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Notes prèvies 
 

1) El present document ha de ser distribuït amb cada màquina comercialitzada. 

2) Aquest ha sigut preparat de forma que la màquina descrita sigui utilitzada de forma eficient, 

segura i que s’aconsegueixi la major vida útil possible. 

3) El manual, s’haurà de llegir i entendre per garantir un correcte funcionament. De no fer-ho, 

pot resultar en una mala operació i danys personals o materials. 

4) Les operacions de manteniment descrites són elaborades a partir d’experiències prèvies o 

seguint les recomanacions dels fabricants dels elements estàndard. 

5) És important seguir les instruccions de manteniment i complir rigorosament els intervals per 

garantir el funcionament segur de la màquina. 

6) Les notes marcades en NEGRETA, són especialment importants. 

Descripció 
 

La trituradora de pedres TP2500 és una màquina agrícola destinada a la trituració de pedres 

mitjançant l’impacte d’uns martells. Aquesta anirà instal·lada sobre un tractor amb les 

característiques indicades en aquest manual per assegurar un correcte i segur funcionament de 

la mateixa. 

Especificacions 
 

ESPECIFICACIONS DE LA MÀQUINA 

Generals Model TP2500 

Potència requerida CV(kW) 200 (150) 

Profunditat de 

treball 

mm 200 

Dimensions Longitud total mm 2045 

Amplada màxima mm 2500 

Alçada mm 1310 

Amplada de treball mm 2000 

Pes kg 3225 

Presa de força Sentit de gir - Horari vist des de la part posterior 

Diàmetre de l’eix “ 1-3/4 

Nº d’estries - 20 

Velocitat de gir rpm 1000 

Transmissió Tipus - Transmissió doble per corretges 

Corretges - SPC 2800 

Quantitat - 2x4=8 

Martells Quantitat  - 32 

Pes kg 6,7 
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Declaració de conformitat CE 
 

Per la present, l’empresa: 

Fabricant o distribuïdor:_________________________________________________ 

Direcció completa:______________________________________________________ 

declara, baix la seva responsabilitat que la màquina: 

Màquina: Trituradora de pedra accionada mitjançant la presa de força d’un tractor 

Model: TP2500 

amb el següent nombre de sèrie: 

Nº de sèrie: _______________________________ 

És conforme amb els requisits essencials de seguretat de les següents Directives: 

• Directiva Europea 2006/42/CE, Relativa a les màquines i per la que es modifica la 

Directiva 95/16/CE.  

Per als requisits específics d’aquest equip, s’han aplicat les següents normes harmonitzades: 

• Norma UNE-EN ISO 4254-1:2016. Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 1: Requisitos 

generales. 

• Norma UNE-EN ISO 4254-5:2010. Maquinaria agrícola. Seguridad. Parte 5: Equipos 

para el Trabajo del suelo con elementos accionados. 

 

 

 

 

TERRASSA (Barcelona), a___ de __________de____ 

Firma:____________________ 
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1. Utilització 
 

1.1. Posada en funcionament 
 

Abans d’utilitzar aquesta màquina sobre el seu tractor, asseguri’s de que li 

és compatible. 

 

a) La potència d’accionament màxima recomanada és de 150kW. 

b) El seu pes és de 3225kg i per això és necessari que: 

• La capacitat d’elevació del tractor sigui superior a aquest. 

• S’ha d’assegurar que el pes no farà inestable el tractor. Si és necessari s’haurà 

d’instal·lar un contrapès a la part davantera per garantir l’estabilitat. 

c) La màquina només podrà utilitzar-se amb la presa de força configurada per girar a 

1000rpm. Llegeixi el manual d’usuari del tractor per veure com aconseguir-ho. 

 

 

d) No utilitzi la màquina si els passadors de subjecció no s’ajusten al diàmetre del forat. 

e) L’enganxall de tres punts és de 3ª categoria. 

f) L’arbre de transmissió necessari és de 3ª categoria amb eix 1-3/4” Z20. 

g) Fixi les proteccions de l’arbre de transmissió amb l’ajuda de la cadena que porten per 

aquest fi i utilitzant només un dels forats de les tapes superiors indicats a la següent 

imatge. 
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1.2. Perills durant la utilització 
 

a) No utilitzi la màquina si li falta algun dels elements de seguretat. 

