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ATRIA AGRO TECNICA

Estrada ERS 443, Km 02, nº 742 - Linha Oitava Prata

Distrito Industrial - Protásio Alves/RS

Telefone: (54) 2117.0050

E-mail: contato@atriars.com.br

www.atriars.com.br

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto ATRIA, desenvolvido 

especialmente para facilitar as tarefas do dia-a-dia do produtor, visando alta 

produtividade, qualidade em suas aplicações, eficiência e durabilidade.

O Guincho Bag ATRIA GBA-2000, foi desenvolvido para facilitar as atividades 

de movimentação de carga do homem do campo, prático e robusto possui 

regulagem de abertura dos rodados para aumentar a estabilidade em terrenos 

desnivelados , regulagem do comprimento da lança, uma capacidade de 

levante de 2000kg e uma torre com giro de 90° que  facilita o trabalho com 

Bag.

Leia atentamente este manual antes de utilizar seu implemento ATRIA, pois 

este contém informações essenciais para obter o máximo de desempenho e 

segurança, além de prolongar a vida útil e reduzir os custos de manutenção do 

equipamento de sua aquisição.

O catálogo de peças no final deste documento é fundamental para a sua 

orientação em caso da necessidade de troca de algum componente.

Para quaisquer solicitações, dúvidas ou sugestões entre em contato conosco:
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Garantia

A ATRIA garante o equipamento identificado neste manual, obrigando-se a reparar e/ou 

substituir peças e/ou componentes que, em serviço e uso normal, segundo as recomendações 

técnicas, apresentar (em) defeito de fabricação, atendendo às seguintes normas:

Prazo de Garantia: 01 (um) ano a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao 

primeiro proprietário.

Garantia Concedida:
A solicitação de garantia somente será atendida se entregue à assistência técnica da ATRIA a  

seguinte documentação, devidamente preenchida e assinada, quando for o caso:

- Certificado de entrega técnica;

- Nota fiscal de compra do produto;

A apresentação destes documentos é imprescindível em cada reivindicação de garantia.
- A garantia será concedida pela ATRIA, total ou parcialmente, após análise conclusiva do 

suposto defeito pelo fabricante;

- Substituição de peças consideradas de manutenção normal, tais como parafusos fusíveis, 

navalha ou assemelhados, não serão tratados como garantia;

- Peças que apresentarem desgastes ou fadiga natural pelo uso não terão cobertura de 

garantia.

Casos de Exclusão de Garantia:
-Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do manual do

proprietário, com abuso ou sobrecarga de trabalho;

- Quando o defeito for decorrente de acidente;

- Manutenção preventiva/corretiva imperfeita ou incorreta;

- Emprego de peças e/ou componentes não fornecidos pela ATRIA;

- Alteração do equipamento ou de qualquer característica do mesmo com relação ao projeto

original;

- Alteração, destruição ou perda da plaqueta de identificação do produto;

- Preenchimento incorreto ou incompleto do registro de assistência e do certificado de 

entrega técnica, bem como, a não comprovação da propriedade do equipamento através da 

nota fiscal de compra;

- Qualquer defeito apontado pelo comprador ou revendedor decorrente de reparo, 

substituição de peças e/ou componentes ou outro serviço executado por terceiro, sem 

autorização da fabricante;

- Defeitos decorrentes de deslocamentos e/ou fretes;
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- As peças e/ou componentes utilizados para reparo e/ou substituição serão fornecidos pela

ATRIA;

- Peças substituídas pela garantia serão de propriedade da ATRIA;

- A garantia de peças e/ou componentes completos extingue-se com o prazo de garantia do 

equipamento;

- A substituição de componentes completos só será realizada caso o defeito não possa ser 

sanado pela substituição de peça(s) que o compõe;

- Atrasos eventuais na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário à 

indenização e nem à extensão do prazo de garantia;

- Em caso de vencimento do prazo de garantia a assistência técnica, as peças e/ou 

componentes para reposição serão cobrados ao preço normal;

- As alterações em modelos, peças, componentes e preços poderão ser efetuados pelo 

fabricante sem prévio aviso;

- A ATRIA não assume, em equipamento já comercializado, a obrigação de implementar 

atualizações posteriormente introduzidas em equipamentos mais atuais do mesmo modelo;

- A ATRIA reserva-se o direito de evoluir e aperfeiçoar os equipamentos de sua fabricação a 

qualquer momento, independente de prévia comunicação.

