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Lista de Instalação Rápida
Procedimentos de instalação

Retire a unidade da caixa.
Conecte os cabos da bateria.
Instale as Alavancas de Controle de Velocidade.
Instale o Assento.
Montagem dos pinos retentores da Barra de Rolagem.
Instale a barra de rolagem na unidade.
Instale os Adesivos de Segurança na Barra de Rolagem (apenas para modelos Export)
Verifique o nível do óleo do motor.
Verificar/Preencher o nível de óleo da transmissão.
Verifique a pressão dos pneus.
Verifique o torque dos parafusos da lâmina do cortador.
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Verifique e nivele a plataforma do cortador.

n

Verifique a sincronia da haste de elevação da plataforma.

Verifique a correia de direção da plataforma do cortador.
Lubrifique todos os pontos com graxa e óleo.
Verifique/Abasteça com combustível.
Ligue o motor

REALIZE AS VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se há alguma PEÇA SOLTA.

Verifique todos os CONTROLES OPERACIONAIS.

Execute VERIFICAÇÃO O SISTEMA DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA.
Registre o Produto

Para registrar o produto: entre com seu cadastro em www.thepowerportal.com, selecione a marca apropriada,
clique em “My Resources”, então selecione o ícone “Product Registration and Rebate” e depois a guia “New
Product Registration / Rebate”. Preencha e envie o formulário online de registro do produto.
FERRIS e SIMPLICITY são marcas registradas da Briggs &
Stratton Corporation.
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Procedimentos de Instalação

Os itens nesta seção fornecem informações necessárias para
a montagem, teste e preparação completa da unidade, com a
qual essas instruções foram incluídas, para a entrega a seus
clientes.
A Lista de instalação rápida é fornecida na página 2
deste livreto para lhe ajudar a identificar e verificar quais
itens foram realizados.

Desembalar
1. Localize a alavanca de liberação da transmissão no
topo da transmissão da unidade. Há uma alavanca de
liberação da transmissão em cada transmissão.
2. Gire as alavancas de liberação da transmissão para a
posição de “contorno” (A, Figura 1). As alavancas de
liberação de transmissão entrarão em contato com os
corpos das transmissões. As alavancas de liberação
da transmissão serão orientadas de forma que fiquem
perpendiculares aos eixos das transmissões.

liberação da transmissão na posição “fechada” (B). As
alavancas de liberação de transmissão entrarão em
contato com os corpos das transmissões. As alavancas
de liberação da transmissão serão orientadas de forma
que fiquem paralelas aos eixos das transmissões.

Como operar a trava do assento

Alguns modelos são equipados com uma trava do assento
que fixa a posição da placa do assento. A trava do assento
está localizada no canto traseiro esquerdo da placa do
assento.
1. Para levantar a placa do assento, libere a trava do
assento movendo-a (A; Figura 2) em direção à parte
frontal da unidade e, em seguida, solte a placa do
assento.
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2. A trava do assento é tensionada por mola. Quando a
placa do assento for abaixada novamente, a trava do
assento travará a placa na posição.

3. Empurre a alavanca do freio de estacionamento para
soltá-lo.
4. Certifique-se de que não há pregos ou objetos afiados no
palete que possam furar os pneus do cortador de curva
de raio zero. Mova o cortador de curva de raio zero para
frente na parte de fora do palete.
5. Depois de mover o cortador de curva de raio zero, acione
novamente as transmissões virando as alavancas de
3

Conecte os cabos da bateria

4

ADVERTÊNCIA
O ácido da bateria causa queimaduras graves. Utilize
equipamento de proteção ao manipular a bateria.
Chamas abertas e faíscas podem fazer a bateria
explodir.
REGRAS DE SEGURANÇA DA BATERIA:
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2. Instale as alavancas de controle de velocidade (A e B)
na base da alavanca de controle usando as ferragens
(E) fornecidas na caixa. Antes de apertar os parafusos,
alinhe as alças uma com a outra.
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1. Ligue o cabo positivo vermelho da bateria (A, Figura 3)
ao polo positivo da bateria.

1. Remova as alavancas de controle de velocidade e as
ferragens de montagem da caixa do guiador.

n

• O ácido da bateria causa queimaduras graves. Evite
contato com a pele.
• Use óculos de proteção ao manusear a bateria.
• Para evitar uma explosão, mantenha chamas e faíscas
longe da bateria, especialmente enquanto ela estiver
carregando.
• Ao instalar os cabos da bateria, conecte o cabo
positivo (+) primeiro e o cabo negativo (-) por último.
Se não for feito nesta ordem, o terminal positivo
poderá sofrer curto da estrutura ao encostar em uma
ferramenta.

Instale o Assento

Este procedimento só é necessário se o assento não for
instalado de fábrica em sua unidade.
Alguns modelos estão equipados com dois conjuntos de
orifícios na placa do assento onde ele pode ser instalado.
Use o conjunto frontal de orifícios para posicionar o operador
mais próximo da frente da máquina, e o conjunto traseiro
de orifícios para posicionar o operador na parte traseira
da máquina. Determinar quais orifícios devem ser usados
baseia-se na posição operacional preferida do operador.
Para modelos equipados com um tanque de óleo remoto:
o assento deve ser instalado no conjunto frontal de orifícios.
1. Desembale o assento.

2. Conecte o cabo preto negativo da bateria (B) ao polo
negativo da bateria.

2. Instale o assento (A, Figura 5) na placa de montagem do
assento (B) e prenda-o com as porcas de flange nylock
5/16 (C).

Instale as alavancas de controle de
velocidade

Este procedimento é necessário apenas se as alavancas de
controle de velocidade não vierem instaladas de fábrica em
sua unidade.
Há uma alavanca de controle no lado ESQUERDO (A, figura
4) e no lado DIREITO (B). Quando montada na base (C),
a base da alavanca (D) deve estar apontando na direção
traseira da máquina, conforme mostrado na figura 4.
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do pino retentor (E) e através do orifício na alça superior
mais próximo da traseira da máquina, do tubo vertical e,
em seguida, coloque levemente a porca de travamento
lateral de 1/2” (F).
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3. Conecte o chicote elétrico (D) ao interruptor do assento
(E) localizado na parte inferior do assento.
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Monte os pinos retentores da barra de
rolagem

1. Desembale a barra de rolagem e a ferragem da caixa.

2. Trave a extremidade (A, figura 6) da corda (B) através da
alça do pino retentor (C) e encaixe.

2. Dobre a barra de rolagem na posição abaixada (A, Figura
8) e trave no lugar usando os pinos retentores e grampos
(B).
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3. Instale o tirante da correia de segurança (D) nela.
4. Instale o grampo (E) na ponta de alça (F) da corda,
conforme mostrado na figura 6.

