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Apresentação
CONHEÇA A TURBINA
A Turbina foi desenvolvida para garantir o alto
desempenho do dosador pneumático Selenium.
Foi projetada e testada seguindo as normas
da Air Movement and Control Association
(AMCA). O seu acionamento é feito por um
motor hidráulico eficiente e silencioso.
.
Ela possui um bocal duplo na seção de sucção e com
uma única saída de ar, que é canalizada e apontada
para o solo de acordo com as recomendações da
norma ISO 19762: minimização dos efeitos ambientais
de exaustão do ventilador de sistemas pneumáticos.

COMPONENTES DA TURBINA
Mancal

LADO A

Motor
Hidráulico

Figura 1 - Lado A (Turbina J.Assy).
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Carcaça

LADO B
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Aspiração

Bocal de
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Rotor

Figura 2 - Lado B (Turbina) e Visão interna.

Motor
hidráulico

Transforma o fluxo de óleo vindo do
trator em movimento rotativo.

Rotor

Peça que provoca o movimento do ar

Mancal

Abriga os rolamentos e o eixo que move
o rotor.

Carcaça

Guia o ar que entra e sai da Turbina.

Tampa

Veda a abertura da carcaça.

Bocal

Orienta a entrada de ar e conecta
a Turbina aos dutos de vácuo da
plantadeira.
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Operando a Turbina
1

Conectando a Turbina no trator

Antes de conectar a Turbina, é importante verificar se o
seu trator possui um retorno de baixa pressão instalado.
Caso não tenha, é altamente recomendado que a linha
de pressão seja conectada ao engate hidráulico (VCR)
identificado com o símbolo de “retração”:

Vávula de
Controle
Remoto

Pressão
Retorno
Dreno

Retorno de baixa pressão

Dreno

Figura 3 - Diagrama de conexão utilizando o retorno pela VCR

Dessa forma, a Turbina poderá ser ligada e desligada da
forma correta.
Caso o trator tenha o retorno de baixa pressão instalado,
a conexão pode ser feita da seguinte forma:

Vávula de
Controle
Remoto

Pressão
Dreno
Retorno

Retorno de baixa pressão

Dreno

Figura 4 - Diagrama de conexão utilizando o retorno de baixa pressão.
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ATENÇÃO:
A fim de evitar acidentes durante a conexão,
primeiro conecte a mangueira de dreno, em
seguida conecte a mangueira de retorno e por
último a de pressão. Na desconexão utilize a
ordem inversa.

IMPORTANTE:
Os motores hidráulicos utilizados na Turbina
consomem no máximo 31,5 L /min do óleo
e tem apenas um sentido de rotação. Uma
válvula no interior da carcaça do motor
hidráulico impede que ele seja acionado no
sentido contrário. Se o motor for acionado de
forma incorreta, a turbina não será ligada.

2

Ligando e desligando

DESLIGADO

Antes de ligar a Turbina, ajuste a vazão
da Válvula de Controle Remoto (VCR) para
o valor 0.

2

LIGAR
Comando Hidraulico

Acione o comando hidráulico para a
posição de retração e aumente a vazão aos
poucos, até o ponteiro do medidor de vácuo
da plantadeira (vacuômetro) se movimentar,
esse será o aviso de quando a Turbina
estiver ligada.

3

VERIFICAR
Discos Dosadores

LIGANDO A TURBINA

Preencha os discos dos dosadores,
acionando-os ou movendo a plantadeira,
e ajuste a vazão de óleo até que o vácuo
desejado seja alcançado.

1
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LIGAR

TURBINA
NEUTRO

NEUTRO

Figura 5 - Acionamento para ligar a Turbina.
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Desligando a Turbina

Para desligar a Turbina, se a linha de retorno está ligada
à Válvula de Controle Remoto (VCR), será necessário
utilizar a posição “Flutuante” do comando hidráulico:

FLUTUANTE

Figura 6 - Símbolo da posição flutuante da válvula.

Após a Turbina parar completamente, o comando deverá
NEUTRO
NEUTRO
ser colocado novamente na posição de neutro.
A imagem a seguir ilustra as posições do comando
hidráulico do trator e os acionamentos que devem ser
feitos para desligá-la:

8

| J.Assy

NEUTRO

PASSO 1

Mantenha o
comando hidráulico
na posição
flutuante por
10 segundos.

DESLIGAR

TURBINA

PASSO 2

NEUTRO

Retorne o
comando para
a posição
de neutro.
Figura 7 - Acionamento para desligar a Turbina.
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Segurança
O manuseio e instalação deve ser sempre executado
por mão-de-obra qualificada e devem ser utilizados
equipamentos de proteção individual (EPI) adequados.