Importante:
Se o produto apresentar defeito durante o período de garantia, entre em contato 
exclusivamente com o fabricante ou revendedor autorizado.
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Antes de acoplar o implemento ao trator:
 - Verificar se o implemento está limpo e lubrificado;
- Verifique o aperto e trava de parafusos e pinos de fixação;
- Faça uma verificação atenta às mangueiras e conexões hidráulicas, afim de identificar 

vazamentos ou falhas, que devem ser corrigidas ou trocadas antes de fazer qualquer tipo de 

operação com o implemento.
- Não deixe com que pessoas não habilitadas ou sem uma leitura atenta a este manual operem o 

trator e o guincho;
- Ao transportar o equipamento em estradas e passar por porteiras ou algo do gênero, verifique se 

há espaço suficiente para passar com o trator e o guincho acoplado;

- Certifique-se de que o trator com os contrapesos corretos na parte frontal;
- Para fazer o engate ou desengate do equipamento, certifique-se de que o Guincho está travado e 

estável, com os pés de apoio dianteiro (A) e traseiro (B) baixados ao solo e travados no guincho, 

só então faça os procedimentos desejados.

A
B
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Durante a operação:
- Não permita ninguém por perto do equipamento ao operá-lo;

- Seja cuidadoso ao movimentar a carga para evitar colisões que podem danificar tanto a 

carga sendo transportada quanto o guincho, e acabar colocando pessoas em risco;

- Não opere sob linhas de transmissão de energia elétrica, pois há riscos de lesões graves. 

- Ao trabalhar em terrenos inclinados, proceda com cuidado procurando sempre manter a 

estabilidade necessária;

- Nunca conduza o trator com a lança do guincho elevada;

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

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

- Caso perceba alguma anormalidade no funcionamento, tais como vibrações, ruídos 

estranhos, etc, pare a operação, verifique e elimine a causa antes de recomeçar a operação;

- Recomenda-se não ultrapassar os limites de 15 Km/h ao transportar o equipamento e 

5 Km/h  ao operar o guincho.

 

- NÃO PERMITA QUE NINGUÉM PERMANEÇA EM BAIXO DA CARGA QUE ESTÁ SENDO 
ELEVADA PELO GUINCHO, SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA.

X
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Pós operação:
- Faça uma lavagem rigorosa e completa do Guincho e após, deixe-o secar ao sol;

- Verifique e faça reapertos onde houver necessidade; 

- Verifique o Guincho quanto a danos e providencie os reparos necessários, tanto na parte 

mecânica quanto hidráulica;

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

oxidação; 

- Refaça a pintura nos pontos em que houver necessidade; 

- Guarde o Guincho Bag sempre em local seco, protegido do sol e da chuva.
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O Guincho Bag ATRIA  GBA-2000, foi desenvolvido para facilitar as atividades de 

movimentação de carga do homem do campo, prático e robusto possui regulagem de 

abertura dos rodados para aumentar a estabilidade em terrenos desnivelados , regulagem do 

comprimento da lança, uma capacidade de levante de 2000kg e uma torre com giro de 90° 

que  facilita o trabalho com Bag.

Na lateral de reforço do chassi do guincho, você encontrará a plaqueta que contém as 

informações de ano, nº de série e modelo de fabricação do seu perfurador ATRIA. É 

importante ter estas informações em mãos sempre que entrar em contato com a assistência 

técnica.

Anote o Nº de série no campo indicado abaixo.

Anote aqui o nº de série
da sua máquina

742
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Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Capacidade máxima de levante

Altura máxima de levante

Abertura rodados

Altura da torre

Giro da torre

Pneus

Potência mínima do trator

2000 Kg

6,40 m

3,65 m

90° (+45° / -45°)

11L-15"

65CV

2,57 m (mínima)

3,10 m (máxima)

www.atriars.com.br 

  

Peso Aproximado 900Kg

Engate inferior
Categoria II

6
,4

 m
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Identificação dos Componentes da Máquina

1 - CHASSI
2 - ENGATE INFERIOR (CAT. II)
3 - TERCEIRO PONTO
4 - TORRE DE GIRO
5 - LANÇA FIXA
6 - LANÇA MÓVEL

7 - SUPORTE PARA BAG
8 - CILINDRO DE LEVANTE
9 - CILINDRO DE GIRO
10 - RODADOS
11 - PÉS DE APOIO
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 - Ajuste os braços inferiores (1) do 

hidráulico do trator para a largura dos 

engates (2) do Guincho Bag Atria GBA 

2000, cuidando para que estes fiquem 

centralizados em relação ao trator, ficando 

com uma distância “D” igual entre os 

braços do hidráulico e pneus do trator, 

conforme figura a baixo.

