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Ano do modelo 2016: Carregadora 563

As Carregadoras 563 NSL e SL são projetadas para operadores que têm necessidade de manusear materiais com os tratores utilitários da
John Deere. O desenho da 563 concentra-se no seguinte:
• Especificações excelentes para desempenho operacional
• Durabilidade superior para alto valor de revenda
• Integração máxima com o trator
• Visibilidade melhorada
• Facilidade na troca de implemento

Atributos chaves

Engates

Engate universal

O engate universal está em conformidade com o padrão ISO DIS23206. Embora o projeto atenda completamente o padrão, ele é um
projeto original da John Deere.
Recursos:
• A manivela de travamento está no lado esquerdo da carregadora para ganhar tempo quando desconectando implementos
• O mecanismo de travamento está no engate, eliminando a necessidade de comprar travas para cada implemento usado
• O engate é compatível com qualquer implemento concorrente que esteja em conformidade com o padrão ISO
• O engate é composto de um tubo quadrado inferior rígido e uma barra sólida superior; isso cria uma estrutura forte para reduzir giros
se apenas um gancho for colocado de forma incorreta ao conectar um implemento
• A barra superior do engate universal possui tratamento térmico para maior resistência
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Elementos do sistema de estacionamento

1 2

• Armazenamento das travas no tubo estrutural
• Pino redondo do suporte

A Carregadora 563 possui o sistema de estacionamento de mastro alto. Os benefícios incluem:
• O ponto de conexão do suporte à estrutura de montagem é facilmente visto do assento do operador, facilitando inserir o mastro na
estrutura de montagem quando estacionando
• O suporte é mais curto para prevenir o contato com para-lamas (quando equipado)
• A largura dos braços de levante permite espaço suficiente entre o capô do trator para fazer ajustes quando estacionando se não estiver
alinhado propriamente.
• Os pinos noquadro para a montagem do suporte à estrutura de montagem são redondos para permitir fácil remoção
• Os suportes de estacionamento são armazenados dentro do tubo de torque; isso garante que estes suportes não obstruam a visibilidade
ou restrinjam a altura de levantamento.
• Os suportes de estacionamento não interferem nos pneus em qualquer condição ou largura de bitola escolhida

Passos para desprender as caçambas ou os implementos

Passo 1. Com o nível da caçamba ou levemente empurrado para trás, simplesmente remova os pinos retentores e coloque em posição
de armazenamento.



Manual de Vendas
Brasil

"As características do produto baseiam-se na informação divulgada à data da publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas registadas, incluindo o nome John Deere, o símbolo do cervo em movimento
e as cores verde e amarela utilizadas no mesmo são propriedade da Deere & Company, salvo indicação contrária. A disponibilidade dos produtos, as suas características, serviços e outros conteúdos podem variar em função
do modelo e da região geográfica."

As informações sobre a potência e torque de motores não John Deere são fornecidas pelo fabricante do motor para apenas finalidade de comparação. A potência e o torque real serão inferiores. Consulte o site do fabricante
do motor para obter informações adicionais.
Copyright © 1994 - 2016 Deere & Company. Todos os direitos reservados. Preparado em : Nov 22, 2016

Passo 2. Empurre o implemento para frente para soltar os pinos inferiores.

Passo 3. Abaixe o implemento até o chão para soltar os ganchos superiores.

Final

Opções de engate universal

Consulte as opções de engate universal para informações adicionais.
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Compatibilidade

Tratores MFWD
• 5078E e 5085E
• 6110D, 6125D, 6110E, 6110J, 6125E, e 6125J

Auto-nivelamento mecânico

• Melhora o tempo de ciclo e reduz a fadiga do operador uma vez que o operador não tem de se preocupar em manter a caçamba em
posição quando levantar ou abaixar o braço de levante
• Especialmente valioso no manuseio de fluidos, fardos redondos, ou usando uma empilhadeira, reduzindo ou evitando  a queda de
material

Sistema de estacionamento

Características
• O ponto de conexão do suporte à estrutura de montagem é facilmente visto do assento do operador, facilitando inserir o mastro na
estrutura de montagem quando estacionando
• O suporte é mais curto para prevenir o contato com para-lamas (quando equipado)
• A largura dos braços de levante permite espaço suficiente entre o capô do trator para fazer ajustes quando estacionando se não estiver
alinhado propriamente.
• Os pinos noquadro para a montagem do suporte à estrutura de montagem são redondos para permitir fácil remoção
• Os suportes de estacionamento são armazenados dentro do tubo de torque; isso garante que estes suportes não obstruam a visibilidade
ou restrinjam a altura de levantamento.
• Os suportes de estacionamento não interferem nos pneus em qualquer condição ou largura de bitola escolhida.
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Acopladores

Para prender e desprender uma carregadora do trator, alguma forma de acoplador é necessária. Dependendo da frequência com a qual
a carregadora é estacionada e a conveniência necessária em desconectar os acopladores, diferentes opções estão disponíveis.

