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1 - INTRODUÇÃO 
 

Você acaba de adquirir um equipamento fabricado com tecnologia ACOPLE, uma indús-
tria com grande conhecimento no ramo de Implementos Agrícola. 

Guincho traseiro Bravo 2000 foi desenvolvida para tratores agrícolas. É um implemento 
versátil e prático, pois pode ser usado para vários tipos de trabalho devido a sua robustez e sua 
forma de construção. 

 Este manual tem como objetivo orientá-lo quanto ao uso, segurança e manutenção cor-
reta deste equipamento. Leia atentamente estas recomendações e o manual de seu trator para 
obter o melhor uso de operar. 

 Guarde este manual para referência e para orientar os novos operadores e proprietários. 

 A ACOPLE disponibiliza Assistência Técnica para ajudá-lo juntamente com o seu reven-
dedor, para que possa usufruir. 

 Consulte-nos sempre que precisar. 

ACOPLE Indústria de Implementos Agrícola LTDA. 
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2 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

GUINCHO BRAVO 2000 é a melhor opção para o processo de carga e descarga de bag’s. Acionado 

pelo sistema hidráulico do trator, ele torna o trabalho mais rápido e fácil. Possui sistema de 

regulagem de abertura do rodado proporcionando assim uma maior estabilidade e agilidade no 

manuseio. 

 Altura máxima: 6 metros 

 Abertura máxima do rodado: 3,55m. 

 Ângulo de giro: 100° 

 Peso da estrutura: 976 Kg 

 Potência mínima do trator: 75cv 

 Pneus 11L 15 

 Regulagem de abertura do rodado 

 Tensor, oferece mais sustentabilidade a torre principal 

 Mancal de giro com rolamentos cônicos 

 Mesmo a lança em posição deslocada a carga fica alinhada ao pneu, evitando tomba-

mento do guincho. 

 Giro das rodas: 360° 
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3 – MEDIDAS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÕES 

É de sua responsabilidade pessoal: 

  Ler e seguir atentamente todas as instruções de segurança e recomendações básicas 

deste manual; 

 Que a instalação do seu GUINCHO BRAVO 2000 seja efetuada em condições seguras e 

apropriadas; 

 Lembre-se que equipamentos mecânicos possuem limitações de carga e manuseio. Não 

sobrecarregue o equipamento para que ele possa funcionar corretamente; 

 Não permita que pessoas não autorizadas se aproximem do equipamento quando o 

mesmo estiver em funcionamento; 

 Não realizar regulagens ou ajustes com a lança elevada; 

 Não transitar debaixo do equipamento quando o mesmo estiver elevado; 

 Utilizar a máquina exclusivamente para o fim que se destina; 

 Não verificar vazamentos no circuito hidráulico com as mãos; 

 Tenha cuidado à circular com o trator e o guincho em declives; 

 Tenha cuidado à circular em baixo de redes elétricas e de telefonia; 

 Ao operar o equipamento use sempre EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EPI’S); 

 Alterações e modificações sem autorização prévia e expressa da ACOPLE ocasionam 

perda de garantia. 

4 – REGULAGEM E INSTRUÇÕES DE USO 
 

  Rodado: 

Lubrificar a cada um dia de trabalho; travar o rodado apenas para transporte; use 

graxa grafitada. 
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 Terceiro Ponto: Regular de modo que fique alinhado o suporte com o terceiro ponto 

do trator. 

 

 Cilindro Hidráulico de Levante: Ao desacoplar o guincho do trator, manter o cilindro do 

levante fechado e regular o pé de apoio de modo que o guincho fique inclinado. 

 

 Para trabalho deixar sempre a coluna na posição vertical; 

 

 Não é recomendada alta velocidade com o guincho carregado; 

 

 Não movimentar o guincho com a torre fora do centro do guincho quando estiver car-

regado. 

