Manual do Proprietário - Plantadeiras MPS 1000 / 1600 / 1800 / 2000

1 - Prezado Cliente
A história da IMASA confunde-se com a história da mecanização agrícola no
Brasil. Os inúmeros projetos concebidos, desenvolvidos especialmente para as
condições da agricultura brasileira, em muito contribuíram para o aumento da
produtividade agrícola.
A aquisição de uma multi-plantadeira MPS demonstra a sua credibilidade nos
produtos IMASA garantidos pela experiência de 80 anos na concepção de
implementos voltados à conservação do solo, onde o Plantio Direto já é
bandeira definida desde o ano de 1970.
A MPS, em qualquer um de seus modelos, MPS 1000, MPS 1600, MPS 1800 e
MPS 2000, tem seu processo de fabricação garantido pela norma internacional
NBR ISO 9002/94, o que comprova a constante preocupação pela total
satisfação do cliente IMASA.
Este manual de operações tem por objetivo orientá-lo quanto a melhor forma
de utilização e manutenção de sua plantadeira MPS. Após a Entrega Técnica,
você deverá ler atentamente este manual antes de iniciar a operação. Ele
contém valiosas recomendações que o auxiliarão a obter o máximo de
desempenho, ao mesmo tempo que lhe garante, ao cumprir as recomendações
aqui contidas, que sua máquina terá uma maior durabilidade, com redução
nos custos e manutenção.
Em caso de dúvida ainda persistentes na operação da plantadeira MPS, a
IMASA coloca à sua disposição o Serviço de Assistência ao Cliente - veja
telefone e demais dados abaixo.
Lhe será repassada toda a informação necessária para a regularização no
funcionamento de sua Plantadeira MPS.
 
: (55) 3332-1000
AB(55) 3331-1333
9  Av. 21 de Abril, nº775
E-mail: vendas@imasa.com.br
Site: www.imasa.com.br
 
:  (55) 3332-3333
AB (55) 3332-1600
9  Av. 21 de Abril, nº775
E-mail: assistencia@imasa.com.br
!5G     - Brasil
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2 - Apresentação da máquina
A MPS é uma plantadeira robusta, adequada para o plantio de todas
as culturas de verão - sementes graúdas, como milho, soja, feijão, girassol,
sorgo. . . e culturas de inverno - sementes miúas, como trigo, cevada, aveia,
centeio, azevém, canola e pastagens.
Embora a plantadeira possa ser utilizada também para o plantio
convencional, esta foi dimensionada para atender mais especificamente o
Plantio Direto (ou plantio na palha).
A MPS dispõe uma ampla variedade de configurações para as linhas de
plantio, o que permite adequá-la às mais diferentes culturas e situações de
solo e camada de palha. Veja os critérios de escolha e procedimentos de
montagem e ajuste dos componentes das linhas nos capítulos 5 e 6.

2.1 - Características e benefícios

1

1 - Molas duplas de tração, garantem uma boa
penetração de corte e grande amplitude de
oscilação;

2 - Para o plantio de culturas de inverno, de
pequeno espaçamento, montam-se de forma
combinada, linhas do tipo curtas (2A) e longas
(2B). Isso permite a montagem de um grande
número de linhas, sem interferências entre si
além de facilitar o trabalho de preparação e
manutenção das mesmas.
O controle de profundidade da semente para
culturas de inverno, é feita através de um anel
limitador (2C), para obter 4 cm de
profundidade. Como Opcional, são oferecidos
anéis limitadores para 3 e 5 cm.

3 - Reservatório(s) de semente móvel(is): reduz a
altura de queda da semente, favorecendo a
uniformidade na distribuição.

2B

2A
2C

3

Na MPS 2000 - figura ao lado, o reservatório
de semente é dividido em 2 partes, já que há
2 cilindros hidráulicos - cada um controlando
o levante e abaixamento da metade das linhas
de plantio juntamente com um reservatório.

4
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4 - A máquina MPS 1000 possui acionamento
único de levante das linhas e acionamento dos
dosadores de adubo e semente.
O acionamento dos dosadores de adubo e
semente nestas máquinas, é feito no lado
direito.
Ao levantar as linhas de plantio, nas manobras
de cabeceira, a catraca (4A) interrompe o
acionamento da distribuição de ambos os
produtos.

4A

5 - A máquina MPS 2000, devida a sua maior
largura, dispõe de acionamento duplo de
levante das linhas e dos dosadores de adubo e
semente. Assim, há 2 cilindros hidráulicos (5A).
Em conseqüência, também o reservatório
móvel da semente é dividido em 2 partes veja o item (3) da página anterior.
O levantamento do(s) semi-reservatório(s) (3)
de semente acompanha o levantamento das
linhas de plantio, sendo possível manter
desativado e levantado um lado da máquina
para arremates. Veja o capítulo 11

5A

5B

O acionamento do sistema de dosagem é
duplo para as máquinas MPS 1600 e 2000, ou
seja, há uma transmissão (5B) em ambos os
lados da máquina, tanto para o adubo quanto
para a semente.
6 - Contrapesos: permitem um acréscimo de peso
de:
261 kg ............... MPS 1000
372 kg ............... MPS 1600

6

397 kg ............... MPS 1800
422 kg ............... MPS 2000
Consulte o item 9.4 para mais informações.

7A

7 - Dosadores de semente:
Para plantio de sementes graúdas (culturas de
verão), utilize discos perfurados em Nylon
auto-lubrificante (7A);
Para plantio de culturas de inverno, utilize
discos dentados metálicos (7B);
7B
Edição 02: Agosto de 2002
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8 - Correntes e engrenagens de passo curto,
melhorando a eficiência na distribuição da
semente;
9 - Regulagem da densidade de semente com 32
velocidades, obtidas com a transmissão da
figura ao lado. Dispensa o uso de engrenagens
avulsas;

8

10 - Aplicação de semente por discos duplos
desencontrados de 15” (10A) ou sulcador de
haste-facão (10B);

10A

11 - A aplicação do adubo pode ser feita de 3
maneiras: com sulcador tipo haste-facão (10B),
com discos duplos desencontrados de 15”
(10A), com sulcador haste-facão + disco de
corte (11C) e ainda, incorporação superficial
na fenda deixada pelo disco de corte.

11C

10B

Consulte os capítulos 5 e 6 para informações
detalhadas.
12A

12 - Reservatório de adubo em aço inox, com visor
de nível (12A);

13

13 - Dosadores de adubo tipo duplo eixo
helicoidal, com fácil ajuste da dosagem;

6
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14 - Rodado articulado: assegura a permanência
das rodas no solo, assegurando o acionamento
dos mecanismos dosadores sem interrupção;

14

15 - Linhas de plantio de fácil montagem,
preparação e colocação, conforme descrito
nos capítulos 5 e 6;

15B

(15A) - Linhas curtas
(15B) - Linhas longas
15A

16 - Utilização de mancais blindados, de
lubrificação permanente nos discos de corte e
discos duplos desencontrados, reduzindo
enormemente os pontos de lubrificação.
OBS: Para os mancais que requerem
lubrificação, consulte o item 10.1 A
lubrificação, nestes casos, deve ser feita a cada
10 Horas
17 - Acessórios disponíveis - consulte o capítulo 12:
*

Marcadores de linha

*

Contrapesos adicionais

*

Discos de corte estriados ou corrugados

*

Sistema de transporte da máquina - disponível
para MPS 1600, 1800 e 2000;

*

Anéis limitadores de profundidade para os
discos duplos. Disponíveis para 3, 4 e 5 cm,
são usadas para culturas de inverno;

18 - Estribos e tampas de reservatórios antiderrapantes, para maior segurança do auxiliar
de operação.
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2.2 - Identificação de componentes da máquina

20

Vista frontal
9

7

4

6

6
5
11

2

1

3

8

10

Vista posterior

22
13
12
X

14

21

8

19

18

16

15
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1 - Descanso dianteiro

11 - Corrente principal de transmissão: transmite o
movimento das rodas aos mecanismos
acionadores de dosagem de adubo e semente.

2 - Cabeçalho de tração
3 - Fuso de nivelamento da máquina - ver itens
4.1 e 9.1

Vale a mesma Observação anterior.
12 - Fixação articulada do reservatório de adubo:
permite o basculamento do reservatório

4 - Cilindro hidráulico: levanta o conjunto das
linhas de plantio e o(s) reservatório(s) de
semente. Na MPS 1000, 1800 e 1600 há um
cilindro e na MPS 2000, 2 cilindros;

13 - Reservatório de adubo: construído em peça
única para todas as máquinas, pode ser
basculado para facilitar a limpeza, conforme
descrito no item 10.5

5 - Plaqueta de identificação da máquina. Ver
item 13.1
6 - Caixas laterais de alojamento da(s)
transmissão(ões) dos dosadores. Na MPS 1600,
1800 e 2000 o acionamento é duplo - 1 de
cada lado, para adubo e para semente

14 - Gancho lateral da roda pivotada: deve ser
desengatado para o plantio

7 - Molas de pressão duplas: exercem pressão
sobre as linhas de plantio

16 - Contrapesos

8 - Linhas de plantio: veja as diversas
configurações disponíveis e sua preparação
nos capítulos 5 e 6

19 - Estribo inferior

15 - Pneus 9.5 x 24R1, 6 Lonas, capacidade de
carga “D”
18 - Estribo superior
20 - Condutores sanfonados, de borracha, para o
adubo

9 - Alavanca seletora e escala da dosagem de
adubo

21 - Condutores sanfonados, de borracha, para a
semente

10 - Catraca: ligada ao mecanismo de sobe/desce
das linhas, desliga e liga os mecanismos de
dosagem, respectivamente.

22 - Reservatório móvel da semente: na MPS 2000
é dividido em 2 partes independentes.

OBS: Nas máquinas MPS 1600,1800 e 2000,
há uma catraca em ambos os lados.

