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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Introdução 
O ESD (dispositivo elétrico de direção) é um atuador de direção de alto 
desempenho projetado para fornecer direção de alta precisão quando 
acoplado a um sistema de direção automatizado GNSS. O ESD foi 
projetado para facilidade de instalação, portabilidade entre veículos 
e uma longa vida de serviço. O ESD usa um motor DC confiável de 
torque elevado e um acionamento por engrenagem simples e robusto 
para direção rápida e responsiva em todas as condições de direção em 
campo. O projeto único da engrenagem dividida e trava de liberação 
rápida permitem uma fácil instalação que não exige a remoção do 
volante de direção para que você ganhe tempo e também possa 
transferir com facilidade seu ESD entre veículos.

Este manual fornece as informações básicas e a visão geral do 
processo de instalação para instalar o atuador de direção ESD em 
um veículo. O ESD pode ser instalado em muitas marcas, modelos e 
tipos de veículos. Leia este manual antes de começar a instalação, 

pois este manual fornece os avisos e precauções que precisam ser 
reconhecidos e entendidos antes de instalar ou operar um sistema 
UniPilot Pro.

Este manual fornece as instruções para a instalação dos componentes 
que vêm com este kit de instalação do UniPilot Pro. A instalação é 
dividida em seções específicas que podem referir-se aos conjuntos 
de sub-kit que fazem parte deste kit. Esses sub-kits virão com suas 
próprias instruções, portanto consulte-as quando orientado para obter 
informações sobre como instalar as peças do sub-kit.

Antes de operar o sistema UniPilot Pro, certifique-se também de ler 
e compreender o Manual do Usuário do FieldPilot Pro e UniPilot Pro 
que vem com o sistema UniPilot Pro. O manual fornece as instruções 
sobre como operar o sistema UniPilot Pro com o seu sistema de 
orientação, bem como informações adicionais de segurança. 

Declaração de responsabilidade legal
NOTA: Leia e siga TODAS as instruções neste manual cuidadosamente antes de instalar ou operar o sistema UniPilot Pro.

NOTA: Observe cuidadosamente as informações de segurança na seção Informações de segurança deste manual e as mensagens de 
segurança adicionais fornecidas neste manual e em qualquer outro material suplementar fornecido.

O fabricante se isenta de qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos resultantes da falha em seguir as instruções, avisos e 
advertências apresentadas aqui. Por favor observe especialmente os seguintes avisos:

1. Não existe NENHUM sistema para evitar obstáculos incluído 
com o produto do fabricante. O proprietário deve sempre ter um 
humano presente no assento do operador do veículo quando o 
sistema UniPilot Pro estiver em uso para procurar obstáculos, 
incluindo pessoas, animais, árvores, valas, edifícios, etc. e 
assumir o controle do veículo para evitá-los manualmente se 
necessário.

2. O sistema UniPilot Pro NÃO controla a velocidade do veículo. 
O operador deve sempre ajustar a velocidade do veículo 
manualmente de modo que este seja operado a uma velocidade 
segura que não cause o tombamento ou a perda de controle do 
veículo.

3. O sistema UniPilot Pro assumirá o controle do sistema de 
direção do veículo quando o sistema UniPilot Pro estiver ativado 
durante: Ensaios, calibração, ajuste e operações de piloto 
automático. Os eixos de direção, esteiras, ponto de articulação, 
ou rodas do veículo podem mover-se imprevisivelmente quando 
ativados. Antes de dar partida no veículo e/ou de ativar o 
sistema UniPilot Pro, verifique se todas as pessoas e obstáculos 
estão afastados do veículo para evitar morte, ferimentos ou 
danos à propriedade.

4. NÃO é permitida a utilização do sistema UniPilot Pro quando o 
veículo estiver em vias públicas ou em áreas públicas. Verifique 
se o sistema está DESLIGADO antes de dirigir em estradas ou 
em áreas públicas.

Informações de segurança 
Instruções de segurança
Leia estas instruções de segurança e as instruções do usuário cuidadosamente e siga as instruções. 

• Somente um operador que esteja plenamente autorizado a 
dirigir o trator pode fazer uso do sistema UniPilot Pro.

• O operador não deve exceder o limite de velocidade seguro 
para o terreno no qual está operando.

• Um operador precisa estar sempre consciente de suas ações 
ao operar o sistema UniPilot Pro.