Instale a barra de rolagem na unidade

O conjunto da barra de rolagem está instalado nos bolsos
da barra de rolagem que são parte da estrutura principal da
unidade e está localizado atrás do assento e em frente ao
motor nos dois lados da unidade.
1. Monte a alça superior (A, Figura 7) no tubo vertical
esquerdo (B) e no tubo vertical direito (C) colocando
levemente o parafuso de 1/2” (D), através do conjunto

3. Certifique-se de que nenhuma mangueira de
combustível, cabos ou peças do chicote elétrico estejam
no caminho dos bolsos da barra de rolagem.
4. Desde a parte inferior do tubo vertical da barra de
rolagem, a medida é 8” (G, Figura 7) e marque a
distância com a ferramenta de marcação ou um pedaço
de fita. Repita a operação na outra ponta do tubo.
5. Instale a barra de rolagem em seus próprios bolsos.
A barra de rolagem é instalada de tal forma que os
5

decalques de segurança fiquem posicionados do lado
esquerdo da máquina (conforme determinado a partir da
posição do operador), virados para a frente da máquina.
Quando a marcação feita por você estiver nivelada com a
parte superior do bolso da barra de rolagem, os orifícios
estarão prestes a ser alinhados. Se necessário, utilize
uma marreta e um mandril para auxiliá-lo no alinhamento
dos orifícios na barra de rolagem com os orifícios no
bolso da barra de rolagem.
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6. Pode ser necessário remover os pneus traseiros do
veículo de curva de raio zero para instalar os parafusos
de montagem da barra de rolagem. Para remover os
pneus traseiros, com o auxílio do macaco, eleve a
extremidade traseira do veículo de curva de raio zero,
segure com o macaco e, em seguida, remova os pneus
traseiros da unidade.
7. Instale, sem apertar, os (4) parafusos de 1/2” (C, Figura
8) e as arruelas de 1/2” (D) através da estrutura da
unidade, da barra de rolagem, da estrutura externa da
unidade, e coloque levemente as porcas de travamento
de 1/2” (E).

3. Consulte a figura 9 para conhecer os locais de instalação
do adesivo. O decalque comprido, número da peça
5100536 (A) está instalado embaixo do eixo da barra de
rolagem. O decalque curto, número da peça 5100537 (B),
está instalado em cima do eixo da barra de rolagem.

N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io

9. Aperte o parafuso de 1/2” e as porcas de travamento
lateral que prendem os tubos verticais. Não aperte
demais. A alça superior deve girar confortavelmente com
os pinos retentores removidos.

2. Remova os três (3) decalques em inglês (C) da barra de
rolagem.

n

8. Aperte a ferragem de 1/2” que prende os tubos verticais
à estrutura da unidade com um torque de 25 m/lb (108
Nm).

10. Se os pneus traseiros tiverem sido removidos da
unidade, reinstale-os agora. As porcas de roda devem
ser apertadas com um torque de 27,5 m/lb. (122 Nm).
Remova o macaco debaixo do veículo de curva de raio
zero.
11. Levante a alça superior na posição vertical e instale os
pinos retentores e grampos para prender a barra de
rolagem na posição levantada.

Instale os adesivos de segurança da
barra de rolagem (Apenas em modelos
para exportação)

Verifique o nível do óleo do motor
(motores com tanque de óleo remoto)

Alguns modelos desta série do cortador possuem um tanque
de óleo remoto (A, Figura 10) que abastecem óleo para o
motor.
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1. Remova os adesivos de segurança CE pretos e amarelos
(A & B, figura 9) da embalagem de publicação.

1. Limpe a área ao redor da vareta de óleo do motor (A,
Figura 11) e a cobertura de abastecimento do óleo (B)
para remover quaisquer resíduos.

6
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1. Limpe a área ao redor do vareta de nível do óleo do
motor (D) para remover quaisquer resíduos.

Verificar/encher o nível do óleo da
transmissão
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3. Caso necessário, abra a tampa de abastecimento de
óleo e adicione lentamente o óleo sintético 15W-50.
(Consulte o Manual do Operador do óleo do motor para
outras recomendações sobre o óleo.) O tanque de óleo
remoto foi concebido para comportar 5 qt (4,73 L) de óleo
do motor.

3. Limpe a vareta de nível do óleo do motor com um pano
limpo e, em seguida, recoloque-a no lugar.
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2. Use a vareta para verificar o nível de óleo do motor.
O nível máximo do óleo é a linha “FULL” (Cheio) (C)
da vareta. Se o nível do óleo estiver na linha “ADD
1 QT.” (Adicionar 1 qt), (D) ou abaixo, é necessário
adicionar óleo.

2. Use a vareta de óleo do motor (D) para verificar o nível
de óleo do motor. Se necessário, adicione óleo de motor
pelo bocal de óleo do motor (E). Consulte o manual de
proprietário do fabricante do motor para recomendações
sobre o óleo.

4. Limpe a vareta de óleo do motor com um pano limpo
e, em seguida, coloque-a no tanque empurrando
firmemente para baixo com a mão. A vareta do óleo do
motor possui um detentor (E) que precisa se encaixar na
aba (F) do alojamento do motor, de forme que a vareta
seja colocada por completo dentro do tanque. Esta ação
requer um força moderada.
5. Feche a cobertura de abastecimento do óleo.

6. Caso deseje, instale um novo prendedor autotravante
para manter a cobertura de abastecimento do óleo
firmemente fechada.