2.3 - Especificações técnicas

MPS 1000

MPS 1600 MPS 1800

Largura útil (de plantio)

180 cm

240 cm

280 cm

320 cm

Largura total (sem marcadores de linhas)

297 cm

367 cm

407 cm

447 cm

Altura total

------------------------------- 167 cm -----------------------------------

Comprimento total (com cabeçalho)

------------------------------ 365 cm ----------------------------------

Profundidade máxima de plantio

------------------------------- 11 cm -----------------------------------

Peso (vazia, sem contrapesos)

2.350 kg

2.800 kg

3.050 kg

3.350 kg

Potência mínima necessária na barra de tração

60 cv

70 cv

75 cv

80 cv

Contrapesos (dentro do estribo superior)

261 kg

372 kg

397 kg

422 kg

Capacidade do reservatório de semente

305 litros

397 litros

345 kg

514 litros

Capacidade do reservatório de adubo

595 litros

781 litros

955 kg

1.031 litros

Número máximo de linhas

12

16

18

20

Espaçamentos
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3 - Regras de segurança
3.1 - Ao operar a máquina
1 - CUIDADO! Caixa Móvel! Durante a operação
da máquina e ao levantar ou abaixar o(s)
reservatório(s) de semente, mantenha-se
afastado do espaço entre as caixas de adubo
(fixa) e da semente (móvel).
Lesões e fraturas gravíssimas podem ocorrer
pela não-observância desta regra;

2 - Use calçado adequado (aderente) para andar e
trabalhar sobre os estribos, especialmente com
a máquina em movimento.
Evite a formação de acúmulos de graxa, óleo
ou sujeira sobre os estribos, pois estes
elementos contribuem para a perda de
aderência e portanto, da segurança;
3 - Não suba nem desça da máquina em
movimento;

4 - Nunca tente desobstruir, ajustar ou consertar
componentes dos dosadores com a máquina
em movimento;
5 - Durante a operação, não permita ninguém
sobre a máquina, que não seja o auxiliar de
operação devidamente treinado e esclarecido;

6 - Roupas soltas e cabelo comprido podem ser
apanhados por partes e mecanismos em
movimento. Por isso, nunca aproxime-se ou
opere a máquina nestas condições;
7 - Antes de operar ou movimentar qualquer tipo
de máquina não ingira qualquer elemento que
possa alterar o seu estado normal, como
bebidas alcoólicas, estimulantes e
assemelhados;
8 - Nunca deixe que pessoas não habilitadas
operem a máquina nem o trator;
9 - Não deixe que crianças ou curiosos se
aproximem da máquina quando em operação
ou durante manobras;

10
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10 - Esteja ciente da correta operação e
manutenção da máquina. Antes de usá-la pela
primeira vez, apresente este manual e instrua
as pessoas que irão operar a máquina;

13 - Sempre que a plantadeira não estiver sendo
utilizada, deixe as linhas de plantio totalmente
levantadas, trave o(s) cilindro(s) hidráulico(s)
com o(s) pino(s) de segurança (2A) - figura
abaixo;
14 - Em passagens estreitas, certifique-se que a
largura é suficiente para a passagem sem
interferências;

11 - Mantenha sua plantadeira sempre em perfeito
estado de conservação;
12 - Antes de iniciar o deslocamento com a
máquina, verifique se não há pessoas, animais,
obstáculos ou objetos no caminho;

3.2 - Ao fazer a manutenção da máquina
1 - Nunca faça manutenção ou ajustes na
máquina sem antes travar o(s) cilindro(s) de
levante das linhas com o pino (2A).

3 - Observe os tipos e as quantidades corretas de
lubrificantes recomendados para a lubrificação
dos diversos componentes.
4 - Mantenha as conexões hidráulicas sempre
bem apertadas e jamais afrouxe alguma
conexão com o circuito pressurizado.

2A

2 - Não tente mexer nos dosadores de adubo com
a máquina em movimento. Mantenha partes
do corpo, roupas e cabelos longe de peças em
movimento.
Edição 02: Agosto de 2002
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3.3 - Transporte da máquina em estradas e vias públicas
ALERTA:
O transporte da máquina com o trator não deve ser realizado em vias públicas
e estradas. Esta prática deve limitar-se para dentro das propriedades e zonas
rurais.
Em superfícies planas, nunca exceda a velocidade de 20 km/h. Em
superfícies irregulares reduza a velocidade de modo que as condições de
segurança sejam satisfeitas.
Consulte o órgão de trânsito sobre as regras e leis vigentes na sua região,
sobre a possibilidade ou não de transportar a máquina com o trator em certos
trechos de estradas, evitando sérios contratempos. Peça orientações,
autorizações e procedimentos por escrito.
OBS: Consulte o capítulo 4 sobre os procedimentos e cuidados para
engatar, ajustar e transportar a máquina com o trator.

Transporte sobre caminhão ou carreta do trator
Sempre que for necessário transportar a máquina em distâncias maiores, ou
seja, que haja a necessidade da utilização de vias públicas, o transporte
deve ser feito com caminhão ou carreta rebocada por trator.
Mas atenção: esta última alternativa só pode ser utilizada se satisfeitas todas
as regras de circulação de máquinas, conforme regulamenta o órgão de
trânsito local. Informe-se.

12
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Siga as seguintes recomendações:
. O procedimento de carga da máquina sobre a
carreta ou caminhão, só deve ser feito
somente com equipamentos ou rampas
adequadas e seguras;

2

. Após colocar a máquina sobre a carroceria,
remova o cabeçalho para evitar excesso lateral.
Para isso, remova os 2 pinos (1) e o parafuso
(2);
. Deixe os componentes das linhas de plantio
abaixadas de forma a apoiar o seu peso no
assoalho da carroceria, permitindo mais
firmeza da máquina;
. Abaixe os descansos; isso dará mais
estabilidade à máquina;
. Amarre os principais pontos da estrutura da
máquina com auxilio de cordas reforçadas à
carroceria.

1

ATENÇÃO
Após os primeiros 3 km percorridos
verifique as amarrações de fixação da
plantadeira ao caminhão.

. Calce as rodas com cunhas fixadas ao
assoalho;
NOTA:
Para uma boa fixação da máquina no
assoalho, através da imobilização, calce as
rodas com cunhas de madeira ou
dispositivos como o ilustrado ao lado.

Edição 02: Agosto de 2002

13

Manual do Proprietário - Plantadeiras MPS 1000 / 1600 / 1800 / 2000

4 - Engate, transporte e desengate da máquina
4.1 - Montagem e ajuste do cabeçalho de tração
O cabeçalho (1) é ligado ao chassi da máquina
através de 2 pinos (2).
A escolha dos furos superiores (A) ou inferiores (B)
depende da altura da barra de tração do trator.
Para barras mais altas, use os furos superiores (A),
mantendo assim uma inclinação do cabeçalho (1)
para a frente. Isto proporciona uma reação no
sentido de afirmar a plantadeira ao solo.

3

NOTA:
Para um bom desempenho do trator, em
proporcionar firmeza e boa tração, é
fundamental o correto lastreamento do
mesmo, conforme descrito no respectivo
Manual.

1
A

O cabeçalho (1) possui um fuso telescópico (3),
com a finalidade de ajustar o nivelamento da
máquina em relação ao solo - veja o item 9.1

B

Ao instalar o fuso nivelador (2), monte a
extremidade com bucha na torre e a outra
extremidade no cabeçalho (1).

2

4.2 - Acoplamento das mangueiras hidráulicas
a)

Retire os tampões de vedação das mangueiras
e conexões de entrada do(s) cilindro(s);

b)

Conecte a extremidade curva (1) no(s)
cilindro(s) (2);

c)

Passe as mangueiras pela alça (3) a fim de
protegê-las.
NOTA:
A máquina MPS 2000 possui 2 cilindros.
Conecte as mangueiras em cada um
seguindo o mesmo procedimento.

1

3
2

O controle remoto do trator, neste caso,
deve ser de 2 linhas, a exemplo do
mostrado na próxima página.

14
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Acoplando o cilindro hidráulico ao
controle remoto:

Linha 1

O cilindro hidráulico (item 2 - figura anterior), ao
ser pressurizado, eleva o conjunto de linhas de
plantio para possibilitar o deslocamento da
máquina para transporte e manobras.
a)

b)

Conecte os terminais das mangueiras nas
tomadas tipo fêmea (A e B) e/ou (C e D) do
controle remoto do trator.
Para as máquinas MPS 1000 e 1600, com um
cilindro hidráulico, escolha uma das linhas do
controle remoto.
Para a máquina MPS 2000, acople um cilindro
a cada uma das linhas.
Antes de começar o trabalho, faça a purga
do(s) cilindro(s) hidráulico(s), evitando o risco
de perda de pressão no(s) mesmo(s).
Para isso, acelere o motor do trator e acione o
controle remoto no sentido de estender e
recolher a haste do(s) cilindro(s)
completamente, por 5 vezes.

c)

IMPORTANTE: ao desacoplar as mangueiras
do controle remoto, proteja todos os terminais
com os tampões (4) específicos para esse fim.

Recomendações práticas:
.

.

No caso da máquina MPS 2000, com 2
cilindros, conecte o cilindro do lado direito à
linha também do lado direito do controle
remoto - veja esquema ao lado;
A resposta do controle remoto do seu trator,
ao movimentar a(s) alavanca(s) para frente ou
para trás, vai depender de cada caso. Consulte
o Manual do trator.

A

4

B

Se o controle remoto do seu trator pressuriza o
terminal superior ao movimentar a alavanca de
cada linha para trás, então a mangueira do
lado da haste deve ser conectada ao terminal
superior (A - para cilindro esquerdo) ou (C para cilindro lado direito).
Edição 02: Agosto de 2002

C

D

NOTAS:
Para desacoplar as mangueiras, remova o
pino de segurança (item 6 - próxima
página). Após, abaixe totalmente as linhas,
aliviando assim o(s) cilindro(s) hidráulico(s);
Desligue o motor e movimente a(s)
alavanca(s) do controle remoto, aliviando a
pressão no sistema. Consulte o Manual do
trator sobre todos os procedimentos de uso,
especificações e cuidados com o sistema de
controle remoto.

Alavanca(s)
do controle
remoto

A

C

Válvula(s)
B

Você pode optar, por exemplo, que as linhas
de plantio sejam levantadas ao movimentar
a(s) alavanca(s) para trás.
Para levantar as linhas, é necessário pressurizar
o lado da haste dos cilindros.

