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P ARTES PRINCIPAIS 

ROTOR 

ENSACADOR 

SAÍDA DE PALHA 

ALIMENTADOR 

ENGATE 
PARA TRATOR 

BC 30 JÚNIOR Universal 

SAÍDA DE PALHA 

BC 30 JÚNIOR Motor Estacionário 

REGULADORES DE 
SUCÇÃO 

RODADO 

  BC 30 JÚNIOR Tração Animal 

PLATAFORMA 

BC 80 III Universal 

ELEVADOR 

ENSACADOR 

BC 80 III Plataforma Standard BC 80 III Plataforma e Elevador 
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I NTRODUÇÃO 

Parabéns pela aquisição de um produto com a mais avançada tecnologia na trilha e limpeza de 
cereais. As BATEDEIRAS DE CEREAIS LUMA foram projetadas e testadas para oferecer produtividade, 
agilidade e funcionamento perfeito por muitos e muitos anos. Para obter o máximo desempenho 
da sua BATEDEIRA DE CEREAIS , leia atentamente as instruções deste manual. Em caso de 
dúvidas, procure o Revendedor Autorizado mais próximo ou entre em contato conosco. 

A CIONAMENTO 

As BATEDEIRAS DE CEREAIS LUMA são acopláveis ao sistema hidráulico do trator e acionadas 
pela tomada de força a 540 rpm e 1000 rpm no Agrale 4200 (características técnicas, vide página 8). 
NOTA: As modelos BC 30 JÚNIOR Tração Animal e BC 30 JÚNIOR Motor Estacionário podem ser 
acionadas por motores elétricos, a diesel ou a gasolina (potências necessárias, vide página 8). 

A COPLAMENTO AO TRATOR 

1. Posicionar o trator de modo que a tomada de força fique o mais próximo possível do cardan de 
   acionamento da máquina. 
2. Acoplar os dois braços do hidráulico do trator à barra estabilizadora da máquina, travando-os 
   com os respectivos pinos de trava. 
NOTA: No modelo BC 30 JUNIOR Universal deve-se acoplar também o braço superior do hidráulico 
   (terceiro ponto) à máquina. 
3. Acoplar o cardan à tomada de força do trator. 
ATENÇÃO! Após acoplar, observe se o pino de segurança do cardan foi devidamente acionado e 
   se está travado. 

BC 80 III BC 30 JÚNIOR 

2 

 



IMPORTANTE: 
Ø Em posição de trabalho, o cardan deverá manter uma folga mínima de 3 centímetros (conforme 
  indicado na figura A), para evitar possiveis danos às cruzetas. Caso seja necessário, deve-se 
  ajustar o comprimento do cardan de forma a obter a folga acima citada. 
Ø Trabalhar com o cardan sempre nivelado e evitar manobras bruscas com a máquina funcionando. 
Ø Acoplar o cardan sempre com as luvas alinhadas para evitar vibrações indesejadas (conforme 
  ilustra a figura B, abaixo). 

CORRETO (nivelado) 

3 cm de folga 

CORRETO 

INCORRETO (inclinado) INCORRETO 

fig. A fig. B 

TRANSPORTE DA BATEDEIRA ACOPLADA AO TRATOR 

Ao transportar a BC-80 III modelo Plataforma Standard acoplada ao trator, deve-se bascular a 
plataforma, conforme mostram as ilustrações abaixo: 
                                                                  GANCHO 

NOTA: Após colocar a plataforma em posição de transporte (basculada), prenda a corrente no gancho, 
travando-a nesta posição. 
Para transportar as demais modelos de Batedeiras não é necessária nenhuma regulagem. 

