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1 - Introdução 

 

Parabéns por adquirir um implemento da São José Industrial! 

Temos como missão de trabalho desenvolver e produzir implementos como este, que 

garantem benefícios para você, aumentando o processo de produção e dinamizando seus 

trabalhos diários. 

Este Manual de Instruções irá orientá-lo quanto à correta operação e manutenção do 

equipamento, garantindo um maior rendimento, segurança e durabilidade do produto. 

O Catálogo de Peças anexado a este Manual é fundamental para sua orientação. Consulte-o 

caso seja necessário substituir alguma peça. 

Estamos sempre dispostos a lhe prestar todo suporte necessário! 

Nossa empresa está em constante evolução e desenvolvimento de novos projetos e 

produtos. Sendo assim, convidamos você a conhecer e acompanhar frequentemente em 

nosso site ou com nossos revendedores, a linha completa de produtos que facilitam a sua 

vida no campo. 

Sua opinião é muito importante para nós!

3



NOTAS

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO

 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

3 APRESENTAÇÃO DO GUINCHO

 3.1 - APLICAÇÕES PREVISTAS PARA O GUINCHO

 3.2 - IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

  GUINCHO 700KG REGULAGEM MANUAL

  GUINCHO 1000KG REGULAGEM HIDRÁULICA

VERSÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4 INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO

 4.1 - ACOPLAMENTO DO GUINCHO AO TRATOR

 4.2 - CENTRALIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO GUINCHO

 4.3 - AJUSTE DA ALTURA DO GUINCHO

 4.4 – AJUSTE ABERTURA DO BRAÇO GUINCHO 

 4.5 - CONEXÃO DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

 4.6 - OPERAÇÃO DO GUINCHO

5 - INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

 5.1 - PLANO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

 5.2 - LUBRIFICAÇÃO À GRAXA

 5.3 - CONSERVAÇÃO DO GUINCHO

6 - CATÁLOGO DE PEÇAS

 6.1 - GUINCHO VERSÃO 700KG ACIONAMENTO MANUAL

 6.2 - GUINCHO VERSÃO 1000KG ACIONAMENTO HIDRÁULICO

SUMÁRIO

5

6

6

9

9

9

9

9

10

10

11

11

11

12

12

14

15

16

16

16

16

16

18

19

4



Notas

· Devido à Política de Aprimoramento constante em seus produtos, a São José Industrial 

reserva-se o direito de promover alterações e aperfeiçoamentos, sem que isso implique em 

qualquer obrigação para com os produtos fabricados anteriormente. Por esta razão, o 

conteúdo do presente Manual encontra-se atualizado até a data da sua impressão, podendo 

sofrer alterações sem aviso prévio. 

· Leia atentamente os termos de Garantia e Entrega Técnica, constantes no final deste 

Manual.

· Este Manual traz informações essenciais sobre a operação e manutenção do 

equipamento. Leia-o por completo antes de executar qualquer atividade com o equipamento, 

pois o conhecimento dessas informações evitará acidentes e perda de tempo produtivo, além 

de aumentar a vida útil da máquina. 

· Um bom resultado será obtido se este Manual estiver sempre ao alcance do operador 

do equipamento. As ilustrações, dados e informações aqui contidas são confidenciais e de 

propriedade da São José Industrial, não podendo ser reproduzidas ou passadas a terceiros 

sem a devida autorização da mesma. 

· O objetivo deste Manual é fornecer instruções que abrangem a máquina completa, 

com acessórios e variações. Portanto, não assume responsabilidade no que se refere à 

configuração da máquina ora adquirida, ou seja: Alguns itens descritos neste Manual podem 

não estar presentes na sua máquina. 

· Algumas ilustrações podem mostrar detalhes ligeiramente diferentes ao encontrado 

em sua máquina, por terem sido obtidas de máquinas-protótipo, sem que isso implique em 

prejuízo na compreensão das instruções.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO 

                           

 A São José Industrial se preocupa com o bem estar e segurança de seus clientes 

que fazem a operação e manutenção dos nossos equipamentos. 

 Na execução do projeto, nos preocupamos em desenvolver e produzir nossos 

equipamentos com maior segurança.

 Este manual foi desenvolvido para que você venha a utilizar nosso equipamento de 

maneira eficiente e segura. Recomendamos que leia com atenção antes de utilizá-lo. Caso 

tenha dúvidas, entre em contato com nossos revendedores, representantes ou com nosso 

departamento de Assistência Técnica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este Manual de Instruções, caso existir, 

repasse as informações aos demais usuários. Observe 

também as recomendações do manual de instruções, 

devendo o operador estar devidamente apto e capacitado a 

operar o mesmo.

