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Ano do modelo 2016: Carregadora 562

As carregadeiras 562MSL são projetadas para operadores que trabalham com carregamento de materiais em tratores utilitários da John
Deere.

O projeto é focado em:
• Especificações para o desempenho excelente da operação.
• Durabilidade superior com alto valor de revenda.
• Alta integração do trator.
• Maior visibilidade.
• Fácil troca.
É compatível com a família de tratores 5E:
• Série, 5E 4 cilindros

Atributos chaves

Suportes (carregadeiras)

Suporte global

Características

Composto por um tubo quadrado rígido na parte inferior e uma barra superior sólida. Com isso, consegue-se uma estrutura forte que
diminui o esforço torcional. A barra superior do suporte universal tem tratamento no material para maior resistência ao desgaste.
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Vantagens
• Manivela de trava do lado esquerdo da carregadeira.
• Poupe tempo ao desprender da caçamba.
• O mecanismo de travamento está no suporte.
• Elimina a necessidade de comprar chavetas ou pinos utilizados para cada kit.
• Compatível com qualquer concorrente que estejam em conformidade com o padrão ISO.

Elementos do sistema de estacionamento

1 2

• Armazenamento das travas no tubo estrutural.
• Pino redondo do suporte
Opções de suporte

Compatibilidade

Tratores MFWD
• Tratores 5085E e 5090E
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Autonivelação mecânica

• Ele mantém a caçamba ou outro acessório no mesmo ângulo do cilindro de elevação para cima e para baixo.
• Melhora a performance nos ciclos.
• Reduz a fadiga do operador, pois você não se preocupa em manter a caçamba na posição de levante ou abaixar os braços de levante.
• Reservatórios especiais de fluidos.
• Previne e/ou reduz vazamentos.

Sistema de estacionamento

Características
• O ponto de conexão da montagem da estrutura do suporte é facilmente visto do assento do operador.
• É fácil inserir o suporte na estrutura de montagem ao estacionar.
• O suporte é mais curto para evitar o contato com para-lamas. (quando equipado).
• A largura dos braços de levante permite espaço suficiente entre ele e o capô do trator, com isso, você pode fazer ajustes ao estacionar.
• Os pinos no quadro para a montagem do suporte são redondos para permitir a remoção fácil, mas são usados como acessórios para
manter a posição estacionada.
• Os suportes de estacionamento são cuidadosamente armazenados no tubo da estrutura, com isso garantindo que a visibilidade não
seja impedida, e nem limite a altura de elevação.
• Evita que objetos fiquem presos quando a carregadeira está na altura máxima.
• Os suportes não interferem nos pneus,em qualquer condição ou a largura do piso de trabalho.

Braços de levante, suporte e cilindros
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A lança da carregadora maximiza a visibilidade do operador, proporcionando maior vida útil em condições adversas. Os cilindros são
dimensionados adequadamente para utilizar plenamente a capacidade hidráulica do trator, fornecendo força para as diversas tarefas do
dia-a-dia.

Braços de levante, suporte e cilindros

Características
• Maximiza a visibilidade e a força de levante.
• Fornece a resistência para suportar anos de uso em condições adversas.
• Cilindro de tamanho adequado para utilizar plenamente a capacidade do sistema hidráulico do trator.
• Fornece recursos de elevação adequados para muitas tarefas.
Generalidades
• Tem algumas características que o tornam mais durável.
• Buchas reforçadas.
• Placas triangulares para reforço do suporte.
• Pino redondo do suporte.
• Suporte dos braços de levante.
•Proteção de tubulações de óleo.

Características específica
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Durabilidade

1

2

1. Buchas reforçadas
2. Placas triangulares para reforço do suporte principal

3 4

3. Pino redondo do suporte para simplificar a instalação e colocar em posição de estacionamento
4. Proteção de tubulações de óleo
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5. Suporte em pé dos braços de levante

Visibilidade

• O tubo da estrutura na parte inferior permite uma maior visibilidade da área de acoplamento e da parte superior da caçamb.
• O tubo da estrutura na parte inferior não bloqueia a luz quando uma carga é feita com a caçamba.
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• O travamento angular e autonivelamento de perfil baixo melhoram a visibilidade no braço.