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

  Antes de acionar a BATEDEIRA DE CEREAIS, verificar se não há objetos ou ferramentas dentro 
  da moega de alimentação ou sobre máquina. 
Ø Manter pessoas e animais a uma distância segura enquanto a máquina estiver funcionando. 
Ø Manter os pés e as mãos longe das peças em movimento (polias, correias, cardan, etc). Não usar 
  roupas soltas ou desabotoadas ao operar a máquina. 
Ø Nunca introduzir as mãos ou objetos dentro da moega de alimentação para auxiliar o alimentador. 
  Tal procedimento poderá causar acidentes com sérios danos pessoais. 
Ø Manter todas as proteções em seus devidos lugares e desligar a máquina antes de regular, limpar 
  ou lubrificar. 
Ø Conduzir o trator com velocidade moderada, especialmente em curvas e terrenos acidentados. 

Ø 
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NIVELAMENTO 

As BATEDEIRAS equipadas com rodado possuem dispositivo nivelador que possibilita ajustar o 
nível da máquina ao trabalhar em terrenos irregulares. Para nivelar de forma correta a sua 
BATEDEIRA, siga as intruções descritas a seguir: 

1 

2 

Solte a porca de trava (1) e gire o dispositivo (2) até que a BATEDEIRA esteja nivelada em relação 
ao solo. A seguir, reaperte a porca de trava (1). 

IMPORTANTE: O nivelamento correto é fator importante para se obter da BATEDEIRA o melhor 
desempenho e produtividade. Antes de transportar a máquina, verifique se a porca de trava (1) está 
bem apertada, para evitar danos ao dispositivo de nivelador. 

REGULAGENS DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 

Todos os modelos são equipados com Alimentador Automático que mantém o fluxo de alimentação 
adequado para a máquina, necessitando-se apenas ajustar a abertura de alimentação de acordo 
com o tipo e as condições do produto que será processado. 

REGULAGEM DA ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO (fig. C) 

POSIÇÃO 1 
POSIÇÃO 2 
POSIÇÃO MÉDIA 

Para bater arroz, soja, feijão seco. 
Para bater milho, feijão e feijão cipó. 
Posição intermediária que, dependendo do volume de palha e 
qualidade do produto, proporcionará a abertura mais indicada. 

REGULAGEM DA TAMPA DO ALIMENTADOR (fig. D) 
Dependendo do tipo de produto a ser processado, a tampa superior do alimentador automático 
deverá permanecer aberta ou fechada: 
Para bater milho: TAMPA FECHADA 
Para bater arroz, feijão e soja: TAMPA ABERTA 

1 2 

TAMPA 

fig. C fig. D 
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LIMPEZA DO PRODUTO (SUCÇÃO) 

A limpeza é realizada por um sistema de sucção que separa do produto palhas e impurezas. A 
regulagem ideal varia de acordo com as condições do produto, tais como: grau de umidade do 
produto, umidade relativa do ar, quantidade de palha, etc. 

1 

2 

1 

3 

3 

BC 30 JÚNIOR 
fig. E fig. F 

BC 80 III 

REGULAGEM DA SUCÇÃO DE PALHAS (modelos BC 30 JÚNIOR e BC 80 III) 

Com a máquina funcionando, afrouxar a porca borboleta do regulador de sucção (1) e abrir aos 
poucos a entrada de ar, de modo que pela bica de saída de palhas, estejam saindo apenas palhas 
e impurezas, sem perda de grãos. Em seguida, apertar a porca borboleta do regulador de sucção 
(1). 

REGULAGEM DA SUCÇÃO DE DETRITOS (modelo BC 30 JÚNIOR) - fig. E 

Com a máquina funcionando, afrouxar a porca borboleta do regulador de sucção (2) e ajustá-lo de 
acordo com o volume de impureza existente com o produto. Em seguida, apertar a porca borboleta 
do regulador de sucção (2). 

REGULAGEM DA SUCÇÃO DE DETRITOS (modelo BC 80 III) - fig. F 

Com a máquina funcionando, afrouxar as porcas borboletas do regulador de sucção (3) existentes 
nos dois lados da caixa de sucção, ajustar e fixar na mesma altura o regulador de acordo com o 
volume de impureza existente com o produto. 
NOTA: Caso estejam saindo impurezas junto com os grãos, na BC 30 Júnior ou BC 80 III, aumentar 
a sucção, fechando aos poucos o regulador (1) até obter a limpeza adequada. 