Acopladores

Para ligar e desligar um carregador do trator, alguma forma de acopladores são obrigatórios. Dependendo da freqüência com que o
carregador é retirado e a necessidade em desconectar os acopladores, diferentes opções estão disponíveis.

Caçambas

Todas as caçambas são desenhadas com uma traseira arredondada para fornecer fluxo superior de material, o que torna encher a caçamba
muito fácil e também permite à caçamba esvaziar completamente quando descarregada. Vários concorrentes usam traseiras de caçambas
dobradas, o que tende a restringir o fluxo de material, podendo não encher a caçamba por completo e podendo prender o material na
caçamba quando descarregado.

A superfície superior da caçamba fornece uma ampla seção paralela à borda de corte e visível ao operador, facilitando o nivelamento
da caçamba para o operador.
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Caçambas

Atributos
• As caçambas são projetadas com o fundo arredondado para promover o fluxo de material superior, o que torna o seu enchimento muito
fácil e também, facilita o esvaziamento completo da caçamba quando despejado.
• A superfície da parte superior da caçamba fornece uma ampla seção paralela à borda de corte e visível para o operador, fazendo o
nivelamento da caçamba fácil para o operador.
• Caçambas Heavy Duty (reforçadas)têm furos ao longo da borda de corte onde a lâmina é substituível e reversível, fazendo com que a
vida útil da borda de corte seja duas vezes maior.

Indicador de nível da caçamba

• Localizado no lado direito do cilindro da caçamba.
• A parte plana superior da caçamba juntamente com o indicador de nível auxilia o operador na determinação da posição do nível da
caçamba.

Estrutura de Montagem
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As estruturas de montagem são projetadas e testadas ao mesmo tempo em que o trator é projetado e testado para garantir que uma
conexão durável entre o trator e a carregadora seja oferecida.

Estrutura de Montagem

Atributos
• Estruturas de montagem são projetados e testadas ao mesmo tempo que o trator é projetado e testado para assegurar uma ligação
duradoura entre o trator e o carregador.
• A estrutura de montagem é projetada para distribuir as forças do carregador para os locais de transporte de carga ideal no trator.
• Esses quadros posicionam o carregador corretamente no trator que impede distribuição irregular de carga e a possibilidade de danificar
o trator
Vantagens
• A seção inteira é feita de ferro fundido nodular para melhorar a visibilidade para as fileiras, aplicações de cultura em linha, e trabalho
da carregadeira.
• A parte superior tem uma superfície usinada para ajudar a orientar o suporte do carregador nas manobras de estacionamento.
• O perfil da estrutura aumenta a compatibilidade do pneu e paralama
• A estrutura fornece um local de suporte de paralamas fixos e opcionais kits de iluminação, bem como uma caixa de ferramentas. (quando
equipado)

Lança, suporte e cilindros

A lança da carregadora maximiza a visibilidade do operador, proporcionando maior vida útil em condições adversas. Os cilindros são
dimensionados adequadamente para utilizar completamente a capacidade hidráulica do trator para fornecer as capacidades de elevação
de carga para muitas tarefas.
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Lança, suporte e cilindros

Recursos
• A lança da carregadora maximiza a visibilidade do operador, proporcionando a força para ter maior vida útil em condições adversas.
• Os cilindros são dimensionados adequadamente para utilizar completamente a capacidade hidráulica do trator para fornecer as
capacidades de elevação de carga para muitas tarefas.
Recursos específicos

Durabilidade

1

2
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1. Buchas reforçadas aumentam a vida útil das áreas de alto esforço
2. Duas placas de reforço sobre o suporte proporcionam uma rigidez extra

3 4

3. O pino redondo do suporte simplifica a instalação e a remoção; a manivela do suporte também é utilizada para instalar os suportes
de estacionamento

4. A proteção da linha de óleo previne danos às linhas causados por escombros caindo

5

5. A parte inferior do pé da lança é um reforço
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Visibilidade

• O tubo de reforço baixo permite visibilidade melhorada à área de trabalho e ao topo da caçamba.
• O tubo de reforço não bloqueia as luzes quando carregando uma carga na caçamba.