Esta unidade é equipada com dois reservatórios de óleo da
transmissão. Um tanque de óleo de transmissão fornece óleo
apenas para uma transmissão. O nível de óleo em ambos os
tanques de transmissão deve ser verificado e, se necessário,
abastecido.
Tipo de óleo: Óleo do motor SAE 20W-50
1. Localize os tanques de óleo de transmissão (A, figura 13)
levantando a placa do assento da unidade.
2. Verifique o nível do óleo quando a unidade estiver fria.
O óleo deve estar cheio até a marca “TOTALMENTE
FRIO" (A) nos tanques de óleo de transmissão (B). Se o
óleo estiver abaixo deste nível, prossiga ao passo 3.

Verifique o nível do óleo do motor (todos
os demais modelos)

Este modelo de cortador possui diferentes opções de motor:
Série Vanguard Briggs & Stratton (A, Figura 12), série EFI da
Briggs & Stratton (B) e série FX da Kawasaki (C). Consulte
a Figura 12 já que o local dos componentes para este
procedimento pode variar de acordo com a opção do motor
específico.

7

Verifique o torque dos parafusos da
lâmina do cortador
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ADVERTÊNCIA
Evite lesões! As lâminas do cortador são afiadas.
• As lâminas do cortador são afiadas. Para sua
segurança, NÃO manipule as lâminas do cortador sem
proteção nas mãos.
• A falta de cuidado ou a manipulação indevida das
lâminas pode resultar em lesões graves.
• Os parafusos de montagem da lâmina devem ser
instalados juntamente com uma arruela plana, e
então prendidos firmemente. Aperte os parafusos de
montagem da lâmina a 120 pés/lb (163 Nm).
1. Trave a plataforma de corte em sua posição de corte
mais alta.

14

N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io

4. Adicione óleo até a marca “TOTALMENTE FRIO".

2. Verifique se as lâminas estão instaladas com as guias
apontando para cima (A, Figura 14), em direção à
plataforma, conforme mostrado na Figura 14.

n

3. Antes de remover a tampa do tanque (C), certifiquese que as áreas ao redor da tampa e do bocal do
tanque estejam livres de poeira, sujeira e outros detritos.
Remova a tampa do tanque.
5. Reinstale a tampa do tanque.

6. Depois de adicionar óleo nos tanques, pode ser
necessário purgar o ar do sistema hidráulico. Se a
unidade não estiver funcionando adequadamente, realize
o procedimento Purgando o ar do sistema hidráulico.

Verifique a Pressão dos Pneus

A pressão dos pneus deve ser verificada periodicamente,
e mantida nos níveis mostrados no quadro. Note que
essas pressões podem diferir ligeiramente da “Max
Inflation” ("Pressão Máx") indicada na carcaça dos pneus. As
pressões indicadas no quadro permitem tração adequada e
prolongam a vida útil do pneu.

Pneus

Pressão

Dianteiros

25 psi (1,72 bar)

Traseiros

15 psi (1,03 bar)

3. Verifique se uma arruela reta (B) está instalada entre
cada lâmina e na cabeça de seu parafuso de montagem
(C).
4. Coloque um bloco de madeira (D) entre a lâmina do
cortador e o alojamento da plataforma de corte para
evitar que a lâmina do cortador gire. Aperte cada
parafuso de montagem da lâmina do cortador a 120 pés/
lb. (163 Nm).

Ajuste de Sincronia da Haste de
Elevação da Plataforma

8
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Verificando a Sincronia da Haste de Elevação
da Plataforma

16

1. Estacione a máquina em uma superfície plana e
nivelada. Desligue o PTO, pare o motor e acione o freio
de estacionamento. Verifique se os pneus estão inflados
na pressão correta.
2. Para verificar a sincronia da haste de elevação interna
(A, Figura 15) , meça e registre a distância entre os eixos
de elevação internos (B) e os eixos da haste internos (C).
Repita com o outro lado da unidade.

15

2. Para certificar-se de que a plataforma está em sua
posição mais baixa, empurre o pedal com a mão em
direção à parte traseira da máquina e instale o pino de
ajuste da altura na posição 3” (7,6 cm) para segurá-lo no
lugar.
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3. Segure a plataforma do cortador até que todas as
correntes estejam frouxas.

3. Para verificar a sincronia da haste de elevação externa
(D), meça e registre a distância entre os eixos de
elevação externos (E) e os eixos da haste externos (F).
Repita com o outro lado da unidade.

4. Para ajustar a haste de elevação interna (A, Figura
17): Solte a porca (B) na articulação esférica dianteira
(C) e depois remova a ferragem de 1/2” (D) fixando a
articulação esférica no braço do eixo de elevação. Gire
a articulação esférica no sentido horário para diminuir
a distância entre os eixos da haste ou no sentido antihorário para aumentar a distância entre os eixos da
haste. Recoloque a articulação esférica no braço do eixo
de elevação e prenda com a ferragem de 1/2” removida
anteriormente. Reaperte a contraporca na haste de
elevação.

4. Se as medições para as hastes internas forem iguais
e as medições para as hastes externas também forem
iguais, nenhum ajuste será necessário. Se as medições
NÃO forem iguais (diferenças maiores que 1/8” (3,17
mm), ajustes são necessários, realize o Ajuste de
Sincronia da Haste de Elevação da Plataforma.

Ajuste a Sincronia da Haste de Elevação da
Plataforma
1. Trave o pedal de elevação da plataforma na posição
5” (12,7cm). Remova o pino de ajuste de altura (A, Figura
16) e desça a plataforma do cortador.

9

3. Verifique se os pneus estão inflados com a pressão
correta.
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4. Verifique se as lâminas do cortador estão planas e não
tortas nem quebradas. Uma lâmina torta ou quebrada
deve ser substituída.
ADVERTÊNCIA
Evite lesões! As lâminas do cortador são afiadas.
Sempre use luvas ao manusear as lâminas do cortador, ou
ao trabalhar próximo a elas.
5. Consulte a figura 18. Posicione as lâminas externas do
cortador de maneira que elas fiquem de frente-para-trás.