• Ao instalar o sistema UniPilot Pro, não force os componentes, 
pois isso pode resultar em danos aos componentes.

• Sempre siga as instruções contidas no manual de instalação, 
operação e manutenção.

• Apenas um funcionário autorizado deve instalar o sistema 
UniPilot Pro.

• Sempre realize um inventário dos componentes entregues para 
garantir que todos os componentes corretos estejam presentes. 
Nunca use componentes similares. Utilize apenas componentes 
originais.

• Se houver qualquer dúvida sobre a operação segura do sistema 
UniPilot Pro ou sobre as instruções nos manuais, não hesite em 
entrar em contato com o especialista responsável.

• Sempre use as ferramentas corretas para instalar o sistema 
UniPilot Pro.
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• Deve-se tomar cuidado ao instalar o sistema UniPilot Pro para 

evitar ferimentos.

• Não use ou opere o sistema UniPilot Pro em condições 
meteorológicas inseguras. Não use ou opere o sistema 
UniPilot Pro se o terreno não for seguro.

• Não é permitido que uma pessoa não autorizada use ou opere 
o sistema UniPilot Pro.

• Antes de iniciar as atividades de trabalho, o operador precisa 
ter conhecimento suficiente dos procedimentos de como operar 
o sistema UniPilot Pro de forma segura.

• Ao instalar o sistema UniPilot Pro, todas as precauções de 
segurança precisam ser consideradas e o sistema não deve ser 
usado se houver peças soltas, ausentes ou danificadas.

• Apenas um operador que tenha sido treinado ou seja 
experiente pode operar o sistema UniPilot Pro.

• Antes de utilizar o sistema UniPilot Pro, todas as funções 
precisam ser verificadas e controladas para seu correto 
funcionamento. Quando houver alguma dúvida, não assuma 
nenhum risco sem antes sempre consultar um especialista.

• Antes de operar o sistema UniPilot Pro, controle todas as 
funções da chave de presença e confirme as configurações 
para garantir que ele funcione corretamente.

• Ligar e desligar o sistema UniPilot Pro sempre deve ocorrer 
conscientemente seguindo os procedimentos corretos 
sugeridos.

• Se um fenômeno anormal ocorrer, por exemplo vibrações 
ou ruídos excessivos, desligue imediatamente o sistema 
UniPilot Pro e consulte um especialista responsável.

• Quando o sistema UniPilot Pro estiver sendo limpo ou quando 
ocorrer uma manutenção, ele precisa estar totalmente 
desligado e livre de qualquer corrente elétrica.

• O operador do sistema UniPilot Pro precisa ter total 
conhecimento sobre como reagir em caso de emergência.

• Um especialista treinado deve sempre realizar manutenção ou 
reparos no sistema UniPilot Pro.

• Durante o reparo ou substituição de componentes do sistema 
UniPilot Pro, devem ser usados apenas componentes originais.

• Sempre use equipamentos de proteção individual corretos 
sugeridos durante o uso, limpeza ou manutenção do sistema 
UniPilot Pro.

• Sempre use os materiais de limpeza e acessórios 
recomendados ao limpar o sistema UniPilot Pro.

• Cada condição ou situação insegura no sistema UniPilot Pro 
deve ser informada às pessoas responsáveis.

• Não deixe nem coloque objetos sobre ou na área do sistema 
UniPilot Pro.

Alertas de aviso
O instalador e o fabricante do sistema UniPilot Pro se isentam de qualquer responsabilidade por lesões ou danos físicos causados pelo não 
cumprimento dos requisitos de segurança a seguir:

• Como operador do veículo, você é responsável pela sua operação segura.

• O sistema de direção não foi projetado para substituir o operador do veículo.

NOTA: Após a instalação do sistema UniPilot Pro, verifique se todos os fixadores, parafusos, porcas e conexões de cabos estão apertados. 
Verifique se todos os cabos foram presos para evitar que sejam danificados.

AVISO: Para entender os perigos potenciais associados com 
a operação de um veículo equipado com ESD, leia a 
documentação fornecida antes de instalar ou operar o 
sistema UniPilot Pro.

AVISO: Para evitar ferimentos ou morte acidental por atropelamento 
pelo veículo ou o movimento automatizado do sistema de 
direção, nunca deixe o assento do operador do veículo com 
o sistema UniPilot Pro engatado.