Somente comesse a operar o trator quando estiver 

devidamente acomodado e com o cinto de segurança 

devidamente preso. Dirija com cuidado e evite andar em 

velocidade excessiva.

Ao operar a máquina utilize sempre Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI).

Não transportar pessoas, além do condutor, sobre o trator e 

o implemento. Sendo proibido também o transporte ou 

armazenagem de produtos sobre o implemento.
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2 - Recomendações de segurança 

Símbolos de advertência utilizados neste Manual 

Quando os símbolos abaixo aparecerem no texto, dê especial atenção às instruções dadas.

ATENÇÃO! 

O símbolo ao lado e a palavra ATENÇÃO 

identificam instruções que, se não observadas, 

causam risco de acidentes com sérios danos 

pessoais ou danos ao equipamento. 

ADVERTÊNCIA: 

Este símbolo e a palavra ADVERTÊNCIA são 

u s a d o s  p a r a  s a l i e n t a r  i n s t r u ç õ e s  e / o u 

procedimentos especiais que, se não observados, 

podem resultar em danos e/ou desgaste prematuro 

do equipamento, ou oferecer riscos indiretos à 

segurança pessoal. 

NOTA: 

Este símbolo e a palavra Nota indicam pontos de 

interesse especial para uma manutenção ou 

operação mais eficientes. A não observância destas 

recomendações pode acarretar perda de 

rendimento e diminuição da vida út i l  do 

equipamento.

Antes de engatar o implemento ao trator

- Verifique se o equipamento está lubrificado (versão Hidráulica).

- Certifique-se de que o trator esteja com o lastreamento correto na parte frontal. 

- Se for necessário efetuar qualquer tipo de ajuste, manutenção, limpeza ou verificação com o 

implemento acoplado ao trator, desligue o motor, remova a chave do contato e desconecte o 

cardan do trator.
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Durante a operação e manutenção

- Mantenha animais e pessoas a uma distância segura do equipamento em operação.

- Mantenha-se atento ao trabalho que está realizando e procure agir com cautela e bom 

senso; um momento de desatenção ao operar o implemento pode resultar em um sério 

acidente.

- Jamais utilize o Guincho para suspender pessoas.

Notas: 

1 - Quaisquer danos no equipamento decorrentes da não observância destas 

recomendações de segurança, não serão cobertos pela Garantia da São José Industrial. 

2 - Utilize somente peças originais da São José Industrial. Quaisquer danos ao equipamento 

decorrentes do uso de peças não originais, não serão cobertos pela Garantia do fabricante.
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3 - Apresentação do Guincho

3.1 - Aplicações previstas para o guincho

O Guincho foi desenvolvido para o içamento ou movimentação de cargas, podendo ser 

utilizado em atividades de movimentação de carga como bag de defensivos, facilitando o 

içamento para carregar produtos sobre caretas, vagões ou caminhões, abastecimento de 

plantadeiras, etc

O Guincho tem funcionamento simplificado, sendo que o seu acionamento é feito através do 

sistema de levante hidráulico do trator.

3.2 - Identificação de componentes

A) Guincho 700kg Regulagem Manual

1 – Conjunto corpo do Guincho 700kg;

2 – Conjunto torre de acoplamento ao trator 700kg;

3 – Conjunto braço interno extensor 700kg;

4 – Conjunto Gancho 700kg;
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B) Guincho 1000kg Regulagem Hidráulica

1 – Conjunto corpo guincho 1000kg;

2 – Conjunto braço interno guincho 1000kg;

3 – Conjunto torre acoplamento guincho 1000kg;

4 – Conjunto gancho guincho 1000kg;

5 – Cilindro Hidráulico;

6 – Kit mangueiras hidráulicas;
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3.3 - Versões e especificações técnicas

Referência Modelo Capacidade 
Maxima

Altura            
Maxima*

Peso 
Aproximado

Potência 
Requerida

SJI258 Guincho Manual 700Kg 700Kg 3,10mt 155kg 60Cv

SJI306 Guincho Hidráulico 1000Kg 1000Kg 3,30mt 165kg 60Cv

* Pode variar conforme dimensões do trator
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4 - Instruções de preparação e operação

4.1 - Acoplamento do Guincho ao trator

Faça o acoplamento em local plano e nivelado, conforme instruções abaixo:

a) Remova o braço do terceiro ponto 

do trator.

b) Caso necessário, remova a barra 

de tração do trator.

c) Aproxime o trator e então: Acople a 

torre (1) aos braços inferiores (2), e o 

cabeçalho

(3) em um dos furos do suporte do 

braço do terceiro ponto (4), instalando 

os pinos (5) e contra pinos (6).