Linha 2

D

Cilindro(s)

Lado da
haste
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4.3 - Acoplamento do cabeçalho, Transporte e Operação
Para o transporte da máquina com o trator, deve
ser realizado o seguinte procedimento:
a)

Faça coincidir a altura da extremidade do
cabeçalho com a barra de tração do trator,
girando o fuso nivelador (1);

b)

Instale o pino (2) na barra de tração e trave-o
com um contrapino (3) para segurança;

c)

Levante o descanso dianteiro (4), instalando o
pino (5) corretamente;

d)

Com o cabeçalho acoplado à barra de tração e
o(s) cilindro(s) conectado(s) ao controle remoto
do trator, acione o(s) cilindro(s) de modo a
levantar as linhas de plantio, afastando-as do
solo.

1

5

4
2

Para transporte da máquina:
e)

ATENÇÃO!
Durante o transporte da máquina, instale
sempre o pino-trava (6) na haste limitadora
do(s) cilindro(s) *, aliviando a carga
submetida ao(s) mesmo(s) e evitando danos
aos reparos.
Também para realizar reparos e ajustes sob
a máquina, sempre instale a trava para
evitar acidentes

3
7
6

* A máquina MPS 2000 possui 2 cilindros.
Instale o pino (6) em ambas as hastes.
f)

Verifique se os depósitos de adubo e semente
estão vazios. Isso evita a compactação do
adubo, facilita o transporte e evita danos a
estrutura da máquina.

Para operação:
g)

Com as linhas totalmente levantadas, remova o
pino de bloqueio (6);

h)

Ajuste a porca limitadora de profundidade (7)
conforme recomendado no item 9.2
OBS: Para que a máquina esteja totalmente
preparada para o plantio, efetue os
procedimentos descritos nos capítulos 5 (para
culturas de verão) ou 6 (para culturas de
inverno), mais os capítulos 7, 8, 9 e 10.

16

Desacoplando a plantadeira
. Escolha um local plano e nivelado, quando o
desacoplamento não for no galpão;
. Abaixe o descanso (4) totalmente e instale o
pino (5);
. Desconecte as mangueiras hidráulicas, após
despressurizar conforme descrito no item 4.2;
. Remova o pino de acoplamento (2);
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5 - Preparação e ajustes das linhas para culturas de VERÃO
As plantadeiras MPS possuem basicamente 2
tipos de linhas de plantio: o tipo curto (1) e o tipo
longo (2) - veja figura ao lado.
Para o plantio de culturas de verão (sementes
graúdas e espaçamentos maiores), usam-se apenas
linhas do tipo longas.

2

3

NOTAS:
1 - Observe na figura ao lado: dependendo
do espaçamento requerido para cultura de
verão, não é necessário remover os garfos,
e suportes das linhas curtas (1). É o que
ilustra a foto ao lado.

1

Em alguns casos, pode ser necessário
apenas deslocá-los lateralmente para
permitir o ajuste de espaçamento das linhas
longas (2).
2 - Para orientação na montagem dos
componentes das linhas, no preparo para
cada situação de plantio, use o catálogo de
Peças da máquina.

5.1 - Ajuste da distribuição e espaçamento das linhas (tipo longas)
Procedimento para alteração de espaçamento
e remoção de linhas:
a)

Levante as linhas de plantio totalmente e
trave o(s) cilindro(s) hidráulico(s) instalando
o pino-trava (4).

5
6

Se o cabeçalho da máquina não estiver
acoplado à barra de tração, abaixe o
descanso (5), instalando o pino (6);
b)

Solte as porcas (item 3 - figura acima) de
fixação das linhas na barra porta-ferramentas,
que serão deslocadas ou removidas;
4

c)

Retire as linhas curtas, se necessário.
Conforme já foi dito, dependendo da
distribuição, as linhas curtas podem ficar entre
as longas.

Edição 02: Agosto de 2002
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NOTA:

8

Se optar por deixar os garfos (ou braços)
das linhas curtas entre as linhas longas,
remova os discos duplos desencontrados
(7) e as molas de tração (8). A primeira
figura da página anterior ilustra uma linha
curta com estas remoções feitas (item 1).

7

d)

Deixe a quantidade de linhas longas
desejadas;

e)

Distribua as linhas longas conforme a
configuração desejada, observando a tabela e
os quadros de distribuição que seguem abaixo;

f)

Reaperte todas as porcas de fixação das linhas
(veja item 3 da 1a fig. da página anterior);

g)

Monte os componentes que serão utilizados
no plantio, conforme opções ilustradas no
item5.2

h)

Ajuste os componentes das linhas conforme
descrito no item 5.3

NOTA:
Convenção - Lado
Direito e Lado Esquerdo:
Veja esquema ao lado.

Lado esquerdo

Lado direito

Máquina vista por trás

Tabela - quantidade de linhas longas x espaçamento
N° de linhas (longas)

Espaçamentos (cm) / Máquina
MPS 1000

MPS 1600 MPS 1800

MPS 2000

3 linhas ............................ 90

120

140

160

4 linhas ............................ 60

80

90

106

5 linhas ............................ 45

60

70

80

6 linhas ............................ 36 *

48

56

64

7 linhas ............................ x

40

46,6

53

8 linhas ............................ x

34 *

40

45

9 linhas ............................ x

x

35 *

40

10 linhas .......................... x

x

x

35,5 *

* ...................................... Espaçamentos mínimos com a máquina equipada com o
número máximo de linhas longas, usadas no plantio de culturas de verão.
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Exemplos de distribuição de linhas - MPS 1000

A) MPS - 1000: 3 linhas para MILHO

B) MPS - 1000: 5 linhas para SOJA

C) MPS - 1000: 6 linhas para SOJA

D) MPS - 1600: 3 linhas para MILHO

Edição 02: Agosto de 2002
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E) MPS - 1600: 4 linhas para MILHO

F) MPS - 1600: 6 linhas para SOJA

G) MPS - 1600: 7 linhas para SOJA

20
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H) MPS - 1600: 8 linhas para SOJA

I) MPS - 2000: 5 linhas para MILHO

Edição 02: Agosto de 2002
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J) MPS - 2000: 9 linhas para SOJA

5.2 - Configurações disponíveis para as linhas de plantio e respectivos ajustes
CONFIGURAÇÃO 01: Plantio Convencional
A)

Semente: Aplicada com disco duplo defasado (1), regulável para 3 a 10 cm
de profundidade.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO I - pág. 27

B)

Adubo: Também aplicado com disco duplo defasado (2), regulável para até
10 cm de profundidade.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO I I I - pág.29
OBS: Utilize 1 (uma) mola (3) para o disco da semente e 1 (uma) mola (4)
para o disco do adubo (2).
3

4

1
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CONFIGURAÇÃO 02: Plantio Direto em solos com cobertura de palha moderada e
com baixa compactação.
A)

Aplicação da Semente: Disco duplo defasado (1), regulável para 3 a 10 cm
de profundidade. É equipado com roda de cobertura dupla combinada com
roda compactadora, conforme variação e PROCEDIMENTO I - página 27

B)

Aplicação do Adubo: Também com disco duplo defasado (2), regulável para
até 10 cm de profundidade.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO I I I - pág. 29
OBS: Utilize 2 molas (3) para o disco da semente e 2 molas (4) para o disco
do adubo.
3

4

1

2

CONFIGURAÇÃO 03: Plantio Direto em solos com boa fertilidade e boa cobertura
de palha. Incorporação superficial de adubo.
A)

Aplicação da Semente: Disco duplo defasado (1), regulável para 3 a 10 cm
de profundidade.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO I - pág. 27

B)

Aplicação do Adubo: Aplicado superficialmente. A mangueira (2)
proveniente do dosador lança o adubo sobre a fenda deixada pelo disco de
corte (3). Opcionalmente, o disco de corte pode ser do tipo estriado ou
ondulado. Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO IV - pág. 30
2

1
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CONFIGURAÇÃO 04: Plantio Direto em solos compactados com boa fertilidade e
sem excesso de palha. Incorporação superficial de adubo.
A)

Aplicação da Semente: Sulcador tipo haste-facão (1), regulável para 03 a 09
cm de profundidade.
Auste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO I I - pág. 28

B)

Aplicação do Adubo: Aplicado superficialmente. A mangueira (4)
proveniente do dosador lança o adubo sobre a fenda deixada pelo disco de
corte (2). Opcionalmente, o disco de corte pode ser do tipo estriado ou
ondulado.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO IV - pág. 30

OBS: Use somente uma mola para a
profundidade do sulcador da semente

4
3

1
2

CONFIGURAÇÃO 05: Plantio Direto em solos compactados de média fertilidade e
sem excesso de palha. Incorporação de adubo até 6 cm.
A)

Aplicação da Semente: Sulcador tipo haste-facão (1), regulável para 03 a 09
cm de profundidade.
Procedimento de ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO I I - pág. 28

B)

Aplicação do Adubo: Com disco duplo defasado (2), regulável para até 10
cm de profundidade.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO I I I - pág. 29

OBS: Use somente uma mola para a
profundidade do sulcador da semente

3

1
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CONFIGURAÇÃO 06: Plantio Direto em solos compactados, de relevo ondulado e
com necessidade de adubação incorporada até 10 cm.
A)

Aplicação da Semente: Disco duplo defasado (1), regulável para 3 a 10 cm
de profundidade.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO I - pág. 27

B)

Aplicação do Adubo: Com disco de corte 17” (2) mais sulcador tipo hastefacão (3) regulável para até 10 cm de profundidade.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO V - pág. 30

2

3

1

CONFIGURAÇÃO 07: Plantio Direto em solos compactados, e necessidade de
adubação profunda, até 18 cm.
A)

Aplicação da Semente: Disco duplo defasado (1), regulável para 3 a 10 cm
de profundidade.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO I - pág. 27

B)

Aplicação do Adubo: Com disco de corte 15” (2) mais sulcador tipo hastefacão (3) regulável para até 18 cm de profundidade.
Observe a geometria especial do sulcador (3) e as pequenas facas (4) no disco
de corte: o objetivo é melhorar o corte e evitar embuchamento da palha.
Ajuste da profundidade: Veja o PROCEDIMENTO VI - pág. 30

3

4

2
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5.3 - Procedimentos de ajuste dos elementos sulcadores das linhas
NOTA:
Para obter um correto ajuste da penetração
(profundidade) dos elementos sulcadores e
aplicadores de semente e adubo, é
fundamental seguir uma ordem correta, de
acordo com a seqüência apresentada a
seguir.