AVISO: O movimento do módulo de controle de direção (SCM Pro) 
em relação ao veículo pode causar uma direção errática e 
a súbita perda de controle do veículo durante o modo de 
direção automática. Mantenha sempre o módulo de controle 
de direção (SCM Pro) firmemente preso ao veículo. Não 
opere seu sistema UniPilot Pro com um SCM Pro solto.

AVISO: Para evitar morte ou lesão acidental por atropelamento pelo 
veículo, verifique se a área ao redor do veículo está livre de 
pessoas e obstáculos antes da partida, calibração, ajuste ou 
utilização do sistema UniPilot Pro.

AVISO: Para evitar o engate acidental do sistema UniPilot Pro e 
a perda de controle do veículo enquanto estiver dirigindo 
nas estradas, gire a chave de alimentação do ESD para 
a posição DESLIGADO ou remova o ESD da coluna de 
direção. Nunca dirija em estradas ou em áreas públicas com 
o sistema UniPilot Pro ligado.

AVISO: O sistema UniPilot Pro destina-se exclusivamente ao uso 
agrícola. Os sistemas só devem ser usados com veículos 
agrícolas e não devem ser usados com qualquer outro 
tipo de veículo ou para qualquer outro fim. Aplicações não 
aprovadas podem resultar em perda de controle do veículo 
resultando em ferimentos ou morte.
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Alertas de cuidado
O instalador e o fabricante do sistema UniPilot Pro se isentam de qualquer responsabilidade por lesões ou danos físicos causados pelo não 
cumprimento dos requisitos de segurança a seguir:

CUIDADO: O sistema UniPilot Pro não detecta obstáculos no 
caminho do veículo. O operador do veículo precisa observar 
o caminho que está sendo utilizado e assumir a direção 
manualmente se for necessário evitar um obstáculo.

CUIDADO: O sistema UniPilot Pro não controla a velocidade 
do veículo. O operador precisa ajustar manualmente a 
velocidade do veículo para mantê-lo em segurança sob 
controle.

CUIDADO: Para evitar possíveis danos a circuitos eletrônicos 
causados por descarga eletrostática, nunca toque nos 
contatos dos conectores elétricos SCM Pro.

CUIDADO: Certifique-se de que o conjunto não interfira com 
qualquer uma das alavancas de controle do veículo na 
coluna de direção.

CUIDADO: Certifique-se de que a pista da engrenagem principal 
esteja apropriadamente engatada nos três roletes antes 
de fechar a trava. Se a pista não estiver engatada 
corretamente, você corre o risco de danificar o ESD e o 
volante de direção enquanto o sistema UniPilot Pro estiver 
operando.

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO
Requisitos de ferramentas padrão
Espera-se que o instalador tenha um conjunto completo de ferramentas de instalação comuns, incluindo:

• Chave Allen 7/64" 

• Chave Allen 5/32" 

• Chave de boca 1/4" 

• Chave de porca 1/4" 

• Chave de torque 0 a 20 lbs-pol (0 a 2 Nm), para ponta 
sextavada 5/32"

Requisitos do veículo
Antes de instalar o sistema UniPilot Pro, verifique os seguintes itens do veículo:

• O sistema de direção do veículo está em bom estado de 
funcionamento. Dirija o veículo para verificar isso antes de 
começar a instalação. Não deve haver nenhum jogo na direção 
e o veículo deve virar proporcionalmente o mesmo para a 
esquerda e direita.

• O sistema elétrico e a bateria do veículo devem estar em bom 
estado de funcionamento.

• O veículo deve estar totalmente limpo antes de instalar 
o sistema UniPilot Pro. Um veículo limpo vai melhorar a 
instalação como um todo e o roteamento do cabo.

Se for descoberto qualquer problema com o veículo, ele deve ser reparado antes de começar a instalação do UniPilot Pro por um funcionário 
de serviço qualificado para o veículo.

NOTA: Este manual de instalação, os manuais de instalação específicos do veículo e os manuais de sub-kits contêm informações valiosas 
para a manutenção do sistema UniPilot Pro. Após a instalação ser concluída, armazene todos esses manuais em um lugar seguro 
para referência futura.

Inspeção do veículo
Antes de instalar o sistema UniPilot Pro, confirme se o veículo e o sistema de direção do veículo estão em bom estado de funcionamento 
dirigindo-o pelas proximidades. Além disso, verifique os seguintes itens:

• Verifique se você consegue virar as rodas de direção entre os 
batentes.

