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ATRIA AGRO TECNICA

Estrada ERS 433, 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 specialmente e

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

qualidade em suas aplicações, eficiência e durabilidade.

O Rolo Faca ATRIA - RFA 3000, foi desenvolvido para facilitar as atividades do 

homem do campo. Prático e robusto, realiza o acamamento da cobertura vegetal, 

protegendo o solo e aumentando a retenção de humidade.  Possui facas em aço 

1045 , reversíveis (pode ser usados ambos os lados) e  dispostas de forma 

desencontrada no rolo, facilitando a rolagem. Sistema de transporte com 1 cilindro 

de levante e calço de segurança.

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 as 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;

- Faça uma verificação geral para observar se há trincas/rachaduras no implemento como um 

todo;

- 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;

- Verifique o aperto dos parafusos de fixação, pinos ; 

- Não deixe com que pessoas não habilitadas ou sem uma leitura atenta a

este manual operem o trator e o Rolo Faca;

- Transporte o implemento com uma velocidade compatível com a segurança. 

 

Durante a operação:
- Mantenha animais e pessoas a uma distância segura do equipamento, tanto em operação 

quanto em transporte;

- Jamais faça qualquer operação de manutenção ou lubrificação com o Rolo Faca em movimento 

ou acionado;

- Opere em uma velocidade compatível com o terreno; 

- 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, interrompa a operação e verifique e elimine a causa antes de recomeçar a operação;

Pós operação:
- Faça uma lavagem rigorosa e completa do Rolo Faca Atria e após, deixe-o secar ao sol;

- Verifique e faça reapertos onde houver necessidade; 

- Verifique o implemento quanto a danos e providencie os reparos necessários;

- 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 Rolo Faca Atria sempre em local seco, protegido do sol e da chuva. 
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O Rolo Faca ATRIA RFA-3000, foi desenvolvido para facilitar as atividades do homem do 

campo, prático e robusto, realiza o acamamento da cobertura vegetal, protegendo o solo e 

aumentando a retenção de humidade.  Possui facas em aço 1045 , reversíveis (pode ser usados 

ambos os lados) e  dispostas de forma desencontrada no rolo, facilitando a rolagem. Sistema 

de transporte com 1 cilindro de levante e calço de segurança.

Na lateral do chassi do rolo faca, próximo à ponteira de tração, você encontrará a plaqueta que 

contém as informações de ano, nº de série e modelo de fabricação do seu Rolo Faca 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

Largura do rolo

Largura total

Comprimento total

Diâmetro do rolo

Diâmetro do rolo com facas

Quantidade de facas

Peso aproximado

Lastramento máximo

Pneus

Potência mínima

3,00 m

3,50 m

3,75 m

650 mm

810 mm

42 unidades

1350Kg

850 Litros

7.00x16"

65 CV



1 - CHASSI
2 - ROLO
3 - FACAS
4 - CILINDRO DE TRANSPORTE

5 - CONJUNTO RODADOS TRANSPORTE
6 - MACACO MANUAL
7 - PONTEIRA DE TRAÇÃO

1
2

3

4
5

6
7
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Identificação dos Componentes da Máquina
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Instruções de Preparação e Operação

- Verifique o aperto e lubrificação de todos os componentes do Rolo Faca Atria.

- Com o auxílio do macaco manual (1), regule a altura do Rolo Faca Atria de modo que a 

ponteira (2) da tração da máquina fique na mesma altura da barra de tração do trator (3).

- Aproxime o trator ao Rolo Faca, e quando as furações da barra de tração do trator e da 

ponteira da tração do equipamento coincidirem, passe um pino para conectar os 

equipamentos e um contrapino para segurança.

- Remova as capas de proteção (4) dos engates rápidos das mangueiras hidráulicas (5) do 

Rolo Faca Atria, e acople-as ao trator para poder movimentar o rodado de transporte (6).

