COMPONENTES DE FIXAÇÃO CTF 2.0 - 2/2

Item

99.14.0057 CONTRA PINO 3/16"X2.1/2" ZB06 - Contra Pino 01

39



Código Ipacol Descrição do Produto Qt

COMPONENTES DE MONTAGEM CTF 2.0 - 1/4

Item

67.03.9228 CJS VARAO CTF 2.001 - VARÃO

67.03.9393 01

01

CJS EIXO RT 14 CTF 2.0 02 - EIXO

03 - Assoalho

04 - BALANCIM

67.03.9391

67.03.9225

CJS ASSOALHO CTF 2.0 

CJS BALANCIM RT 14 PONT 6 F S 233MM

01

02

40



Código Ipacol Descrição do Produto Qt

COMPONENTES DE MONTAGEM CTF 2.0 - 2/4

Item

67.03.9392 TAMPA DIANTEIRA CTF 2.0 05 - TAMPA
DIANTEIRA

67.03.9394 01

01

COLUNA DIANTEIRA CTF 2.0 06 - COLUNA
FRONTAL

07 - ENGATE

08 - ENGATE
REBOQUE 

67.02.3460

67.03.9399

CJM ENGATE ABAIXO 4T

CJS ENGATE REBOQUE CTF 2.0 

01

01

41



Código Ipacol Descrição do Produto Qt

COMPONENTES DE MONTAGEM CTF 2.0 - 3/4

Item

99.54.0116 PE APOIO RAL 40009 - PÉ DE 
APOIO

67.01.4147 01

01

CJM PORTA DOCUMENTOS SEM SUPORTE10 - PORTA
DOCUMENTOS

11 - PNEUS

12- CUBO 
DA RODA

67.01.2460

67.03.9461

CONJUNTO PNEU 185X14
RODA SIMPLES ARO 14 4 F

CJM CUBO 4 F S CT 43

04

04

42



Código Ipacol Descrição do Produto Qt

COMPONENTES DE MONTAGEM CTF 2.0 - 4/4

Item

67.05.0203 CONJUNTO CORRENTE DE SEGURANÇA ABAIXO 
6T

13 - Corrente 
de Segurança

01

43





Código Ipacol Descrição do ProdutoItem Qt.

99.02.0248

99.18.0065

99.03.0103

12

24

12

PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M10X25 8.8 ZB

ARRUELA LISA M10X2MM ZB

PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M10 ZB

01

02

03

67.03.9392 01TAMPA DIANTEIRA CTF 2.0 04

67.03.9394 02COLUNA DIANTEIRA CTF 2.0 05

MANUAL DE MONTAGEMMONTAGEM 01 
Tampa e Colunas Dianteira - CTF 2.0

01
02

05

04

03
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MANUAL DE MONTAGEM

MONTAGEM TAMPA E COLUNAS DIANTEIRA

Etapas de montagem:

1. Acoplar a coluna frontal pintada (item 05) na 
face plana da tampa dianteira montada
(item 04), seguindo o alinhamento pelos furos 
dos componentes.
2. A fixação da coluna frontal pintada (item 05) na 
tampa dianteira montada (item 04), deve ser 
realizada através de parafusos sextavados MA 
M10x25 (item 01).
3. A união parafusada deve ser montada com 
arruelas lisas M10x2mm (item 02) nos dois 
lados, tanto no lado do parafuso quanto no lado 
da porca.
4. O travamento dos parafusos deve ser 
realizado com porca sextavada autotravante MA 
M10 (item 03).  
5. Os parafusos devem ter o torque de aperto, 
respeitando sua bitola e classe de resistência 
conforme tabela de aperto de torques dos 
parafusos (página 61).
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MANUAL DE MONTAGEMMONTAGEM 02  
Tampa Dianteira e Assoalho - CTF 2.0

05

01

03

04

07
02

06

08
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MONTAGEM TAMPA DIANTEIRA E ASSOALHO

Etapas de montagem:

 1. Acoplar a sub montagem da tampa dianteira montada (item 08)  na parte frontal do conjunto assoalho 
(item 04), alinhando pelos furos dos componentes.
 2. A fixação da sub montagem da tampa dianteira montada (item 08) no conjunto assoalho (item 04), 
deve ser realizada através de parafusos sextavados MA M10x25 (Item 01).
 3. A montagem é composta por 08 parafusos ligando a tampa dianteira na frente do assoalho e mais 02 
parafusos (item 05 ), ligando a tampa dianteira nos cantos superiores do assoalho.
 4. A união parafusada deve ser montada com arruelas lisas M10X2mm (item 02), e na parte superior do 
assoalho com arruelas lisas 2.5xØ24xØ12mm (item 06 ), tanto no parafuso quanto no lado da porca.
 5. O travamento dos parafusos deve ser realizado com 08 porcas sextavadas autotravantes MA M10 
(item 03) e com 02 porcas sextavadas autrotravantes MA M12 ( item 07), respectivamente ao tópico 4. 
 6. Todos os parafusos devem ter o torque de aperto, respeitando sua bitola e classe de resistência 
conforme tabela de aperto de torque dos parafusos (página 61). 
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Código Ipacol Descrição do Produto

99.02.0248

99.18.0065
99.03.0103

08

16

08

PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M10X25 8.8 ZB

ARRUELA LISA M10X2MM ZB
PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M10 ZB

Item Qt.

