
Portuguese 
 

Operador da colhedora 
lista de verificação diária 

 
 
COLHEITA 
 
 
Sabe qual é o nível de qualidade 
requerido para esta colheita?  
 
Pisadura   <8%? 
Danos mecânicos   <5%? 
Solo/torrões/pedras nenhum? 
Rama             pouca/nenhuma? 
 
Qual é a prioridade principal? 
 

 
 
Conhece os resultados da última 
verificação de qualidade e como se 
compara com o alvo? 
 
Se estiverem a ocorrer danos, que 
melhorias são necessárias para 
reduzir o nível dos danos? 
Necessita de ajuda/aconselhamento? 

   
 

  OPERAÇÃO 

 
 
Tenta regularmente ajustar as 
configurações da máquina para 
melhorar o desempenho, 
especialmente com o tipo de solo?  
 
Necessita de ajuda/aconselhamento? 



 
Haverá áreas na colhedora que  
poderão estar a aumentar os danos do 
tubérculo?  
 
Nesse caso, que pode fazer? 

 
 
Está a usar a configuração mais 
apropriada para as condições? Por 
exemplo, velocidade da correia 
fotorreceptora, tamanho da correia 
fotorreceptora, coberturas da correia 
fotorreceptora, tipo da correia 
fotorreceptora, conjuntos de rega, 
tamanho e tipo dos rolos de limpeza, 
módulo de limpeza, etc.   
 

 
 
 
Poderá o campo ou a condição do 
campo afectar os danos, por exemplo, 
inclinações, humidade do solo, ervas 
daninhas, rama, etc.? 
 
Considere a melhor direcção para 
levantar a colheita em inclinações, solo 
húmido devido a irrigação, 
malho/rama/ervas daninhas pulverizadas. 
 

 
 

 
MENCIONE AS SUAS PREOCUPAÇÕES AO SEU DIRECTOR - EST A INFORMAÇÃO É 
VITAL! 
 

 
 

                                                                     COLHEDORA                                                      VERIFICADO 
Verificar Seguir a programação de manutenção diária do fabricante                                                       � 
Verificar Certifique-se de que o manual da colhedora está acessível, preferivelmente com a máquina  � 
Verificar Se todos os serviços e actuadores trabalham correctamente                                                    � 
Verificar Relhas, discos, rolos de entrada, para o alinhamento e funcionamento                                    � 
Verificar Danos nas correias fotorreceptoras, ou nos artigos tais como fio ou metal velho furado preso 

nas correias fotorreceptoras. Pedras/solo/rama sob os rolos que empurram a correia 
fotorreceptora para o lado                                                                                                           � 

Verificar Desgaste dos rolos de desramação e danos dos colectores de desramação                            � 
Verificar Módulo da limpeza para o desgaste e danos                                                                             � 
Verificar Todas as aberturas que aparecem nas áreas de transferência da colheita que apanharão os 

tubérculos                                                                                                                                    � 



Verificar Se a acumulação de pedras/solo/rama não danificou as viagens do elevador ou desalinhou as 
correias do elevador                                                                                                                    � 

Verificar Enchimento protector/material nos pontos de transferência                                                       � 
Verificar Condição da colhedora para os dispositivos de protecção de transferência do reboque tais 

como disjuntores de queda/tapetes, etc.                                                                                    � 
 