- Acople então, os braços inferiores (1) nos 

engates (2) do guincho, com os pinos (3) e 

trave-os com os pinos “quebra-dedos” (4).

D D

2

1

3

4
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 - Acople o terceiro ponto (5) especial do Guincho Atria ao trator, com os pinos intermediários 

(6) soltos, para que, ao nivelar o guincho, deixando-o na posição vertical, o mais perpendicular 

ao solo quanto for possível, verificar a furação mais próxima coincidente no terceiro ponto, 

então passar os pinos (6) e travá-los com os pinos “quebra-dedos” (7).

5
6

7

5

90°
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- Dependendo do tipo de trabalho a ser 

realizado, pode ser necessário travar ou 

destravar o giro dos braços de roda (8). Para 

isso, é utilizado o pino (9) que pode ser 

posicionado de modo que encaixe na 

furação do braço de roda (8), travando o 

giro da mesma, e passando a presilha (10) 

na furação exposta, fixando assim o pino (9) 

e o braço de roda (8).

TRAVAMENTO DO GIRO LIVRE DOS BRAÇOS DE RODA

- Para destravar o giro, remova a presilha 

(10) e puxe o pino (9) para cima, até que a 

furação inferior do pino fique exposta entre 

os olhais de suporte. Coloque a presilha (10) 

nesta furação para manter o pino (9) nesta 

posição elevada, deixando assim, o braço de 

roda girar livremente para acompanhar a 

movimentação com o guincho.

10

9

8
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AJUSTE DA ABERTURA DOS RODADOS 

Caso haja a necessidade, é possível aumentar a distância entre os rodados, o que dá mais 

estabilidade ao guincho para trabalhar. Para realizar esta operação, levante o guincho 

engatado ao trator até que os pneus não estejam mais sendo pressionados contra o solo.

- Então desengate os pinos (1), então puxe ou empurre os braços de suporte dos rodados (2) 

até a posição desejada, então passe novamente os pinos (1) na furação correspondente mais 

próxima, e trave-os com os pinos “quebra-dedos” (3).

- Para uma melhor fixação dos conjuntos, eliminando folgas, aperte os parafusos e contra 

porcas (4).

IMPORTANTE: Não opere com apenas um pino engatado.
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Instruções de Preparação e Operação

AJUSTE COMPRIMENTO DA LANÇA

- Assim como a largura dos rodados, a lança pode ter seu comprimento aumentado ou 

encurtado. Para isso basta remover o pino (5) e puxe ou empurre a lança (6) para obter o 

comprimento desejado, então passe novamente com o pino (5) e trave com o pino “quebra-

dedo” (7). Esta regulagem permite estender a lança em até 1000 mm.

6

5

7



A

Furação 1

Furação 2

1

2
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Instruções de Preparação e Operação

REGULAGEM POSIÇÃO CILINDRO DE LEVANTE

- Há duas opções de regulagem disponíveis para montagem do cilindro de levante (A), 

alternando entre a furação 1 e 2 para obter um maior ou menor levante, respectivamente, 

removendo o pino (1) e posicionando o cilindro (A) para coincidir com a furação desejada, 

então recoloque o pino (1) e trave com o pino “quebra-dedo” (2).
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Instruções de Preparação e Operação

OPÇÃO DE GIRO DA LANÇA PARA POSICIONAMENTO DA CARGA

O Guincho Bag Atria GBA-2000 possui a função de giro da lança para adaptar-se a alguma 

necessidade especifica de carregamento ou descarregamento do material transportado pelo 

guincho, para isto basta acionar o cilindro lateral, obtendo um giro de 45° tanto para esquerda 

como para a direita, como pode ser visto na imagem à baixo.
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Manutenção Periódica

Para obter o máximo de vida útil do seu Guincho Bag Atria, além de seguir os passos descritos 

durante, antes e após operações descritos neste manual, é necessário manter uma 

manutenção periódica do equipamento.  Os passos abaixo descrevem como poderá manter-se 

um cronograma de manutenção.