01

02
03

67.03.9391

99.18.0046

99.03.0102

67.03.9392

01

04

02

CJS ASSOALHO CTF 2.0

ARRUELA LISA 2.5XØ24XØ12MM ZB

PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M12 ZB

04

06

07

99.02.0199 02

01

PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M12X30 8.8 ZB

TAMPA DIANTEIRAA CTF 2.0

05

08

MANUAL DE MONTAGEM
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MANUAL DE MONTAGEMMONTAGEM 02  
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MANUAL DE MONTAGEMMONTAGEM 03
Eixo e Assoalho - CTF 2.0

03

01

04

02

05
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Código Ipacol Descrição do Produto

67.03.9393

67.03.9391

01
01

CJS EIXO RT 14 CTF 2.0

CJS ASSOALHO CTF 2.0

Item Qt.
01

02
99.02.0286

99.18.0030
99.03.0100

04

08
04

PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M20X50 8.8 ZB

ARRUELA LISA 4XØ40XØ20MM ZB
PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M20 ZB

03

04

05

MONTAGEM ASSOALHO E EIXO

Etapas de montagem:

 1. Acoplar o eixo (item 01) na parte inferior do conjunto assoalho (item 02) através do suporte de 
fixação presente em ambos, através de 04 parafusos sextavado M20X50 (item 03).
 2. A união parafusada deve ser montada com arruelas lisas 4xØ40xØ50mm (item 04), uma lado da 
porca e outra ao parafuso.
 3. O travamento dos parafusos deve ser realizado com porca sextavada autotravante M20 (item 05).
 4. Os parafusos devem ter o torque de aperto, respeitando sua bitola e classe de resistência 
conforme tabela de aperto de torques para parafusos (página 61).
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MANUAL DE MONTAGEMMONTAGEM 03
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MANUAL DE MONTAGEMMONTAGEM 04 
Varão - CTF 2.0

04

02

03

01
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MANUAL DE MONTAGEM

Código Ipacol Descrição do ProdutoItem Qt.

67.03.9228

67.02.3460

99.54.0116

67.05.0203

01

01

01

01

CJS VARAO CTF 2.0

CJM ENGATE ABAIXO 4T

PÉ APOIO RAL 400

CONJUNTO CORRENTE DE SEGURANÇA  

01

02

03

04

MONTAGEM 04 
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MANUAL DE MONTAGEMMONTAGEM 05 
Eixo, Varão e Pneus - CTF 2.0

10

07

01

05

09

02

04

03

08

06
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MANUAL DE MONTAGEMMONTAGEM 05 
Eixo, Varão e Pneus - CTF 2.0
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MONTAGEM EIXO, VARÃO E PNEUS.

Etapas de montagem:

 1. Acoplar o conjunto eixo RT 14 (item 01),no conjunto assoalho  (item 02) , realizando alinhamento 
através dos furos do suporte de fixação.
 2. A fixação do conjunto eixo na caixa de carga, deve ser realizada através de parafusos sextavados 
MA M20X50 8.8 (item 04).
 3. A união parafusada deve ser montada com arruelas cobre Ø39XØ33X1.9mm (item 05) nos dois 
lados, tanto no lado do parafuso quanto no lado da porca.
 4. O travamento dos parafusos deve ser realizado com porca sextavada autotravante MA M20 (item 
06).
 5. Acoplar o varão com engate e pé de apoio item (07), no conjunto assoalho (item 02), realizando 
alinhamento através dos furos do suporte de fixação.
 6. A fixação do varão na caixa de carga, deve ser realizada através de parafusos sextavados MA 
M20X50 8.8 (item 04).
 7. Os parafusos devem ter o torque de aperto, respeitando sua bitola e classe de resistência conforme 
tabela de aperto de torques para parafusos (página 61).
 8. Acoplar os balancim (item 03) ao eixo RT 14 (item 01), realizando alinhamento no furo central do 
balancim com o pino trava (item 08) aos furos laterais do eixo.
 9. O travamento do pino trava deve ser realizado com porca autotravante M30X3.5 (item 09). 
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Código Ipacol Descrição do Produto

67.03.9393

67.03.9391
67.03.9395

99.02.0286

99.18.0060

99.03.0100

---

67.03.9396

99.01.8375

67.01.2460

01

01

02

08

16

08

01

02

02

04

CJS EIXO RT 14 CTF 2.0

CJS ASSOALHO CTF 2.0
CJM BALANCIM RT 14 CUBO 4 F S PONTEIRA 233MM

PARAFUSO SEXTAVADO MA RT M20X50 8.8 ZB

ARRUELA COBRE Ø39XØ33X1.9MM

PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE MA M20 ZB

VARÃO COM ENGATE E PÉ DE APOIO

CJS PINO TRAVA Ø38.1X265MM 8X177MM C/ ROSCA

PORCA AUTOTRAVANTE M30X3.5 ZB CL8 MQ DIN 985

CONJUNTO PNEU 185X14 4 F RODA SIMPLES ARO 14

Item Qt.
01

02
03

04

05

06

07

08

09

10

MONTAGEM EIXO, VARÃO E PNEUS.
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MANUAL DE MONTAGEMMONTAGEM 05 
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TABELA DE APERTO DE TORQUES 
PARA PARAFUSOS

Classe de Resistência

4.8 5.8 8.8 9.8 10.9

1,1 1,4 2,1 3,02,4

0,7 0,9 1,4 2,01,6

1,7 2,1 3,2 4,63,6

3,3 4,1 6,2 8,96,9

Rosca

M3,5

M3

M4
M5

5,7 7,0 10,6 15,312,0

13,8 16,8 25,6 36,828,8

M6

M8

9,3 11,4 17,4 24,819,4

27,4 33,5 51,2 73,157,3

M7

M10

47 57 88 12598M12

74 91 138 198155
112 138 210 300235

156 192 302 418
___

220 269 425 586
___

___

___

___

___

___

___

___

298 365 578 801

377 463 733 1013

552 677 1070 1482

755 924 1462 2022

1014 1246 1963 2718

1308 1602 2532 3504

1689 2068 3267 4515

M14

M16

M18

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

M39
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POSICIONAMENTO DE ADESIVOS

►Verifique sempre se a superfície onde será aplicado o adesivo está adequada, 
ou seja, não tenha umidade, sujeira, óleo ou rugosidade. A superfície deve estar 
limpa e seca para a melhor aderência. 