Faça o acoplamento em local plano e 

nivelado, conforme instruções abaixo:
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4.2 - Centralização e nivelamento do Guincho

A) Centralização

1 - Inicie o acoplamento pelo braço inferior (2) esquerdo.

d) Faça a centralização e nivelamento do Guincho, conforme 

instruções a seguir. 

Notas

Centralize o Guincho em relação ao trator 

a t ravés  das  co r ren tes  ou  ba r ras 

estabilizadoras (1).

B) Nivelamento transversal

Faça o nivelamento transversal do 

Gu incho  a t ravés  da  man ive la  de 

regulagem (2) existente no braço inferior 

(3) direito. O Guincho (4) deve ficar 

paralela em relação ao solo.



4.3 - Ajuste da altura do Guincho

O Guincho pode ser ajustado para alturas 

diferentes, sendo três posições na versão 700kg 

e 2 posições na versão 1000kg, alterando-se a 

combinação dos furos de fixação do cabeçalho 

(1) à torre (2).

No cabeçalho

- Furo frontal (A): Menor elevação do Guincho.

- Furos centrais (B): Elevação intermediária do 

Guincho (apenas 700kg).

- Furo traseiro (C): Maior elevação da Guincho.
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Notas

ADVERTÊNCIA:

Faça este ajuste com o Guincho acoplado ao trator.

a) Acione o guincho através do levante hidráulico do trator e apoie o cabeçalho (1) sobre 

uma superfície adequada (cavalete, carreta, vagão).

b) Remova o contra pino + pino (3).

c) Faça coincidir os furos desejados da torre (2) e cabeçalho (1).

d) Fixe com o contra pino + pino (3).

4.4 – Ajuste abertura do braço Guincho 

Através da abertura do braço interno do guincho pode ser ter um maior alcance e 

consequente ganho altura. Veja a seguir a procedimento a ser adotado para cada modelo.
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A) Versão abertura manual 700kg

Nesta versão a abertura do guincho deve 

ser feita manualmente, retire o pino e pino 

"R" (3) que fixam o braço regulável (1) ao 

corpo do guincho (2), posicione o braço 

regulável em uma das 5 posições (A) 

oferecidas e reposicione o pino e pino "R" 

(3) no local de fixação.

ATENÇÃO:

Este procedimento sempre deve ser feito com o trator parado e desligado, 

e sem nenhum tipo de carga suspenso pelo guincho, a fim de evitar 

acidentes.

B) Versão abertura hidráulica 1000kg

Nesta versão a abertura do guincho é feita através de um cilindro acionado pelo sistema 

hidráulico do trator conectado por mangueiras permitindo a abertura ou recolhimento do 

guincho mesmo com carga suspensas no mesmo. 



4.5 - Conexão das mangueiras hidráulicas (versão regulagem Hidráulico)
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P1 - Mangueira de extensão do cilindro: 

Basculamento (descarga) do Guincho.

R1 - Mangueira de recolhimento do cilindro:

Levantamento do Guincho.

a) Retire os tampões de proteção (2), tanto da 

VCR como das mangueiras (P1) e (R1).

b) Conecte as mangueiras (P1) e (R1) aos 

terminais de pressão (P2) e retorno (R2) da 

VCR, respectivamente. Retirando as 

mangueiras hidráulicas 

a) Desligue o motor do trator.

b) Mova a alavanca do comando hidráulico 

nos dois sentidos para aliviar a pressão 

residual no circuito.

c) Desconecte as mangueiras. Após, 

recoloque todos os tampões de proteção (2).

NOTAS:

1 - Se permanecer pressão nas mangueiras, 

alivie as mesmas antes de tentar conectá-las 

novamente.

2 - Nunca retire as mangueiras sob pressão.

a) Desligue o motor do trator.

ADVERTÊNCIA:

Adote todas as precauções no sentido de não 

contaminar o óleo do circuito hidráulico do 

trator.



4.6 - Operação do Guincho

A operação é feita de forma simples, sendo que o procedimento de levantar ou descer a 

carga é feita através do sistema hidráulico do trator.