• Verifique se o veículo se desloca em linha reta e não puxa para 
o lado ao dirigir em linha reta.

• Verifique se não há nenhum vazamento de óleo.

• Verifique se há componentes de direção soltos ou gastos.

Se qualquer peça do veículo não estiver funcionando corretamente, realize a manutenção do sistema por um técnico qualificado antes de 
iniciar o procedimento de instalação do UniPilot Pro.
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CAPÍTULO 1 – COMPONENTES
Modelos suportados
Estas instruções fornecem o procedimento sugerido para instalar o sistema UniPilot Pro em veículos qualificados para uma instalação mais 
fácil e um melhor desempenho. Este produto é compatível com a maioria dos veículos com um volante de direção de três raios com direção 
hidrostática.

NOTA: O instalador pode instalar o sistema UniPilot Pro de forma diferente da sugerida pelo fabricante; no entanto, os componentes que são 
listados neste manual podem não se encaixar corretamente ou os comprimentos dos cabos podem não ser suficientes com soluções 
de montagem alternativas. Se o instalador modificar o procedimento de instalação, é responsabilidade do instalador garantir 
que todos os componentes funcionem e que qualquer componente com orientação e requisitos de montagem específicos sejam 
atendidos.

Kit de equipamento principal do 
UniPilot Pro 
NOTA: Os kits listados abaixo são usados para fins de ilustração. Os números de peças do kit de equipamento irão variar. 

Esta seção descreve os componentes do UniPilot Pro necessários para uma instalação normal. O kit de instalação é organizado em um 
kit principal que contém um subconjunto de “kit de chave”. O kit de chave contém o equipamento que permite a você alternar o sistema 
UniPilot Pro entre veículos.

A instalação do UniPilot Pro pode exigir os componentes listados abaixo.

Figura 1: Kit ESD

1 2 3

Tabela 1: Kit ESD

Item Núm. Peça Descrição Quantidade
1 91-05023 Dispositivo de direção elétrica, UniPilot Pro 1

2 91-05024 Kit de chave, UniPilot Pro 1

3
65-05246 Kit de suporte anti-rotação do UniPilot Pro

1
65-05250 Conjunto de pino anti-rotação do UniPilot Pro

98-05342 Guia de instalação do UniPilot Pro 1

Os sub-kits que são necessários para a instalação do sistema UniPilot Pro são fornecidos nesta seção. Use esta seção para verificar se 
todos os sub-kits e peças necessárias para a instalação estão disponíveis.

NOTA: Todos os números de peça fornecidos neste manual estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Eles são fornecidos como uma 
referência no momento da redação deste texto. Sempre verifique se os números de peças ainda são válidos através de seu 
revendedor UniPilot Pro se forem necessárias peças de reposição.
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Kit de chave do UniPilot Pro 
Os componentes do kit de chave permitem que o operador mova o ESD entre veículos. 

NOTA: É necessário um suporte anti-rotação que se encaixe na coluna de direção do veículo para concluir a instalação do UniPilot Pro. 
Esse suporte varia conforme o modelo do veículo e deve ser comprado separadamente. Entre em contato com o seu 
revendedor UniPilot Pro para obter uma lista de veículos suportados e dos kits de suporte disponíveis.

Figura 2: Componentes do kit de chave do UniPilot Pro 

 

67

1

2

3

4

5

Kit de chave do UniPilot Pro 

Item Núm. Peça Descrição Quantidade
1 402-0019-02 Anel superior 1
2 402-0024-03 Espaçador 5,75 x 0,50 1
3 402-0024-04 Espaçador DI 5,75 x 0,25 1
4 Consulte o revendedor Conjunto da tampa do anel 1
5 200-0621-01 Conjunto da engrenagem principal 1
6 200-0635-01 Kit de equipamentos 1

7
808-0015-01

808-0039-01
Chaves sextavadas (5/32" e 7/64") 1

NOTA: Todos os números de peça fornecidos neste manual estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Eles são fornecidos como uma 
referência no momento da redação deste texto. Sempre verifique se os números de peças ainda são válidos através de seu 
revendedor UniPilot Pro se forem necessárias peças de reposição. 
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CAPÍTULO 2 – INSTALAÇÃO DO UNIPILOT PRO
O processo de instalação do UniPilot Pro é descrito abaixo. Um processo detalhado de cada etapa é descrito nas seções a seguir.