DIARIAMENTE:
- Lubrificar todos os pontos indicados pelos adesivos ou visualizados nesse manual no item 

Pontos de Lubrificação;

- Verificar a calibragem dos pneus, que deve ser de 80 libras;

- Inspecione totalmente o equipamento quanto ao aperto de parafusos, porcas e pinos em 

geral;

- Antes de começar o trabalho verifique se a roda esteja no modo que deseja, travada ou 

destravada.

SEMANALMENTE:
- Inspecionar o estado físico das mangueiras hidráulicas;

- Fazer a limpeza de toda a máquina.

ANUALMENTE:
- Trocar graxa, demais lubrificantes e também rolamentos das partes móveis das rodas.

QUANDO FOR NECESSÁRIO:
- Reparo ou troca de rolamentos das rodas quando apresentarem sinais de travamento;

- Substituir mangueiras hidráulicas dos cilindros.
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Anormalidades

Caso o guincho não movimentar-se tanto para cima quanto lateralmente, verifique:

- Se o comando hidráulico do trator está funcionando;

- Se existe algum objeto obstruindo esses movimentos;

- Parafusos e porcas ou outros componentes de fixação estão todos fixos e no lugar certo;

- O nível de óleo do trator;

- As mangueiras hidráulicas estão acopladas no trator, e se as mesmas não estão furadas ou 

amassadas;

- Os cilindros não estão com vazamentos;

- Se os adaptadores das mangueiras nos cilindros não estão entupidos.

PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO

*TANTO PONTO
SUPERIOR COMO
INFERIOR

LUBRIFICAR

*
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Sistema de Segurança Cilindro

O Guincho Bag Atria GBA possui em seu cilindro de levante uma válvula de segurança que 

atua quando ocorre uma falha no cilindro ou mangueiras hidráulicas, impedindo o movimento 

do cilindro caso ocorra esta falha, impossibilitando assim a queda da carga, desta forma, 

mantendo seguro, tanto operador, como equipamento, ou mesmo outros equipamentos ou 

pessoas que por ventura estejam próximas do guincho.

As válvulas de segurança já vem de fábrica reguladas para uma pressão ideal de trabalho, mas 

podem ocorrer situações que em operações normais de uso, podem ocorrer o travamento da 

mesma, e caso isso ocorra com frequência e tiver certeza que é uma operação normal que 

você esteja executando, pode ser novamente regulada a válvula, conforme passos e gráfico 

abaixo:

1° Passo: Com as mangueiras do Guincho 

desconectadas do trator, retire a conexão 

da mangueira que tem o diâmetro de 

entrada maior no cilindro;

2°Passo: A válvula esta dentro dessa 

conexão, e com o auxílio de duas chaves 

Philips pequena, você consegue retira-la. 

Sua fixação é feita através de uma rosca o 

corpo da válvula esta rosqueado dentro da 

conexão, então para retira-la basta girar 

com o auxílio das chaves Philips e os 

orifícios da parte superior da válvula, 

conforme figura ao lado;
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Sistema de Segurança Cilindro

3° Passo: O que controla a vazão do óleo é a passagem indicada na figura abaixo (altura em 

mm), para fazer esse ajuste, basta destravar o parafuso (1) soltando a porca (4), após isso 

girando o parafuso para abertura da passagem do óleo. Você pode conferir a vazão estipulada, 

através do gráfico abaixo, apenas mede-se quantos mm ficaram na passagem do óleo e 

conferir no gráfico; es Philips e os orifícios da parte superior da válvula, conforme figura 

abaixo;
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Sistema de Segurança Cilindro

4° Passo: A válvula vem padrão de fábrica regulada para uma vazão de 150 l/min (G3/4), mas 

pode requerer nova regulagem de acordo com o trabalho a realizar, ou até mesmo por 

desgaste da mola interna na válvula, após regulada, deve-se reapertar a porca (4) e recolocar 

a válvula novamente no cilindro hidráulico;

5° Passo: Conecte novamente as mangueiras e bom trabalho.
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GUINCHO BAG ATRIA - GBA 2000

Posição Quant.Código Denominação

01 GBA-200-00

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

GBA-203-00

GBA-202-00

GBA-0034

GBA-0056

GBA-010-00

GBA-015-00

22

23

24

25

GBA-0054

GBA-018-00

GBA-0055

Estrutura principal 

Prolongador rodado direito

Pino extensão rodados

Pino ‘‘quebra-dedo’’ 1/4’’