Para levantar a carga içada pelos guincho, basta engatar o material no gancho ou no suporte 

para Big Bag (opcional) e acionar o levante do sistema hidráulico do trator, tendo o cuidado de 

que a carga não se solte durante a movimentação, e observando a capacidade máxima de 

carga do implemento. 

Durante o transporte deve se ter o cuidado de dirigir o trator com suavidade e cautela, para 

não causar impactos a carga transportada.

Para a descarga, basta suspender o sistema de levante hidráulico do trator, com cautela, 

descarregando o carga até o local desejado. 
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5 - Instruções de manutenção

5.1 - Plano de manutenção periódica

5.2 - Lubrificação à graxa

Lubrifique os pinos graxeiros indicados pelas setas 

a cada 8 horas de trabalho (ou diariamente), 

somente na versão com regulagem de abertura 

hidráulica.

5.3 - Conservação do Guincho

Tão importante quanto a manutenção preventiva é a conservação.

Este cuidado consiste basicamente em proteger o Guincho das intempéries e dos efeitos 
nocivos de alguns produtos.

Terminado o trabalho com o implemento, adote os cuidados abaixo visando conservar sua 
funcionalidade e evitar futuras manutenções desnecessárias:

Ÿ  Faça uma lavagem rigorosa e completa do Guincho e após, deixe-o secar ao sol.

10

Serviço 

Frequência 

8h Diarias 50h Semanal 200h Anual 

Lubrificar Pinos Graxeiros 

Verificar estado dos 
componentes hidráulicos: 
Mangueiras e Cilindro 

Verificar estado geral do 
implemento 



Ÿ  Pulverize-o com óleo ou qualquer outro produto similar com a finalidade de evitar a 

oxidação.

Ÿ  Refaça a pintura nos pontos em que houver necessidade.

Ÿ  Muito importante: Guarde o guincho sempre em local seco, protegido do sol e da chuva. 

Sem este cuidado, não há conservação.



6 - Catálogo de peças

6.1 - Guincho versão 700kg Acionamento Manual

N° ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

1 SB300273 Conj. Torre Guincho 700Kg

2 SB300275 Conj. Corpo Ext. Guincho 700Kg

3 SB300271 Conj. Corpo Interno Guincho 700Kg

4 SB300274 Conj. Suporte Gancho Guincho 700Kg

5 30100002 Pino Torre Guincho 700kg

6 MD000072 Pino 25 x 110mm

7 MD000071 Pino 25 x 98mm

8 MD000150 Pino 20 x 110mm

9 PN0202 Pino R 4,5 x 90

10 PN0101 Pino R 3,5 x 70



6.2 - Guincho versão 1000kg Acionamento Hidráulico

N° ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

1 Sb300277 Conj. Torre Guincho 1000Kg

2 SB300276 Conj. Corpo Ext. Guincho 1000Kg

3 SB300278 Conj. Corpo Int. Guincho 1000Kg

4 SB300279 Conj. Sup. Gancho Guincho 1000Kg

5 SB300030 Conj. Pino 25 x 160mm Guincho 1000Kg

6 CL0402 Cilindro Hidr. 40X1000X25mm

7 MD000072 Pino 25 x 110mm

8 MD000150 Pino 20 x 110mm

9 PN0202 Pino R 4,5 x 90

10 PN0101 Pino R 3,5 x 70



Informações de pós-venda

Identificação do Distribuidor de Adubo Orgânico

O Tanque Distribuidor possui duas e�quetas de iden�ficação fixadas em sua 
estrutura: 

1 - E�queta do número de série: apresenta o número de série e o modelo 
do equipamento. 

2 - E�queta da referência: apresenta o número de referência do 
equipamento e meios de contato com a empresa.

Como solicitar peças de reposição e 

assistência 

Ao solicitar peças de reposição ou 

Assistência Técnica, informe o modelo, o 

número de série ou o número de referência 

do equipamento, constantes nas plaquetas 

identificadas acima. 

Para isso, entre em contato com o 

representante/revenda onde você adquiriu 

este equipamento, ou diretamente com a 

São José Industrial, pelos seguintes meios: 

Telefone: (55) 3616-0221 

E-mail: contato@saojoseindustrial.com.br 
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Revisão de Entrega Técnica
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Revisão de Entrega Técnica
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ANOTAÇÕES



www.saojoseindustrial.com.br