6. Faça a medição da ponta dianteira (A, figura 18) da
lâmina a partir da borda de corte até o solo.
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5. Para ajustar a haste externa de elevação (E): Solte
a contraporca (F) na articulação esférica dianteira
(G) e depois remova a ferragem de 1/2” (H) fixando a
articulação esférica no braço do eixo de elevação. Gire
a articulação esférica no sentido horário para diminuir
a distância entre os eixos da haste ou no sentido antihorário para aumentar a distância entre os eixos da
haste. Recoloque a articulação esférica no braço do eixo
de elevação e prenda com a ferragem de 1/2” removida
anteriormente. Reaperte a contraporca na haste de
elevação.

n
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6. Remova os blocos debaixo da plataforma do cortador.

7. Faça a medição da ponta traseira (A) da lâmina a partir
da borda de corte até o solo.
8. Repita o processo no outro lado da máquina.
• as medições na frente devem ser equivalentes a 10,2
cm (4").
• as medições na traseira devem ser equivalentes a
10,8 cm (4-1/4").

Se as medidas não forem iguais as medições listadas
acima, ajuste o nivelamento da plataforma.

7. Remova o pino de ajuste da altura de corte da frente
do braço do pedal de elevação da plataforma. Erga a
plataforma do cortador e recoloque o pino de ajuste na
altura de corte desejada.

Ajuste do nível da plataforma

Ajuste do nível da plataforma

2. Coloque os blocos 2 x 4 debaixo de cada canto da
plataforma do cortador com as laterais de 8,9 cm (3-1/2")
estando na vertical. Coloque um espaçador grosso de
0,64 cm (1/4") em cima dos blocos traseiros.

Determinando se o nível da plataforma precisa
ser ajustado

3. Solte as porcas (D, figura 19) e permita que a dianteira
da plataforma repouse sobre os 2 X 4's. Deslize as
correntes nos espaços até que estejam firmes e aperte
as porcas.

Antes de ajustar o nível da plataforma, a sincronia da haste
de elevação da plataforma deve ser verificada e/ou ajustada.

1. Estacione a unidade sobre uma superfície plana e
nivelada. Desative a tomada de força (PTO), acione o
freio de estacionamento, gire o interruptor de ignição
para a posição DESLIGADO e retire a chave da ignição.

1. Coloque o pino de ajuste de altura de corte na posição
de 10,2 cm (4").

2. Trave o pedal de elevação da plataforma na posição
TRANSPORTE. Coloque o pino de ajuste da altura de
corte na posição de 10,2 cm (4") e baixe a o pedal de
elevação da plataforma até que o braço de elevação da
plataforma entre em contato com o pino de ajuste da
altura de corte.
10
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Embora elas sejam apertadas com um apoio ajustável, este
não é um ponto de ajuste.

5. Repita o processo para o outro lado da unidade.
6. Remova todos os blocos e espaçadores debaixo da
plataforma do cortador.

AVISO Para evitar danificar a correia, não a force nas
roldanas.

1. Abaixe a plataforma do cortador para sua posição de
corte mais baixa.
2. Remova as proteções da plataforma do cortador e o piso
para obter acesso às correias da plataforma do cortador.
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7. Realize o procedimento Determinando se o nível da
plataforma precisa ser ajustado para verificar se a
plataforma foi nivelada corretamente.

Verifique a correia da plataforma direita
curta

n

4. Solte as porcas (C) e permita que a traseira da
plataforma se apoie sobre os espaçadores de 0,6 cm
(1/4") e 2 x 4’s. Deslize as correntes nos espaços até que
estejam firmes e aperte as porcas.

NÃO tente ajustar o comprimento da mola ou o desempenho
de elevação será comprometido.

• Se a plataforma do cortador não medir 10,2 cm (4")
na frente e 10,8 cm (4-1/4") na traseira, prossiga com
a etapa 8.
8. Solte a contraporca (A) e gire o parafuso de ajuste final
(B) para ajustar a altura da plataforma.

• Gire o parafuso no sentido horário para levantar a
plataforma.
• Gire o parafuso no sentido anti-horário para abaixar
a plataforma.

3. Certifique-se de que o lado V da correia direita curta (A,
Figura 21) está nos encaixes da roldana do eixo central
(B), da roldana do tensor frontal (C), da roldana do tensor
traseiro (D) e da roldana do eixo direito (E).
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9. Assim que as medições desejadas forem atingidas,
reaperte a contraporca.
10. Repita o processo para o outro lado da unidade.

Molas auxiliares para erguer a
plataforma

Alguns modelos são equipados com molas de assistência
à elevação da plataforma (A, figura 20) que auxiliam o
operador na elevação do cortador com o pedal de elevação
da plataforma. As molas de assistência à elevação da
plataforma são fabricadas para fornecer o desempenho de
elevação ideal.

4. Se a correia direita curta não estiver instalada
corretamente, solte a porca (F) do parafuso do carrinho
(G) e a porca de 3/8” (H) que prende a roldana do tensor
traseira (D) à plataforma. Isso permite que a roldana
traseira do tensor se movimente pela ranhura de ajuste.

11

ADVERTÊNCIA
Tenha bastante cuidado ao rotacionar o braço tensor
devido ao aumento da tensão na mola conforme o braço
tensor é rotacionado. Podem ocorrer ferimentos se a barra
inglesa for solta antes do tempo enquanto a mola estiver
sob tensão.
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5. Gire o braço tensor com cuidado (I) no sentido
horário.Isso irá aliviar a tensão da correia exercida pelo
braço tensor.
6. Recoloque a correia curta direita e libere
cuidadosamente a tensão do braço tensor.
7. Coloque a plataforma do cortador na posição de corte de
3-1/2” (8,9 cm).
8. Meça o comprimento da mola helicoidal (J) da mola
tensora ajustável (K). As medidas devem ser iguais
6-1/8" (15,6 cm) ± 1/8 (0,32 cm). Gire a porca de ajuste
(L) até alcançar a medição.
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Verifique a correia longa da plataforma
esquerda

n

9. Aperte a contraporca e a porca de 3/8” que prende a
roldana traseira do tensor à plataforma.

AVISO Para evitar danificar a correia, não a force nas
roldanas.

1. Verifique a disposição da correia longa da esquerda
(A, Figura [5][6][7] 22). Certifique-se de que o lado
em V da correia está nos encaixes da roldana do eixo
esquerdo (B), da roldana do eixo central (C) e da roldana
da embreagem PTO (D). Certifique-se de que a parte
traseira da correia esteja em contato com a parte frontal
da roldana ajustável do tensor (E). Certifique-se de que a
correia esteja disposta corretamente nas guias da correia
(F e G).