1

1° Passo: Nivelamento da máquina
Logo após o acoplamento da máquina e antes de
realizar qualquer outro ajuste que interfira na
profundidade, deixe a máquina nivelada em
relação ao solo.
Para isso, conduza o trator e a máquina a um local
plano: a estrutura da máquina deve ficar paralela
com o solo, quando vista de lado.

1

Nivelamento
correto

4

2

Para corrigir, gire o fuso nivelador (1).

2° Passo: Ajuste da porca (2) da haste
limitadora
Nunca tente usar o controle remoto para controle
de profundidade - pelas seguintes razões.
.

Dificuldade de obter precisão no ajuste;

.

Dificuldade operacional, tirando a atenção aos
controles do trator;

.

Possibilidade de acoplamento incompleto da(s)
catraca(s) liga/desliga (3) dos mecanismos
dosadores, gerando danos aos mesmos ou
distribuição com falhas.
IMPORTANTE:

3
4

Recomendamos que a regulagem da(s)
catraca(s) (3) não seja alterada. Em casos de
absoluta necessidade, faça-o somente se
tiver preparo adequado para isso.
Para evitar todos esses inconvenientes, procure
trabalhar com a haste (4) do cilindro hidráulico
totalmente estendida. Para isso, deixe a porca (2)
no final da rosca.
Da mesma forma, ao levantar as linhas de plantio,
sempre recolha completamente a haste (4).

26
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Porca (2) em posição de trabalho
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3° Passo: Determinar a necessidade de
pesos
Para plantio convencional, retire os pesos (1)
contidos no estribo superior.
Para o Plantio Direto, a máquina precisa mais
peso, a fim de assegurar a penetração firme e
uniforme dos elementos sulcadores/
aplicadores e o trabalho dos discos de corte da
resteva (palha). Neste caso, utilize sempre
todos os pesos (1)

2

No caso de solos mais compactados, podem
ser usados pesos adicionais (2), tipo “maleta”,
que a IMASA disponibiliza como Opcionais.

1

Fixe-os corretamente para evitar perdas.

4° Passo: PROCEDIMENTOS I - II - III - IV - V e VI
Ajustes finais, junto aos próprios elementos sulcadores/aplicadores.
Estes procedimentos consistem basicamente no ajuste da tensão das molas e
rodas de controle de profundidade.
Por existir uma grande variedade destes componentes, a descrição está
sendo feita de maneira bem específica para melhor esclarecimento.
NOTA:
Faça sempre o mesmo ajuste em todas as
linhas, mantendo a uniformidade nas
condições de plantio em todas as linhas.

Procedimento I: Aplicadores de Semente
tipo disco duplo defasado de 15”
a)

Retire a presilha elástica (1);

b)

Desloque o pino de regulagem (2):

-

Para cima, aumenta a profundidade

-

para baixo, diminui a profundidade.

c)

A profundidade pode ser ajustada entre 3 e
10 cm. Cada furo representa 1 cm de
variação.

d)

Dependendo das condições do solo, aumente
ou diminua a tensão das molas (3), aumentado
ou diminuindo a pressão sobre os discos
duplos (4) - respectivamente.

e)

3

4
1

2

4
5

Mantenha ajustados também os limpadores (5)
entre os discos duplos.
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Variação de disco duplo para semente: equipado com roda de cobertura simples (6)
roda compactadora (7)
Esta configuração também é usada para o plantio de culturas de verão em
certas regiões.
9

7

6

4

Ajuste da roda de controle de profundidade (6)

8

A profundidade dos discos duplos (4) é regulada
através da altura da roda (6).
Para isso, mude o furo de montagem dos pinos
elásticos (8) na haste-guia.

Ajuste da pressão da roda compactadora (7)
Este ajuste é feito alterando a posição do encaixe
da mola (9): encaixando-a num dente mais acima,
aumenta a pressão e vice-versa.
4

1

Procedimento I I: Aplicadores de
Semente tipo sulcador de haste-facão
a)

Retire a presilha elástica (1);

b)

Desloque o pino de regulagem (2):

-

Para cima, aumenta a profundidade

-

para baixo, diminui a profundidade.

c)

A profundidade pode ser ajustada entre 03 e
09 cm. Cada furo representa 1 cm de
variação.

d)

OBS: Utilizando o sulcador (3) para semente,
remova uma das molas (4) para plantio com
sulcador;

e)

28

9

2

4

3

Dependendo das condições do solo, aumente
ou diminua a tensão da mola (4), aumentado
ou diminuindo a pressão sobre o sulcador (3) respectivamente.
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Procedimento I I I: Aplicadores de
Adubo tipo disco duplo defasado de 15”

1

A única forma de regulagem é atuar na tensão das
molas (1).
Aumentando a tensão das molas, aumenta-se
também a pressão sobre os discos duplos (2).
Para solos mais compactados, aumente a tensão,
girando as porcas (3) no sentido horário.

3

2

Para plantio convencional, remova uma das molas
(1), fazendo o ajuste da tensão da mola única
conforme a dureza do solo.

Procedimento IV: Aplicação de Adubo
superficial, na fenda deixada pelo disco
de corte.
Neste caso não há um ajuste específico para a
profundidade do adubo, já que o objetivo não é
incorporá-lo em profundidade.
O único ponto a observar, é o correto
desempenho de corte da palha do disco (1). O
adubo, é lançado sobre a fenda deixada pelo disco
(1).

2

1

Para aumentar ou diminuir a penetração do
disco de corte, aumente ou diminua a tensão das
molas (2) - respectivamente.
OBS: Como opção, pode-se utilizar um disco de
corte estriado ou ondulado.
A figura ao lado mostra um disco tipo ondulado.
Adota-se esta opção quando o objetivo é “soltar”
uma faixa maior do solo, como é o caso de
renovação de pastagens.
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Procedimento V: Aplicação de Adubo com sulcador + disco de corte.
6

7

10

6

5

1

4
1

8

3

2

Para aumentar a profundidade:
Aumente a tensão das molas (1), aumentando a
pressão sobre o conjunto disco de corte (2) mais
sulcador de haste-facão (3).

3

2

9

O limite de altura para obstáculos no terreno,
para trasnsporte, é de 300mm
OBS: Obstáculos com mais de 300 mm fazem
com que os braços superiores (6) danifiquem o
fundo do depósito de adubo.

Distância entre disco de corte (2) e
sulcador de haste (3):
Solte as porcas (4) e através da porca (5) regule a
distância conforme desejado. Aperte novamente as
porcas (4).

O garfo da semente (7) permite montar o disco
sulcador para semente(8) alinhado ou
desalinhado com o adubo.

A Profundidade média de trabalho é de 90 mm

Para a semeadura de soja é possível retirar o
sulcador de haste (3) e trabalhar somente com
o disco de corte (2).

O sistema de molas de tração (1) permite
operar com uma ou duas molas.
O curso de movimento vertical do conjunto é
de 200 mm

Para a semeadura de culturas de inverno, retire
o disco de corte (2) e o sulcador (3),
removendo a porca (9) e o parafuso (10).

Procedimento VI: Aplicação de Adubo
com incorporação profunda, com
sulcador e disco de corte.

11

8

10

9

Neste caso não há um ajuste nos componentes em si.
Havendo necessidade de alterar a penetração do
disco (6), aperte o parafuso (11) que aumenta a
presão da mola.
OBS 1: Aumentando ou diminuindo a tensão da
mola (8), aumenta ou diminui a pressão sobre os
disco duplo defasado (9) da semente.

6

7

OBS 2: Mantenha o limpador (10), do disco duplo,
corretamente ajustado.
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6 - Preparação e ajustes das linhas para culturas de inverno
Para o plantio de culturas de inverno (sementes miúdas e
espaçamento menor de 34 cm), usam-se também as linhas do tipo curtas
(2), além das linhas longas (1).
1

2
3

6.1 - Ajuste da distribuição e espaçamento das linhas (tipo longas + curtas)
Procedimento para alteração de espaçamento
e remoção de linhas:
a)

Levante as linhas de plantio totalmente e
trave o(s) cilindro(s) hidráulico(s) instalando
o pino-trava (4).
Se o cabeçalho da máquina não estiver
acoplado à barra de tração, abaixe o
descanso (5), instalando o pino (6);

b)

Solte as porcas (item 3 - figura acima) de
fixação das linhas na barra porta-ferramentas,
que serão deslocadas ou removidas;

c)

Observe o número de linhas e espaçamento
desejado. Veja Tabela e quadros a partir da
próxima página.

d)

Monte as linhas longas mais as curtas (se for o
caso), na barra porta-ferramentas;

e)

Distribua as linhas de acordo com os
espaçamentos requeridos, observando a tabela
e os quadros a partir da próxima página.

f)

Reaperte todas as porcas de fixação das linhas
(item 3 - figura acima).
OBS: Aperte as porcas (3) de maneira
uniforme, para que as linhas fiquem no
mesmo nível (alinhadas na transversal).
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5

6

4

g)

Monte os componentes que serão utilizados
no plantio, conforme opções ilustradas no item
6.2

h)

Ajuste os componentes das linhas conforme
descrito também no item 6.2
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Tabela - quantidade de linhas x espaçamento
N° de linhas

Espaçamentos (cm) / Máquina
MPS 1000

MPS 1600

MPS 1800

MPS 2000

3 linhas ................................ 90 cm

120 cm

140 cm

160 cm

4 linhas ................................ 60 cm

80 cm

90 cm

106 cm

5 linhas ................................ 45 cm

60 cm

70 cm

80 cm

6 linhas ................................ 36 cm

48 cm

56 cm

64 cm

7 linhas ................................ x

40 cm

45 cm

53 cm

8 linhas ................................ x

34 cm

40 cm

45 cm

9 linhas ................................ 22,5 cm

x

35 *

40 cm

10 linhas .............................. 20 cm

x

x

35,5

11 linhas .............................. 18 cm

x

x

x

12 linhas .............................. 16,4 cm

x

x

x

15 linhas .............................. x

x

20 cm

x

16 linhas .............................. x

16 cm

x

x

17 linhas .............................. x

x

17,5

20 cm

18 linhas .............................. x

x

16,5

x

20 linhas .............................. x

x

x

17 cm

OBS: Os dados abaixo do traço em negrito, se referem à montagem de linhas
combinadas - curtas + longas.