NÃO APLICAR ABRASIVOS NA LIMPEZA DO ADESIVO.►

►Certifique-se de que a posição do adesivo seja a mesma descrita no manual.
O correto posicionamento dos mesmos é de fundamental importância para a
prevenção de possíveis acidentes e perigos, bem como garantir a sinalização
adequada e o bom funcionamento do equipamento.  

.
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FRENTE  CTF 2.0 - 1/2

partnership  from  sun  to  sun

A

Lea y entienda las instrucciones del manual antes de operar la máquina.
La operación de la máquina deberá ser limitada para persona calificada.
Nadie menor de dieciocho años puede operar la máquina.
El empleador tiene la responsabilidad de instruir todo el empleado cuanto 
a la seguridad de operación de la máquina.
Mantener o reponer todos los avisos y advertencias en buen estado pues 
ayudan a prevenir posibles daños corporales a si própio o a terceros, 
siempre que sean seguidas las instrucciones indicadas.
No opere a menos que todas las protecciones de seguridad esten
correctamente armadas en sus lugares.
Certificarse que todos sepan de las instrucciones antes de operar la máquina.
Personas inaptas deben quedar fuera del área de trabajo.
Mantenga manos, pies, ropas, cinturones, etc. lejos de partes en movimiento.
Al cargar mientras la máquina estuviera operando, precaverse de partes 
giratórias y en movimiento pues pueden causar severos daños o muerte.
Siempre pare la máquina para ajustes, servicios o limpieza.
Revise periodicamente las instrucciones de seguridad con los usuarios.
Contacte el revendedor o la fábrica si no entiendes el funcionamiento 
o cualquier parte del manual.
EL OPERADOR CUIDADOSO ES EL MEJOR OPERADOR.

Leia e entenda as instruções do manual antes de operar a máquina

A operação da máquina deverá ser limitada para pessoa qualificada

Ninguém menor de dezoito anos pode operar a máquina.

O empregador tem a responsabilidade de instruir todo empregado quanto

 a segurança de operação da máquina.

Manter ou repor todos os avisos e advertências em bom estado pois 

ajudam a prevenir possíveis danos corporais a si próprio ou a terceiros, 

sempre que sejam seguidas as instruções indicadas.

Não opere a menos que todas as proteções de segurança estejam 

corretamente montadas em seus lugares.

Certificar-se que todos saibam das instruções antes de operar a máquina.

Pessoas inaptas devem ficar fora da área de trabalho.

Mantenha mãos, pés, roupas, cintos, etc. longe de partes em movimento.

Ao carregar enquanto a máquina estiver operando, precaver-se de peças

 giratórias e em movimento pois podem causar severos danos ou morte.

Sempre pare a máquina para ajustes, serviços ou limpeza.

Revise periodicamente as instruções de segurança com os usuários.

Contate o revendedor ou a fábrica se não entender o funcionamento 

ou qualquer parte do manual.

O OPERADOR CUIDADOSO É O MELHOR OPERADOR.

NÃO BASCULAR EM TERRENO INCLINADO OU COM DESNÍVEL LATERAL.
NO BASCULAR EN TERRENO INCLINADO O CON DESNIVEL LATERAL.

G

Sempre calcular a carga em termos de peso e não de volume. Carregar de forma simetricamente distribuída em relação ao 
centro do comprimento da caçamba e rente as laterais. A distribuição errada da carga sobre o eixo
agrava o efeito de sobrecarga, que pode causar deformações permanentes em muitos componentes.

Siempre calcular la carga en terminos de peso y no de volumen. Cargar de forma simetricamente distribuida en relación al 
centro del largo de la tolva y cerca de los laterales. La distribución errada de carga sobre el eje 
agrava el efecto de sobrecarga, lo que puede causar deformaciones permanentes en muchos componentes.

RESPEITEMOS O MEIO AMBIENTE

RESPETEMOS EL MEDIO AMBIENTE

M N

Ajustar la barra de tiro para el equipo trabajar 
NIVELADO cuando acoplado al tractor.
Acoplar a la barra de tiro usando PERNO y TRABA.
El hoyo REDONDO del enganche hacia arriba.
En las maniobras o curvas, EVITAR que las 
ruedas del tractor toquen la barra.
NO CIRCULE por caminos durante la noche.
Mantener ATENCION y CUIDADO al circular por
pendientes acentuados. PELIGRO de volcamiento. 

Ajuste a barra de tração para o equipamento trabalhar 
NIVELADO quando acoplado ao trator.
Acoplar na barra de tração usando PINO e CUPILHA.
Furo REDONDO do engate para cima.
Nas manobras ou curvas, EVITAR que as 
rodas do trator toquem a barra.
NÃO TRANSITE por estradas durante a noite.
Manter ATENÇÃO e CUIDADO ao circular em
declives acentuados. PERIGO de capotamento. 

Lubrificar a cada 25 horas de trabalho.
Usar graxa NGLI-2

Lubricar a cada 25 horas de trabajo.
Usar grasa NGLI-2

ADVERTÊNCIA
3

ADVERTENCIA

EVITE EXCEDER O LIMITE
MÁXIMO DE CARGA PREVISTO.