OPERAÇÃO 

        a operação sempre com a máquina totalmente vazia. Ligar a tomada de força do trator e 
aguardar alguns instantes até que o rotor atinja a sua velocidade de trabalho e somente então 
iniciar a alimentação. A parada da máquina também deverá ser feita somente quando a mesma 
estiver completamente vazia. 

NOTA: PARA BATER ARROZ (na BC 30 JÚNIOR ou na BC 80 III): 

Iniciar 

• Cortar as ramas com, no máximo, 40 cm de comprimento. 
• Substituir a peneira de furo oval (plana) pela peneira tipo escama. 
• Seguir as outras instruções constantes nas páginas 6 e 7 deste manual. 
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BATER GRÃOS - modelo BC 30 JÚNIOR 

FIXAÇÃO DOS PINOS 

PORCA PARAFUSO 
6 

4 

1 

5 

3 

7 

8 

F 

A B C 

2 9 

D E 

 PINO 
MENOR 

 ARCO 
LARGO 

PENTE 
PINO 
FACA 

PINO 
MAIOR 

PRODUTO 

ARROZ 

FEIJÃO SECO 
FEIJÃO COM 
RAMA VERDE 
FEIJÃO CIPÓ 

FEIJÃO CORDA 

INSTRUÇÕES - BC 30 JÚNIOR 

Cortar ramas com, no máximo, 40 cm de comprimento. 
Colocar dois pinos A nas posições 4 e 5. 
Colocar quatro pinos A nas posições 1, 2, 4 e 5. 
Colocar dois pinos tipo D nas posições 1 e 2. 

Colocar o pente C na posição 9. 
Colocar dois pinos D nas posições 1, e 2. 
Trocar a peneira F furos 16 mm pela peneira furos 14 mm. 
Colocar o pente C na posição 9. 
Colocar quatro pinos A nas posições 1, 2, 4 e 5. 
Colocar um arco B na posição 6. 
Colocar cinco pinos A nas posições 1, 2, 3, 4 e 5. 
Colocar três pinos E nas posições 1, 2 e 3. 
Colocar dois pinos A na posição 4 e 5. 
Colocar três arcos B nas posições 6, 7 e 8. 
Retirar todos os pinos que estiverem montados no rotor. 

SOJA COMUM 
SOJA ROBUSTA 

MILHO 

NOTA: *Os itens A, B e D acompanham a máquina e os demais são opcionais. *Ao fixar os pinos do rotor, montar 
a porca sempre do lado esquerdo do pino, conforme mostra o detalhe “FIXAÇÃO DOS PINOS” no alto desta página. 

6 

 



BATER GRÃOS - modelo BC 80 III 

FIXAÇÃO DOS PINOS: 

5 

PORCA PARAFUSO 
6 

41 

1 

3 

G 

2 10 

A B C D 

PINO 
 ARCO 
LARGO 

  ARCO 
ESTREITO 

PENTE 

PRODUTO 

ARROZ 

FEIJÃO SECO 
FEIJÃO COM 
RAMA VERDE 
FEIJÃO CIPÓ 

FEIJÃO CORDA 

INSTRUÇÕES - BC 80 III 

Cortar ramas com, no máximo, 40 cm de comprimento. 

Não utilizar nenhum pino ou arco. 
Colocar quatro pinos tipo A nas posições 1, 2, 3 e 4. 
Colocar um arco B na posição 5. 
Colocar o pente D na posição 10. 

Trocar a peneira G furos 16 mm pela peneira furos 14 mm. 
Colocar o pente D na posição 10. 
Colocar quatro pinos tipo A nas posições 1, 2, 3, e 4. 
Colocar dois arcos B nas posições 5 e 6. 
Não utilizar nenhum pino ou arco. 
Colocar quatro pinos tipo A nas posições 1, 2, 3 e 4. 