ADVERTÊNCIA
Tenha bastante cuidado ao rotacionar o braço tensor com
a barra inglesa devido ao aumento da tensão na mola
conforme o braço tensor é rotacionado. Podem ocorrer
ferimentos se a barra inglesa for prematuramente solta
enquanto a mola estiver sob tensão.

2. Se a correia longa da esquerda não estiver assentada
corretamente, use uma barra inglesa de 1/2” (H) e
coloque a extremidade quadrada na abertura do braço
tensor da haste direcionadora (I) e gire o braço tensor
no sentido horário.Isso irá aliviar a tensão da correia
exercida pelo braço tensor.

3. Recoloque a correia longa da esquerda e libere
cuidadosamente a tensão do braço tensor.
4. Coloque a plataforma do cortador na posição de corte de
3-1/2” (8,9 cm).
5. Meça o comprimento de uma bobina a outra (A, Figura
23) da mola de tensão da correia longa da esquerda (B).
As medidas devem ser iguais 10-1/4" (26 cm) ± 1/8 (0,32
cm). Caso contrário, solte a contraporca (C) do olhal (D)
e gire a porca de ajuste (E) até obter a medição. Aperte a
contraporca.

12
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6. Reinstale as proteções da plataforma do cortador e o
piso.
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Lubrificação

•
•
•
•
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Graxa:

n

Lubrifique a unidade nos locais exibidos nas Figuras 24, 25e
26 bem como os seguintes pontos de lubrificação:

eixos das rodas do cáster dianteiro e forquilhas
blocos do eixo de elevação da plataforma
hastes da plataforma do cortador
pontos axiais do suporte de transmissão

Use graxeiras quando disponíveis. Desmonte as peças para
aplicar graxa às peças móveis quando as graxeiras não
estiverem instaladas.

Nem todas as graxas são compatíveis. A graxa vermelha (n/
p 5022285) é recomendada; quando não estiver disponível,
pode também ser usada graxa de lítio automotiva de alta
temperatura.
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Óleo:
•
•
•
•

eixos da alça de controle
eixos da placa do assento
eixos de elevação da plataforma
atolamento da calha de descarga

Geralmente, todas as peças de metal que se movimentam
devem ser lubrificadas com óleo no local onde acontece atrito
com outras peças. Mantenha óleo e graxa fora das correias e
polias. Lembre-se de limpar as superfícies e graxeiras antes
e depois da lubrificação.

Lubrifique os Cásters Dianteiros
Intervalo: Anualmente

13

1. Remova o parafuso de 1/4-28 (A, Figura 27) parafusado
no cáster e instale uma graxeira de 1/4-28.
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3. Coloque a aperte com as mãos a tampa do tanque de
combustível.
4. Se o seu aparelho está equipado com dois tanques de
combustível, repita esse processo para preencher o outro
tanque de combustível.
AVISO
Consulte o engine owner's manual (manual do motor) para
saber as recomendações específicas sobre o combustível.

Válvula seletora de combustível

3. Remova a graxeira de 1/4-28 e recoloque o parafuso de
1/4-28.
4. Repita o processo para o outro lado da máquina.

Verificando/Adicionando combustível
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ADVERTÊNCIA
A gasolina é altamente inflamável e deve ser manuseada
com cuidado. Deixe que o motor esfrie por pelo menos 3
minutos antes de reabastecer. Não deixe chamas vivas,
fumaça ou fósforos na área. Evite o enchimento excessivo
e limpe qualquer combustível derramado.

n

2. Engraxe o cáster dianteiro.

As unidades equipadas com dois tanques de combustível
possuem uma válvula seletora de combustível (A, figura 29)
que dispõe de três posições. Duas posições permitem que o
combustível seja puxado do tanque do lado esquerdo ou do
tanque do lado direito (B), e a terceira posição desliga o fluxo
de combustível completamente (C). Vire a alavanca para
a posição desejada para determinar qual tanque fornecerá
o combustível. Se a alavanca apontar para a ESQUERDA,
o combustível será fornecido pelo tanque esquerdo. Se
a alavanca apontar para a DIREITA, o combustível será
fornecido pelo tanque de combustível direito. Antes de dar
a partida no motor, certifique-se de que a válvula seletora
de combustível está em uma posição que permita que o
combustível seja puxado de um tanque de combustível.
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Para adicionar combustível:

1. Remova a tampa do tanque de combustível (A, Figura
28).

28

Ligando o Motor - Modelos Carburados
1. Ao sentar-se no assento do operador, acione o freio
de mão e certifique-se que o interruptor do PTO esteja
desligado e as alavancas de controle de velocidade
estejam na posição neutral (neutra).
2. O motor aquecido não requer afogamento. Coloque
o controle de aceleração do motor na posição FAST
(RÁPIDO). Em seguida, feche totalmente o afogador
puxando o botão completamente PARA FORA.
3. Insira a chave no interruptor da ignição e gire-a para DAR
A PARTIDA.

2. Encha o tanque até o fundo do bocal. Isso permitirá a
expansão do combustível.
Observação: Não encha demais. Consulte o engine
owner's manual (manual do motor) para saber as
recomendações específicas sobre o combustível.
14

4. Depois que o motor ligar, abra gradualmente o afogador
(empurre o botão totalmente para baixo). Reduza
o acelerador para meia velocidade e deixe o motor
esquentar. Esquente o motor deixando-o funcionar
durante pelo menos um minuto antes de acionar o
interruptor do PTO ou dirigir o cortador.
5. Após esquentar o motor, sempre opere a unidade em
aceleração TOTAL quando estiver cortando.
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Em caso de emergência o motor pode ser desligado
simplesmente girando o interruptor de ignição até a
posição STOP (Parar).

Se a unidade não passar em algum teste, não a opere.
De modo algum deve-se tentar desativar o sistema de
segurança.