EVITE EXCEDER EL LIMITE
MAXIMO DE CARGA PREVISTO.

29
ADVERTÊNCIA
ADVERTENCIA

partnership  from  sun  to  sun

A

Lea y entienda las instrucciones del manual antes de operar la máquina.
La operación de la máquina deberá ser limitada para persona calificada.
Nadie menor de dieciocho años puede operar la máquina.
El empleador tiene la responsabilidad de instruir todo el empleado cuanto 
a la seguridad de operación de la máquina.
Mantener o reponer todos los avisos y advertencias en buen estado pues 
ayudan a prevenir posibles daños corporales a si própio o a terceros, 
siempre que sean seguidas las instrucciones indicadas.
No opere a menos que todas las protecciones de seguridad esten
correctamente armadas en sus lugares.
Certificarse que todos sepan de las instrucciones antes de operar la máquina.
Personas inaptas deben quedar fuera del área de trabajo.
Mantenga manos, pies, ropas, cinturones, etc. lejos de partes en movimiento.
Al cargar mientras la máquina estuviera operando, precaverse de partes 
giratórias y en movimiento pues pueden causar severos daños o muerte.
Siempre pare la máquina para ajustes, servicios o limpieza.
Revise periodicamente las instrucciones de seguridad con los usuarios.
Contacte el revendedor o la fábrica si no entiendes el funcionamiento 
o cualquier parte del manual.
EL OPERADOR CUIDADOSO ES EL MEJOR OPERADOR.

Leia e entenda as instruções do manual antes de operar a máquina

A operação da máquina deverá ser limitada para pessoa qualificada

Ninguém menor de dezoito anos pode operar a máquina.

O empregador tem a responsabilidade de instruir todo empregado quanto

 a segurança de operação da máquina.

Manter ou repor todos os avisos e advertências em bom estado pois 

ajudam a prevenir possíveis danos corporais a si próprio ou a terceiros, 

sempre que sejam seguidas as instruções indicadas.

Não opere a menos que todas as proteções de segurança estejam 

corretamente montadas em seus lugares.

Certificar-se que todos saibam das instruções antes de operar a máquina.

Pessoas inaptas devem ficar fora da área de trabalho.

Mantenha mãos, pés, roupas, cintos, etc. longe de partes em movimento.

Ao carregar enquanto a máquina estiver operando, precaver-se de peças

 giratórias e em movimento pois podem causar severos danos ou morte.

Sempre pare a máquina para ajustes, serviços ou limpeza.

Revise periodicamente as instruções de segurança com os usuários.

Contate o revendedor ou a fábrica se não entender o funcionamento 

ou qualquer parte do manual.

O OPERADOR CUIDADOSO É O MELHOR OPERADOR.

NÃO BASCULAR EM TERRENO INCLINADO OU COM DESNÍVEL LATERAL.
NO BASCULAR EN TERRENO INCLINADO O CON DESNIVEL LATERAL.

G

Sempre calcular a carga em termos de peso e não de volume. Carregar de forma simetricamente distribuída em relação ao 
centro do comprimento da caçamba e rente as laterais. A distribuição errada da carga sobre o eixo
agrava o efeito de sobrecarga, que pode causar deformações permanentes em muitos componentes.

Siempre calcular la carga en terminos de peso y no de volumen. Cargar de forma simetricamente distribuida en relación al 
centro del largo de la tolva y cerca de los laterales. La distribución errada de carga sobre el eje 
agrava el efecto de sobrecarga, lo que puede causar deformaciones permanentes en muchos componentes.

RESPEITEMOS O MEIO AMBIENTE

RESPETEMOS EL MEDIO AMBIENTE

M N

Ajustar la barra de tiro para el equipo trabajar 
NIVELADO cuando acoplado al tractor.
Acoplar a la barra de tiro usando PERNO y TRABA.
El hoyo REDONDO del enganche hacia arriba.
En las maniobras o curvas, EVITAR que las 
ruedas del tractor toquen la barra.
NO CIRCULE por caminos durante la noche.
Mantener ATENCION y CUIDADO al circular por
pendientes acentuados. PELIGRO de volcamiento. 

Ajuste a barra de tração para o equipamento trabalhar 
NIVELADO quando acoplado ao trator.
Acoplar na barra de tração usando PINO e CUPILHA.
Furo REDONDO do engate para cima.
Nas manobras ou curvas, EVITAR que as 
rodas do trator toquem a barra.
NÃO TRANSITE por estradas durante a noite.
Manter ATENÇÃO e CUIDADO ao circular em
declives acentuados. PERIGO de capotamento. 

Lubrificar a cada 25 horas de trabalho.
Usar graxa NGLI-2

Lubricar a cada 25 horas de trabajo.
Usar grasa NGLI-2

ADVERTÊNCIA
3

ADVERTENCIA

EVITE EXCEDER O LIMITE
MÁXIMO DE CARGA PREVISTO.