Exemplos de distribuição de linhas
A) MPS - 1000: 9 LINHAS PARA TRIGO
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B) MPS - 1000: 12 LINHAS PARA TRIGO

C) MPS - 1600: 16 LINHAS PARA TRIGO
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D) MPS - 2000: 20 LINHAS PARA TRIGO

6.2 - Configurações disponíveis para as linhas de plantio e respectivos ajustes
2

Linha longa

Linha curta
1

34

.

Para culturas de inverno (sementes miúdas e espaçamentos menores
de 34 cm), utiliza-se apenas um disco duplo (1) em cada linha, que
aplica adubo e semente simultaneamente.

.

O adubo e a semente são introduzidos no disco duplo (1) através das
conexões em “Y” (2);
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Configurações e ajustes:
1 - Com ou sem anéis limitadores de
profundidade
São fornecidos anéis limitadores de
profundidade (3), para 4 cm e opcionalmente,
anéis para 3 e 5 cm.
Estes anéis aumentam a uniformidade da
profundidade e são fixados através das porcas
(4) - independentes da fixação dos discos ao
cubo do rolamento, facilitando a instalação e
remoção.

4

3

2 - Com ou sem rodas compactadoras (5)
As rodas compactadoras são fornecidas também como Opcionais e
recomendados em situações de pouca umidade.
O ajuste da pressão da roda compactadora é feito através da mola (6).

5

6

Ajuste da pressão das molas das linhas
com disco duplo
Independente das variações (configurações)
apresentadas acima, as linhas com disco duplo
podem necessitar de ajuste na tensão das molas (7).
Aumentando a tensão (giro das porcas (8) no
sentido horário), aumenta a força dos discos duplos
sobre o solo.

8

7

OBS: Antes de efetuar o ajuste nas molas, siga os
passos 1°, 2° e 3°, páginas 26 e 27.
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7 - Ajuste da dosagem de aplicação da semente
As plantadeiras MPS utilizam o sistema de
distribuição de sementes de precisão através de
prato com discos perfurados, alveolados ou
dentados.
Este mesmo sistema é utilizado tanto para
sementes graúdas (milho, soja, feijão, girassol, etc.)
quanto para sementes miúdas (sorgo, trigo, aveia,
cevada, azevém, arroz, ervilhaça, etc.).
Neste último caso, utiliza-se um prato com 2 saídas,
em função do maior número de linhas e o disco
utilizado é o do tipo “dentado”.

7.1 - Densidade de plantas
O controle do número de plantas por hectare é
fundamental.
Para uma lavoura de alto rendimento é necessário
que as plantas formem um bom “stand”, ou seja,
uma uniformidade na distribuição e um controle
preciso da quantidade de plantas por hectare, ou
seja, a “Densidade”.
Para cada cultura, variedade e condição de solo,
existe uma densidade ideal.
Isso vai determinar o espaçamento entre linhas e a
quantidade (sementes graúdas) ou gramas
(sementes miúdas) de sementes depositadas por
metro linear.
Inicialmente escolhe-se o espaçamento.

Espaçamento entre linhas

Plantas por metro linear

No caso de sementes graúdas, de posse da
densidade desejada, aplique a fórmula abaixo para
determinar a quantidade de grãos que a máquina
deverá dosar por metro, em cada linha.

Sementes por metro =Densidade x espaçamento entre linhas (em cm)
1.000.000

Exemplo:

Para uma densidade de 40.000 sementes por hectare, a um espaçamento
entre linhas de 80 cm, quantas sementes devem ser aplicadas por metro
linear, em cada linha?
Sementes = 40.000 x 80 = 3,2 sementes / metro
1.000.000
Isto equivale a 32 sementes a cada 10 metros ou 16 sementes a cada 5
metros.
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7.2 - Determinação e instalação do disco dosador
A) Tabela de discos perfurados Standard (acompanham a máquina)
Código

Disco - Características

Anel ou anéis espaçador(es)

507-000-00-0291

Disco 120 furos Ø 8 creme

507-000-00-0166
520-000-00-0064
507-000-00-0618
507-000-00-0108

Disco 120 furos Ø 9 azul claro
Disco 36 dentes Ferro fundido
Disco 36 dentes azul
Disco 50 furos amarelo

507-000-00-0109

Disco 50 furos creme

507-000-00-0110

Disco 50 furos verde escuro

507-000-00-0111

Disco 50 furos laranja

507-000-00-0176

Disco de vedaçaõ cinza

1 anel c/ 1 saída - 4 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 2 saídas - 2 mm
1 anel c/ 2saídas - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
Montar com qualquer anel

B) Tabela de discos perfurados Opcionais disponíveis
Código

Disco-Características

Anel ou anéis espaçador(es)

507-000-00-0103
507-000-00-0104
507-000-00-0105
507-000-00-0107

Disco 45 furos marron
Disco 40 furos vermelho
Disco 120 furos preto
Disco 50 furos cinza

507-000-00-0187

Disco 50 furos cinza escuro

507-000-00-0217

Disco 50 furos preto

507-000-00-0218

Disco 50 furos vermelho

507-000-00-0219

Disco 50 furos marron

507-000-00-0220

Disco 50 furos azul

507-000-00-0221
507-000-00-0222

Disco 50 furos verde claro
Disco 100 furos amarelo

507-000-00-0228

Disco de 25 dentes

507-000-00-0242

Disco 90 furos rosa 7x12

1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm
1 anel c/ 2 saídas - 2 mm +
1 anel c/ 2 saídas - 4 mm especial
1 anel c/ 1 saída - 2 mm +
1 anel c/ 1 saída - 4 mm

NOTA: Veja na folha anexa a este Manual, o desenho em cores de todos os
discos relacionados na Tabela acima.
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OBS: O procedimento de ajuste da dosagem de semente se resume a 2
etapas:

1°

Escolha e troca do disco adequado à semente que será plantada;

2°

Determinação da relação de engrenagens de acionamento dos dosadores.

B) Critérios para a escolha do disco adequado:
Para sementes graúdas (soja, milho, feijão,
girassol, etc.), deve ficar apenas 1 grão em
cada furo.

Disco

A escolha do disco, portanto, vai depender do
número da “peneira” da semente.
Os discos alveolados, com furos “alongados”,
são específicos para o milho de grãos mais
longos, como peneira “L”. Porém, sempre que
possível, utilize discos com furos redondos
também para o milho;
Os grãos não devem ficar presos nos furos.
Para certificar-se disso, coloque o disco sobre
uma mesa e introduza uma semente em cada
furo. Levante o disco: todas as sementes
devem ficar na mesa - veja figura ao lado;

Sementes

Mesa

Utilize sempre as sementes maiores como
parâmetro de seleção dos discos;
Use sempre a combinação de discos + anéis
espaçadores conforme tabelado na página
anterior. Do contrário, a semente pode sofrer
danos.

6

Utilize sempre o disco que distribua a
quantidade de semente desejada, com a
menor velocidade possível.
8

Quando utilizar uma só saída, ou seja, o
dosador alimenta apenas uma linha de plantio,
recomenda-se remover o conjunto das rosetas
propulsoras (6) referentes a saída não utilizada.
Para isso, saque o pino (8) batendo-o com
cuidado.
Observe a posição correta de montagem na
figura.
Guarde as peças de forma adequada para
posterior montagem.
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C) Procedimento para a troca dos discos dosadores de semente:
a)

Selecione o disco (1) baseado nos critérios
acima e na tabela da página anterior;

3

b)

Separe também os anéis espaçadores (2);

c)

Remova o chapéu protetor (3);

d)

Remova a cobertura (4), soltando as 2 porcas
borboleta;

e)

Retire o disco dosador (1) instalado;

f)

Retire o(s) anel(éis) espaçador(es) instalado(s)

7
1

g)

Desmontado todo o conjunto, aproveite para
inspecionar o estado geral dos componetes,
substituíndo o que eventualmente estiver gasto
ou danificado:
4

A cobertura (4);
Gatilhos ou raspadores (5), que impedem o
acúmulo de sementes nos furos;
As rosetas propulsoras (6), cuja função é evitar
que os grãos tranquem nos furos.
Observe que há 2 rosetas. Assim, o conjunto
está preparado para discos com 1 e 2 carreiras
de furos, sem necessidade de alterações ou
ajustes.

1

Prato de base (7);
h)

Instale os discos (1) e anéis espaçadores (2)
selecionados, seguindo a ordem inversa.

7

5
7
6
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D) Isolamento de dosadores não
utilizados.
a)

Remova os componentes dos dosadores que
não serão utilizados, conforme descrito na
página anterior;

b)

No lugar do disco dosador montado, instale o
disco “cego” (ou disco de vedação - 8), código
507-000-00-0176;

c)

Anel espaçador (2): utilize qualquer um, já que
a espessura, neste caso, é indiferente.

E) Uso de simples ou dupla
alimentação dos dosadores:
Os pratos de base (7) possuem 4 canais de saída
(7A). Podem ser utilizados até 2 simultaneamente,
desde que estes fiquem numa das diagonais (7B ou
7C).

8
2

2 ou 4 mm
de espessura

7

2

1

Montagem para 1
saída (culturas de
verão): disco (1)
perfurado ou
alveolado, 1 ou 2
anéis (2) com 1
saída (2A).

2A
7B
7C

7

7

7A

9

Também o(s) anel(éis) espaçador(es) deve(m) ficar
com as saídas (2A) posicionadas nesta mesma
orientação, para coincidir com as mangueiras (9).
É o caso de plantio de trigo, onde normalmente se
utilizam todas as linhas possíveis.
Ao escolher os canais de saída (7A), escolha
aqueles que ficam mais alinhados com as linhas
que irão alimentar.
Assim, as mangueiras (9) ficarão o mais retas
possível, favorecendo a uniformidade da
distribuição.
Para plantio de sementes graúdas (culturas de
verão), é usada apenas uma saída em cada dosador,
já que o número de linhas é menor.