Dando a Partida no Motor - Modelos com
Injeção de Combustível

Testes funcionais

2. Posicione o controle de aceleração na metade do
caminho entre as posições DEVAGAR e RÁPIDA.
3. Insira a chave no interruptor da ignição e gire-a para
a posição de PARTIDA . Solte o interruptor assim que
o motor iniciar. Se o motor de partida não ativar o
motor, desligue o interruptor da chave imediatamente e
consulte o seu manual do operador do motor. Esquente
o motor deixando-o funcionar durante pelo menos um
minuto antes de acionar o interruptor do PTO ou dirigir o
cortador.
4. Após esquentar o motor, sempre opere a unidade em
aceleração TOTAL quando estiver cortando.

3. Ligue o motor e verifique quanto a vazamentos: óleo,
combustível e óleo hidráulico.
4. Se qualquer controle falhar em operar adequadamente
durante o teste ou parecer estar fora de ajuste,
verifique e reajuste-o de acordo com a seguinte seção
Procedimentos de ajuste .

Sistema de trava de segurança

Esta unidade é equipada com interruptores de trava de
segurança. Estes sistemas de segurança estão presentes
para sua segurança, não tente desativar os interruptores de
segurança, e nunca adultere os dispositivos de segurança.
Verifique suas operações regularmente.
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Em caso de emergência o motor pode ser desligado
simplesmente girando o interruptor de ignição até a
posição STOP (Parar).

2. Ligue o motor e verifique todos os controles para
operar adequadamente: alavancas de controle de
velocidade, freio de estacionamento, cabo de aceleração,
embreagem elétrica do PTO, etc.

n

1. Ao sentar-se no assento do operador, acione o freio
de mão e certifique-se que o interruptor do PTO esteja
desligado e as alavancas de controle de velocidade
estejam na posição neutral (neutra).

1. Verifique se não há parafusos, porcas, arruelas, etc
soltas na unidade.

Dando partida no motor - Injeção de
combustível Kawasaki Modelos

1. Ao sentar-se no assento do operador, acione o freio
de mão e certifique-se que o interruptor do PTO esteja
desligado e as alavancas de controle de velocidade
estejam na posição neutral (neutra).
2. Insira a chave no interruptor da ignição e gire-a para a
posição de START (PARTIDA).

3. O acelerador se ajusta automaticamente para a marcha
lenta ao dar a partida. Depois que o motor ligar, deixeo esquentar. Esquente o motor deixando-o funcionar
durante pelo menos um minuto antes de acionar o
interruptor da PTO ou dirigir o cortador.
4. Após esquentar o motor, sempre opere a unidade em
aceleração FULL (TOTAL) quando estiver cortando.
O motor pode ser desligado em caso de emergência;
basta girar o interruptor de ignição até a posição STOP
(PARAR).

Efetue as Verificações de
Segurança
ADVERTÊNCIA
Desligue a PTO, pare o motor, acione o freio de
estacionamento e aguarde as peças em movimento
pararem antes de sair da posição de operador por qualquer
motivo.

Verificações de SEGURANÇA Operacional
Teste 1 – O motor NÃO deve ser ligado se:
• O interruptor do PTO estiver ligado, OU
• O freio de estacionamento não estiver ativado.
Teste 2 - O motor DEVE ser ligado se:
• O interruptor do PTO não estiver ligado, E
• O freio de estacionamento estiver engatado.
Teste 3 - O motor deve ser DESLIGADO se:
• O operador se levantar do assento com o PTO engatado,
OU
• O operador se levantar do assento com o freio de
estacionamento solto.
Teste 4 – Verificação do Freio da Lâmina (Apenas para
modelos 5901594, 5901597 & 5901748 )
As lâminas e a correia motriz do cortador devem parar
completamente dentro de 5 (cinco) segundos após o
interruptor elétrico do PTO ser desligado (ou o operador se
levantar do assento ). Se a correia motriz do cortador não
parar em 5 (cinco) segundos, consulte seu distribuidor.
Teste 4 – Verificação do Freio da Lâmina (Para todos os
outros modelos)
As lâminas do cortador de grama e a correia motriz do
cortador devem fazer uma parada total em 7 (sete) segundos
depois que o interruptor elétrico do PTO for desligado (ou
o operador se levantar do assento). Se a correia motriz do
cortador de grama não parar em 7 (sete) segundos, consulte
seu revendedor.
OBSERVAÇÃO: Assim que o motor tiver parado, o interruptor
do PTO deve ser desligado, o freio de estacionamento deve
ser acionado, e as alavancas de controle de velocidade
15

devem ser travadas na posição NEUTRAL (NEUTRA) depois
que o operador voltar ao assento para ligar o motor.
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ADVERTÊNCIA
Se a unidade não passar no teste de segurança, não a
opere. Consulte seu distribuidor autorizado. De modo
algum deve-se tentar desativar a trava do sistema de
segurança.

Procedimentos de ajuste

Se a operação adequada de qualquer controle falhar durante
o teste ou parecer estar desajustada, verifique e reajuste-o
de acordo com as seguintes instruções.

Ajuste do Assento

O assento pode ser ajustado para frente e para trás. Mova a
alavanca (A, Figura 30) para a esquerda, posicione o assento
conforme desejado, e solte a alavanca para fixar o assento
na posição.

Botão de ajuste do assento (suspensão e conforto):
o botão de ajuste do assento (B) ajusta a suspensão do
assento (conforto). Gire o botão de ajuste até que o visor
da balança exiba uma leitura que corresponda ao peso do
operador.
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Alavanca de ajuste do assento (para frente e para trás):
o assento pode ser ajustado para frente e para trás. Mova a
alavanca de ajuste de assento para frente ou para trás (A;
Figura 31), posicione o assento como desejado e libere a
alavanca para travar o assento na posição escolhida.

Alavanca de ajuste lombar: gire o botão de ajuste lombar
até atingir a posição desejada.

Botão de ajuste da inclinação do encosto: gire o botão de
ajuste da inclinação de encosto até atingir a inclinação de
encosto desejada.