 

• Tapes que eviten les projeccions. 

• Cobertes de la transmissió. 

 

b) Asseguri’s de que ningú es troba a la zona perillosa durant el treball. Dins d’aquesta zona 

hi ha perill d’impacte per projeccions encara que la màquina compti amb totes les 

proteccions. 

c) Encara que les persones presents es trobin fora de la zona perillosa, asseguri’s de que la 

distància entre ells i la màquina és prudent. 
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2. Manteniment 

2.1. Instruccions de manteniment 
 

Per realitzar les operacions de manteniment, asseguri’s de que la màquina 
es troba correctament posicionada i estabilitzada. 

 

a) Forma segura de fer les intervencions: 

 

• Si es troba instal·lada sobre el tractor. El tractor haurà d’estar aturat i la màquina 

correctament posicionada i descansant sobre el sòl de forma que s’eviti qualsevol 

situació perillosa deguda a moviments inesperats. 

• Si la màquina no es troba instal·lada sobre el tractor. Aquesta ha d’estar 

correctament posicionada de forma que s’eviti qualsevol risc. 

 

No situar-se davall la màquina quan aquesta es trobi elevada encara que el tractor 

estigui aturat. Aquesta situació és potencialment perillosa. Si precisa de ser elevada, 

asseguri-la amb falques de fusta o cavallets metàl·lics que puguin suportar de sobres 

el pes de la màquina, situats a un lloc rígid del xassís i de forma que no puguin patinar. 

 

b) Els intervals de manteniment seran els indicats sobre aquest manual. 

c) Els lubricants utilitzats seran els recomanats sobre aquest manual. 

d) Els procediments d’intercanvi o de revisió descrits sobre el manual, s’hauran de fer 

seguint les pautes indicades.  

e) Tots els elements que per dur a terme les operacions de manteniment hagin de llevar-

se, hauran de ser immediatament instal·lats sobre la màquina abans de posar-la en 

funcionament. 

 

2.2. Periodicitat 
 

INTERVALS DE MANTENIMENT Veure punt: 

Diàriament (Cada 8-10 hores de funcionament) 

• Inspecció visual de tots els components de la màquina, especialment 

aquells punts on es puguin detectar pèrdues de fluids. 

• Inspecció visual de tots els sistemes de protecció. 

 

- 

- 

Setmanalment (Cada 50-60 hores de funcionament) 

• Greixar els rodaments del rotor. Aproximadament 2cm3 de greix. 

• Comprovar visualment l’estat de desgast dels martells. 

2.4 -c 

2.5 -a 

Mensualment (Cada 250 hores de funcionament) 

• Comprovar la tensió de les corretges i el seu estat. 

• Comprovar el bon estat de l’element flexible de l’acoblament de la 

transmissió. 

• Comprovar el parell de tots els cargols que subjecten el rotor. 

- 

 

- 

- 

Bimestralment (Cada 500 hores de funcionament) 
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• Canviar l’oli del grup de transmissió. 

• Canviar l’oli dels compartiments laterals de la transmissió. 

2.4 -a 

2.4 -b 

Cada 8000 hores de funcionament 

• Canviar tots els rodaments de la màquina. 

• Desmuntatge del grup de transmissió i comprovació de totes les 

parts. 

- 

 

- 

Quan sigui necessari 

• Tensar la transmissió per corretges. 

• Substituir l’element flexible de l’acoblament de la transmissió. 

• Girar o substituir els martells. 

• Girar o substituir les plaques d’impacte. 

