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Revisão dentro do período de 6 (seis) meses após entrega. 
Distribuidor de Sementes e fertilizantes Zeus 6002 / 4002.
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Descrição do Serviço Realizado

 REVISÃO (     ) ATUALIZAÇÃO (     )

 OUTROS (     )

DESCRIÇÃO:

DECLARO QUE O IMPLEMENTO DESCRITO ACIMA, TEVE O PROCEDIMENTO DE
REVISÃO REALIZADO CONFORME AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MANUAL.

________________________ ________________________

CARMETAL (carimbo e assinatura) CLIENTE



CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantimos  este  produto  por  um período  de  6  meses,  a  contar  da  data  de
entrega ao CLIENTE, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e do Certificado
de Garantia.

A garantia cobre exclusivamente defeitos de material, fabricação e mão de obra,
sendo que estes reparos devem ser efetuados na fábrica ou em nossos autorizados.
Frete e outras despesas não à abrange.

A garantia torna-se nula quando for constatado que o defeito ou dano resultou
do  uso  inadequado  do  equipamento,  da  inobservância  das  instalações  ou  da
inexperiência do operador.

Fica excluído da garantia,  o produto que sofreu reparos ou modificações em
oficinas que não pertencem à nossa rede de revendedores.

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

Fica também excluído da garantia, o produto que sofreu descuido de qualquer
tipo, em extremo tal, que tenha afetado a sua segurança, conforme juízo da empresa,
cuja decisão em casos como estes é definitiva.

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



SOLICITAÇÃO DE GARANTIA

Para não prejudicar  o funcionamento  do equipamento,  utilize somente  peças
originais  Carmetal  que  são  devidamente  projetadas  para  não  comprometer  o  alto
desempenho do implemento, além de preservar o direito de garantia.

A solicitação de garantia deverá seguir os seguintes passos:

- A peça deverá ser enviada até a Carmetal  para que seja feita a análise do
problema.

-  Quando  for  solicitado  a  Carmetal  para  enviar  a  peça  nova  em caráter  de
urgência, antes da chegada da peça com problema, não podendo esperar a análise de
garantia, a peça será faturada com VENCIMENTO PARA 56 DIAS com instrução de
protesto da duplicata.

- A peça deverá ser enviada para garantia em um período máximo de 10 DIAS a
contar do envio da mercadoria, para possibilitar tempo hábil para análise do problema.

-  Sendo  concedida  a  garantia,  o  cliente  deverá  emitir  uma  nota  fiscal  de
devolução  de  venda,  após  recebimento  dessa  será  feita  a  baixa  das  duplicatas
mercantis antes do vencimento.

- Caso não seja concedida a garantia considerar-se a perfectibilizada a venda, o
cliente terá que fazer a quitação das duplicatas mercantis.

- O não encaminhamento da peça para a Carmetal dentro do prazo de análise,
acarretará a automática cobrança bancária das duplicatas.



NORMAS DE GARANTIA

A CARMETAL não se responsabiliza pelos itens abaixo descritos, dos quais não
fazem parte da garantia:

Despesas  de  deslocamento,  como  reboques  ou  socorro,  fretes  e  seguros,
pertences e acessórios do veículo ou danos que o veículo, ou de terceiros, possa vir a
sofrer.

Manutenção  normal  como:  reaperto,  limpeza,  lavagem,  lubrificações,
alinhamento e geometria.

Lubrificantes hidráulicos, graxas, retentores, tintas, filtros de óleo, tambores de
freio, lonas de freio e diversos componentes de limpeza.

Defeitos  com possíveis  acidentes,  uso  incorreto  do  implemento,  serviços  de
reformas e modificações que tenham sido realizadas no implemento, por terceiros, sem
autorização do fabricante.

Defeitos originados no uso de transporte de cargas que não condizem com o
projeto original do implemento.

Defeitos causados por sobrecarga e mau uso do equipamento.
Defeitos providos de alterações ou adaptações de componentes que possam

alterar a estrutura original do implemento sem a devida autorização do fabricante.
Pneus e sistema elétrico.
Danos, deformações e agressões causados à pintura do implemento, seja pela

ação do tempo, aplicação de produtos químicos ou produtos não recomendados pelo
fabricante.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A CARMETAL  reserva-se  o  direito  de  mudar  sua  linha  de  fabricação  e/ou
produção, bem como aperfeiçoar  ou alterar  as características de seus implementos,
sem a obrigação de alterar os produtos anteriormente comercializados.

As peças originais substituídas no implemento durante o período de garantia, na
CARMETAL  ,  terá  sua  garantia  renovada  por  90  dias,  contados  da  data  de  sua
instalação no implemento.

As peças originais adquiridas na CARMETAL terão garantia de 90 (noventa) dias,
a contar da data de sua aquisição contra defeitos de fabricação.

É  indispensável  a  apresentação  do  certificado  de  garantia  quando  houver
solicitações  de  garantia,  mantendo  uma  cópia  da  nota  fiscal  acompanhada  da
documentação do implemento.  Na falta de apresentação destes,  a garantia torna-se
nula, ou seja, não será concedida.

Sem  prejuízo  das  demais  restrições  constantes  deste  manual  de  garantia,  a
mesma não será efetivada caso o número de série do produto tenha sido removido,
rasurado  ou  adulterado,  caso  tenha  sido  constatado  danos  provocados  por  casos
fortuitos ou força maior como fenômenos da natureza: enchente, maresia, raio entre
outros.

Utilizar somente peças e componentes originais CARMETAL, nas reposições e
manutenções.

Lembramos  que  o  início  da  garantia  ocorrerá  na  entrega  do  implemento  ao
cliente, formalizado através da emissão e assinatura do certificado de garantia.

Dúvidas,  ou  no  caso  acontecer  irregularidades  no  produto,  favor  entrar  em
contato  conosco,  é  de  grande importância  manter  uma boa relação  entre  você e  a
CARMETAL. A finalidade deste manual é garantir o máximo de informação onde possa
auxiliá-lo na operação e preservação do seu equipamento.



APRESENTAÇÃO

Prezado cliente você acaba de adquirir um produto que possui  como grande
diferencial,  atender  a todas as suas necessidades no que se refere  a aplicação de
produtos agrícolas tanto granulares como a pó com a máxima eficácia e precisão.

Este  manual  vem facilitar  seu  entendimento  e  auxiliar  no  uso  correto  e  na
manutenção do mesmo, para atingir todos os objetivos de produtividade e durabilidade
do equipamento adquirido.