1
2

2A

Montagem para 2
saídas (culturas de
inverno).
7

Uso de 1 ou 2
anéis (2), com 2
saídas (2A) e disco
dosador (1)
dentado.
9
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7.3 - Recomendações especiais
1B

A) Para plantio de MILHO

1A

. Conforme descrito anteriormente, instale um
disco dosador (1) do tipo alveolado (1A - para
sementes de peneira “L” - alongada) ou
perfurado (1B - para sementes de peneira “R”
ou “C”).
OBS 1: Sempre que possível, use discos do tipo
perfurado;
OBS 2: Não utilize um mesmo disco para
peneiras diferentes. Se necessário, peça discos
com furação especial à fábrica.
. Utilize um anel espaçador (2) de 4 mm de
espessura sobre o anel de 2 mm;
. IMPORTANTE: Monte a mangueira (9) na
saída (7A) que fique o mais alinhado possível
com a linha que irá alimentar, favorecendo a
uniformidade da dosagem;

2

7

7A

9

. Use velocidade correta: entre 4 e 5 km/h.
Velocidade excessiva compromete a
uniformidade da dosagem e até profundidade
da semente no solo;
. Adicione grafite em pó junto a semente, na
proporção de 30 a 50 gramas para cada 20 kg
de semente.
Além de ser um excelente lubrificante seco, o
grafite melhora o posicionamento dos grãos na
furação dos discos, reduzindo a possibilidade
de falhas na distribuição.

1C

2A

2

7

B) Para plantio de SOJA
. Utilize um disco dosador de furos redondos
(1B), que seja compatível com a peneira da
semente (1 grão por furo);
. Use um anel espaçador (2) conforme o disco
utilizado - veja tabela da página 37;
. IMPORTANTE: Monte a mangueira (9) na
saída (7A) que fique o mais alinhado possível
com a linha, conforme exposto acima.

7a
9

C) Para plantio de TRIGO
. Utilize um disco dosador dentado (1C);
. Use um anel espaçador (2) com 2 saídas (2A);
. IMPORTANTE: Monte as mangueiras (9) nas
saídas (7A) de modo a ficarem alinhadas;
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7.4 - Troca da relação de engrenagens dos dosadores de semente
As máquinas MPS, devido a exclusiva utilização do sistema de dosagem de precisão
para sementes (miúdas e graúdas), requer um sistema que forneça várias velocidades de
dosagem de rotação, a fim de conseguir a “Densidade” desejada (veja o item 7.1).
Para tal, o sistema funciona e é ajustado conforme segue.
É possível obter 32 combinações (ou relações de transmissão) diferentes.
A combinação de engrenagens para cada caso, é especificada nas tabelas do item 7.5

Engrenagem “Movida”
(Ver Tabelas do item 7.5)
Caixa / alojamento
da transmissão

8

9

4

4
10
4

GRUPO A

1

11
7

Engrenagem “Motora”
(Ver Tabelas - item 7.5)

4
6
4

1 - Engrenagem da roda
2 - Engrenagem e corrente

5
2

3 - Catraca liga/desliga:
comandada pelo sobe e
desce das linhas
4 - Itens relativos ao
acionamento dos
dosadores de adubo:
não possuem alteração
de velocidade

3

6

GRUPO B

6

7 - Engrenagem motora

5 - Corrente seletora: muda-se de posição para
alterar a rotação dos dosadores (9)

8 - Engrenagem movida

6 - Calços posicionadores das engrenagens

10 - Dosadores de adubo - veja capítulo 8.
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13

Engrenagem Motora
12

Engrenagem Movida
7
11

8

12

11

. As máquinas MPS 1000 possuem um único
sistema de transmissão, conforme
apresentado.

5

10

6

6

A MPS 1600 e 2000, em função de sua maior
largura, possuem este mesmo sistema repetido
no lado direito, para o que, o procedimento
de ajuste é idêntico.
. As 32 rotações são obtidas da seguinte
maneira: no interior da caixa, cada grupo (A e
B) é composto por 4 engrenagens seletoras: 4
x 4 = 16 relações.

4

Externamente, as engrenagens (7 e 8), de 18 e
27 dentes, podem ser trocadas entre si,
duplicando, portanto, as 16 relações da caixa.
Total = 16 x 2 = 32.
. Tendo a quantidade de grãos por metro
definida, procure as tabelas do item 7.5,
referente a cultura em questão e verifique a
combinação de engrenagens
. No interior da caixa - veja quais as
engrenagens dos Grupos A e B que serão
usadas. Para mudar a corrente (5) sobre as
engrenagens, puxe a alavanca tensora (10).

. Troque as engrenagens externas (7 e 8) entre
si, se necessário. A corrente (11) também
possui um esticador, ajustável pela mola (13),
localizado entre a caixa de transmissão e os
reservatórios.
Para trocar as engrenagens entre si:
-

Remova as presilhas (12);

-

Afaste a corrente (11);

Se for necessário deslocar o(s) grupo(s) de
engrenagem lateralmente, transfira os calços
(6) conforme necessário.

-

Troque as engrenagens, montando a
engrenagem de 18 dentes no eixo em que se
encontra a de 27 dentes e vice-versa;

Para remover os calços (6) do eixo, abra as
suas extremidades, fechadas elasticamente.

-

Reinstale a corrente e as presilhas;

-

Ajuste a mola (13) de maneira que a tensão da
corrente fique correta.
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7.5 - Tabelas de distribuição para os dosadores de semente
TABELA I: MILHO E SOJA - DISCO DE 120 FUROS
Movida 27 dentes
Grupo A
15
15
15
22
15
23
22
23
26
26
22
23
22
23
26
26

Grupo B
27
25
20
27
18
27
25
25
27
25
20
20
18
18
20
18

Motora 18 dentes
Grãos por metro
Milho
Soja
2,20
5,29
2,38
5,71
2,97
7,14
3,23
7,76
3,30
7,93
3,38
8,11
3,49
8,38
3,65
8,76
3,82
9,17
4,12
9.90
4,36
10,47
4,56
10,95
4,85
11,64
5,07
11,71
5,15
12,38
5,73
13,75

Movida 18 dentes
Grupo A
15
15
15
22
15
23
22
23
26
26
22
23
22
23
26
26

Grupo B
27
25
20
27
18
27
25
25
27
25
20
20
18
18
20
18

Motora 27 dentes
Grãos por metro
Milho
Soja
4,96
11,90
5,35
12,85
6,69
16,07
7,27
17,46
7,44
17,85
7,60
18,25
7,85
18,85
8,21
19,71
8.59
20,63
9,28
22.28
9,82
23,57
10,26
24,64
10,91
26,19
11,40
27,38
19,76
27,85
12,89
30,92

TABELA I I: TRIGO - DISCO METÁLICO DENTADO 8 mm
Movida 27 dentes
Grupo A
15
15
15
22
15
23
22
23
26
26
22
23
22
23
26
26
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Grupo B
27
25
20
27
18
27
25
25
27
25
20
20
18
18
20
18

Motora 18 dentes
Gramas
Kg/ha
por metro
2,19
137,0
2,33
145,62
2,80
175,00
3,00
187,50
3,01
188,12
3,07
191,87
3,16
197,50
3,17
198,12
3,33
208,12
3,37
210,62
3,60
225,00
3,71
231,87
3,76
235,00
4,12
257,50
4,32
270,00
4,56
285,00

Movida 18 dentes
Grupo A
15
15
15
22
15
23
22
23
26
26
22
23
22
23
26
26

Grupo B
27
25
20
27
18
27
25
25
27
25
20
20
18
18
20
18

Motora 27 dentes
Gramas
Kg/ha
por metro
5,48
342,50
5,51
344,30
6,29
393,10
7,00
473,50
7,51
469,30
7,52
470,00
7,66
478,70
7,68
480,00
7,95
496,80
8,00
500,00
8,02
501,20
8,54
533,70
8,71
544,30
8,85
553,00
8,96
560,00
9,26
578,70
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TABELA I I I: TRIGO - DISCO AZUL DENTADO 6 mm
Movida 27 dentes
Grupo A
15
15
15
22
15
23
22
23
26
26
22
23
22
23
26
26

Grupo B
27
25
20
27
18
27
25
25
27
25
20
20
18
18
20
18

Motora 18 dentes
Gramas
Kg/ha
por metro
1,66
103,75
2,08
130,00
2,65
165,62
2,74
171,25
2,77
173,12
2,92
182,50
2,99
186,87
3,18
198,75
3,19
199,37
3,41
213,12
3,75
234,67
3,96
247,50
4,18
261,25
4,29
268,12
4,74
296,22
4,75
296,87

Movida 18 dentes
Grupo A
15
15
15
22
15
23
22
23
26
26
22
23
22
23
26
26

Grupo B
27
25
20
27
18
27
25
25
27
25
20
20
18
18
20
18

Motora 27 dentes
Gramas
Kg/ha
por metro
2,15
134,37
3,71
244,30
5,13
320,60
5,24
327,50
5,39
336,80
5,47
341,80
5,63
351,80
5,74
358,70
5,76
360,00
5,86
366,20
5,88
367,50
5,93
370,62
6,05
378,12
6,08
380,00
6,14
383,75
7,93
495,62

TABELA IV: AVEIA - DISCO VERDE CLARO DENTADO 4 mm
Movida 27 dentes
Grupo A
15
15
15
22
15
23
22
23
26
26
22
23
22
23
26
26

Grupo B
27
25
20
27
18
27
25
25
27
25
20
20
18
18
20
18
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Motora 18 dentes
Gramas
Kg/ha
por metro
0,51
31,87
0,54
33,75
0,60
37,50
0,61
38,12
0,65
40,62
0,67
41,87
0,68
42,50
0,69
43,12
0,73
45,62
0,82
51,25
0,83
51,87
0,84
52,50
0,87
54,37
0,95
59,37
0,97
60,62
0,98
61,25

Movida 18 dentes
Grupo A
15
15
15
22
15
23
22
23
26
26
22
23
22
23
26
26

Grupo B
27
25
20
27
18
27
25
25
27
25
20
20
18
18
20
18

Motora 27 dentes
Gramas
Kg/ha
por metro
1,39
86,87
1,44
90,00
1,69
105,62
1,70
106,25
1,81
113,12
1,84
115,00
1,86
116,00
118,75
2,00
125,00
2,06
128,75
2,10
131,25
2,17
135,62
2,21
138,12
2,27
141,87
2,28
142,50
2,42
151,25
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8 - Ajuste da aplicação e dosagem do adubo
8.1 - Funcionamento:

Tabela de distribuição
de adubo

Os dosadores de adubo são acionados a partir da
mesma transmissão dos dosadores da semente veja o item 7.4

1
2

No entanto, não necessitam de alteração de
velocidades. Todo o ajuste de dosagem, no caso do
adubo, é feito pela alavanca (1): com base no valor
indicado pelo ponteiro (2) na escala.
Para definir a posição do ponteiro na escala, você
deve consultar as tabelas abaixo.
Os valores da dosagem, nas tabelas, são dados em
kg de adubo a cada 100 metros, por linha.