2.6 -b 

- 

2.6 -a 

- 

 

2.3. Lubricants recomanats i capacitats 
 

Ubicació Fluid Qualitat Capacitat 

Grup de transmissió Oli EP90 6l 

Compartiments laterals Oli 0,8l a cada costat 

Rodaments del rotor Greix NLGI 2 - 

 

2.4. Punts de lubricació 
 

a) Buidat i ompliment d’oli del grup de transmissió 

A. Ompliment + Nivell (Capacitat: 6 litres) 

B. Buidat 
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b) Buidat i ompliment d’oli dels compartiments laterals 

A. Ompliment (Capacitat: 0.8 litres a cada costat) 

B. Buidat 

 

 

c) Greixatge dels rodaments del rotor 
Disposa d’un punt de greixatge a cada costat situat sobre les proteccions de la transmissió 

per corretja. 
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2.5. Criteris de substitució 

a) Martells 

• Martell desgastat per un costat. És possible girar-lo per fer que es desgasti el 

costat oposat. 

 

• Martell desgastat a ambdós costats. És necessària la substitució. 

 

 

 

• Martell amb deformació del forat i amb desgast. És necessària la substitució. 

 

 

 

 

No utilitzar mai un martell amb una deformació del forat que deixi un espessor de 
paret inferior a 15mm. 
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b) Plaques d’impacte 
Quan les plaques d’impacte presentin desgast a només un dels costats serà possible 

girar-les. Quan els dos costats ja presentin un desgast notable, serà necessària la seva 

substitució per unes de noves. 

 

2.6. Substitució 
 

a) Substitució dels martells 
 

Segueixi les instruccions de l’apartat 2.1 del present manual per dur a 
terme les operacions descrites de forma segura. 
Sempre que per qualsevol motiu s’hagi de canviar un martell, serà obligat 
canviar-los tots per evitar possibles desequilibris en el rotor. 

Per facilitar el canvi dels martells, serà necessari desacoblar la màquina de 
la presa de força del tractor. 

 

Els martells seran substituïts quan presentin desgast a ambdós costats o quan la seva 

deformació arribi a l’especificació indicada. Aquest procediment també podrà seguir-se per 

girar-los quan només presentin desgast a un dels costats. 

1.Desmuntar les tapes que cobreixen la transmissió per corretja per poder arribar als 

registres que permeten l’intercanvi. 

 

2.Treure la tapa de registre de la imatge anterior per poder arribar al rotor. 

3.Fer girar el rotor fins que una de les tapes que subjecten l’eix porta martells coincideixi 

amb el forat. 

4.Treure les tapetes d’ambdós costats. 
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5.Amb un martell i una vara metàl·lica extreure l’eix porta martells cap a un costat. 

 

 

6.Ficar l’eix col·locant cada martell a mesura que es va introduint. 

7.Posar les tapes que subjecten l’eix. El parell necessari pels seus cargols és de 35Nm. 

8.Girar el rotor 45º fins que coincideixi la següent tapa. 

9.Seguir el mateix procediment fins a canviar les quatre fileres de martells. 

10.Tapar els registres i tornar a instal·lar les tapes de la transmissió per corretges. 
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b) Tensat de les corretges o substitució 

 

1.Llevar les tapes que cobreixen la transmissió per corretges per poder accedir-hi i 

comprovar la seva tensió. 

 

2.Afluixar tots els cargols que subjecten la transmissió de la màquina. 

 

3.Amb l’ajuda dels cargols tensors fer córrer la transmissió per tensar o destensar. 

 

Segueixi les instruccions de l’apartat 2.1 del present manual per dur a 

terme les operacions descrites de forma segura. 

Sempre que s’hagi de canviar una corretja, serà necessari el canvi de tot       

el conjunt, ja que per petites variacions en la fabricació la transmissió 

podria no treballar de forma simètrica. 
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4.Comprovar que la tensió és adequada i que és la mateixa als dos costats. 

5.Collar la transmissió començant pels 8 cargols inferiors i acabant pels 2 superiors. 

6.Tornar a instal·lar les tapes de la transmissió per corretja abans d’utilitzar la màquina. 

 

2.7. Punts d’elevació i dimensions de transport 
 

a) Els únics punts per on es permet l’elevació de la màquina si no és mitjançant el sistema 

d’elevació del tractor, són els indicats a la següent figura. El pes total és de 3225kg. 

 

 

 

b) Les següents són les dimensions de transport. 

 

 