EVITE EXCEDER EL LIMITE
MAXIMO DE CARGA PREVISTO.
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t
Carga Máxima Permitida

215
km/h

Maximum Permitted Speed

partnership  from  sun  to  sun

15
km/h

Maximum Permitted Speed

t
Carga Máxima Permitida

2
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partnership  from  sun  to  sun

A

Lea y entienda las instrucciones del manual antes de operar la máquina.
La operación de la máquina deberá ser limitada para persona calificada.
Nadie menor de dieciocho años puede operar la máquina.
El empleador tiene la responsabilidad de instruir todo el empleado cuanto 
a la seguridad de operación de la máquina.
Mantener o reponer todos los avisos y advertencias en buen estado pues 
ayudan a prevenir posibles daños corporales a si própio o a terceros, 
siempre que sean seguidas las instrucciones indicadas.
No opere a menos que todas las protecciones de seguridad esten
correctamente armadas en sus lugares.
Certificarse que todos sepan de las instrucciones antes de operar la máquina.
Personas inaptas deben quedar fuera del área de trabajo.
Mantenga manos, pies, ropas, cinturones, etc. lejos de partes en movimiento.
Al cargar mientras la máquina estuviera operando, precaverse de partes 
giratórias y en movimiento pues pueden causar severos daños o muerte.
Siempre pare la máquina para ajustes, servicios o limpieza.
Revise periodicamente las instrucciones de seguridad con los usuarios.
Contacte el revendedor o la fábrica si no entiendes el funcionamiento 
o cualquier parte del manual.
EL OPERADOR CUIDADOSO ES EL MEJOR OPERADOR.

Leia e entenda as instruções do manual antes de operar a máquina

A operação da máquina deverá ser limitada para pessoa qualificada

Ninguém menor de dezoito anos pode operar a máquina.

O empregador tem a responsabilidade de instruir todo empregado quanto

 a segurança de operação da máquina.

Manter ou repor todos os avisos e advertências em bom estado pois 

ajudam a prevenir possíveis danos corporais a si próprio ou a terceiros, 

sempre que sejam seguidas as instruções indicadas.

Não opere a menos que todas as proteções de segurança estejam 

corretamente montadas em seus lugares.

Certificar-se que todos saibam das instruções antes de operar a máquina.

Pessoas inaptas devem ficar fora da área de trabalho.

Mantenha mãos, pés, roupas, cintos, etc. longe de partes em movimento.

Ao carregar enquanto a máquina estiver operando, precaver-se de peças

 giratórias e em movimento pois podem causar severos danos ou morte.

Sempre pare a máquina para ajustes, serviços ou limpeza.

Revise periodicamente as instruções de segurança com os usuários.

Contate o revendedor ou a fábrica se não entender o funcionamento 

ou qualquer parte do manual.

O OPERADOR CUIDADOSO É O MELHOR OPERADOR.

NÃO BASCULAR EM TERRENO INCLINADO OU COM DESNÍVEL LATERAL.
NO BASCULAR EN TERRENO INCLINADO O CON DESNIVEL LATERAL.

G

Sempre calcular a carga em termos de peso e não de volume. Carregar de forma simetricamente distribuída em relação ao 
centro do comprimento da caçamba e rente as laterais. A distribuição errada da carga sobre o eixo
agrava o efeito de sobrecarga, que pode causar deformações permanentes em muitos componentes.

Siempre calcular la carga en terminos de peso y no de volumen. Cargar de forma simetricamente distribuida en relación al 
centro del largo de la tolva y cerca de los laterales. La distribución errada de carga sobre el eje 
agrava el efecto de sobrecarga, lo que puede causar deformaciones permanentes en muchos componentes.

RESPEITEMOS O MEIO AMBIENTE

RESPETEMOS EL MEDIO AMBIENTE

M N

Ajustar la barra de tiro para el equipo trabajar 
NIVELADO cuando acoplado al tractor.
Acoplar a la barra de tiro usando PERNO y TRABA.
El hoyo REDONDO del enganche hacia arriba.
En las maniobras o curvas, EVITAR que las 
ruedas del tractor toquen la barra.
NO CIRCULE por caminos durante la noche.
Mantener ATENCION y CUIDADO al circular por
pendientes acentuados. PELIGRO de volcamiento. 

Ajuste a barra de tração para o equipamento trabalhar 
NIVELADO quando acoplado ao trator.
Acoplar na barra de tração usando PINO e CUPILHA.
Furo REDONDO do engate para cima.
Nas manobras ou curvas, EVITAR que as 
rodas do trator toquem a barra.
NÃO TRANSITE por estradas durante a noite.
Manter ATENÇÃO e CUIDADO ao circular em
declives acentuados. PERIGO de capotamento. 

Lubrificar a cada 25 horas de trabalho.
Usar graxa NGLI-2

Lubricar a cada 25 horas de trabajo.
Usar grasa NGLI-2

ADVERTÊNCIA
3

ADVERTENCIA

EVITE EXCEDER O LIMITE
MÁXIMO DE CARGA PREVISTO.

EVITE EXCEDER EL LIMITE
MAXIMO DE CARGA PREVISTO.

29
ADVERTÊNCIA
ADVERTENCIA

partnership  from  sun  to  sun

A

Lea y entienda las instrucciones del manual antes de operar la máquina.
La operación de la máquina deberá ser limitada para persona calificada.
Nadie menor de dieciocho años puede operar la máquina.
El empleador tiene la responsabilidad de instruir todo el empleado cuanto 
a la seguridad de operación de la máquina.
Mantener o reponer todos los avisos y advertencias en buen estado pues 
ayudan a prevenir posibles daños corporales a si própio o a terceros, 
siempre que sean seguidas las instrucciones indicadas.
No opere a menos que todas las protecciones de seguridad esten
correctamente armadas en sus lugares.
Certificarse que todos sepan de las instrucciones antes de operar la máquina.
Personas inaptas deben quedar fuera del área de trabajo.
Mantenga manos, pies, ropas, cinturones, etc. lejos de partes en movimiento.
Al cargar mientras la máquina estuviera operando, precaverse de partes 
giratórias y en movimiento pues pueden causar severos daños o muerte.
Siempre pare la máquina para ajustes, servicios o limpieza.
Revise periodicamente las instrucciones de seguridad con los usuarios.
Contacte el revendedor o la fábrica si no entiendes el funcionamiento 
o cualquier parte del manual.
EL OPERADOR CUIDADOSO ES EL MEJOR OPERADOR.