Neste manual também está composto o catálogo de peças com seus devidos
códigos  e  referências  as  quais  lhes  auxiliarão  na  reposição  de  peças  de  seu
equipamento.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA

-  Antes  de  movimentar  o  equipamento,  certifique-se  de  não  haver

obstáculos no caminho, mantenha todos os cuidados de praxe para veículos de

arrasto.

-  Certifique-se  de  que  não  tenha  pessoas  próximas  as  laterais  do

equipamento quando estiver em operação, evitando jogar partículas nas mesmas.

-  Fazer  a  verificação  se  trator  a  ser  acoplado  atende  as  condições  de

seguranças.

- Ao acoplar o equipamento ao trator verifique se as travas de segurança

dos pinos estão totalmente presas.

- Respeite as normas de dirigibilidade quando do equipamento acoplado ao

trator tanto vazio quanto carregado.

- Respeite os adesivos de segurança do equipamento.

-  Jamais se aproxime ou toque  as peças moveis  quando estiverem em

funcionamento.

- Mantenha distância do cardã do equipamento quando este estiver ligado.

- Caso tenha que regular as partes móveis do equipamento, certifique-se de

que a tomada de força esteja desativada.

- Evite ficar atrás do equipamento quando este estiver em funcionamento.

- Jamais suba no equipamento quando em operação.

- Realize após a primeira carga os devidos reapertos indicados.
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MANUTENÇÃO

Para garantir maior vida útil de seu equipamento deve-se tomar algumas
atitudes preventivas:

Fazer o reaperto periodicamente dos parafusos e afins.

Manter o equipamento engraxado diariamente nos pontos indicados.

Lavar somente com produto neutro, jamais usar produtos com base ácida
ou alcalina.

Fazer retoques na pintura caso ocorra algum dano, para evitar problemas
de corrosão.

Quando encerrar o uso fazer a higienização do equipamento e banhar as
peças metálicas com óleo.

Mantenha  a  esteira  diariamente  lubrificada  e  após  os  banhos  refaça  a
lubrificação em caso de paradas longas.,

Evite  remover  os  excessos  de  graxa  nas  lubrificações  estes  auxiliam a
proteção.

Evite que seja misturada a carga objeto (s) que possam causar danos á
esteira de borracha (pontas de metal, pedras ou qualquer outro material).

13



DADOS TÉCNICOS 

MODELO: ZEUS 4002

Largura máx. (mm): Comprimento total (mm): Altura (mm): Peso (kg):

3335 3679 2142 1780

Vazão: 13 kg/ha a 6000 kg/ha Volume: 4 m³ (4.000 litros)

Disco de distribuição: Disco Ø24”
(Padrão)

Transmissão: Acionamento Hidráulico

Largura de distribuição: Granulados
até 36 m

Acionamento comando hidráulico
mínimo: 120 litros -Circuito dependente

MODELO: ZEUS 6002

Largura máx. (mm): Comprimento total (mm): Altura (mm): Peso (kg):

3335 3668 2492 1915

Vazão: 13 kg/ha a 6000 kg/ha
Vazão c/ Dual Control: 1 kg/ha a

8000 kg/ha
Volume: 6 m³ (6.000 litros)

Disco de distribuição: Disco Ø24”
(Padrão)

Transmissão: Acionamento Hidráulico

Largura de distribuição: Granulados
até 36 m

Acionamento comando hidráulico
mínimo: 120 litros -Circuito dependente

14



DADOS TÉCNICOS

   
     VISTA FRONTAL     VISTA TRASEIRA

        VISTA LATERAL DIREITA             VISTA LATERAL ESQUERDA

       VISTA SUPERIOR          VISTA INFERIOR
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o modelos de distribuidor Zeus 4002:
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o distribuidor  Zeus 4002 sobre um autopropelido
(ilustrativo).
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o modelo de distribuidor Zeus 6002.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o distribuidor  Zeus 6002 sobre um autopropelido
(ilustrativo).

19



PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra a esteira de borracha acoplada a esteira metálica.

Imagem ilustrativa.

A – Esteira de borracha.
B – Esteira metálica.

20
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra a  esteira  de borracha e  o  divisor  de carga para
ladeira e suas devidas regulagens. 

Imagem ilustrativa.

A – Esteira de borracha.

B – Regulagens.

C – Divisor de carga.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra a esteira e os pontos de lubrificação do conjunto
esteira.

Imagem ilustrativa.

A – Esteira de borracha.

B – Pontos de lubrificação 1,2, 3 e 4.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o conjunto esteira completo: 

Imagem ilustrativa.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o mancal tensionador da esteira transportadora, o
qual vem configurado de fábrica e só deve ser alterado quando for necessário com
auxílio técnico.

Imagem ilustrativa.
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PARTES / COMPONENTES

A figura a seguir mostra o tanque auxiliar para lubrificação da esteira, para
óleo SAE 68 ou similar.

Imagem ilustrativa.
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PARTES / COMPONENTES

A figura  abaixo  mostra  a  comporta  do  equipamento  e  sua  escala  de
controle de vazão.

Imagem ilustrativa.

A – Escala de controle da comporta.

26

 A



PARTES / COMPONENTES

A  figura  abaixo  mostra  a  regulagem  da  comporta  e  o  sistema  de
fechamento de seção.

Imagem ilustrativa.

A – Regulagem da comporta.

B – Cilindro hidráulico fechamento de seção.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o abafador do equipamento.

Imagem ilustrativa.

A – Abafador.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o conjunto hidráulico:

Imagem ilustrativa.

A – Cilindro Hidráulico – controle fechamento de seção

B – Caixa contendo o bloco hidráulico

C – Motor dos discos

D – Motor da esteira
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra os detalhes da caixa do bloco do conjunto hidráulico:

Imagem ilustrativa.

A – Bloco hidráulico

B – Caixa contendo o bloco
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o sistema hidráulico no equipamento, o bloco e os
motores da esteira e dos discos.

Imagem ilustrativa.

A – Caixa redutora

B – Caixa do bloco

C – Motor da esteira
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PARTES / COMPONENTES

Pontos de regulagens do perfil  de distribuição.  A figura abaixo mostra a
regulagem do duto direcionador, os dois lados devem ser simétricos na régua de
deslocamento.

Imagem ilustrativa.
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PARTES / COMPONENTES

A figura  abaixo  mostra  a  vista  superior  do  duto  na  posição  externa  da
palheta, quando necessário, este poderá ser deslocado para melhorar o perfil de
certos produtos.

