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Por favor, leia e siga estas importantes instruções de segurança e manuseio 
do seu aerador de pás. 
Estas instruções irão ajudar a garantir a sua segurança , a qualidade e o 
desempenho de seu equipamento.
• Sob nenhuma circunstância o equipamento deve ser introduzido na 
água ligado, bem como, não é recomendado entrar na água com o 
equipamento em funcionamento.
•  Não suba no equipamento enquanto ele estiver na água e também não 
nade por baixo do mesmo.
•  Nunca utilize o equipameneto fora da água.
• NUNCA levantar ou arrastar o aparelho pelo cabo de energia. Se 
você precisar  puxar o aparelho para o lado da lagoa, use os cabos de 
ancoragem.
O óleo (óleo 90) da caixa de redução deve ser trocado a cada 6 meses de 
uso. Se o equipamento ficar parado por mais de 3 meses, o óleo deve ser 
substituído antes de ser feito o seu funcionamento. Isso irá contribuir  para  
vida útil de seu aerador.

Instruções de Segurança e Manuseio

Dados técnicos:

Consumo 0,75 kW/h

Voltagem 220 v

Potência 1 cv

Pás por Rotor 16

Conjunto de Pás 2

Motor Agricote/WEG

Caixa de Redução Agricotec

Eixo Tubular em Inox

Flutuadores Moldados em peca única de 
polietileno de alta desnsidade 
e resistente a exposição do Sol

Incorporação O2 1,9kg/h

Área de Abrangência 1000 a 2500 m2



• Após a montagem o aerador de pás está pronto para o 
funcionamento. Apenas tomar cuidado de verificar o nível do óleo da 
caixa de redução, se está em seu nível completo.
• Seu funcionamento pode ser de maneira ininterrupta, mas o correto é 
a instrução de um técnico responsável que irá instruir quais os horários 
de maior necessidade de acordo com sua produção de peixes.
• Recomenda-se a instalação de rele falta de fase, rele acoplador, 
monitor de sub ou sobre tensão, disjuntor e mini contator. Sempre 
instalar materias com valores de tensão de trabalho corretos e que seja 
aplicada uma carga de potência adequada ao equipamento, para que 
não ocorram problemas com o motor.

• A montagem é bem simples e requer apenas a utilização das seguintes 
chaves:
- Chave de boca 13;
- Chave de boca 17.
* Obs.: Usar cola trava rosca  nos  parafusos.

• Passos:
Após a abertura das caixas e retirada de todos os itens nelas contidos, 
iniciar a montagem da seguinte maneira:

[ 1 ] Faça a união da travessa com os suportes dos eixos, conforme 
a figura abaixo;

Uso e Operação

Instruções de Montagem



[ 2 ] Posicione a travessa em cima das bóias e faça a fixação dos 
parafusos (figura abaixo);

[ 3 ] Após, instale o motor e a caixa de redução no centro da 
travessa (figura abaixo);



[ 4 ] O próximo passo será a montagem do eixo no aerador.
       
       [ 4.1 ] Retire a trava do suporte do eixo e coloque o anel interior no 
eixo, conforme a figura abaixo;

       [ 4.2 ] Siga com a fixação da borracha de torção na ponta do eixo 
e assim fazendo a união com o motor e caixa de redução. Faça este 
procedimento nos dois eixos. (figuras abaixo);



[ 5 ] Segue-se com a montagem das pás, que consiste no encaixa 
das palhetas no suporte central e fixação da trava de segurança. 
As figuras abaixo ilustram o procedimento;



[ 6 ] Instale as pás nas pontas dos eixos de modo que o parafuso 
de fixação fique instalado no ponto rebaixado do eixo, e assim, 
não irá girar em falso na hora do funcionamento do aerador na 

[ 7 ] Terminados os passos, certifique-se que todos os parafusos 
foram bem apertados e você terá todo o aerador montado. 

[ 8 ] O último passo é a colocação do óleo na caixa de redução 
que está instalada logo abaixo do motor. Após, para o correta 
fixação da tampa do motor, utilize duas presilhas  para  fixar a 
base.

* Sempre ficar atento ao nível do óleo e fazer a troca regular a cada 6 ou 
7 meses sem falta

Em caso de dúvidas na montagem ou instalação entre contato pelo 
telefone 47 3370-0712 ou pelo email: contato@agricotec.com.br
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