Leia e entenda as instruções do manual antes de operar a máquina

A operação da máquina deverá ser limitada para pessoa qualificada

Ninguém menor de dezoito anos pode operar a máquina.

O empregador tem a responsabilidade de instruir todo empregado quanto

 a segurança de operação da máquina.

Manter ou repor todos os avisos e advertências em bom estado pois 

ajudam a prevenir possíveis danos corporais a si próprio ou a terceiros, 

sempre que sejam seguidas as instruções indicadas.

Não opere a menos que todas as proteções de segurança estejam 

corretamente montadas em seus lugares.

Certificar-se que todos saibam das instruções antes de operar a máquina.

Pessoas inaptas devem ficar fora da área de trabalho.

Mantenha mãos, pés, roupas, cintos, etc. longe de partes em movimento.

Ao carregar enquanto a máquina estiver operando, precaver-se de peças

 giratórias e em movimento pois podem causar severos danos ou morte.

Sempre pare a máquina para ajustes, serviços ou limpeza.

Revise periodicamente as instruções de segurança com os usuários.

Contate o revendedor ou a fábrica se não entender o funcionamento 

ou qualquer parte do manual.

O OPERADOR CUIDADOSO É O MELHOR OPERADOR.

NÃO BASCULAR EM TERRENO INCLINADO OU COM DESNÍVEL LATERAL.
NO BASCULAR EN TERRENO INCLINADO O CON DESNIVEL LATERAL.

G

Sempre calcular a carga em termos de peso e não de volume. Carregar de forma simetricamente distribuída em relação ao 
centro do comprimento da caçamba e rente as laterais. A distribuição errada da carga sobre o eixo
agrava o efeito de sobrecarga, que pode causar deformações permanentes em muitos componentes.

Siempre calcular la carga en terminos de peso y no de volumen. Cargar de forma simetricamente distribuida en relación al 
centro del largo de la tolva y cerca de los laterales. La distribución errada de carga sobre el eje 
agrava el efecto de sobrecarga, lo que puede causar deformaciones permanentes en muchos componentes.

RESPEITEMOS O MEIO AMBIENTE

RESPETEMOS EL MEDIO AMBIENTE

M N

Ajustar la barra de tiro para el equipo trabajar 
NIVELADO cuando acoplado al tractor.
Acoplar a la barra de tiro usando PERNO y TRABA.
El hoyo REDONDO del enganche hacia arriba.
En las maniobras o curvas, EVITAR que las 
ruedas del tractor toquen la barra.
NO CIRCULE por caminos durante la noche.
Mantener ATENCION y CUIDADO al circular por
pendientes acentuados. PELIGRO de volcamiento. 

Ajuste a barra de tração para o equipamento trabalhar 
NIVELADO quando acoplado ao trator.
Acoplar na barra de tração usando PINO e CUPILHA.
Furo REDONDO do engate para cima.
Nas manobras ou curvas, EVITAR que as 
rodas do trator toquem a barra.
NÃO TRANSITE por estradas durante a noite.
Manter ATENÇÃO e CUIDADO ao circular em
declives acentuados. PERIGO de capotamento. 

Lubrificar a cada 25 horas de trabalho.
Usar graxa NGLI-2

Lubricar a cada 25 horas de trabajo.
Usar grasa NGLI-2

ADVERTÊNCIA
3

ADVERTENCIA

EVITE EXCEDER O LIMITE
MÁXIMO DE CARGA PREVISTO.

EVITE EXCEDER EL LIMITE
MAXIMO DE CARGA PREVISTO.
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t
Carga Máxima Permitida

215
km/h

Maximum Permitted Speed

A

Lea y entienda las instrucciones del manual antes de operar la máquina.
La operación de la máquina deberá ser limitada para persona calificada.
Nadie menor de dieciocho años puede operar la máquina.
El empleador tiene la responsabilidad de instruir todo el empleado cuanto 
a la seguridad de operación de la máquina.
Mantener o reponer todos los avisos y advertencias en buen estado pues 
ayudan a prevenir posibles daños corporales a si própio o a terceros, 
siempre que sean seguidas las instrucciones indicadas.
No opere a menos que todas las protecciones de seguridad esten
correctamente armadas en sus lugares.
Certificarse que todos sepan de las instrucciones antes de operar la máquina.
Personas inaptas deben quedar fuera del área de trabajo.
Mantenga manos, pies, ropas, cinturones, etc. lejos de partes en movimiento.
Al cargar mientras la máquina estuviera operando, precaverse de partes 
giratórias y en movimiento pues pueden causar severos daños o muerte.
Siempre pare la máquina para ajustes, servicios o limpieza.
Revise periodicamente las instrucciones de seguridad con los usuarios.
Contacte el revendedor o la fábrica si no entiendes el funcionamiento 
o cualquier parte del manual.
EL OPERADOR CUIDADOSO ES EL MEJOR OPERADOR.

Leia e entenda as instruções do manual antes de operar a máquina

A operação da máquina deverá ser limitada para pessoa qualificada

Ninguém menor de dezoito anos pode operar a máquina.

O empregador tem a responsabilidade de instruir todo empregado quanto

 a segurança de operação da máquina.

Manter ou repor todos os avisos e advertências em bom estado pois 

ajudam a prevenir possíveis danos corporais a si próprio ou a terceiros, 

sempre que sejam seguidas as instruções indicadas.

Não opere a menos que todas as proteções de segurança estejam 

corretamente montadas em seus lugares.