Imagem ilustrativa.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra as palhetas para produtos granulares.

Imagem ilustrativa.

A – Palheta para produto granular
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o conjunto de regulagem longitudinal dos pratos de
distribuição, o qual deve ser ajustado de acordo com o produto a ser aplicado e
faixa de aplicação, para atingir o perfil ideal de distribuição.

Imagem ilustrativa.

A – Escala de regulagem 

B – Ponteiro de regulagem 

C – Suporte movimentação do conjunto distribuição
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo demonstra o chapéu chinês para proteção da esteira, para
produtos granulares.

Imagem ilustrativa.

A – Chapéu chinês.
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PARTES / COMPONENTES

A figura  abaixo  mostra  o  conjunto  de  tela  de  proteção,  apenas  para
granulares, não devendo ser utilizada quando o produto for em pó.

Imagem ilustrativa.

A – Tela de proteção.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra a máquina com o conjunto instalado da plataforma
lateral e do guarda-corpo.

Imagem ilustrativa.

A – Plataforma lateral.

B – Guarda-corpo lateral.
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REGULAGENS 

Controle de vazão pelo método das bandejas:

Quando iniciar a aplicação de qualquer produto (calcário, sementes, insumos,
fertilizantes)  deve  ser  feita  a  regulagem  inicial  e  sua  correção  com  o  uso  das
bandejas.

Considerando que o mercado oferece produtos similares a estes com variação
de densidade, granulometria e outros (peso específico), conforme cada fabricante, e
que tais características podem e devem ser corrigidas, ajustadas antes da aplicação
total propriamente dita.

É importante que o ajuste seja feito já considerando a velocidade desejada
para  a  aplicação,  por  isso  recomendamos  o  método  das  bandejas  do  qual  é
necessário  os  seguintes  equipamentos:  08  bandejas  (0,5mx0,5m),  01  balança,  01
trena e 02 copos (transparentes iguais).

1° passo: Regular a vazão conforme tabela padrão em kg/ha para servir de referência
e avaliar a faixa de cobertura (alcance), ajustar a abertura da comporta de acordo com
a régua indicadora da abertura;

2° passo: Acionar o implemento e deslocar por uma distância de ao menos 50m para
ver a largura da faixa de cobertura (manter a velocidade desejada como ideal durante
a aplicação).

3° passo (conforme esquema): 

- Dispor as bandejas em 02 linhas paralelas com 04 bandejas;

- Cada linha deverá estar disposta no sentido de deslocamento do zeus de forma que
o mesmo possa passar sobre elas, sem que as rodas danifiquem-na;

- As linhas deverão estar afastadas à metade da faixa de cobertura.

4° passo: Acionar o espalhador ao menos 50m antes das bandejas de coleta e passar
sobre a linha de coleta central, retornar a passar sobre a segunda linha de transpasse;

5° passo: 

- Pesar a quantidade coletada nas bandejas da linha de coleta central e colocar num
dos copos, identificar;

- Pesar a quantidade coletada nas bandejas da linha de transpasse e colocar no outro
copo, identificar;

- Ver peso total coletado no teste;

39



REGULAGENS

6° passo (interpretação e conclusão): 

- Colocar os copos nivelados e verificar os níveis do produto, se estiverem nivelados a
faixa de distribuição está perfeita;

-  Se  no  copo  de  transpasse  tiver  menor  quantidade  que  no  copo  do  centro  o
transpasse não e perfeito, havendo a necessidade de reduzir a faixa de aplicação.
Aproximar a linha de bandejas e fazer novo teste;

-  Se  no  copo  de  transpasse  tiver  maior  quantidade  que  no  copo  do  centro,  o
transpasse não e perfeito, havendo necessidade de aumentar a faixa de aplicação.
Afastar a linha de bandejas e fazer novo teste;

- Atingida a faixa perfeita, passar ao próximo passo.

7° passo: Ajustar a vazão para a taxa por hectare a ser distribuído. Faz-se esse ajuste
correlacionando o seguinte: vazão do produto, quantidade a ser aplicado e quantidade
coletada nas bandejas. É importante considerar que a velocidade de aplicação será a
mesma das etapas anteriores, quando há coleta nas bandejas, para o ajuste na faixa
de distribuição.

- Considerando que cada bandeja tem (0,5mx0,5m)= 0,25 m² que é o equivalente a 8
bandejas e 1ha é equivalente a 10.000 m², aplica-se a fórmula:

Peso (kg) = V (kg/ha) x A (m²) / 10.000 m²

P = Peso (peso necessário a ser obtido na coleta das bandejas feito em kg);

V = Vazão (vazão necessária por hectare do qual deve ser aplicado em kg/ha);

A = Área (área das bandejas de coleta feito em m²).

Exemplo: Desejando distribuir 2.000kg por hectare, quanto será necessário na coleta
das bandejas (08 bandejas)?

P = 2.000 (kg/ha) x 2 (m²)/ 10.000 = 0,4kg

Isto significa que é preciso ajustar a vazão da comporta para dar 0,4kg nas 8
bandejas, por isso se a quantidade coletada for maior que 0,4kg deve-se fechar a
comporta e se a quantidade coletada for menor que 0,4kg deve-se abrir a comporta.

OBS.: Na última etapa do 5° passo foi verificado o peso coletado no teste
de adequação da faixa de transpasse. Compare o peso obtido com o 7° passo
que é o peso necessário a ser obtido na coleta das bandejas e ajuste a comporta
reguladora. Em qualquer das situações devemos proceder novo teste até acertar
a vazão desejada.
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ESQUEMA REGULAGENS – CONTROLE DE VAZÃO

A figura abaixo mostra a simulação das faixas de distribuição e a faixa de
transpasse.