Colocar um arco C na posição 6. 
Não utilizar nenhum pino. 

SOJA COMUM 
SOJA ROBUSTA 

MILHO 

NOTA *Os itens A, B e C acompanham a máquina, o pente „D‟ é opcional. *Ao fixar os pinos do rotor, montar a porca 
sempre do lado esquerdo do pino, conforme mostra o detalhe “FIXAÇÃO DOS PINOS” no alto desta página. 
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ENSAQUE 

As BATEDEIRAS LUMA são equipadas com sistema de ensaque contínuo. Nas modelos 
BC 30 JÚNIOR, BC 80 III (UNIVERSAL E PLATAFORMA STANDARD) o ensacador tem dupla saída 
(fig. G). Deve-se colocar dois sacos e quando um deles estiver cheio, acionar a alavanca (4), 
direcionando a descarga para o saco que está vazio. 
Na modelo BC 80 III PLATAFORMA E ELEVADOR (fig H) o ensacador possui uma novidade: 
um reservatório próprio. Deve-se abrir a comporta (5) somente com o saco no ensacador. Quando 
cheio, fechar novamente a comporta (5) e colocar em seguida outro saco. 
LEMBRE-SE: Não deixar o reservatório encher demais. O produto pode retornar no elevador. 

4 

5 ABRIR 

Universal / Standard 
fig.G Plataforma 

e Elevador 
fig. H 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

BC 30 JÚNIOR 

Universal 

Comprimento 

Largura 

Altura 

Altura do ensacador 

ao solo 
Altura do solo 

à plataforma 

Altura da plataforma 

ao ensacador 

Peso 

Rotação no rotor 
Acionamento 

- 

300 Kg 

- 

438 Kg 

- 

326 Kg 

- 

510 Kg 

560 mm 

600 Kg 

625 mm 

635 Kg 

600 mm 

- 

600 mm 

- 

600 mm 

- 

760 mm 

- 

- 

200 mm 

- 

425 mm 

2050 mm 

1930 mm 

1580 mm 

Tração 

Animal 

2550 mm 

2280 mm 

1580 mm 

Motor 

Estacionário 

2050 mm 

2610 mm 

1580 mm 

2520 mm 

2200 mm 

1800 mm 

BC 80 III 

Universal Plataforma Plataforma 

Standard 

3400 mm 

2350 mm 

1800 mm 

e Elevador 

3300 mm 

2350 mm 

2000 mm 

   820 rpm820 rpm820 rpm 
  Tomadamotor elétrico: 10 cv 
  de forçamotor a diesel: 9 hp 
 a 540 rpm motor a gasolina: 12,5 hp 
(Agrale 4200 
  1000 rpm) 

 860 rpm860 rpm860 rpm 
 TomadaTomadaTomada 
 de forçade forçade força 
a 540 rpm a 540 rpm a 540 rpm 
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PRODUÇÃO 

BC 30 JÚNIOR 
Universal - Tração Animal - Com Motor 

BC 80 III 
Universal - Plataforma Standard - Plataforma e Elevador 

Feijão 

Milho 

Arroz 

Soja 

15 a 22 sacos/hora 

25 a 45 sacos/hora 

25 a 45 sacos/hora 

25 a 45 sacos/hora 

15 a 35 sacos/hora 

60 a 80 sacos/hora 

15 a 25 sacos/hora 

15 a 35 sacos/hora 

Levar em consideração sacos de 60 Kilos 

QUADRO DE OCORRÊNCIAS 

Eventualmente poderão ocorrer problemas causados por operações ou regulagens inadequadas, 
afetando o desempenho do equipamento. A seguir apresentamos as ocorrrências mais comuns, 
suas prováveis causas e as soluções indicadas. 