Capacete
Proteção da
cabeça.

Óculos ou
Viseira
Proteção visual
e facial.

Luvas e/ou
Mangotes
Proteção de
mãos e braços.
Sapatos, Botas
ou Botinas
Proteção de
pernas e pés.

Uniforme ou Macacão
Proteção para evitar corte ou raspagem na pele.

ATENÇÃO:
Tenha atenção quando estiver próximo a saída
de ar da Turbina, pois qualquer objeto que,
porventura, entre na corrente de ar, pode ser
arremessado, causando danos irreparáveis.
O limite de rotação nunca deve ser
ultrapassado,
sob
riscos
de
danos
ao equipamento.

IMPORTANTE:
Durante a operação da turbina, não permita
a abertura da tampa, pois esta poderá
ser
violentamente
ejetada,
causando
sérios danos.
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Manutenção
Limpeza da TURBINA
As plantadeiras são lavadas ao final de cada safra/safrinha
e a limpeza do ventilador pode ser realizada no mesmo
período, utilizando vap, água corrente e detergente
neutro ou ar comprimido.
ATENÇÃO:

Não use solventes, para que a pintura não
seja atacada.

Manutenção do MANCAL
Para prolongar a vida útil dos rolamentos, mantenha o
mancal da Turbina sempre bem lubrificado.
.
Na carcaça do mancal há uma graxeira na parte superior
e uma graxeira na parte inferior:
Frequência
300 h

Graxeira
Superior

Quantidade
20 g de graxa
Tipo de Graxa:
Base mineral com complexo
de lítio e aditivo EP
Substituição da Graxa
A cada 6 meses substituir
a graxa existente inserindo
aproximadamente 60 g de
graxa no momento.

Graxeira
Inferior
TURBINA |
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Solução de problema
1 O que devo fazer se a Turbina não ligar?
Verifique se o controle de vazão do trator não está na posição
mínima e se as mangueiras de pressão e retorno estão ligadas
à VCR. Se a Turbina não liga quando o comando hidráulico é
acionado na posição de retração, desengate as mangueiras
e as conecte novamente invertendo suas posições (verificar
item 3 do manual).

2 A Turbina está com ruído, e agora?
Com a turbina desconectada do trator, abra sua tampa e
veja se não há nenhum corpo estranho no interior da carcaça
ou do rotor, que possam ser a causa desse ruído (como
sementes, pequenas pedras ou outro objeto).
É importante se atentar aos rolamentos, pois quando
danificados e mal lubrificados também causam ruídos. Se
este for o caso, entre em contato com a nossa equipe de
Pós-Venda.

3 Vibração na Turbina, como resolver?
Verifique se os parafusos que prendem a Turbina ao suporte
estão bem apertados e observe também, se o suporte está
preso rigidamente ao chassi da plantadeira.

4 Há Vácuo insuficiente na Turbina, o que posso
fazer para resolver?
Existem algumas medidas que podem ser tomadas:
1. Verifique se não há furos nas mangueiras de vácuo e
garanta que elas estejam bem presas pelas abraçadeiras;
2. Observe também se há semente em todos os dosadores
e se todos discos estão preenchidos;
3. Garanta que a rotação do motor do seu trator não esteja
limitando a vazão de óleo na VCR;
4. Se o controle de vazão da VCR do seu trator é
manual, verifique se o manípulo não está na posição de
mínima vazão;

5 Há vazamento de óleo no flange do motor hidráulico,
como resolver?
O vazamento de óleo no flange do motor indica que houve
falha do retentor, que deverá ser trocado. Para realizar a
troca, é necessário retirar o motor da turbina e abri-lo, de
forma que seja possível acessar o alojamento onde o retentor
está encaixado. Após isso, ele o substitui. Essa troca deve ser
realizada cuidadosamente, para que impurezas não entrem
no motor e nenhuma peça interna seja danificada.
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Descarte
Ao final da vida útil do equipamento, favor encaminhá-lo
para revenda parceira da J.Assy da sua região ou
para a montadora do implemento, caso tenha sido
uma compra direta.
.
A partir daí, o descarte será realizado pelos responsáveis da
maneira adequada.
Além das recomendações que foram vistas nesse manual,
sugerimos ao operador não abandonar as técnicas padrões
de instalação, operação e manutenção.

Após seguir as orientações citadas neste manual,
a sua Turbina estará pronta para uso.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO
COM O REPRESENTANTE DE VENDAS OU COM A
REVENDA DA SUA REGIÃO OU ACESSE:
www.assy.com.br
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