Imagem ilustrativa.
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO

A seguir, a tabela mostra a faixa de aplicação em fertilizantes.
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO

A seguir, a tabela mostra a faixa de aplicação em sementes.
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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CATÁLOGO DE PEÇAS – MONTAGEM FINAL

CÓDIGO: 906354

A figura abaixo mostra as dimensões de um Zeus 4002, com fechamento de
seção.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – MONTAGEM FINAL

CÓDIGO: 906354

A figura abaixo mostra uma vista explodida de um Zeus 4002, acompanhado da

lista de componentes. 
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CATÁLOGO DE PEÇAS – MONTAGEM FINAL

CÓDIGO: 906353

A figura abaixo mostra as dimensões de um Zeus 6002, com fechamento de
seção.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – MONTAGEM FINAL

CÓDIGO: 906353

A figura abaixo mostra uma vista explodida de um Zeus 6002  acompanhado da

lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700849

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002 e

Zeus 6002, com fechamento de seção, acompanhado da lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700849

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002 e

Zeus 6002, com fechamento de seção, acompanhado da lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700849

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002 e

Zeus 6002, com fechamento de seção, acompanhado da lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700849

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002 e

Zeus 6002, com fechamento de seção, acompanhado da lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700849

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002 e

Zeus 6002, com fechamento de seção, acompanhado da lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700849

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002 e

Zeus 6002, com fechamento de seção, acompanhado da lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700849

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002 e

Zeus 6002, com fechamento de seção, acompanhado da lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700849

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002 e

Zeus 6002, com fechamento de seção, acompanhado da lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700849

A figura abaixo mostra a lista de componentes do sistema hidráulico de um Zeus

4002 e  Zeus 6002.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CHAPÉU CHINÊS

CÓDIGO: 700131

A figura abaixo a vista explodida do chapéu chinês,  acompanhado da lista de
componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – APOIO DO CHAPÉU CHINÊS

CÓDIGO: 700662

A figura abaixo a vista explodida do apoio do chapéu chinês, acompanhado da
lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – REDUTOR

CÓDIGO: 1645

A figura  abaixo  mostra  o  redutor  do  equipamento  Zeus  4002  e  Zeus  6002

acompanhado da tabela de materiais.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – LUBRIFICADOR DA ESTEIRA

CÓDIGO:  ESQUERDO - 700141  /  DIREITO - 700140 

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto lubrificador da esteira,
lado esquerdo e direito, junto com a lista de componentes.

LADO ESQUERDO - 700141          LADO DIREITO - 700140
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO

CÓDIGO: 700770

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto de distribuição e a lista
de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO

CÓDIGO: 700770

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto de distribuição e a lista
de componentes.

68



CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DISCOS

CÓDIGO: 700620

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto disco lado esquerdo e a lista
de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DISCOS

CÓDIGO: 700621

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto disco lado direito e a lista de

componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DEFLETOR

CÓDIGO: 700846

A figura  abaixo  mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  defletor  e  a  lista  de

componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DEFLETOR

CÓDIGO: 700846

A figura  abaixo  mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  defletor  e  a  lista  de

componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 700845
 

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto da caixa do Zeus 4002 e a
lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 700845

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto da caixa de carga do
Zeus 4002.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 700912
 

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto da caixa do Zeus 6002 e a
lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 700912
 

A figura abaixo mostra a lista  de componentes do conjunto da caixa do Zeus
6002.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA DE CARGA

CÓDIGO: 700842
 

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto da caixa de carga do Zeus
4002 e a lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA DE CARGA

CÓDIGO: 700842
 

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto da caixa de carga do

Zeus 4002.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA DE CARGA

CÓDIGO: 700911
 

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto da caixa de carga do Zeus

6002 e a lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA DE CARGA

CÓDIGO: 700911
 

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto da caixa de carga do
Zeus 6002.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – GRADE

CÓDIGO: 700844

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto grade do Zeus 4002.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – GRADE

CÓDIGO: 700844

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto grade do Zeus 4002.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – GRADE

CÓDIGO: 701002

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto grade do Zeus 6002.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – GRADE

CÓDIGO: 701002

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto grade do Zeus 6002.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – PLATAFORMA

CÓDIGO: 700747

A figura  abaixo  mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  plataforma
lateral.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – PLATAFORMA

CÓDIGO: 700747

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto plataforma
lateral.
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ADESIVOS / IDENTIFICAÇÃO

A figura abaixo mostra os adesivos padrões que são aplicados no Zeus.
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ADESIVOS / IDENTIFICAÇÃO

A figura abaixo mostra os adesivos padrões que são aplicados no Zeus.
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ANOTAÇÕES

Carmetal Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários Eireli

BR 386 KM 177 – Lote 1A – Distrito Industrial – Carazinho / RS

CEP: 99.500-000 / Caixa postal 1567

Fone: 55 - 54 3329-8500 / 54 3329-8509

E-mail: carmetal@carmetal.com.br

Site: www.carmetal.com.br               Revisão 1.0 / 2022
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MANUAL DO PROPRIETÁRIO
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IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO: FONE:

ENDEREÇO: ESTADO:

CIDADE: CEP:

PRODUTO: Nº SÉRIE:

VEÍCULO / MODELO: PLACA:

Nº CHASSI: Nº NOTA FISCAL:

DATA DE FABRICAÇÃO: VALIDADE CERTIFICADO:

LOCAL E DATA DE ENTREGA DO PRODUTO:                        /            /

O  presente  certificado  devera  ser
apresentado  a  cada  revindicação  de
garantia devidamente acompanhado da
nota fiscal de compra do equipamento.

CONCESSIONÁRIA (Carimbo e Assinatura) 

1ª  VIA 
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IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO: FONE:

ENDEREÇO: ESTADO:

CIDADE: CEP:

PRODUTO: Nº SÉRIE:

VEÍCULO / MODELO: PLACA:

Nº CHASSI: Nº NOTA FISCAL:

DATA DE FABRICAÇÃO: VALIDADE CERTIFICADO:

LOCAL E DATA DE ENTREGA DO PRODUTO:                        /            /

O  presente  certificado  devera  ser
apresentado  a  cada  revindicação  de
garantia devidamente acompanhado da
nota fiscal de compra do equipamento.

CONCESSIONÁRIA (Carimbo e Assinatura) 

2ª  VIA 
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_
__

__
_

_
__

__
__

_
_

_
_

_

C
A

R
M

E
TA

L

(C
a

ri
m

bo
 e

 a
ss

in
a

tu
ra

)

Revisão dentro do período de 6 (seis) meses após entrega. 
Distribuidor de Sementes e fertilizantes Zeus 4002 / 6002.
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 PROPRIETÁRIO:

 Nº NOTA FISCAL: Nº DE SÉRIE:
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Descrição do Serviço Realizado

 REVISÃO (     ) ATUALIZAÇÃO (     )

 OUTROS (     )

DESCRIÇÃO:

DECLARO QUE O IMPLEMENTO DESCRITO ACIMA, TEVE O PROCEDIMENTO DE
REVISÃO REALIZADO CONFORME AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MANUAL.

________________________ ________________________

CARMETAL (carimbo e assinatura) CLIENTE
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CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantimos este produto por um período de 6 meses, a contar da data de
entrega  ao  CLIENTE,  mediante  apresentação  da  Nota  Fiscal  de  compra  e  do
Certificado de Garantia.