 

 Lubrificar os cilindros hidráulicos a cada 20 horas de trabalho deixando a nova barba 

da graxa extravasar; 

 

 Verificar/reapertar os parafusos antes do trabalho; 

 

 Não carregar além da capacidade máxima permitida; 

 

 Não utilize o guincho para elevar animais ou pessoas; 

 

 Quando desacoplar o guincho do trator, utilize a haste de apoio; 

 

 Ao realizar transportes por longas distâncias utilize caminhão ou carreta, usando ram-

pas adequadas; 

 

5 – ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO DO SISTEMA HIDRÁU-

LICO 
 

Limpe bem os terminais das mangueiras (macho), pressione o encaixe (fêmea) contra o su-

porte com uma das mãos e com a outra coloque o terminal das mangueiras e solte o engate-

rápido. 

Se não conseguir acoplar a mangueira no engate, retire a pressão da mangueira pressionando 

a agulha da ponta da mangueira (macho) contra uma superfície limpa. Retirada a pressão da 

mangueira, volte a operação de engate. 
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6 – MANUTENÇÃO 
 

 Faça uma limpeza geral regularmente; 

 Reaperte regularmente os parafusos e fixadores; 

 Use sempre equipamentos de proteção quando manusear a máquina; 

 Verifique regularmente o nível de óleo hidráulico de seu trator bem como se há vaza-

mentos no circuito hidráulico da máquina. 

 

7 – POSSÍVEIS PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES 
 

 Engate rápido com vazamento: substituição da vedação ou do engate por completo; 

pressão de trabalho acima da recomendada, verificar e regular;  

 

 Cilindros hidráulicos não se movimentam ou se movimentam com dificuldade: Testar o 

equipamento em outro sistema hidráulico para verificar se o problema persiste. Caso 

persista o mesmo é causado pelo sistema hidráulico do equipamento, podendo ser 

mangueira obstruída ou amassada, desobstruir ou substituir a mesma. Se o problema 

não ocorrer a origem do mesmo é o sistema hidráulico do trator: verificar: -se as man-

gueiras não estão acopladas invertidas; -se as pressões dos plugs são iguais, caso não, 

regular ou substituir; pressão hidráulica/vazão do comando hidráulico insuficientes, 

regular/limpar o mesmo, caso não resolva substituía-o; nível de óleo muito baixo, 

completar o mesmo; 

 

 

 Cilindro hidráulico com vazamentos internos, verificar/substituir as vedações. 

 

 Vazamentos nos terminais das mangueiras/tubulações: reapertar os mesmos, caso não 

resolva substituir o mesmo ou sua vedação; 

 

 Vazamento externo no cilindro hidráulico: verificar as vedações da tampa frontal e o 

estado da haste do cilindro, se estão danificados substituí-los e verificar as condições 

do óleo hidráulico. 

 

 Cilindro de giro movimentando sem acionamento do comando: vazamento nas veda-

ções internas do mesmo, substituí-las; 

 

 Cilindro de levante baixando sem acionamento do comando hidráulico ou não bai-

xando mesmo com o acionamento do comando: Problemas de regulagem da válvula 
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de segurança do cilindro. Necessário ajustar a pressão de bloqueio da mesma proce-

dendo da seguinte forma: A válvula é localizada presa a camisa do cilindro hidráulico, 

identifique a Válvula de Bloqueio e Contrabalanço 1, desatarraxe a porca sextavada 3 

que trava o parafuso de regulagem 2, com uma chave Allen libere ou aperte o para-

fuso de regulagem (conforme a necessidade, aperte para fechar o bloqueio ou libere 

para liberar o bloqueio) a curtos passes, gire o parafuso lentamente, na menor taxa 

possível, após teste no comando do trator, a válvula só deve liberar a carga quando 

acionado o comando para baixar a mesma, quando obtiver o ponto de operação cor-

reto reaperte a porca sextavada trava 3. Tomar cuidado para não liberar excessiva-

mente a regulagem, pois em caso de rompimento de periférico hidráulico a mesma 

não efetuará o bloqueio. Caso tais ações não resolvam o problema será necessário 

substituir a válvula; 

 