1. Instale a engrenagem principal no volante de direção
2. Prenda o pino anti-rotação
3. Instale o ESD
Consulte os componentes do kit de instalação na seção Componentes para identificar as peças usadas nesta seção.

INSTALE A ENGRENAGEM PRINCIPAL NO VOLANTE DE DIREÇÃO
O objetivo desta seção é a instalação da engrenagem principal no volante de direção. Usando kits de chave, as engrenagens principais 
podem ser instaladas e deixadas em vários veículos, permitindo que o usuário mova o ESD.

Instale a engrenagem principal ao redor da coluna de direção
1. Retire os 2 parafusos de cabeça sextavada da seção menor da 

engrenagem principal.
Figura 3: Parafusos de cabeça sextavada da engrenagem principal

2. Retire a seção menor puxando para baixo.
 NOTA: As tolerâncias são apertadas, puxe diretamente para 

baixo na seção menor.

Figura 4: Seção menor da engrenagem principal 

3. Instale a seção maior sob o volante ao redor da coluna de 
direção. Instale com o lado da engrenagem na parte superior, 
mais próximo ao volante de direção.

 NOTA: Monte a engrenagem ao redor dos raios do volante 
de direção se necessário, certas colunas podem ser muito 
grossas para a abertura de engrenagem.

Figura 5: Engrenagem principal instalada

4. Reinstale a seção menor tomando cuidado para pressionar 
diretamente para cima na seção, pois este é um ajuste muito 
apertado.

 NOTA: Para facilitar o ajuste entre as duas seções da 
engrenagem, você pode precisar aplicar uma gota de óleo 
para ajudar a alinhar as duas seções da engrenagem.

5. Reinstale e aperte os 2 parafusos de cabeça sextavada. Neste 
ponto, a engrenagem principal está montada ao redor da coluna 
de direção abaixo do volante. O equipamento está livre para se 
movimentar e agora deve ser fixado ao volante de direção.
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Examine a coluna de direção e o volante de direção
Examine a parte de baixo do volante de direção para determinar se 
é necessário um espaçador. Um volante de direção com um material 
de revestimento macio geralmente requer a instalação de um 
espaçador para evitar interferência com a carcaça do ESD. Volantes 
de direção planos também exigem a adição de um espaçador para 
evitar a interferência entre o volante de direção e o ESD quando o 
volante é girado.

Instale o espaçador (se necessário)
Instale o espaçador ao redor da coluna de direção entre o volante 
de direção e a engrenagem principal. Flexione o espaçador plástico 
conforme necessário para liberar os raios do volante de direção. 
O chanfro grande no diâmetro externo do anel do espaçador deve 
ficar voltado para a engrenagem principal.

NOTA: Dois espaçadores com espessuras diferentes estão incluídos 
no kit. Selecione o espaçador mais fino que fornecer o espaço 
suficiente entre o volante de direção e o ESD.

Figura 6: Instalando os espaçadores - ângulos de alinhamento

Figura 7: Instalação do espaçador

Instale o anel de fixação
1. O equipamento está livre para se movimentar e deve agora ser 

fixado ao volante de direção. Este procedimento vai instalar e 
centralizar a engrenagem de anel para volantes de direção de 
3 raios normais.

2. Posicione o anel de fixação no topo do volante de direção e 
instale no mínimo 6 parafusos de cabeça sextavada. Instale um 
parafuso em cada lado de cada raio, mantendo os parafusos tão 
próximos dos raios quanto possível. Neste estágio, mantenha os 
parafusos relativamente soltos para permitir a centralização.

 NOTA: Dois comprimentos de parafusos são fornecidos no 
kit para oferecer suporte a diferentes espessuras dos raios 
do volante de direção. Selecione o mais curto dos dois 
parafusos que forneça total engajamento da rosca.

3. Com a engrenagem principal presa frouxamente, gire e mova 
a engrenagem até que 3 parafusos toquem os três raios 
uniformemente. A Figura 9 mostra a engrenagem principal girada 
no sentido anti-horário até que três dos parafusos de montagem 
toquem os raios do volante de direção uniformemente. 
Este procedimento ajudará a centralizar automaticamente a 
engrenagem abaixo do volante de direção.

Figura 8: Instalação do anel superior
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Figura 9: Centrando a engrenagem de anel

  Os círculos vermelhos indicam que os parafusos estão tocando os raios

4. Verifique a instalação girando o volante de direção e verificando 
se há movimento descentralizado da engrenagem principal. 
Repita o processo de centralização se necessário.