A garantia cobre exclusivamente defeitos de material, fabricação e mão de
obra,  sendo  que  estes reparos devem ser  efetuados  na  fábrica ou  em nossos
autorizados. Frete e outras despesas não à abrange.

A garantia  torna-se  nula  quando  for  constatado  que  o  defeito  ou  dano
resultou do uso inadequado do equipamento, da inobservância das instalações ou
da inexperiência do operador.

Fica excluído da garantia, o produto que sofreu reparos ou modificações
em oficinas que não pertencem à nossa rede de revendedores.

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

Fica  também  excluído  da  garantia,  o  produto  que  sofreu  descuido  de
qualquer tipo, em extremo tal, que tenha afetado a sua segurança, conforme juízo
da empresa, cuja decisão em casos como estes é definitiva.

Os  defeitos  de  fabricação  e/ou  de  material,  objeto  desta  garantia,  não
constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e
venda ou para indenização de qualquer natureza.
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SOLICITAÇÃO DE GARANTIA

Para  não  prejudicar  o  funcionamento  do  equipamento,  utilize  somente
peças originais Carmetal que são devidamente projetadas para não comprometer o
alto desempenho do implemento, além de preservar o direito de garantia.

A solicitação de garantia deverá seguir os seguintes passos:

- A peça deverá ser enviada até a Carmetal para que seja feita a análise do
problema.

- Quando for solicitado a Carmetal para enviar a peça nova em caráter de
urgência,  antes  da  chegada  da  peça  com  problema,  não  podendo  esperar  a
análise de garantia, a peça será faturada com VENCIMENTO PARA 56 DIAS com
instrução de protesto da duplicata.

- A peça deverá ser enviada para garantia em um período máximo de 10
DIAS a contar do envio da mercadoria, para possibilitar tempo hábil para análise
do problema.

- Sendo concedida a garantia, o cliente deverá emitir uma nota fiscal  de
devolução de venda, após recebimento dessa será feita a baixa das duplicatas
mercantis antes do vencimento.

-  Caso  não seja  concedida a  garantia  considerar-se a  perfectibilizada a
venda, o cliente terá que fazer a quitação das duplicatas mercantis.

-  O não encaminhamento da peça para a Carmetal  dentro  do prazo de
análise, acarretará a automática cobrança bancária das duplicatas.
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NORMAS DE GARANTIA

A CARMETAL não se responsabiliza pelos itens abaixo descritos, dos quais
não fazem parte da garantia:

Despesas de deslocamento, como reboques ou socorro, fretes e seguros,
pertences e acessórios do veículo ou danos que o veículo, ou de terceiros, possa
vir a sofrer.

Manutenção  normal  como:  reaperto,  limpeza,  lavagem,  lubrificações,
alinhamento e geometria.

Lubrificantes hidráulicos, graxas, retentores, tintas, filtros de óleo, tambores
de freio, lonas de freio e diversos componentes de limpeza.

Defeitos com possíveis acidentes, uso incorreto do implemento, serviços de
reformas e modificações que tenham sido realizadas no implemento, por terceiros,
sem autorização do fabricante.

Defeitos originados no uso de transporte de cargas que não condizem com
o projeto original do implemento.

Defeitos causados por sobrecarga e mau uso do equipamento.
Defeitos  providos  de  alterações  ou  adaptações  de  componentes  que

possam alterar a estrutura original do implemento sem a devida autorização do
fabricante.

Pneus e sistema elétrico.
Danos, deformações e agressões causados à pintura do implemento, seja

pela  ação  do  tempo,  aplicação  de  produtos  químicos  ou  produtos  não
recomendados pelo fabricante.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A CARMETAL reserva-se o direito de mudar sua linha de fabricação e/ou
produção,  bem  como  aperfeiçoar  ou  alterar  as  características  de  seus
implementos,  sem  a  obrigação  de  alterar  os  produtos  anteriormente
comercializados.

As  peças  originais  substituídas  no  implemento  durante  o  período  de
garantia, na CARMETAL , terá sua garantia renovada por  90 dias, contados da
data de sua instalação no implemento.

As peças originais adquiridas na CARMETAL terão garantia de 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua aquisição contra defeitos de fabricação.

É indispensável a apresentação do certificado de garantia quando houver
solicitações  de  garantia,  mantendo  uma  cópia  da  nota  fiscal  acompanhada  da
documentação do implemento. Na falta de apresentação destes, a garantia torna-
se nula, ou seja, não será concedida.

Sem prejuízo das demais restrições constantes deste manual de garantia, a
mesma  não  será  efetivada  caso  o  número  de  série  do  produto  tenha  sido
removido, rasurado ou adulterado, caso tenha sido constatado danos provocados
por  casos  fortuitos  ou  força  maior  como  fenômenos  da  natureza:  enchente,
maresia, raio entre outros.

Utilizar somente peças e componentes originais CARMETAL, nas reposições
e manutenções.

Lembramos que o início da garantia ocorrerá na entrega do implemento ao
cliente, formalizado através da emissão e assinatura do certificado de garantia.

Dúvidas, ou no caso acontecer irregularidades no produto, favor entrar em
contato conosco, é de grande importância manter uma boa relação entre você e a
CARMETAL. A finalidade deste manual é garantir o máximo de informação onde
possa auxiliá-lo na operação e preservação do seu equipamento.
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APRESENTAÇÃO

Prezado  cliente  você  acaba  de  adquirir  um  produto  que  possui  como
grande  diferencial,  atender  a  todas  as  suas  necessidades  no  que  se  refere  a
aplicação de produtos agrícolas tanto granulares como a pó com a máxima eficácia
e precisão.

Este manual vem facilitar seu entendimento e auxiliar no uso correto e na
manutenção  do  mesmo,  para  atingir  todos  os  objetivos  de  produtividade  e
durabilidade do equipamento adquirido.

Neste  manual  também  está  composto  o  catálogo  de  peças  com  seus
devidos códigos e referências as quais lhes auxiliarão na reposição de peças de
seu equipamento.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA

-  Antes  de  movimentar  o  equipamento,  certifique-se  de  não  haver

obstáculos no caminho, mantenha todos os cuidados de praxe para veículos de

arrasto.

-  Certifique-se  de  que  não  tenha  pessoas  próximas  as  laterais  do

equipamento quando estiver em operação, evitando jogar partículas nas mesmas.