• A ligação autonível e a alavanca angular são de perfil baixo para melhorar a visibilidade sobre a lança; a alavanca angular é feita para
minimizar o esforço enquanto ocorre aumento de carga.
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Manutenção do carregador

• Lubrificação End-of-pin para a maioria das articulações melhora o acesso aos pontos de lubrificação.
• Graxeirass sobre os cilindros de elevação são facilmente acessíveis
• As graxeiras zerks estão presentes na ligação para melhorar o tempo de vida do pino

Manutenção do trator

•  A proteção do capô dobra-se para baixo para permitir a manutenção do filtro de ar nos tratores da Série 6000
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Ângulos de operação

Recursos
• Ótimos ângulos de recolhimento da caçamba ajudam a manter mais material na caçamba e menos no chão, aumentando a produtividade
do operador.
• Excelentes ângulos de descarga para o esvaziamento completo.
• Ângulo de descarga ampliado para penetrar até o final do material.
• Ângulo da descarga no solo auto-nívelante.
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A Carregadora 563 é uma ótima escolha quando se quer maximizar o seguinte:
• Altura da elevação - empilhe fardos e descarregue em caminhões, carretas, etc
• Capacidade da elevação - levante dois fardos ao mesmo tempo

Proteção do Capô

A proteção de capô está disponível para qualquer trator em que a Carregadora 563 se encaixar. É altamente recomendável que cada trator
com carregadora seja equipado com uma proteção do capô. Elas são desenhadas para proteger o capô e a grade do trator de objetos ou
de impactos de baixa velocidade que podem ocorrer enquanto carregando materiais.

Proteção do Capô

Recursos
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• A proteção de capô está disponível para qualquer trator em que a Carregadora 563 se encaixar.
• É recomendável que cada trator com carregadora seja equipado com uma proteção do capô.
• Elas são desenhadas para proteger o capô e a grade do trator de objetos ou de impactos de baixa velocidade que podem ocorrer
enquanto carregando materiais.
• Proteções de escova também podem ser encomendadas para operadores que necessitam de proteção extra contra escombros.
• Ajudam a proteger a grade do trator e o capô de escombros caindo ou objetos estacionários como uma carreta ou um misturador
• Permitem iluminação à noite

Sistema Hidráulico

As carregadoras da John Deere são projetadas para utilizar o sistema hidráulico do trator.

Componentes hidráulicos

• As mangueiras estão em uma posição que garantem em boa distância com relação ao solo.
• As mangueiras dos acopladores para as linhas de óleo são roteadas organizadamente sob a barra para reduzir a altura das mangueiras;
este mantém as mangueiras geralmente abaixo dos braços da lança.
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• As linhas do óleo estão fixadas na parte interna do carregador para maximizar a visibilidade entre o capô e carregador
• As demais linhas de óleo estão posicionadas diretamente acima das linhas existentes, criando um aspecto agradável.
• O anel de vedação das conexões hidráulicas reduzem a ocorrência de vazamento.
• Mangueiras hidráulicas (4.000 psi nominal) são utilizados para garantir a confiabilidade e vida longa do componente

Mangueiras, linhas de óleo, e multi-acopladores

Benefícios
• Mais fácil de desacoplar quando existe alguma pressão nas linhas; pressão ainda deve ser aliviada, movendo o joystick uma vez que
o trator está desligado
• Perda de óleo mínima.
• Alça ergonômica e esforço físico mínimo necessário para conectar e desconectar
• As mangueiras nunca são incompatíveis
• Economiza tempo ao conectar e desconectar acopladores em um movimento
• A multi-acoplador é altamente recomendável quando três funções são usadas (lança, caçamba, e fardo, etc), devido à maior simplicidade
de conectar e desconectar as mangueiras

Qualidade Industrial Hidro-Max ™ cilindros da série 120

• Melhores da indústria - cilindros John Deere são conhecidos por serem confiáveis e duráveis.
• Manufaturado pela Divisão Harvester Works, garantindo que os carregadores John Deere têm disponíveis os cilindros mais avançados
• Soldagem robótica - As tampas de cilindro são resistentes o suficiente para suportar uma capacidade de elevação alta, que geram alta
carga do trator e do carregador
• Haste endurecida - Cromo com revestimento de níquel proporciona maior resistência a oxidação da haste, estendendo a vida útil da
vedação; também reduz a chance de arranhões e amassados na própria haste
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• 100 por cento testados na fábrica - Todos os cilindros são testados e estão em conformidade com os padrões rígidos de limpeza
• Conjunto da haste soldado-friction - Oferece resistência da solda superior, resultando em maior vida útil do cilindro
• Duas fases do sistema de haste de vedação - Possui um selo de tampão de primeira fase que age como um selante primário
• Anéis de rolamento não metálicos - Preserve o acabamento da superfície do cilindro e haste, reduzindo vazamento
• Tampa e as extremidades da haste de aço - em vez de ferro fundido; evitando vazamentos e desgaste.
• Vedação ajustada - A vedação do pistão proporciona ação de vedação positiva, o limite do anel de vedação de back-up de extrusão e
proporciona vida mais longa para os retentores.
• Aperto da porca de retenção do pistão controlado por computador - juntas de pistão são apertados para o nível ideal e para maior
durabilidade
• Grapple cilindros - melhores propriedades de retenção da porca, evita que ela solte no final da haste de rosca
• Fácil manutenção - Os cilindros são projetados para manutenção com eficiência,  poupando tempo na desmontagem

Opções de controles hidráulicos

Mangueiras de 2 funções e controles