5. Aperte os parafusos com uma chave Allen. Aperte com torque 
de 6 pol-lb (0,7 Nm). Aperte os parafusos em padrão cruzado 
(em oposição a apertar cada parafuso em sequência no sentido 
horário ou anti-horário).

 NOTA: Não aperte demais os parafusos do anel de fixação. 
Isso pode causar a deformação da engrenagem de anel ou 
danificar os raios do volante de direção.

6. Verifique a instalação novamente depois de apertar girando 
o volante de direção e verificando se há movimento 
descentralizado da engrenagem principal. Repita o processo de 
centralização se necessário.

7. Encaixe a tampa de plástico sobre o anel superior.

Figura 10: Instalação da tampa plástica

PRENDA O PINO ANTI-ROTAÇÃO
1. Escolha a orientação desejada do ESD. O ESD pode ser 

montado em qualquer orientação que o usuário escolher. 
Considere o seguinte ao escolher uma orientação:

• Facilidade de instalação do suporte anti-rotação.

• Acesso à chave de alimentação.

• Evite locais em que um joelho possa acidentalmente pressionar 
a chave de alimentação.

• Evite o bloqueio dos controles e indicadores da coluna de 
direção do veículo.

• Roteamento de cabo com obstrução mínima na cabine.

2. Com base na sua orientação preferencial, escolha um dos três 
locais para o pino anti-rotação.

Figura 11: Kit do pino anti-rotação
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Figura 12: Locais do pino anti-rotação 

Posição inferior 

Posição três horas

Posição nove horas

3. Monte o pino anti-rotação inserindo o parafuso longo através da 
luva de metal fornecida. 

4. Instale o pino anti-rotação abaixo do ESD em uma das três 
posições e aperte até 100 pol.lbs (11,3 Nm) usando a chave 
sextavada 3/16" (chave Allen) fornecida. 

 NOTA: O pino anti-rotação deve ser mantido apertado para 
evitar quebra ou separação. Verifique periodicamente o 
pino anti-rotação e confirme que ele está apertado. Aperte 
sempre com o torque especificado.

INSTALE O ESD
Este procedimento descreve a instalação do ESD na engrenagem principal

1. Abra a trava de liberação do ESD.
Figura 13: Trava de liberação 

Trava de 
liberação

2. Encaixe o ESD em torno da engrenagem principal para que 
os três roletes do ESD se alinhem na pista da engrenagem 
principal.

 NOTA: A cobertura de plástico sobre o ESD pode ser usada 
como guia para ajustar a parte inferior do ESD nos roletes 
em V.

Figura 14: Engate do rolete

Roletes 

Face da engrenagem 

3. Certifique-se de que pista da engrenagem principal está 
engatada corretamente nos três roletes antes de fechar a trava.

4. Gire o ESD manualmente para garantir o bom funcionamento 
do rolete.
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CAPÍTULO 3 – INSTALAÇÃO DO SUPORTE ANTI-ROTAÇÃO  
DO PRO UNIPILOT
O suporte anti-rotação do UniPilot Pro está disponível através de seu revendedor. Ele deve ser usado em veículos que não são compatíveis 
com um suporte personalizado para veículo específico. Consulte o seu revendedor UniPilot Pro para obter uma lista de todos os suportes 
anti-rotação disponíveis. É necessário um suporte anti-rotação para completar a instalação do UniPilot Pro.

NOTA: Pode ser necessário um suporte diferente dependendo do seu veículo específico. Entre em contato com um revendedor UniPilot Pro 
para obter detalhes.

NOTA: Se você estiver instalando um suporte anti-rotação personalizado para veículo específico, ignore esta seção e consulte o manual de 
instruções fornecido com o kit de suporte anti-rotação específico do veículo. 

Visão geral do kit de instalação de suporte anti-rotação do UniPilot Pro
Para concluir a instalação do seu UniPilot Pro e impedir a rotação do ESD (dispositivo de direção elétrica), um suporte anti-rotação deve ser 
montado na coluna de direção do veículo logo abaixo do volante de direção. Este capítulo fornece instruções para a instalação de um kit de 
suporte universal que está disponível como um acessório através de seu revendedor FieldPilot Pro e UniPilot Pro. Muitos outros suportes 
estão disponíveis para modelos de veículos específicos e podem ser encomendados através de seu revendedor FieldPilot Pro e UniPilot Pro. 
Entre em contato com o seu distribuidor para obter detalhes e a disponibilidade para seu modelo de veículo.