-  Fazer  a  verificação  se  trator  a  ser  acoplado  atende  as  condições  de

seguranças.

- Ao acoplar o equipamento ao trator verifique se as travas de segurança

dos pinos estão totalmente presas.

- Respeite as normas de dirigibilidade quando do equipamento acoplado ao

trator tanto vazio quanto carregado.

- Respeite os adesivos de segurança do equipamento.

-  Jamais se aproxime ou  toque  as peças  moveis  quando estiverem em

funcionamento.

- Mantenha distância do cardã do equipamento quando este estiver ligado.

- Caso tenha que regular as partes móveis do equipamento, certifique-se de

que a tomada de força esteja desativada.

- Evite ficar atrás do equipamento quando este estiver em funcionamento.

- Jamais suba no equipamento quando em operação.

- Realize após a primeira carga os devidos reapertos indicados.
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MANUTENÇÃO

Para garantir maior vida útil  de seu equipamento deve-se tomar algumas
atitudes preventivas:

Fazer o reaperto periodicamente dos parafusos e afins.

Manter o equipamento engraxado diariamente nos pontos indicados.

Lavar somente com produto neutro, jamais usar produtos com base ácida
ou alcalina.

Fazer retoques na pintura caso ocorra algum dano, para evitar problemas
de corrosão.

Quando encerrar o uso fazer a higienização do equipamento e banhar as
peças metálicas com óleo.

Mantenha  a  esteira  diariamente  lubrificada  e  após  os  banhos  refaça  a
lubrificação em caso de paradas longas.,

Evite  remover  os  excessos  de  graxa  nas  lubrificações  estes  auxiliam a
proteção.

Evite que seja misturada a carga objeto (s) que possam causar danos á
esteira de borracha (pontas de metal, pedras ou qualquer outro material).
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DADOS TÉCNICOS 

MODELO: ZEUS 4002 – MONTANA 2627 “PARRUDINHA”

Largura máx. (mm): Comprimento total (mm): Altura (mm): Peso (kg):

2500 3554 2262 1677

Vazão: 13 kg/ha a 6000 kg/ha Volume: 4 m³ (4.000 litros)

Disco de distribuição: Disco Ø24”
(Padrão)

Transmissão: Acionamento Hidráulico

Largura de distribuição: Granulados
até 36 m

Acionamento comando hidráulico
mínimo: 120 litros -Circuito dependente

MODELO: ZEUS 6002 – MONTANA 3027 “PARRUDA”

Largura máx. (mm): Comprimento total (mm): Altura (mm): Peso (kg):

2500 4294 2255 1830

Vazão: 13 kg/ha a 6000 kg/ha
Vazão c/ Dual Control: 1 kg/ha a

8000 kg/ha
Volume: 6 m³ (6.000 litros)

Disco de distribuição: Disco Ø24”
(Padrão)

Transmissão: Acionamento Hidráulico

Largura de distribuição: Granulados
até 36 m

Acionamento comando hidráulico
mínimo: 120 litros -Circuito dependente
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DADOS TÉCNICOS

   
     VISTA FRONTAL            VISTA TRASEIRA

        VISTA LATERAL DIREITA             VISTA LATERAL ESQUERDA

     VISTA SUPERIOR             VISTA INFERIOR
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o modelos de distribuidor Zeus 4002, implementado
no Montana 2627 “Parrudinha”:
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PARTES / COMPONENTES

A figura  abaixo  mostra  o  distribuidor  Zeus  4002  sobre  o  autopropelido
(ilustrativo).
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PARTES / COMPONENTES

 A figura abaixo mostra o modelo de distribuidor Zeus 6002, implementado
no Montana 3027 “Parruda”.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra  o distribuidor Zeus 6002 sobre um autopropelido
(ilustrativo).
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra a esteira de borracha acoplada a esteira metálica.

Imagem ilustrativa.

A – Esteira de borracha.
B – Esteira metálica.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra a  esteira  de borracha  e  o divisor  de carga para
ladeira e suas devidas regulagens. 

Imagem ilustrativa.

A – Esteira de borracha.

B – Regulagens.

C – Divisor de carga.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra a esteira e os pontos de lubrificação do conjunto
esteira.

Imagem ilustrativa.

A – Esteira de borracha.

B – Pontos de lubrificação 1,2, 3 e 4.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o conjunto esteira completo: 

Imagem ilustrativa.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o mancal tensionador da esteira transportadora, o
qual vem configurado de fábrica e só deve ser alterado quando for necessário com
auxílio técnico.

Imagem ilustrativa.
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PARTES / COMPONENTES

A figura a seguir mostra o tanque auxiliar para lubrificação da esteira e o
registro de esfera para controle do óleo. Utilizar somente óleo SAE 68 ou similar. 

Imagem ilustrativa.

A – Tanque auxiliar para lubrificação da esteira.

B – Registro de esfera.

C – Acesso para recargas do tanque.
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PARTES / COMPONENTES

A figura  abaixo  mostra  a  comporta  do  equipamento  e  sua  escala  de
controle de vazão.

Imagem ilustrativa.

A – Escala de controle da comporta.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra a regulagem da comporta e o sistema de fechamento de
seção.

Imagem ilustrativa.

A – Regulagem da comporta.

B – Cilindro hidráulico fechamento de seção.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o abafador do equipamento.

Imagem ilustrativa.

A – Abafador.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o conjunto hidráulico isolado:

Imagem ilustrativa.

A – Cilindro Hidráulico – controle fechamento de seção

B – Caixa contendo o bloco hidráulico

C – Motor dos discos

D – Motor da esteira

E – Trocador de Calor
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o bloco utilizado no conjunto hidráulico:

Imagem ilustrativa.

A – Bloco hidráulico

B – Caixa contendo o bloco
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PARTES / COMPONENTES

A figura  abaixo  mostra  o  sistema  hidráulico  no  equipamento,  a  caixa
redutora, do bloco e motor da esteira.
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PARTES / COMPONENTES

Pontos de regulagens do perfil  de distribuição.  A figura abaixo mostra a
regulagem do duto direcionador, os dois lados devem ser simétricos na régua de
deslocamento.

Imagem ilustrativa.
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PARTES / COMPONENTES

A figura  abaixo  mostra  a  vista  superior  do  duto  na  posição  externa  da
palheta, quando necessário, este poderá ser deslocado para melhorar o perfil de
certos produtos.

Imagem ilustrativa.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra as palhetas para produtos granulares.

Imagem ilustrativa.

