
 

 

MAQUINAS DE REGA IRRILAND 

 
INSTRUÇÕES DE USO 

 

 

 
1. Posicione a maquina alinhando-a com a faixa de terreno que pretende regar. 

2. Baixe os estabilizadores dianteiros e acople o tractor ( para modelos com estabilizadores ). 

3. Regule a largura do carro porta-aspersor no máximo possível. 

4. Nos modelos giratórios retire o travão de segurança existente na base do chassis. 

5. Insira a manivela na tomada de força, girando-a no sentido anti-horario ; retire o dente de paragem da cremalheira. 

6. Certifique-se que a caixa redutora está desengatada ( ao girar a tomada de força com a manivela a turbina não deve girar ).  

7. Retire a manivela da tomada de força. 

8. Modelos Giratorios : descarregue o carro porta aspersor usando o mecanismo existente ( mecânico ou hidráulico consoante o versão ). 

Mantenha o tirante carregador do carro porta aspersor na altura exacta que permita a paragem do enrolamento no final de curso. 

9. Baixe os estabilizadores suplementares e crave-os no solo. 

10. Acople o carro porta aspersor ao tractor e desenrole o tubo lentamente. 

11. Nivele e regule o angulo do aspersor e inicie a rega. 

12. Engrene a caixa redutora (alavanca lado direito para modelos com caixas multi-velocidades). Feche totalmente o bypass de forma a que a 

turbina comece a girar. Nos modelos com caixa multi-velocidades, a alavanca do lado esquerdo serve para seleccionar a velocidade de 

caixa pretendida ( I,II,III,IV,etc).    

13. Ajuste a melhor proporção de velocidade regulando o volume de fluxo de agua no bypass principal. 

14. Insira o dente de paragem na cremalheira. 

15. O contador de metros indica a velocidade real de enrolamento do tubo polietileno. 

16. Quando o tubo estiver completamente recolhido com o carro porta aspersor na posição de transporte, coloque o sistema de prisão do 

carro. 

17. Levante os estabilizadores na posição de transporte e posicione a maquina no sentido de marcha. A VELOCIDADE MAXIMA DE 

TRANSPORTE DA MAQUINA É DE 10 KM/H. 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA ENROLAMENTO COMO USO DA TOMADA DE FORÇA 

1. Certifique-se que a caixa redutora está desengatada. 

2. Encaixe o cardan e inicie o enrolamento do tubo. Quando ainda faltarem 2 a 3 metros de tubo para enrolar, pare o enrolamento com 

cardan e utilize a manivela manual para completar a operação. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

A CADA 20 HORAS DE TRABALHO CONTROLE O OLEO E A TENSÃO CORRENTES DE TRANSMISSÃO, LUBRIFICANDO A CREMALHEIRA, 

SUPORTES,ENGATES,VEIOS E PONTOS DE ARTICULAÇÃO. 