O kit de suporte universal normal inclui os componentes.

Figura 15: Kit de suporte universal normal

Tabela 2: Componentes do kit de suporte universal

Item Núm. Peça Descrição Quantidade
1 522-0001-01 Mancal de flange 1
2 203-0218-01 Deslizante da quinta roda 1
3 202-0216-01 Suporte dianteiro 1
4 202-0232-01 Suporte traseiro (em forma de “V”) 1

5 514-0088-01 Parafusos de fixação. Parafuso de máquina Phillips 1/4 - 20 x 4" (arruelas, 
arruelas de pressão e porcas) 4

6 512-0029-01 Parafusos 5/16-18 x 3/4" (parafusos de fixação do deslizante) 2
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Procedimento de instalação de suporte anti-rotação do UniPilot Pro
NOTA: O ESD é preso ao volante de direção antes da instalação do kit de suporte.

1. Certifique-se de que você tenha todas as peças necessárias. 
Figura 15

2. Fixe o suporte dianteiro ao suporte deslizante da quinta roda 
com os dois parafusos (parafusos de fixação do deslizante). 
Aperte com os dedos.

 NOTA: O suporte deslizante exigirá ajuste depois de 
instalado na coluna de direção.

Figura 16: Parafusos de fixação do deslizante

Suporte dianteiro

Suporte da quinta roda

3. Coloque o conjunto de mancal de flange sobre o pino anti-
rotação. 

 NOTA: É importante que o pino anti-rotação seja colocado 
através do mancal do flange antes de prender o suporte da 
quinta roda

Figura 17: Engate do pino anti-rotação 

Pino anti-rotação

4. Fixe o suporte traseiro no suporte dianteiro usando os quatro 
parafusos de máquina que prendem a coluna de direção entre 
os suportes dianteiro e traseiro. 

Figura 18: Instalação do suporte traseiro

5. Aperte o conjunto de fixação. 
6. Ajuste a posição do deslizante da quinta roda de modo que 

o mancal de flange esteja aproximadamente no meio do pino 
anti-rotação e aperte os parafusos (parafusos de fixação do 
deslizante).

Figura 19: Engate de suporte deslizante

7. A instalação do suporte está concluída.
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CAPÍTULO 4 – INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DO UNIPILOT PRO
Notas de segurança
NOTA: O veículo deve estar desligado durante a instalação do cabeamento do UniPilot Pro

NOTA: Para evitar um desligamento inesperado do sistema durante a operação, verifique o isolamento do cabo e as conexões dos cabos 
aos outros instrumentos. Posicione os cabos afastados de bordas afiadas para evitar que os fios de controle sejam puxados ou 
danificados.

Visão geral de conexões do cabeamento do UniPilot Pro
A instalação normal do cabeamento do UniPilot Pro inclui os componentes mostrados abaixo.

Figura 20: Componentes do cabeamento do UniPilot Pro

Matrix ProGS 840

Cabeamento 
principal 
do Matrix

45-05626

Cabeamento 
principal 
do Aeros

45-05884
Terminador

45-08102

Cabo de 
alimentação

45-05381

Suporte plano 
do SCM Pro

65-05251

Dispositivo de 
direção elétrica, 

UniPilot Pro
91-05023

SCM Pro
78-08097 UniPilot Pro

Cabeamento 
do SCM Pro

45-10172

Terminador
45-08101

Cabeamento 
do UniPilot Pro

45-10166

Kit genérico de 
suporte anti-rotação 

do UniPilot Pro 
65-05246

Conjunto do pino 
anti-rotação 
UniPilot Pro

65-05250

Entrada da chave 
do assento

Chave de pé
32-04020

ou

Matrix ProGS 570 Aeros 9040

para o conector R
J45 da Interface de Ethernet
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Procedimento de instalação do cabeamento do UniPilot Pro
Os passos de instalação do cabeamento do sistema UniPilot Pro são descritos abaixo. Siga-os em ordem, consultando a Figura 20 conforme 
necessário. Este procedimento supõe que você tenha conectado o seu módulo de controle de direção (SCM Pro) ao seu console Aeros ou 
Matrix Pro GS. Consulte a documentação do FieldPilot Pro e UniPilot Pro para mais informações.