Ajuste da Alavanca de Controle da
Velocidade

Ajuste do assento (assento com
suspensão)

Além do ajuste do assento para frente e para trás, os
modelos que possuem um assento com suspensão podem
ser ajustados para suspensão (conforto), apoio lombar e
ângulo da coluna.
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As alavancas de controle podem ser ajustadas de três
modos. O alinhamento das alavancas de controle, a posição
das alavancas (o quão próximo as extremidades estão uma
da outra) e a altura das alavancas podem ser ajustadas.
Para Ajustar o Alinhamento das Alças
Solte o parafusos de montagem (A, Figura 32) e gire a(s)
alavanca(s) (C) até se alinharem entre si.
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3. Reaperte a porca de fixação quando o ajuste estiver
completo.
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ADVERTÊNCIA
NÃO ajuste o trator para uma velocidade total mais
rápida para frente ou à ré maior que a projetada.

Ajuste da altura do corte

O pino de ajuste da altura de corte (A, Figura 34) controla a
altura de corte do cortador. A altura de corte é ajustável entre
1-1/2 pol. (3,8 cm) e 5 pol. (12,7 cm) em incrementos de 1/4
pol. (0,64 cm).
Nota: Certifique-se de que o pino esteja inserido nos furos
das placas superior e inferior da caixa de pinos (B).
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Solte as porcas e ajuste o parafuso de posição (B) para
dentro ou para fora, de modo a ajustar corretamente o
espaçamento entre as extremidades das alavancas.
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Para Ajustar a Altura das Alavancas

n

Para Ajustar a Posição das Alças

Remova as ferragens de montagem e reposicione a alça para
cima ou para baixo , a partir de sua posição original. Você
precisará reajustar o alinhamento da alça, conforme descrito
acima.

Ajuste do Balanceamento de Velocidade
Se o cortador se desviar para a direita ou esquerda quando
as alavancas de controle de velocidade estiverem na
posição máxima para frente, a velocidade máxima de cada
uma destas alavancas pode ser balanceada girando o(s)
parafuso(s) de ajuste (A, Figura 33). Só ajuste a velocidade
da roda que estiver mais rápida.
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Para definir a altura de corte a 1-1/2 pol. (3,37 cm):
1. Enquanto estiver sentado no assento do operador,
pressione o pedal de elevação da plataforma (C) para a
frente até que trave na posição de 5 pol. (12,7 cm).
2. Remova o pino de ajuste da altura de corte do furo em
que está instalado.
3. Pressione o pedal de elevação da plataforma e, em
seguida, empurre a alavanca da trava (D) para a direita,
liberando a trava.
4. Libere lentamente o pedal de elevação da plataforma até
que ele encoste no pino estacionário (E) no orifício da
altura de corte de 1-1/2 pol. (3,37 cm).
5. Coloque o pino de ajuste da altura de corte no furo de
armazenamento (F).
Para definir a altura de corte na faixa de 1-3/4 pol. (4,40
cm) e 4-3/4 pol. (12,06 cm):

1. Solte a porca de fixação (B).

1. Enquanto estiver sentado no assento do operador,
pressione o pedal de elevação da plataforma para a
frente até que trave na posição de 5 pol. (12,7 cm).

2. Gire o parafuso de ajuste da velocidade no sentido antihorário para reduzir a velocidade.

2. Coloque o pino de ajuste da altura de corte na altura
desejada.

Para Reduzir a Velocidade da Roda Mais Rápida
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3. Pressione o pedal de elevação da plataforma e, em
seguida, empurre a alavanca da trava para a direita,
liberando a trava.

• Se a máquina se arrastar para frente, gire a haste
no sentido horário (se estiver na parte traseira da
máquina, voltado para frente);
• Se a máquina se arrastar para trás, gire a haste no
sentido anti-horário (se estiver na parte traseira da
máquina, voltado para frente).

4. Libere lentamente o pedal de elevação da plataforma até
encoste no pino de ajuste da altura de corte.

1. Enquanto estiver sentado no assento do operador,
pressione o pedal de elevação da plataforma para a
frente até que trave na posição de 5 pol. (12,7 cm).
2. Coloque o pino de ajuste da altura de corte em qualquer
furo aberto da altura de corte. A alavanca da trava de
elevação segura a plataforma de corte a 5 pol. (12,7 cm)
durante o corte.

Ajuste Neutro
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Nota: Este ajuste não deve ser realizado enquanto a máquina
estiver ligada. Pode levar diversas tentativas até que a
posição neutra seja alcançada, dependendo do quanto a
máquina se arrastar.

Ajuste do Retorno-ao-Neutro

Antes de realizar esse procedimento, o procedimento de
Ajuste de Neutro deve ser concluído.
ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos graves, realize os ajustes somente
com o motor parado, a chave fora da ignição e o trator
estacionado em solo nivelado.
1. Coloque as alavancas de controle de velocidade na
posição TRAVAMENTO NEUTRO
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O sistema neutro para esse cortador consiste em duas
hastes de ligação neutras e uma articulação que conecta a
alavanca de controle de velocidade à transmissão. A haste
inferior conecta a transmissão à articulação é definida de
fábrica e não deve ser alterada para fins de ajuste neutro. O
ajuste é feito mudando o comprimento da haste superior (A,
Figura 35) que conecta a alavanca de controle de velocidade
de solo ao eixo.

3. Trave a contraporca na articulação esférica quando a
posição neutra for alcançada.

n

Para definir a altura de corte a 5 pol. (12,7 cm):

2. Solte o anel (A, Figura 36) nas hastes de retorno neutras
(B).

36

Determinando se o Ajuste é Necessário: Se o veículo de
curva de raio zero se “arrastar” enquanto as alavancas de
controle de velocidade estiverem travadas na posição de
BLOQUEIO NEUTRO, pode ser necessário ajustar as hastes
de ligação.
Nota: Realize este ajuste em uma superfície dura e nivelada,
como um piso de concreto.
1. Desengate o PTO, acione o freio de estacionamento e
desligue o motor.
2. Há duas porcas (B) na haste de ligação. Solte as porcas
das articulações esféricas e gire a haste de ligação (C)
para ajustar.
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3. Posicione o anel junto com a haste de retorno ao neutro
até que ele entre em contato e comprima levemente a
mola de retorno ao neutro (C).
4. Mova as alavancas de controle de velocidade para a
posição de operação, puxe-as para trás e solte.
5. Mova as alavancas de controle de velocidade para a
posição de TRAVAMENTO NEUTRO.
• Se a alavanca de controle de velocidade se alinhar
aos encaixes na placa de bloqueio de neutro, o
ajuste está completo;
ferrismowers.com | simplicitymfg.com

6. Repita o processo conforme necessário até que a
alavanca de controle de velocidade se alinhe com o
encaixe na placa de bloqueio de neutro.
Nota: É importante notar que, após cada ajuste da haste de
retorno ao neutro, a alavanca deve ser puxada para trás e
solta para verificar a posição de retorno ao neutro de forma
adequada.