Serviços da carregadeira

• O design das articulações facilita o acesso ao aplicador.
• A localização da graxa sobre os cilindros de elevação é facilmente acessível.
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Serviços do trator

• A estrutura de montagem é projetada para permitir que o painel lateral abra para o serviço

Ângulos de trabalho

Características
• Excelente ângulo de despejo para o esvaziamento completo do material.
• Ajuda a manter mais material na caçamba e menos no chão.
• Aumenta a produtividade do operador.
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É a melhor opção quando você quiser aproveitar:
• Altura de elevação

• Empilhamento de fardos, descarregar em caminhões ou carretas, etc.
• Capacidade de elevação

• Levantar dois fardos de uma só vez

Caçamba

Todas as caçambas são projetadas com uma traseira redonda para fornecer um fluxo de material superior, o que torna o enchimento da
caçamba muito fácil e também permite que a caçamba esteja totalmente vazia quando despejado. Muitos concorrentes de caçambas,
tendem a restringir o fluxo de material, fazendo com que o balde não encha completamente e fazendo com que o material permaneça
no balde quando despejado.

A superfície superior do recipiente proporciona uma seção de largura paralela à aresta de corte e visível para o operador, que torna o
nivelamento do balde fácil para o operador.
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Caçamba

Características
• Todas as caçambas são projetadas com excelente ângulo de tombamento.
• Encher a caçamba é mais fácil.
• Esvaziamento completo.
• Nivelamento da caçamba é mais simples.
• A superfície superior da caçamba fornece uma ampla seção paralela à lâmina de corte e visível para o operador.
• As caçambas pesadas têm orifícios ao longo da borda de corte, onde está a lâmina reversível e substituível.
• Ele fornece mais do que duas vezes a vida útil da lâmina de corte.

Indicador de nível da caçamba

• Está incluído na máquina básica.
• É instalado ao lado do parafuso que prende a caçamba.
• Localizado no cilindro da caçamba à direita.
• Ajuda o operador na determinação da posição do nível da caçamba.
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Estrutura de montagem

As estruturas de montagem são projetadas e testadas, ao mesmo tempo que o trator é projetado e testado para garantir durabilidade
do conjuntotrator e carregadora.

Estrutura de montagem

Características
• São projetados e testados, ao mesmo tempo que o trator para garantir a aprovação perfeita e duradoura do trator com a carregadeira.
• A carregadeira distribui forças para locais de carga otimizados do trator.
• Impedem que a carga seja desigual quando há possibilidade de danos ao trator.
• Assegura o esforço correto do eixo dianteiro.
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Opções de estruturas de montagem

Estrutura de montagem para tratores
5085E e 5090E Tractores de Brasil

Hidráulico

As carregadeiras John Deere são projetadas para utilizar o sistema hidráulico do trator. Uma série de controles mecânicos e válvulas estão
disponíveis para escolher, dependendo da configuração do trator.
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Hidráulico

• O sistema hidráulico consiste de um roteamento de mangueiras e tubulações de óleo com isto garantindo que o operador tenha uma
visão clara da tarefa que está se desenvolvendo.
• A superfície das vedações nas conexões hidráulicas reduz a ocorrência de vazamentos.
• Mangueiras para os acoplamentos de válvulas são ajustadas para o chassi do trator e suspendem o suficiente para fornecer uma distância
boa da terra.
• As mangueiras hidráulicas são trançadas por fio (4000psi nominal) e são usadas para garantir a confiabilidade e durabilidade.

• As tubulações de óleo são perfeitamente posicionadas sob o braço para reduzir o comprimento das mangueiras e com isto
permanecendo abaixo dos braços de levante.
• Maximiza a visibilidade entre a caixa e a carregadeirar.
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Cilindros de qualidade industrial Hydro-Max™ Série 120

• Cilindros confiáveis e duráveis.
• Fabricado pela Divisão Harvester Works e Saltillo.
• Garante cilindros mais avançados nas carregadeiras frontais.
• Solda de precisão com robô.
• Haste com tratamento superficial.
• Todos os cilindros são testados e atendem a padrões rígidos de limpeza.
• Montagem de fricção da haste soldada.
• Sistema de vedação da haste em 2 etapas.
• Anéis de rolamento metálicos.
• Tampa de aço e acabamento da haste.
• Vedação ajustada.
• Aperto do retentor da porca do pistão controlado por computador.
• Fácil manutenção.
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Mangueias, tubulações de óleo e multiacopladores de terceira função

Oferecemos uma solução inovadora para desconectar acopladores, os benefícios são:
• Mais fácil de desacoplar mesmo quando não há pressão nos tubos, a pressão deve ser aliviada, movendo o controlador quando o trator
estiver desligado.
• Perda de óleo mínima.
• Esforço físico mínimo para acoplar e desacoplar, além de uma alça muito ergonômica.
• As mangueiras sempre coincidem.
• Economize tempo de acoplar e desacoplar em um só movimento das mangueiras.
• Recomendado quando as três funções são utilizadas.
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Opções de hidráulicos