1. Conecte o ESD ao conector de 30 pinos do cabeamento do UniPilot Pro ao SCM Pro e aperte o parafuso do conector usando uma chave 
de porca de 1/4". Aperte até 15 a 20 pol-lbs (1,7 a 2,2 Nm). Use somente a chave de porca recomendada e não aperte em demasia. 

Figura 21: Conecte o cabeamento do UniPilot Pro ao SCM Pro

2. Conecte o cabeamento do UniPilot Pro ao ESD. Alinhe cuidadosamente o conector circular contra o conector correspondente abaixo do 
ESD e gire até que ele se encaixe. Em seguida, gire a luva externa no sentido horário para travar o conector. Para desmontar, gire a luva 
externa do conector no sentido anti-horário. Nunca force o conector.

Figura 22: Cabeamento do UniPilot Pro para a conexão do ESD

3. Direcione os cabos de forma a evitar danos.
4. A instalação do ESD está concluída, agora consulte o Manual do Usuário do FieldPilot Pro e UniPilot Pro para obter instruções de 

configuração, calibração e operação do veículo.
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CAPÍTULO 5 – CHAVE LIGA/DESLIGA
O ESD é equipado com uma chave liga/desliga e luzes de diagnóstico de LED. As seções a seguir abrangem a função da chave e das luzes.

Chave liga/desliga
O ESD é equipado com uma chave liga/desliga. Isso permite ao operador desativar a unidade ESD sem desligar o sistema UniPilot Pro 
completo. Posicione a chave em ○ [círculo] para desativar o ESD.

Figura 23: Chave liga/desliga

Luzes LED
O ESD possui 2 luzes de LED 

• Quando um comando de direção é dado para o ESD, a luz 1 pisca amarelo e quando a roda estiver girando. 

• Quando o ESD está ligado, a luz 2 acende em verde constante. 

Figura 24: Luzes LED

1

2
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CAPÍTULO 6 – CUIDADOS E MANUTENÇÃO
Este capítulo descreve os cuidados e manutenção necessários para o seu sistema UniPilot Pro. Se forem necessários serviços de reparo, 
peças de reposição ou garantia, entre em contato com o seu revendedor UniPilot Pro. Apenas a fábrica ou um centro de serviço autorizado 
possui as peças corretas e o treinamento necessário para realizar manutenção em seu sistema UniPilot Pro.

• Mantenha o pino anti-rotação apertado em todos os momentos. Verifique o pino anti-rotação a cada 250 horas de operação ou a cada 
seis meses, o que ocorrer primeiro, e aperte conforme necessário para o torque especificado. Não opere a unidade ESD se o pino anti-
rotação estiver solto.

• Mantenha o suporte anti-rotação bem preso na coluna de direção em todos os momentos. Verifique o suporte anti-rotação a cada 
250 horas de operação ou a cada seis meses, o que ocorrer primeiro, e confirme se ele está preso e se todos os parafusos estão 
apertados. Aperte conforme necessário. 

• Mantenha o módulo de controle de direção (SCM Pro) e os suportes associados bem presos ao veículo em todos os momentos. 
Verifique se o SCM Pro está preso a cada 250 horas de operação ou a cada seis meses, o que ocorrer primeiro, e aperte conforme 
necessário. Não opere o sistema UniPilot Pro se o SCM Pro não estiver bem preso. Um SCM Pro solto pode causar a perda súbita 
do controle do veículo durante o modo de direção automática.

• Não exponha seu dispositivo elétrico de direção (ESD) à água ou à chuva. Armazene o ESD em um local protegido. Em tratores 
de plataforma aberta, remova-o do veículo quando não estiver em uso.

• Verifique todos os cabos e conectores elétricos a cada seis meses. Prenda qualquer cabo solto usando braçadeiras.

• Limpe as superfícies externas do seu ESD e os três roletes de guia usando um pano úmido. Não aplique limpadores em spray, ceras 
em spray, líquidos ou lubrificantes como WD-40. O uso de qualquer tipo de agente de limpeza ou lubrificante líquido pode danificar 
os componentes internos do seu ESD e anular a garantia de fábrica.

• Limpe sempre a engrenagem principal e a pista da engrenagem principal com um pano úmido para remover a poeira antes de instalar 
o ESD no volante de direção. Isto é especialmente importante ao mover o ESD entre veículos.

• O ESD é fabricado com rolamentos selados e componentes autolubrificantes e não requer lubrificação. Não aplique óleo, graxa ou 
lubrificantes em spray.
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