8 – TERMOS DE GARANTIA 
 

ACOPLE INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, garante o equipamento identificado 

conforme placa de identificação, obrigando-se a reparar ou substituir as peças ou componen-

tes que em uso normal, atende as recomendações do Manual de Instruções, quando apresen-

tar diferenças, desajustes na fabricação, montagem, atendendo as regras: 

8.1 PRAZO DE GARANTIA 
A garantia é de 12 meses, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda da ACOPLE. 

8.2 APLICAÇÃO DA GARANTIA 
A garantia será concedida mediante nota fiscal, de acordo com as instruções de utilização e 

manutenção atendendo o Manual de instruções, e após constar a aprovação da análise da ASS-

SITENCIA TÉCNICA - ACOPLE. 

8.3 PERDA DO DIREITO DE GARANTIA 
Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas de uso correto, ul-

trapassar os limites de capacidade, sobrecargas de trabalho ou acidentes.  

Alteração, e ajustes feitos por pessoas não autorizadas.  

Troca de peças e componentes sem autorização.  

Modificações ou transformações do equipamento. 

8.4 ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA 
Defeitos decorrentes de acidentes 

Peças que apresentarem desgastes natural pelo uso, (rolamentos, parafusos) salvo defeitos de 

fabricação, ou de matéria prima. 

Óleo lubrificante. 
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A garantia de equipamento e peças substituídos extingue-se com o prazo de garantia do equi-

pamento. 

Eventuais atrasos na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário a indeniza-

ções e nem extensão do prazo de garantia. 

 

 

O FABRICANTE SE EXCLUI DE QUALQUER RESPONSABILIDADE OU 

GARANTIA DE QUALQUER COMPONENTE DO EQUIPAMENTO, CASO 

NÃO SEJAM SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES ACIMA. 

 

 

 

NOTA 

A ACOPLE reserva-se o direito de introduzir modificações nos proje-
tos e/ou de aperfeiçoá-los, sem que isso importe em qualquer obri-
gação de aplicá-los em produtos anteriormente. 
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9 - CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

Data da venda: _____/_____/_____ 

Nota Fiscal Número: ___________________________       

Carimbo e Assinatura da Firma Revendedora comprador 

Nome:  ______________________________________________________________ 

Endereço:  ___________________________________________________________ 

Produto: ______________________________________________________________ 

Modelo: ______________________________ Data de Fabric. _____/_____/_____. 

Número de série: _____________________________________________________ 

IMPORTANTE! Reclamações de garantia somente poderão ser atendidas se o presente 

certificado for devidamente preenchido no ato da compra. O presente certificado deve 

ser apresentado a cada reivindicação de garantia, acompanhado da Nota Fiscal de com-

pra. 

 

TERMO DE ENTREGA 

Recebi em _____/_____/______, _________________________________________                                                                                         

_____________________________________________________________________ 

Nota Fiscal Número ___________________________________________________ 

Local                                               Data_____________________________________ 

 

Comprador___________________________________________________________ 

Assinatura do comprador_______________________________________________ 
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Data da venda: _____/_____/_____ 

Nota Fiscal Número: ___________________________       

Carimbo e Assinatura da Firma Revendedora comprador 

Nome:  ______________________________________________________________ 

Endereço:  ___________________________________________________________ 

Produto: ______________________________________________________________ 

Modelo: ______________________________ Data de Fabric. _____/_____/_____. 

Número de série: _____________________________________________________ 

IMPORTANTE! Reclamações de garantia somente poderão ser atendidas se o presente 

certificado for devidamente preenchido no ato da compra. O presente certificado deve 

ser apresentado a cada reivindicação de garantia, acompanhado da Nota Fiscal de com-

pra. 

 

TERMO DE ENTREGA 

Recebi em _____/_____/______, _________________________________________                                                                                         

_____________________________________________________________________ 

Nota Fiscal Número ___________________________________________________ 

Local                                               Data_____________________________________ 

 

 

Comprador___________________________________________________________ 

 

Assinatura do comprador_______________________________________________ 
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10 - ANOTAÇÕES 
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