Reservatório de aço inox

Se você dispõe apenas da recomendação
agronômica, que normalmente é dada em kg / ha,
então use a fórmula abaixo para saber qual deve ser
a dosagem em kg para cada 100 metros de linha.

Kg por 100 metros de linha

=

kg/ha x Espaçamento (cm)

.

10.000
Exemplo:
Tendo sido recomendada a dosagem de 350 kg de
adubo por hectare, qual deve ser a distribuição a
cada 100 metros (em kilos), se o espaçamento é de
36 cm?

OBS: Acompanhe o procedimento observando as
células em negrito da Tabela I do item 8.4:
a)

Entre na Tabela I, da MPS 1000;

b)

Na coluna da direita (kg/100 metros de linha),
escolha o valor que mais se aproxime de 1,26,
calculado ao lado: no caso, o valor mais
próximo é 1,23388;

c)

Deste ponto, desloque-se à esquerda, até a
coluna referente a 6 linhas e 36 cm de
espaçamento, para encontrar o valor da escala
(graduação);

kg por 100 m = 350 x 36
10.000
kg por 100 m = 1,26

Consulta à Tabela:
Suponha que se trate da MPS 1000, com 6 linhas
(que proporciona o espaçamento de 36 cm entre
linhas).

46

O N° existente neste cruzamento é 343.
d)

Desloque-se à esquerda, até a 1a coluna, para
encontrar o valor da escala (Graduação), que
no caso, é o N° 6

e)

Mova a alavanca (1) de modo que o ponteiro
(2) fique sobre o N° 6 da escala (graduação).
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8.2 - Posicionamento das tampas internas do reservatório
A tampa (1) possui uma regulagem que permite
aumentar ou diminuir a abertura de queda do
adubo sobre o conjunto dosador.
Esta abertura deve ser aumentada quando o
adubo apresentar uma granulometria muito fina
(tendendo a pó) ou quando se utiliza adubo úmido
(o que não é recomendável).

2

Quando o adubo apresentar granulometria
uniforme, homogênea e com umidade adequada, a
abertura da tampa deve ser diminuída.
A tampa possui 3 posições para esta regulagem,
através dos furos de fixação (2).
1

Para fechar a tampa, desloque-a para frente e viceversa.

8.3 - Isolamento dos dosadores não utilizados
Quando o número de linhas de plantio for
inferior ao número de dosadores, é necessário
bloquear a saída referente aos dosadores não
utilizados.

3

OBS: Utilize os dosadores que ficam mais
alinhados com a linha de plantio que irão
alimentar.
a)

Retire o corpo articulável (1) dos dosadores
não utilizados;

b)

No seu lugar, instale a tampa de vedação (2).
Para isso, comprima as laterais da mesma, até
permitir o completo encaixe dos pinos
plásticos nos furos (3) do reservatório.

1

2
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8.4 - Tabelas de distribuição de adubo
TABELA I
Graduação

-

MPS 1000

Número de linhas

Kg por 100 m

3

4

5

6

9

12

por linha

1

27

41

54

68

108

150

0,24388

2

45

68

91

114

182

250

0,40944

3

67

100

134

167

268

370

0,60277

4

89

134

179

225

358

495

0,73333

5

111

167

223

279

446

616

1,00388

6

137

206

274

343

548

757

1,23388

7

161

241

321

401

642

887

1,445

8

190

286

380

476

761

1051

1,55833

9

210

314

419

524

838

1170

1,71555

10

238

357

477

596

954

1317

1,95277

11

266

399

531

664

1063

1468

2,17555

12

365

548

730

913

1461

2017

3,28722

13

401

601

801

1002

1603

2213

3,6075

Espaçamento

90

60

45

36

22

16

---

TABELA I I
Graduação

-

MPS 1600

Número de linhas

Kg por 100 m

3

4

5

6

7

8

11

16

por linha

1

24

30

41

51

61

72

101

152

0,24388

2

41

51

68

85

102

120

171

256

0,40944

3

60

75

100

126

151

177

251

377

0,60277

4

80

101

134

168

201

237

336

507

0,73333

5

100

125

167

209

251

295

418

627

1,00388

6

123

154

206

257

308

363

514

771

1,23388

7

145

181

241

301

361

425

602

903

1,445

8

171

214

286

357

429

503

713

1071

1,55833

9

189

235

314

392

471

555

786

1179

1,71555

10

214

268

357

447

536

631

895

1342

1,95277

11

240

299

399

498

598

704

996

1496

2,17555

12

329

411

548

685

822

967

1370

2055

3,28722

13

361

451

601

752

902

1061

1503

2254

3,6075

Espaçamento

100

80

60

48

40

34

24

16

---
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TABELA I I I Graduação

MPS 1800

Número de linhas

Kg por 100 m

4

5

6

7

8

9

15

17

18

1

27

34

43

54

61

69

121

139

147

2

45

58

73

91

102

116

204

233

248

3

67

86

107

134

151

172

301

344

365

0,60277

4

89

104

130

179

201

209

366

419

444

0,73333

5

111

143

179

223

251

286

501

573

608

1,00388

6

137

176

220

274

308

352

616

705

747

1,23388

7

161

206

258

321

361

412

722

825

875

1,445

8

190

222

278

380

429

445

779

890

944

1,55833

9

210

245

306

419

471

490

857

980

1039

1,71555

10

238

278

348

477

536

557

976

1115

1183

1,95277

11

266

310

388

531

598

621

1087

1243

1318

2,17555

12

365

469

587

730

822

939

1643

1878

1992

3,28722

13

401

515

644

801

902

1030

1803

2061

2186

3,6075

Espaçamento

90

70

56

45

40

35

20

17,5

16,5

---

TABELA IV Graduação

por linha
0,24388
0,40944

MPS 2000

Número de linhas

Kg por 100 m

4

5

6

7

8

9

14

20

por linha

1

23

30

38

46

53

61

102

143

0,24388

2

39

51

64

77

89

102

170

241

0,40944

3

57

75

94

114

131

151

251

355

0,60277

4

69

92

115

138

159

183

306

431

0,73333

5

95

125

157

189

218

251

418

590

1,00388

6

116

154

193

233

268

308

514

726

1,23388

7

136

181

226

273

314

361

602

850

1,445

8

147

195

243

294

339

390

649

917

1,55833

9

162

214

268

324

373

429

715

1009

1,71555

10

184

244

305

368

424

488

814

1149

1,95277

11

205

272

340

410

473

544

906

1280

2,17555

12

310

411

514

620

715

822

1370

1934

3,28722

13

340

451

564

681

784

902

1503

2122

3,6075

Espaçamento

100

76

60

50

43

38

23

16

---

NOTAS:
1 - Os valores das dosagens acima, podem sofrer variações em função da granulometria e umidade
do adubo.
2 - Para aumentar a quantidade de adubo por hectare, quando o requerido excede a capacidade
máxima de cada dosador, utilize 2 dosadores para cada linha de plantio.
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8.5 - Cuidados com o reservatório e sistema de dosagem de adubo
A) Remoção do adubo do reservatório
Nunca deixe a máquina durante mais de 12
horas com adubo no reservatório.
Para remover o adubo que sobrou, há 2 tampas (1),
localizadas nas laterais, sob o reservatório.
Puxe-as para frente para abrir.
Remova o adubo e feche-as.
Quando encerrar a temporada de plantio, o
reservatório precisa ser esvaziado e lavado.
Para facilitar este trabalho, o reservatório pode ser
basculado.

1

Consulte o item 11.5 para informações detalhadas
sobre a conservação da máquina.

B) Lubrificação dos mancais de apoio
dos eixos dosadores
Para a longa vida útil da sua MPS, a lubrificação
completa e diária é fundamental.
Consulte o item 11.1 para detalhes.
O objetivo deste item, é chamar a atenção para um
ponto de lubrificação crítico.

2

É o mancal central de apoio dos eixos dosadores veja no detalhe da figura.
É, portanto, imprescindível a aplicação de graxa
diariamente, através da graxeira (2).
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9 - Iniciando o plantio: procedimentos e recomendações
9.1 - Antes de iniciar o plantio:
Certifique-se de ter preparado e ajustado a máquina devidamente,
assegurando a boa performance da plantadeira e portanto, o melhor
resultado possível no plantio:
Lave a máquina para remover o óleo utilizado nas peças para a
conservação. Consulte os itens 11.5 e 11.6;
Monte os componentes das linhas conforme o tipo de plantio e
semente que irá fazer. Veja os capítulos 5 e 6;
Monte os dosadores de semente, usando os discos adequados. Após,
selecione a correta relação de engrenagens conforme Tabelas e
descrição no capítulo 7;
Da mesma forma, ajuste a dosagem de adubo.
Consulte o capítulo 8;
Faça as pré-regulagens de profundidade para o adubo e semente - veja
os capítulos 5 e 6 - culturas de verão e inverno respectivamente;
Ao iniciar o plantio, faça as correções necessárias.
NOTA:
Para os ajustes acima, que interferem diretamente na germinação das
plantas e, portanto, na produtividade, procure orientação técnica do
seu Agrônomo de confiança, sempre que necessário.
Faça a lubrificação nos pontos recomendados no plano de
manutenção: veja o item 11.1;
Procure ajustar a bitola (largura entre rodas) do eixo dianteiro e traseiro
do trator, de modo que os pneus não passem na mesma linha que as
linhas de plantio. Isso favorece o plantio e a germinação, devida a
menor compactação do solo.