A – Palheta para produto granular
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o conjunto de regulagem longitudinal dos pratos de
distribuição, o qual deve ser ajustado de acordo com o produto a ser aplicado e
faixa de aplicação, para atingir o perfil ideal de distribuição.

Imagem ilustrativa.

A – Escala de regulagem 

B – Ponteiro de regulagem 

C – Suporte movimentação do conjunto distribuição
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PARTES / COMPONENTES

A  figura  abaixo  demonstra  o  chapéu  chinês  do  modelo  Zeus  4002
“parrudinha” utilizado para proteção da esteira, para produtos granulares.

Imagem ilustrativa.

A – Chapéu chinês.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo demonstra o chapéu chinês do modelo Zeus 6002 “parruda”
utilizado para proteção da esteira, para produtos granulares.

Imagem ilustrativa.

A – Chapéu chinês.
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PARTES / COMPONENTES

A figura abaixo mostra o sistema de fixação com amortecimento por  mola  do
chapéu chinês.

Imagem ilustrativa.

A – Chapéu chinês.

B – Fixador articulado por mola do chapéu chinês.
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PARTES / COMPONENTES

A figura  abaixo  mostra  o  conjunto  de  tela  de  proteção,  apenas  para
granulares, não devendo ser utilizada quando o produto for em pó.

Imagem ilustrativa.

A – Tela de proteção.
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REGULAGENS 

Controle de vazão pelo método das bandejas:

Quando iniciar a aplicação de qualquer produto (calcário, sementes, insumos,
fertilizantes)  deve  ser  feita  a  regulagem  inicial  e  sua  correção  com  o  uso  das
bandejas.

Considerando que o mercado oferece produtos similares a estes com variação
de densidade, granulometria e outros (peso específico), conforme cada fabricante, e
que tais características podem e devem ser corrigidas, ajustadas antes da aplicação
total propriamente dita.

É importante que o ajuste seja feito já considerando a velocidade desejada
para  a  aplicação,  por  isso  recomendamos  o  método  das  bandejas  do  qual  é
necessário  os  seguintes  equipamentos:  08  bandejas  (0,5mx0,5m),  01  balança,  01
trena e 02 copos (transparentes iguais).

1° passo: Regular a vazão conforme tabela padrão em kg/ha para servir de referência
e avaliar a faixa de cobertura (alcance), ajustar a abertura da comporta de acordo com
a régua indicadora da abertura;

2° passo: Acionar o implemento e deslocar por uma distância de ao menos 50m para
ver a largura da faixa de cobertura (manter a velocidade desejada como ideal durante
a aplicação).

3° passo (conforme esquema): 

- Dispor as bandejas em 02 linhas paralelas com 04 bandejas;

- Cada linha deverá estar disposta no sentido de deslocamento do zeus de forma que
o mesmo possa passar sobre elas, sem que as rodas danifiquem-na;

- As linhas deverão estar afastadas à metade da faixa de cobertura.

4° passo: Acionar o espalhador ao menos 50m antes das bandejas de coleta e passar
sobre a linha de coleta central, retornar a passar sobre a segunda linha de transpasse;

5° passo: 

- Pesar a quantidade coletada nas bandejas da linha de coleta central e colocar num
dos copos, identificar;

- Pesar a quantidade coletada nas bandejas da linha de transpasse e colocar no outro
copo, identificar;

- Ver peso total coletado no teste;
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REGULAGENS

6° passo (interpretação e conclusão): 

- Colocar os copos nivelados e verificar os níveis do produto, se estiverem nivelados a
faixa de distribuição está perfeita;

-  Se  no  copo  de  transpasse  tiver  menor  quantidade  que  no  copo  do  centro  o
transpasse não e perfeito, havendo a necessidade de reduzir a faixa de aplicação.
Aproximar a linha de bandejas e fazer novo teste;

-  Se  no  copo  de  transpasse  tiver  maior  quantidade  que  no  copo  do  centro,  o
transpasse não e perfeito, havendo necessidade de aumentar a faixa de aplicação.
Afastar a linha de bandejas e fazer novo teste;

- Atingida a faixa perfeita, passar ao próximo passo.

7° passo: Ajustar a vazão para a taxa por hectare a ser distribuído. Faz-se esse ajuste
correlacionando o seguinte: vazão do produto, quantidade a ser aplicado e quantidade
coletada nas bandejas. É importante considerar que a velocidade de aplicação será a
mesma das etapas anteriores, quando há coleta nas bandejas, para o ajuste na faixa
de distribuição.

- Considerando que cada bandeja tem (0,5mx0,5m)= 0,25 m² que é o equivalente a 8
bandejas e 1ha é equivalente a 10.000 m², aplica-se a fórmula:

Peso (kg) = V (kg/ha) x A (m²) / 10.000 m²

P = Peso (peso necessário a ser obtido na coleta das bandejas feito em kg);

V = Vazão (vazão necessária por hectare do qual deve ser aplicado em kg/ha);

A = Área (área das bandejas de coleta feito em m²).

Exemplo: Desejando distribuir 2.000kg por hectare, quanto será necessário na coleta
das bandejas (08 bandejas)?

P = 2.000 (kg/ha) x 2 (m²)/ 10.000 = 0,4kg

Isto significa que é preciso ajustar a vazão da comporta para dar 0,4kg nas 8
bandejas, por isso se a quantidade coletada for maior que 0,4kg deve-se fechar a
comporta e se a quantidade coletada for menor que 0,4kg deve-se abrir a comporta.

OBS.: Na última etapa do 5° passo foi verificado o peso coletado no teste
de adequação da faixa de transpasse. Compare o peso obtido com o 7° passo
que é o peso necessário a ser obtido na coleta das bandejas e ajuste a comporta
reguladora. Em qualquer das situações devemos proceder novo teste até acertar
a vazão desejada.
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ESQUEMA REGULAGENS – CONTROLE DE VAZÃO

A figura abaixo mostra a simulação das faixas de distribuição e a faixa de
transpasse.