1

2 3 2

4 5

6
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1

7

1

7

Instruções de Preparação e Operação

- Recolha o macaco manual (1), retire o pino (7) que trava o macaco ao chassi do Rolo Faca, e 
rotacione-o para que fique no sentido longitudinal ao chassi, e recoloque o pino (7), travando 
o macaco manual.
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Instruções de Preparação e Operação

- Para transportar o implemento, acione a função hidráulica do trator, abrindo o cilindro (8) do 
rodado traseiro, de modo que este levante o rolo do chão.
- Coloque o calço (9) no cilindro para realizar o transporte com segurança. Não transporte sem 
o calço de segurança!
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Instruções de Preparação e Operação

- Ao chegar ao local de utilização do Rolo Faca Atria, remova o calço de transporte e recolha o 
cilindro hidráulico, colocando assim, o equipamento na posição de trabalho.

- Realize a operação sempre buscando a maior área de contato do rolo com solo quanto for 
possível, obtendo assim, o máximo de desempenho e aproveitamento do seu Rolo Faca. Por isso, 
evite realizar a rolagem com o equipamento em regiões que não sejam planas em relação ao rolo.
 
 

X
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LASTREAMENTO

Caso seja necessário que o equipamento pressione mais o solo, é possível lastrear o 
equipamento, ou seja, acrescentar água para tornar o equipamento mais pesado e assim realizar 
o trabalho de rolagem de forma mais eficiente.
Para realizar o lastreamento basta remover o tampão (1) de cada lado do rolo e preencher com 
água. Observe abaixo o quanto pode ser lastreado o equipamento conforme a posição do 
tampão.

- Posição 1 (aprox. -45º): Nesta posição pode ser adicionado aproximadamente 80 l de água, 

acrescentando assim, cerca de 80Kg.

- Posição 2 (aprox. 0º): 385 l, ou seja, aproximadamente 385 Kg.

- Posição 3 (aprox. +45º): 730l, ou seja, aproximadamente 730 Kg.

- Posição 4 (aprox. +90º):  840l, ou seja, aproximadamente 840Kg.

1

Posição 1

Posição 2

Posição 3

Posição 4

www.atriars.com.br 

Instruções de Preparação e Operação
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Manutenção Periódica

Verifique diariamente o estado de conservação do seu equipamento antes de iniciar e ao 

terminar sua utilização, aperto de porcas e parafusos, estado das mangueiras e cilindro 

hidráulico, e os pontos de engraxamento.

Após a utilização limpe e guarde o equipamento em local seco e protegido das condições 

climáticas.

Pontos de
Engraxamento
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Chassi

Rolo soldado

Mancal P311

Rolamento UC 311 G2

Parafuso sextavado 3/4" x 10"

Arruela lisa 3/4"

Arruela de pressão 3/4"

Porca auto travante 3/4"

Tampão luva roscada 2"

Faca

Parafuso francês M12 x 30

Arruela de pressão 1/2"

Porca sextavada M12

Conjunto rodado

Pino de articulação rodado

Arruela lisa 1"

Contrapino 5/32" x 1.1/2"

Graxeira reta M6

Cilindro Hidráulico

Pino do cilindro

Mangueira Hidráulica

Parafuso sextavado M8 x 35

Presilha superior mangueiras

Presilha inferior mangueiras

Macaco manual

Parafuso sextavado 1" x 6.1/2"

Porca auto travante 1"

Ponteira de tração

ROLO FACA ATRIA - RFA 3000

Posição Quant.Código Denominação

01 RF-001-00

RF-004-01

RF-003-00

RF-0018

RF-0029

RF-0020

RF-0034

RF-0033

RF-002-00

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

MONTAGEM GERAL ROLO FACA ATRIA

26

27

28

1

1

2

2

4

4

4

4

2

42

294

294

294

1

2

12

8

5

1

2

2

5

5

5

1

2

2

1



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

25
26

27

28

16
16

16

16

24

17

16

20
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ROLO FACA ATRIA - RFA 3000

MONTAGEM GERAL ROLO FACA ATRIA
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ROLO FACA ATRIA - RFA 3000

Posição Quant.Código Denominação

01 RF-003-01

02

03

04

CONJUNTO RODADO

*

1

2

2

12

Ponteira do rodado - Mademil MCR05

Conj. Sup. Rodados soldado

Aro 7.00x16"

Pneu 7.00x16"

Porca cônica 1/2" UNF
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01

*

02

03

04

  

ROLO FACA ATRIA - RFA 3000

CONJUNTO RODADO



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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