OCORRÊNCIAS CAUSAS PROVÁVEIS 

Baixa Rotação 

COMO PROCEDER 

Com a Máquina Trilhando, Manter: 
BC 30 JÚNIOR - 820 rpm no Rotor 
BC 80 III - 860 rpm no Rotor 

Tensionar as Correias 

Regular Succção Conforme Indicado na Página 5 

Com a Máquina Trilhando, Manter: 
BC 30 JÚNIOR - 820 rpm no Rotor 
BC 80 III - 860 rpm no Rotor 

Montar Arco Defletor. Vide Páginas 6 e 7 

Para Bater Milho, Retirar Todos os Pinos Móveis 
Conforme Indicado nas Páginas 6 e 7 

Com a Máquina Trilhando, Manter: 
BC 30 JÚNIOR - 820 rpm no Rotor 
BC 80 III - 860 rpm no Rotor 

Manter a Moega do Alimentador Cheia 

Tensionar as Correias 

Substituir os Pinos Gastos ou Danificados 

Tensionar as Correias por Intermédio do Esticador 

Abrir o Regulador de Succção até Eliminar a Perda 
de Grãos. Vide Página 5 

Com a Máquina Trilhando, Manter: 
BC 30 JÚNIOR - 820 rpm no Rotor 
BC 80 III - 860 rpm no Rotor 

Limpeza 
Insatisfatória 

Correias Frouxas 

Falta de Sucção 

Excesso de Rotação 

Quebrando 
Grãos Faltando Arco Defletor 

Batendo Milho com os 
Pinos Móveis Montados 

Baixa Rotação 

Baixa 
Produção 

Alimentação Irregular 

Correias Patinando 

Pinos do Rotor Gastos 
ou Danificados 

Correias Patinando 

Jogando Grãos 
com as Palhas 

Excesso de Sucção 

Rotação Incorreta 

Embuchamento 
da Máquina 

Produto 
                     Aguardar até que o Produto Esteja em Condições 
Excessivamente Úmido 
                     de ser Processado 
ou Verde 
Arroz Cortado com 
                     Cortar o Arroz com Rama Curta, 40 cm (Máximo) 
Rama Muito Longa 
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C ÓDIGOS DOS PRINCIPAIS ITENS DE REPOSIÇÃO 

PEÇAS E CONJUNTOS 

DESCRIÇÃO BC 30 JÚNIOR BC 80 III 

CARDAN ------------------------------------------------ 02.004.018-------------------- 02.004.017 

CONJUNTO DE VIBRAÇÃO ---------------------- 59.358.097-------------------- 54.033.097 

CONJUNTO DO ROTOR --------------------------- 59.332.097-------------------- 54.029.097 

CONJUNTO NIVELADOR ------------------------------- NE ------------------------- 54.202.097 

GUIA DAS HASTES --------------------------------- 02.071.004-------------------- 02.071.004 

HASTE DO ROLO ALIMENTADOR ------------- 30.716.097-------------------- 30.716.097 

LONA DA BICA VIBRATÓRIA -------------------- 30.603.096-------------------- 30.477.096 

PENEIRA DE FUROS OVAIS --------------------- 59.320.097-------------------- 54.432.097 

PENEIRA DE LIMPEZA DE CEREAIS --------- 34.902.098-------------------- 54.420.097 

PENEIRA MÓVEL FUROS 16 MM -------------- 59.330.097-------------------- 54.301.097 

PINO FACA -------------------------------------------- 02.078.001-------------------------- NE 

PINO FIXO SEM FURO ---------------------------- 34.898.096-------------------- 35.631.096 

PINO FIXO FURO 13 mm -------------------------------- NE ------------------------- 34.973.096 

PINO MÓVEL------------------------------------------ 34.973.096-------------------- 35.630.096 

POLIA DE ACIONAMENTO ----------------------- 99.120.097-------------------- 54.025.097 

CORREIAS 

DESCRIÇÃO BC 30 JÚNIOR BC 80 III 

B-64 (01 Unidade) ------------------------------------ 02.010.037-------------------------- NE 

B-68 (02 Unidades) ---------------------------------- 02.010.007-------------------------- NE 