Imagem ilustrativa.
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO

A seguir, a tabela mostra a faixa de aplicação em fertilizantes.
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO

A seguir, a tabela mostra a faixa de aplicação em sementes.
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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TABELA DE DISTRIBUIÇÃO
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CATÁLOGO DE PEÇAS – MONTAGEM FINAL

CÓDIGO: 906351

A figura abaixo mostra as dimensões de um Zeus 4002, com fechamento de
seção, implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – MONTAGEM FINAL

CÓDIGO: 906351

A figura abaixo mostra uma vista explodida de um Zeus 4002, implementado no

Montana 2627 “PARRUDINHA”, acompanhado da lista de componentes. 
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CATÁLOGO DE PEÇAS – MONTAGEM FINAL

CÓDIGO: 906421

A figura abaixo mostra as dimensões de um Zeus 6002, com fechamento de
seção, implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – MONTAGEM FINAL

CÓDIGO: 906421

A figura abaixo mostra uma vista explodida de um Zeus 6002, implementado no

Montana 3027 “PARRUDA”, acompanhado da lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700833

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002

implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”, com fechamento de seção.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700833

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002

implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”, com fechamento de seção.

145



CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700833

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002

implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”, com fechamento de seção.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700833

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 4002

implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”, com fechamento de seção.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 700833

A figura abaixo mostra a tabela de materiais do sistema hidráulico de um Zeus

4002 implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”, com fechamento de seção.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 701463

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 6002

implementado no Montana 3027 “PARRUDA”, com fechamento de seção.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 701463

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 6002

implementado no Montana 3027 “PARRUDA”, com fechamento de seção.

150



CATÁLGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 701463

A figura abaixo mostra vistas explodidas do sistema hidráulico de um Zeus 6002

implementado no Montana 3027 “PARRUDA”, com fechamento de seção.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – SISTEMA HIDRÁULICO

CÓDIGO: 701463

A figura abaixo mostra a tabela de materiais do sistema hidráulico de um Zeus

6002 implementado no Montana 3027 “PARRUDA”, com fechamento de seção.

152



CATÁLOGO DE PEÇAS – CHAPÉU CHINÊS

CÓDIGO: 700659

A figura abaixo a vista explodida do chapéu chinês,  acompanhado da lista de
componentes. Utilizado no Zeus 4002 implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CHAPÉU CHINÊS

CÓDIGO: 701080

A figura abaixo a vista explodida do chapéu chinês,  acompanhado da lista  de
componentes. Utilizado no Zeus 6002 implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – APOIO DO CHAPÉU CHINÊS

CÓDIGO: 700662

A figura abaixo a vista explodida do apoio do chapéu chinês, acompanhado da
lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – REDUTOR

CÓDIGO: 1645

A figura  abaixo  mostra  o  redutor  do  equipamento  Zeus  4002  e  Zeus  6002

acompanhado da tabela de materiais.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – LUBRIFICADOR DA ESTEIRA

CÓDIGO:  ESQUERDO - 700141  /  DIREITO - 700140 

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto lubrificador da esteira,
lado esquerdo e direito, junto com a lista de componentes.

LADO ESQUERDO - 700141          LADO DIREITO - 700140
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO

CÓDIGO: 700770

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto de distribuição e a lista
de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO

CÓDIGO: 700770

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto de distribuição e a lista
de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DISCOS

CÓDIGO: 700620

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto disco granular lado esquerdo
e a lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DISCOS

CÓDIGO: 700621

A figura abaixo mostra a vista explodida do conjunto disco granular lado direito e a

lista de componentes.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DEFLETOR

CÓDIGO: 700712

A figura  abaixo  mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  defletor  e  a  lista  de

componentes, do Zeus 4002 implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.

162



CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DEFLETOR

CÓDIGO: 700712

A figura abaixo mostra a lista de componentes do  Zeus 4002 implementado no

Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DEFLETOR

CÓDIGO: 700846

A figura  abaixo  mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  defletor  e  a  lista  de
componentes, do Zeus 6002 implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO DEFLETOR

CÓDIGO: 700846

A figura abaixo mostra a lista de componentes do  Zeus 4002 implementado no

Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 700832
 

A figura  abaixo mostra  a  vista  explodida  do conjunto  da  caixa  do Zeus 4002
implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 700832

A figura abaixo mostra  a  vista  explodida  do conjunto  da  caixa  do Zeus  4002
implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 700832

A figura abaixo mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  da caixa  do Zeus  4002

implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 700832

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto da caixa de carga do
Zeus 4002 implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 701543
 

A figura abaixo mostra  a  vista  explodida  do conjunto  da  caixa  do Zeus  6002
implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 701543
 

A figura abaixo mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  da caixa  do Zeus  6002
implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 701543
 

A figura  abaixo mostra  a  vista  explodida  do conjunto  da  caixa  do Zeus 6002
implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 701543

A figura abaixo mostra  a  vista  explodida  do conjunto  da  caixa  do Zeus  6002
implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA

CÓDIGO: 701543

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto da caixa de carga do
Zeus 6002 implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA DE CARGA

CÓDIGO: 700707
 

A figura  abaixo  mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  da  caixa  de  carga  do
equipamento Zeus 4002 implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA DE CARGA

CÓDIGO: 700707
 

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto da caixa de carga do

equipamento Zeus 4002 implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA DE CARGA

CÓDIGO: 701704
 

A figura  abaixo  mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  da  caixa  de  carga  do

equipamento Zeus 6002 implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – CONJUNTO CAIXA DE CARGA

CÓDIGO: 701704
 

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto da caixa de carga do
Zeus 6002 implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – GRADE

CÓDIGO: 700709

A figura  abaixo  mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  grade  do  Zeus  4002

implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – GRADE

CÓDIGO: 700709

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto grade do Zeus 4002

implementado no Montana 2627 “PARRUDINHA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – GRADE

CÓDIGO: 701079

A figura  abaixo  mostra  a  vista  explodida  do  conjunto  grade  do  Zeus  6002

implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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CATÁLOGO DE PEÇAS – GRADE

CÓDIGO: 701079

A figura abaixo mostra a lista de componentes do conjunto grade do Zeus 6002

implementado no Montana 3027 “PARRUDA”.
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ADESIVOS / IDENTIFICAÇÃO
CÓDIGO ZEUS 4002 “PARRUDINHA”: 700834

CÓDIGO ZEUS 6002 “PARRUDA”: 701587

A figura abaixo mostra os adesivos padrões que são aplicados no Zeus.
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ADESIVOS / IDENTIFICAÇÃO

A figura abaixo mostra os adesivos padrões que são aplicados no Zeus.
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ANOTAÇÕES

Carmetal Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários Eireli

BR 386 KM 177 – Lote 1A – Distrito Industrial – Carazinho / RS

CEP: 99.500-000 / Caixa postal 1567

Fone: 55 - 54 3329-8500 / 54 3329-8509

E-mail: carmetal@carmetal.com.br

Site: www.carmetal.com.br               Revisão 1.0 / 2022
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