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Instruções de seguranca e operação

Instruções complementares 

Instruções de funcionamento

Ítens que acompanham os Arados

Instruções de acoplamento

Manual de Peças

Modelos Júnior com pinos

 Características técnicas 

 Catálogo de peças

Modelo Júnior com braçadeiras

 Características técnicas

 Catálogo de peças 

Modelo Curvo com pinos

 Características técnicas 

 Catálogo de peças 

Modelo Curvo com braçadeiras

 Características técnicas 

 Catálogo de peças 

Instruções de Manuseio e Manutenção

Termo de garantia 

Certificado de garantia 
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APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO
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REGULAGEM CONJUNTO RODA GUIA

O Conjunto de Roda Guia (opcional), foi desenvolvido para através do 
seu ajuste de altura, proporcionar uma profundidade constante de todas 
as hastes, durante o serviço e escarifação e subsolagem do solo, seu 
ajuste e realizado conforme os passos e ilustração a seguir.

Para o ajuste da profundidade desejada para o trabalho da roda guia (1), 
retire os parafusos e porcas (2), posicione a roda na posição desejada e 
recoloque os parafusos e porcas.
É muito importante também fazer o ajuste do limpador da roda (3), este 
que possui a função de evitar o acumulo de terra ou outras impurezas na 
roda, seu ajuste deve ser feito soltando os parafusos e porcas (4) 
posicionando o mesmo a uma distância de aproximadamente 10mm da 
roda guia e fazer o reaperto dos parafusos, ao realizar o ajuste, deve se 
respeitar a distância recomendada, pois se o mesmo tiver contato com a 
roda durante o funcionamento, o atrito do contato pode danificar o 
mesmo.
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SJI 316 – 3,10X11H CURVO COM PINOS

SB500199 – Conjunto Chassis Arado Curvo com Pinos 3,10x11H
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SB500200 – Conjunto Chassis Arado Curvo com Pinos 3,10x11H Opcional
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  Todos os modelos de arados subsoladores, possuem parafusadas em 

suas hastes o que chamamos de “unhas”, o que facilita a sua troca ou inversão, 

podendo elas serem utilizadas nas duas extremidades aumentando o seu tempo 

de vida útil conforme ilustrado abaixo.
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Termos de Garantia

A São José Industrial garante este produto pelo prazo de um ano a contar da data de 
emissão da nota fiscal de compra. 

A garantia total cobre defeitos de fabricação, material e a respectiva mão-de-obra para o 
concerto, após a devida comprovação pelos técnicos da São José Industrial ou 
Assistentes Técnicos credenciados. 

Esta garantia será anulada se o produto sofrer danos resultantes de acidentes, uso 
indevido, descuido, desconhecimento ou descumprimento das instruções contidas no 
Manual de Instruções ou se apresentar sinais de ter sido ajustado ou consertado por 
pessoas não autorizadas pela São José Industrial. 

Para ter acesso ao uso da garantia, deverá ser encaminhada a revendas autorizadas, 
acompanhada da nota fiscal de compra e do parecer descritivo do defeito. 

Nota: 

Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas, sem ônus, não 
havendo em hipótese alguma a troca do aparelho ou do equipamento. O comprador será 
responsável pelas despesas de embalagem e transporte até a assistência técnica da São 
José Industrial mais próxima. 

Esta garantia é intransferível e será válida somente mediante a apresentação da nota 
fiscal de compra. Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas e de 
design sem aviso prévio do fabricante. 

GARANTIA DOS ACESSÓRIOS OU EQUIPAMENTOS ACOPLADOS AOS PRODUTOS 
DA SÃO JOSÉ INDUSTRIAL ESTÃO DENTRO DA MESMA GARANTIA DO PRODUTO. 

Exemplos: Motores Elétricos; Cardans; Caixas de Transmissão; Bombas de vácuo ou 
lobulares; Etc.
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Revisão de Entrega Técnica
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Revisão de Entrega Técnica
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