Certificar-se que todos saibam das instruções antes de operar a máquina.

Pessoas inaptas devem ficar fora da área de trabalho.

Mantenha mãos, pés, roupas, cintos, etc. longe de partes em movimento.

Ao carregar enquanto a máquina estiver operando, precaver-se de peças

 giratórias e em movimento pois podem causar severos danos ou morte.

Sempre pare a máquina para ajustes, serviços ou limpeza.

Revise periodicamente as instruções de segurança com os usuários.

Contate o revendedor ou a fábrica se não entender o funcionamento 

ou qualquer parte do manual.

O OPERADOR CUIDADOSO É O MELHOR OPERADOR.

NÃO BASCULAR EM TERRENO INCLINADO OU COM DESNÍVEL LATERAL.
NO BASCULAR EN TERRENO INCLINADO O CON DESNIVEL LATERAL.

G

Sempre calcular a carga em termos de peso e não de volume. Carregar de forma simetricamente distribuída em relação ao 
centro do comprimento da caçamba e rente as laterais. A distribuição errada da carga sobre o eixo
agrava o efeito de sobrecarga, que pode causar deformações permanentes em muitos componentes.

Siempre calcular la carga en terminos de peso y no de volumen. Cargar de forma simetricamente distribuida en relación al 
centro del largo de la tolva y cerca de los laterales. La distribución errada de carga sobre el eje 
agrava el efecto de sobrecarga, lo que puede causar deformaciones permanentes en muchos componentes.

N

Ajustar la barra de tiro para el equipo trabajar 
NIVELADO cuando acoplado al tractor.
Acoplar a la barra de tiro usando PERNO y TRABA.
El hoyo REDONDO del enganche hacia arriba.
En las maniobras o curvas, EVITAR que las 
ruedas del tractor toquen la barra.
NO CIRCULE por caminos durante la noche.
Mantener ATENCION y CUIDADO al circular por
pendientes acentuados. PELIGRO de volcamiento. 

Ajuste a barra de tração para o equipamento trabalhar 
NIVELADO quando acoplado ao trator.
Acoplar na barra de tração usando PINO e CUPILHA.
Furo REDONDO do engate para cima.
Nas manobras ou curvas, EVITAR que as 
rodas do trator toquem a barra.
NÃO TRANSITE por estradas durante a noite.
Manter ATENÇÃO e CUIDADO ao circular em
declives acentuados. PERIGO de capotamento. 

RESPEITEMOS O MEIO AMBIENTE

RESPETEMOS EL MEDIO AMBIENTE

M

EVITE EXCEDER O LIMITE
MÁXIMO DE CARGA PREVISTO.

EVITE EXCEDER EL LIMITE
MAXIMO DE CARGA PREVISTO.

29
ADVERTÊNCIA
ADVERTENCIA

Lubrificar a cada 25 horas de trabalho.
Usar graxa NGLI-2

Lubricar a cada 25 horas de trabajo.
Usar grasa NGLI-2

ADVERTÊNCIA
3

ADVERTENCIA
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Sempre desligue o motor do trator e
retire as chaves do contato antes de
realizar manutenção ou regulagem na máquina.

Siempre detener el motor del tractor y
retirar las llaves del contacto antes de
realizar mantenimiento o regulación en la máquina.

15 CUIDADO
CUIDADOC.

53 AVISO
AVISO

Não acoplar a corrente de segurança 
ao  te rce i ro  ponto  do  t ra tor.
Acoplar a corrente na barra de tração.

No acoplar la cadena de seguridad
a l  t e r c e r  p u n t o  d e l  t r a c t o r .
Acoplar la cadena en la barra de tracción.

Usar sempre a trava para manter firme o macaco
em posição de apoio e calçar adequadamente a máquina.

Travar firme também quando na posição de transporte.

Usar siempre la traba para mantener firme el gato
en posición de apoyo y calzar adecuadamente la máquina.

Trabar firme también cuando en posición de transporte.

19 PERIGO
PELIGRO

Usar sempre a trava para manter firme o macaco
em posição de apoio e calçar adequadamente a máquina.

Travar firme também quando na posição de transporte.

Usar siempre la traba para mantener firme el gato
en posición de apoyo y calzar adecuadamente la máquina.

Trabar firme también cuando en posición de transporte.

19 PERIGO
PELIGRO

Sempre desligue o motor do trator e
retire as chaves do contato antes de
realizar manutenção ou regulagem na máquina.

Siempre detener el motor del tractor y
retirar las llaves del contacto antes de
realizar mantenimiento o regulación en la máquina.

15 CUIDADO
CUIDADOC.

53 AVISO
AVISO

Não acoplar a corrente de segurança 
ao  te rce i ro  ponto  do  t ra tor.
Acoplar a corrente na barra de tração.

No acoplar la cadena de seguridad
a l  t e r c e r  p u n t o  d e l  t r a c t o r .
Acoplar la cadena en la barra de tracción.

VARÃO CTF 2.0
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A IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., garante o produto aqui especificado, contra defeitos
devidamente comprovados pela fábrica, conforme as seguintes condições:
I. A garantia é válida por 6 (seis) meses a contar da data da venda do equipamento ao usuário.
II. A garantia cobre a reparação ou fornecimento gratuito das peças que apresentarem defeitos de fabricação.
III. A garantia não se aplicará nos casos de: Usos incorretos da máquina; Danos provocados por acidentes; Desgastes normais de uso;
Avarias provocadas por descuido de transporte ou armazenamento; Falta ou uso de lubrificantes incorretos; Não observância de instruções
e recomendações de uso e cuidados de operação e manutenção; Modificações, adaptações ou aplicação de peças não originais; Abusos ou
perigos naturais.
IV. As peças danificadas a ser substituídas ou consertadas deverão ser encaminhadas pelo revendedor à fábrica juntamente com o relatório de
garantia e cópia da Nota Fiscal de compra do produto.
V. A 2ª (segunda) via deste CERTIFICADO DE GARANTIA deverá ser enviada para a fábrica devidamente preenchida e com as respectivas
assinaturas, para cumprir com os termos de garantia aqui expressados.
VI. A fábrica se reserva o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio, observada a legislação vigente quanto a disponibilidade de
peças para reposição.