B-73 (01 Unidade) ----------------------------------------- NE -------------------------- 02.010.123 

B-81 (01 Unidade) ------------------------------------ 02.010.015-------------------------- NE 

B-88 (01 Unidade) ----------------------------------------- NE -------------------------- 02.010.113 

C-78 (02 Unidades) --------------------------------------- NE -------------------------- 02.010.052 

Legenda: NE = Não Existente 
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 CERTIFICADO DE GARANTIA 

A LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS, garante a máquina aqui caracterizada contra 
defeitos de fabricação devidamente comprovados pela fábrica, dentro das seguintes condições: 

1. A garantia é válida durante os primeiros seis meses, a partir da data em que a máquina for 
   faturada ao primeiro cliente. 
2. Consiste a presente garantia no compromisso da LUMA em reparar ou fornecer gratuitamente, 
   em sua fábrica em Itapira – SP, as peças que, a seu exclusivo juízo, apresentarem defeitos de 
   fabricação. 
3. Não são garantidas pelaLUMA peças avariadas por uso indevido e nem quaisquer desgastes 
   decorrentes por uso normal, por exemplo: peneira, correias, lonas, pinos, etc., bem como da- 
   nos ocorridos por transporte inadequado. 
4. A presente garantia será imediata e integralmente invalidada nos seguintes casos: 
   a) aplicação inadequada da máquina, uso de lubrificantes inadequados ou negligência na 
   observação das instruções deste manual. 
   b) modificações e adaptações, emprego de peças ou componentes não genuínos. 
5. Reclamações sobre eventuais defeitos durante o período de garantia deverão ser apresentados 
   aos revendedores autorizados LUMA, que encaminharão à fábrica, juntamente com a peça 
   defeituosa, e uma vez detectado o defeito, será substituída. 
6. Somente serão cumpridas as cláusulas do presente certificado de garantia se a ficha anexa 
   estiver de posse da LUMA, devidamente preenchida, quando da solicitação por parte do usuário, 
   dos termos de garantia. 
7. À LUMA. reserva-se o direito de efetuar modificações, sempre que 
   julgar necessário, sem que, por isso, incorra em obrigações de qualquer espécie. 

ATENÇÃO: O controle abaixo deve ser totalmente preenchido e guardado pelo proprietário . Ele 
será muito importante para a identificação da máquina se, eventualmente, for necessária a 
reposição de algum componente. 

CONTROLE DE GARANTIA DO PROPRIETÁRIO 

BATEDEIRA DE CEREAIS modelo:_____________________________ Série No_______________ 

Nota Fiscal No _______________________________________________ Data _____/_____/_____ 

Proprietário:_________________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________________ 

CEP:________________Cidade:_______________________________________Estado:___________ 

Revendedor - Carimbo/Assinatura 
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CONTROLE DE GARANTIA DO REVENDEDOR 
(Preencher esse formulário e entregá-lo ao Revendedor) 

BATEDEIRA DE CEREAIS Modelo:_________________________________ Série No____________ 

Nota Fiscal No____________________________________________________________/______/_____ 

cortar aqui Proprietário:__________________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________________ 

CEP:__________________Cidade:_______________________________________Estado:_________ 

Assinatura do Proprietário Revendedor - Carimbo/Assinatura 

cortar aqui 

CONTROLE DE GARANTIA DA FÁBRICA 
(Preencher esse formulário e enviá-lo à fábrica) 

BATEDEIRA DE CEREAIS Modelo:________________________________________ Série No____________ 

Nota Fiscal do Fabricante No_______________________________________________ /______/_____ 

cortar aqui Nota Fiscal do Revendedor No_____________________________________________ /______/_____ 

Proprietário:__________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

CEP:__________________Cidade:_______________________________________Estado:_________ 

Assinatura do Proprietário Revendedor - Carimbo/Assinatura 

cortar aqui 

Endereço: 

LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
Rua XV de Novembro, 791 
Santo Antonio 
Itapira/SP 
CEP: 13.974-520 
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