Porca sextavada M16

Parafuso sextavado M16x50

Prolongador rodado esquerdo

Conjunto Lança de Levante

Fixador da torre de giro

Arruela lisa 5/8’’

Porca sextavada M16

Graxeira reta M6

Cilindro de giro

Chapa fixação cilindro

Arruela de pressão 1/2’’

Parafuso sextavado M12x30

Adaptador mangueira (JIC 37)

Pino giro cilindro

Contrapino 5/32’’x1.1/4’’

Pé de apoio menor

Pino pé de apoio

Pino ‘‘R’’ 4mm

Pino braços do hidráulico

Conj. 3° ponto

Pino do 3° ponto

1

1

4

7

4

8

1

1

1

4

4

3

1

2

4

4

2

1

1

1

1

1

2

1

1

MONTAGEM GERAL GUINCHO BAG ATRIA
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Guincho Bag ATRIA - GBA-2000

MONTAGEM GERAL GUINCHO BAG ATRIA

01

02
03

04

05

06

07

08
09

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

12

04

04

03
06
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GUINCHO BAG ATRIA - GBA 2000

Posição Quant.Código Denominação

01 GBA-009-00

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

GBA-017-00

GBA-015-00

Torre de giro

Lança fixa

Pino giro da lança

Arruela lisa 1.1/4''

Porca castelo 1.1/4'’

Contrapino 3/16''x2'’

Graxeira 1/8''

Lança móvel

Pino lança móvel

Pino ‘‘quebra-dedo’’ 1/4''

Cilindro de levante

Pino 3° ponto e cilindro lev.

Adaptador mangueira (JIC 37)

Suporte para bag

Pino superior suporte Bag

Pino inferior suporte Bag

Pino ‘‘R’’ 4mm

Pé de apoio maior

Pino pé de apoio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

1

1

1

3

1

1

GBA-014-00

GBA-013-00

GBA-016-00

GBA-0078

GBA-0055

GBA-019-00

GBA-0086

GBA-0087

CONJUNTO LANÇA DE LEVANTE
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Guincho Bag ATRIA - GBA-2000

CONJUNTO LANÇA DE LEVANTE
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GUINCHO BAG ATRIA - GBA 2000

Posição Quant.Código Denominação

01 GBA-001-01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

2

2

1

1

2

2

2

2

8

6

2

2

2

2

12

12

4

4

19

2

2

16

16

CONJUNTO RODADO

GBA-004-01

Garfo do rodado

Retentor 00334 BR (92x60x12)

Rolamento 32210

Prolongador rodado direito

Prolongador rodado esquerdo

Rolamento 30208 

Porca castelo 1.1/2”

Contrapino 3/16” x 2”

Tampa do mancal

Parafuso allen M8x25

Graxeira reta M6

Pino trava do giro

Pino “R” 4mm

Aro 8”x15”

Ponteira do rodado

Parafuso cravo 5/8”x1.3/4”

Porca cônica 5/8”

Rolamento Uc207

Mancal UCF207

Anel elástico 501-035

Câmara 11L-15

Pneu 11Lx15

Parafuso sextavado M12x40

Porca auto-travante M12

04 GBA-005-01

GBA-0007

GBA-0012

GBA-007-01
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01

02
03

04

05

06
07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23

22
18

10

10

22

19

17

Guincho Bag ATRIA - GBA-2000

CONJUNTO RODADO



Catálogo de Peças
  

www.atriars.com.br 30

GUINCHO BAG ATRIA - GBA 2000

Posição Quant.Código Denominação

01 GBA-018-01

02

03

04

CONJUNTO TERCEIRO PONTO

GBA-0092

GBA-0088

Corpo teceiro ponto

Extensor terceiro ponto

Pino do extensor terceiro ponto

Pino "quebra-dedo" 1/4"

1

1

2

2



Catálogo de Peças

1

2

3

4
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Guincho Bag ATRIA - GBA-2000

CONJUNTO TERCEIRO PONTO



Estrada ERS 443, Km 02, nº 742 - Linha Oitava Prata

Distrito Industrial - Protásio Alves/RS

Telefone: (54) 2117.0050

E-mail: contato@atriars.com.br

www.atriars.com.brPeças e Equipamentos Agrícolas
Fabricação de 54 2117.0050
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