Ajuste de bloqueio neutro

Antes de ajustar o bloqueio neutro, o neutro e o retorno ao
neutro precisam ser ajustados.

2. Calce as rodas da unidade para evitar que elas se
movam.

3. Levante o assento para obter acesso aos componentes
de bloqueio neutro.
4. Solte as contraporcas (A Figura 37) nos parafusos do
bloqueio neutro (B).
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6. Posicione os parafusos de bloqueio neutro no centro dos
entalhes das placas de bloqueio neutro.
7. Reaperte as contraporcas.

Retirando o ar do sistema hidráulico

Devido aos efeitos do ar sobre a eficiência dos sistemas
hidráulicos, é essencial que ele seja retirado no sistema.
Esses procedimentos de retirada devem ser implementados
sempre que um sistema hidráulico for aberto para facilitar a
manutenção ou que o sistema tenha sido abastecido com
óleo.
Os sintomas resultantes do ar no sistema hidráulico podem
ser:
• Operações barulhentas.
• Falta de potência ou de impulso após operação de curta
duração.
• Temperatura de operação elevada e expansão excessiva
do óleo.
Antes de começar, certifique-se de que os eixos de
transmissão estão com os níveis adequados de óleo. Se
não estiverem, preencha de acordo com as especificações
determinadas no Verificar/Preencher o óleo da transmissão
procedimento.
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1. Estacione a máquina em uma superfície plana e
nivelada, como um piso de concreto. Desligue o PTO,
acione o freio de estacionamento, desligue a ignição
(posição OFF) e remova a chave de ignição.

5. Acione o freio de estacionamento. Os parafusos de
bloqueio neutro irão entrar nos entalhes das placas de
bloqueio neutro (C).
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• Se a alavanca de controle de velocidade parar o
movimento de retorno após o encaixe (enquanto
você estiver na parte traseira da máquina),
reposicione o anel para que a mola de retorno ao
neutro fique menos comprimida.
• Se a alavanca de controle de velocidade parar o
movimento de retorno antes do encaixe (enquanto
você estiver na parte traseira da máquina),
reposicione o anel para que a mola de retorno ao
neutro fique mais comprimida.

Retirando o ar do sistema hidráulico:
1. Calce as rodas dianteiras para impedir que a máquina
role. Eleve a parte traseira da máquina para que os
pneus traseiros do veículo não toquem o chão. Posicione
o macaco debaixo do para-choque traseiro da máquina
para que ele fique preso.
2. Abra as válvulas de contorno do eixo de transmissão
(consulte Desembalar para o local e a função nas
válvulas de contorno), dê a partida no motor, libere o
freio de estacionamento e mova lentamente as alavancas
de controle da velocidade em solo do veículo de curva
de raio zero em ambas as direções, para frente e para
trás (5 a 6 vezes); conforme o ar é retirado da unidade, o
nível do óleo diminui.
3. Pare o motor e acione o freio de estacionamento.
4. Feche as válvulas de contorno do eixo de transmissão,
dê a partida no motor, libere o freio de estacionamento e
mova lentamente as alavancas de controle da velocidade
em solo do veículo de curva de raio zero em ambas as
direções, para frente e para trás (5 a 6 vezes); conforme
o ar é retirado da unidade, o nível do óleo diminui.
5. Desligue o motor. Retire o macaco debaixo da máquina.
6. Retire o processo detalhado acima, mas com o giro de
roda da unidade no chão. O procedimento deve ser
realizado em uma área livre de objetos ou pessoas.
Pode haver a necessidade de repetir o processo detalhado
acima até que todo o ar seja completamente retirado do
sistema. Quando os eixos de transmissão estão operando
em níveis normais de ruído e se movendo sem problemas
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para frente e para trás em velocidade normais, isso significa
que o ar foi retirado dos eixos de transmissão.

Ajuste do Freio de Estacionamento

O mecanismo de freio de estacionamento consiste em
dois cabos de freios de estacionamento (A, Figura 38)
que conecta o eixo do cabo do freio de estacionamento
aos braços do controle do freio de estacionamento nas
transmissões. Há uma mola no freio de estacionamento
(B) em cada cabo do freio de estacionamento localizada
embaixo da placa do assento e conectada ao eixo do
freio de estacionamento. A posição dos cabos do freio de
estacionamento no berço de transmissão e a estrutura
da unidade são pré-definidas de fábrica e não devem ser
alteradas para os procedimentos de ajuste do freio de
estacionamento. O ajuste é obtido alterando o comprimento
da mola comprimida das molas do freio de estacionamento.

8. Acione o freio de estacionamento e meça novamente as
molas. Continue esse processo até que o comprimento
de cada mola comprimida atinja 2-5/8” (6,7 cm).
9. Posicione o anel 1/8” (0,32 cm) fora do suporte do freio
de estacionamento e aperte-o.
Se isto não corrigir o problema de frenagem, consulte
seu distribuidor.
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1. Desligue o PTO, acione o freio de estacionamento, pare
o motor e calce os pneus.
2. Localize as molas do freio de estacionamento sob a
placa do assento da máquina.
3. Com o freio de estacionamento acionado, meça o
comprimento da mola comprimida. Ambas as molas
devem medir 2-5/8” (6,7 cm) quando comprimidas.

4. Se o comprimento das molas não for igual a 2-5/8" (6,7
cm), então esse comprimento precisará ser ajustado.
5. Solte o freio de estacionamento.
6. Solte os anéis (C) e deslize-os da parte de trás do
suporte do freio de estacionamento (D).
CUIDADO
Não ajuste as molas para ficarem mais curtas do que
2-3/8” (6,03 cm) quando comprimidas. Isso pode danificar o
mecanismo da mola.
7. Gire as porcas de ajuste (E) para comprimir ou soltar a
mola.
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