CONTROLE DE GARANTIA DO CLIENTE

PRODUTO: _____________________________________________________________________________________

Nome Cliente: ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________________

Telefone: _______________________  Cidade: ________________________________________ Estado: _________

Propriedade: _______________________________________________ Telefone: _____________________________

Modelo do equipamento: _________________________________ Nº Série: __________________ Ano: ___________

Nota fiscal: ___________________________________________________ Data: _______   /  ________   /  ________

Revenda: _______________________________________________________________________________________

Responsável da Revenda para entrega técnica: ________________________________________________________

________________________________    _____________________________    ______________________________
   Assinatura Responsável da Entrega           Assinatura e Carimbo Revenda                     Assinatura do Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA





A IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., garante o produto aqui especificado, contra defeitos
devidamente comprovados pela fábrica, conforme as seguintes condições:
I. A garantia é válida por 6 (seis) meses a contar da data da venda do equipamento ao usuário.
II. A garantia cobre a reparação ou fornecimento gratuito das peças que apresentarem defeitos de fabricação.
III. A garantia não se aplicará nos casos de: Usos incorretos da máquina; Danos provocados por acidentes; Desgastes normais de uso;
Avarias provocadas por descuido de transporte ou armazenamento; Falta ou uso de lubrificantes incorretos; Não observância de instruções
e recomendações de uso e cuidados de operação e manutenção; Modificações, adaptações ou aplicação de peças não originais; Abusos ou
perigos naturais.
IV. As peças danificadas a ser substituídas ou consertadas deverão ser encaminhadas pelo revendedor à fábrica juntamente com o relatório de
garantia e cópia da Nota Fiscal de compra do produto.
V. A 2ª (segunda) via deste CERTIFICADO DE GARANTIA deverá ser enviada para a fábrica devidamente preenchida e com as respectivas
assinaturas, para cumprir com os termos de garantia aqui expressados.
VI. A fábrica se reserva o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio, observada a legislação vigente quanto a disponibilidade de
peças para reposição.

CONTROLE DE GARANTIA DA FÁBRICA

PRODUTO: _____________________________________________________________________________________

Nome Cliente: ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________________

Telefone: _______________________  Cidade: ________________________________________ Estado: _________

Propriedade: _______________________________________________ Telefone: _____________________________

Modelo do equipamento: _________________________________ Nº Série: __________________ Ano: ___________

Nota fiscal: ___________________________________________________ Data: _______   /  ________   /  ________

Revenda: _______________________________________________________________________________________

Responsável da Revenda para entrega técnica: ________________________________________________________

________________________________    _____________________________    ______________________________
   Assinatura Responsável da Entrega           Assinatura e Carimbo Revenda                     Assinatura do Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA





A IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., garante o produto aqui especificado, contra defeitos
devidamente comprovados pela fábrica, conforme as seguintes condições:
I. A garantia é válida por 6 (seis) meses a contar da data da venda do equipamento ao usuário.
II. A garantia cobre a reparação ou fornecimento gratuito das peças que apresentarem defeitos de fabricação.
III. A garantia não se aplicará nos casos de: Usos incorretos da máquina; Danos provocados por acidentes; Desgastes normais de uso;
Avarias provocadas por descuido de transporte ou armazenamento; Falta ou uso de lubrificantes incorretos; Não observância de instruções
e recomendações de uso e cuidados de operação e manutenção; Modificações, adaptações ou aplicação de peças não originais; Abusos ou
perigos naturais.
IV. As peças danificadas a ser substituídas ou consertadas deverão ser encaminhadas pelo revendedor à fábrica juntamente com o relatório de
garantia e cópia da Nota Fiscal de compra do produto.
V. A 2ª (segunda) via deste CERTIFICADO DE GARANTIA deverá ser enviada para a fábrica devidamente preenchida e com as respectivas
assinaturas, para cumprir com os termos de garantia aqui expressados.
VI. A fábrica se reserva o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio, observada a legislação vigente quanto a disponibilidade de
peças para reposição.

CONTROLE DE GARANTIA DA REVENDA

PRODUTO: _____________________________________________________________________________________

Nome Cliente: ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________________

Telefone: _______________________  Cidade: ________________________________________ Estado: _________

Propriedade: _______________________________________________ Telefone: _____________________________

Modelo do equipamento: _________________________________ Nº Série: __________________ Ano: ___________

Nota fiscal: ___________________________________________________ Data: _______   /  ________   /  ________

Revenda: _______________________________________________________________________________________

Responsável da Revenda para entrega técnica: ________________________________________________________

________________________________    _____________________________    ______________________________
   Assinatura Responsável da Entrega           Assinatura e Carimbo Revenda                     Assinatura do Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA







IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Fábrica: Rua Quatro, 257 - CP 168 - Distrito Industrial
CEP 95330-000 - Veranópolis - RS
E-mail: vendas@ipacol.com.br  -  ipacol@ipacol.com.br
CNPJ: 05.825.524/0001-35
Fone: 54 3441 9550 / 9650  -  www.ipacol.com.br
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