9.2 - Operando
Nunca transporte a máquina carregada, evitando assim, a compactação
do adubo, bem como, esforços e impactos desnecessários à estrutura
da máquina.
Conforme recomendado nos itens 3.3 e 4.3, sempre trave o(s)
cilindro(s) hidráulicos;
Opere sempre em velocidade adequada, principalmente no caso de
culturas de verão, onde a uniformidade da dosagem é crítica. Neste
caso, não ultrapasse 5 km/h
Não dê marcha a ré com as linhas apoiadas no solo: sérios danos
podem ocorrer.
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9.3 - Realizando arremates - somente MPS 2000
A MPS 2000, devida a sua maior largura, possui suas linhas de plantio
e reservatório de semente divididos em 2 partes, cada uma comandada por
um cilindro hidráulico (1) específico.

1

Isso permite a realização de arremates no plantio conforme ilustrado
abaixo: quando sobra uma faixa menor que a largura total da máquina para
plantar, como ao lado de estradas, divisas ou matas, levante as linhas de um
dos lados da máquina. Com isso, também os mecanismos de dosagem
ficarão desativados.

{

Linhas

levantadas

Estrada, mata ou divisa.
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10 - Instruções de Manutenção
10.1 - Pontos de lubrificação a graxa e óleo
Como todos os itens de manutenção, a lubrificação periódica dos
componentes tem grande importância para a conservação e perfeito
funcionamento da máquina.
Procure lubrificar todos os pontos de manutenção a Cada 10 horas de
trabalho, evitando assim o desgaste prematuro das peças móveis (não
esquecendo as engrenagens de acionamento dos dosadores de adubo e
semente).
Limpe as graxeiras antes de aplicar a graxa.
Utilize graxa para rolamentos a base de lítio, consistência NGL 13

Localização dos pontos de lubrificação:
1 - Componentes das linhas de plantio:

1B

1A Mancais dos discos de corte
1B Suporte das rodas de profundidade da
semente.
1A

2 - Mancais de apoio dos eixos dosadores de
adubo:
São 3 graxeiras em cada eixo: uma em cada
extremidade (2A) e uma no centro (2B);
OBS: A lubrificação destes pontos é crítica.
É indispensável a lubrificação diária ou cada 10
horas de trabalho.
Consulte também o item 10.4, sobre a
lubrificação e limpeza dos mancais centrais (2B).

2B
2A

3 - Mancais do basculamento do reservatório
de adubo.
Uma graxeira em cada lado.

3
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4 - Mancais do eixo acionadora dos
mecanismos dosadores - interior da caixa
lateral:
Uma graxeira.

4

OBS: Na MPS 1600 e 2000, com um acionamento
em cada lado, lubrifique os referidos mancais em
ambos os lados da máquina.

8

5 - Mancais do eixo das catracas:
1 ponto - MPS 1000 e 2 pontos (1 em cada lado)
para MPS 1600 e 2000.

6 - Catraca(s) liga/desliga dos dosadores
Uma graxeira em cada catraca.
OBS: Aplique também óleo SAE 90 ou 140 com um
pincel sobre os dentes de acoplamento das
catracas.

6
7

7 - Cubos de roda
Uma graxeira em cada roda.

8 - Tensor da corrente de transmissão:
Na MPS 1600 e 2000, há um tensor e uma
corrente em cada lado.

5

OBS: Aplique também óleo SAE 90 ou 140 com um
pincel sobre a corrente acionadora.
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9 - Conjunto de engrenagens e correntes de
acionamento dos dosadores
Localizados nas laterais da máquina, as correntes
do conjunto de engrenagens devem ser lubrificadas
com óleo de transmissão (SAE 90 ou 140), aplicado
com um pincel.
Se disponível, utilize lubrificantes a base de “Spray”
(aerosol), que contém solvente em sua composição.
Após a aplicação, o solvente evapora e o
lubrificante pode, assim, penetrar melhor nos pinos
e roletes das correntes.

10 - Mancais dos eixos de transmissão dos
dosadores.
2 pontos em cada caixa de acionamento.

10

11 - Mancais de articulação dos marcadores de
linha e respectivos cilindros hidráulicos (item
Opcional)

11
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10.2 - Reaperto de porcas e parafusos
Por se tratar de uma tarefa simples, muitas vezes a
sua importância é ignorada.
Parafusos frouxos ou quebrados, podem soltar
peças que por sua vez podem danificar
acionamentos e outros componentes.
NOTAS:
É fundamental que, após as primeiras 5
horas de trabalho seja feito um reaperto
geral de porcas e parafusos.
Parafusos tortos ou quebrados devem ser
trocados imediatamente, evitando a
danificação de outras peças.
1

Após esse período, as porcas e parafusos devem
ser reapertados após cada semana de operação.
Os pontos mais críticos quanto ao reaperto são os
seguintes:
1 - Porcas de fixação das linhas de plantio à barra
porta-ferramentas.
2 - Parafusos dos mancais de basculamento do
reservatório de adubo;
2

3 - Parafusos das rodas.
4 - Parafusos do garfo das linhas de plantio.

3

4
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10.3 - Manutenção das rodas
A) Calibragem dos pneus
Faça a calibragem semanalmente e com os pneus
frios.

Pressão recomendada: 35 PSI (Libras/pol²)

B) Procedimento para remoção das
rodas

1

1

2

Esta operação é simples, porém, requer a adoção de alguns cuidados para
evitar acidentes e danos pessoais.
a)

Com a máquina acoplada, acione o freio de estacionamento do trator
e/ou deixe-o engatado;

b)

Desengate o gancho lateral (1) da roda pivotada, caso este esteja
engatado;

c)

Afrouxe os parafusos de fixação da roda;

d)

Apóie um macaco com curso e capacidade adequada sobre um toco
de madeira reforçado (2) e sob o estribo traseiro, no lado a ser
levantado;

e)

Levante a máquina o suficiente para remover a roda por trás;

f)

Proceda de maneira inversa para reinstalar a roda.
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f)

f)
g)
h)

Suspenda a máquina na parte traseira, através do estribo que contém
os contrapesos.
ATENÇÃO!
Esta é a operação que requer todo o cuidado possível. Jamais use
meios improvisados.
Uma alternativa que normalmente é a mais prática, é utilizar os braços
de levante do hidráulico do trator, conforme ilustrado;
IMPORTANTE: Após suspender a máquina, calce-a de forma segura,
evitando sérios riscos.
Remova a roda por trás da máquina;
Para a reinstalação, proceda na ordem inversa, tomando os mesmos
cuidados.

10.4 - Cuidados especiais com alguns componentes
1 - Correntes e engrenagens:
Constituem-se em componentes dos mais
vulneráveis a desgaste, por estarem constantemente
em movimento, sob carga, em um ambiente de
poeira.
Por isso, devem receber atenção especial,
basicamente em 3 pontos:
Limpeza;
Lubrificação: veja o item anterior.
4 Ajuste da tensão correta: as correntes não
devem trabalhar soltas, pois podem escapar das
engrenagens, além de aumentar o desgaste. Muito
tensionadas, forçam os eixos, mancais e
componentes da própria corrente, gerando
desgaste e até rupturas.
NOTA:
Nunca use um elo novo em uma corrente
já com desgaste. Verifique sempre se as
engrenagens estão bem alinhadas.

2 - Lubrificação dos mancais dos eixos
de dosagem de adubo
Estes eixos precisam ser lubrificados diariamente.
Após a temporada de plantio, ao lavar a máquina e
os depósitos, abra os mancais centrais ilustrados ao
lado.
Lave-os em solvente. Deixe secá-los e em seguida,
monte-os e encha-os com graxa.
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3 - Sistema dosador de adubo
Consulte o item 10.5 - Conservação da máquina
nos períodos inativos.

4 - Molas:
. Não sobrecarregue as molas. Isto só provocará
a ruptura e fadiga das mesmas.
Se as linhas de plantio não conseguem
penetração suficiente no solo, verifique o
estado de compactação do mesmo.

5

. Nunca tente recuperar uma mola quebrada ou
empenada. Tal procedimento é inútil.
. Quando a máquina estiver armazenada, feche
totalmente o(s) cilindro(s) hidráulicos (linhas
totalmente levantadas) e coloque o pino-trava
(6), aliviando a pressão.

4

5 - Mangueiras
. Utilize sempre mangueiras originais, de
material, comprimento e diâmetro corretos;

6

. Tenha sempre algumas mangueiras de todos os
tipos como sobressalentes, evitando
transtornos na hora do plantio;
. Após a temporada de plantio, remova todas as
mangueiras, lave-as e guarde-as em local
protegido, seco e ventilado.

10.5 - Conservação da máquina em períodos inativos
No período entressafra, em que a máquina ficará sem uso, é vital que a
máquina receba alguns cuidados, tão importantes quanto aos dedicados
diariamente durante o uso.
IMPORTANTE:
A condição inicial para que a máquina possa ser considerada “em conservação”, é
o abrigo contra as intempéries: sol, chuva, umidade e poeira.
Sem isso, não há conservação e todas as demais recomendações perdem o
sentido.
Caso o proprietário negligencie as manutenções preventivas e revisões
recomendadas neste manual, os benefícios da Garantia perdem validade.
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Para o sistema de distribuição de adubo
a)

Remova todo o adubo que sobrou no fundo
do reservatório. Para isso, abra as 2 tampas (1),
localizadas sob as extremidades do
reservatório;
1

b)

Desconecte todas as mangueiras de adubo sob
o reservatório;

2
3

c)

Remova a porca superior (2) de travamento do
reservatório, em ambos os lados.
OBS: Não altere a posição das porcas
inferiores (3), para não desalinhar o
acoplamento da transmissão dos dosadores.

d)

Gire os eixos dosadores de adubo de modo
que o acoplamento (4) fique na vertical,
permitindo o desacoplamento ao bascular o
reservatório.
Veja no detalhe.

e)

Efetue o basculamento do reservatório para
frente conforme mostrado abaixo.
Com isso, a limpeza do reservatório e
componentes dosadores fica facilitado;

4
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f)

Remova as chapas (5) juntamente com os
suportes (6), desencaixando-os do
reservatório;

g)

Remova as capas (7) dos mancais centrais veja no detalhe;

h)

Levante os eixos (8) em alguns centímetros e
puxe-os para fora;

i)

Lave todos os componentes e o interior do
reservatório com água sob pressão e deixe
secá-los completamente ao sol;

j)

Inspecione as peças e substitua as que
apresentam desgaste excessivo;

l)

De maneira inversa, monte os eixos dosadores
(8) e aplique uma camada de óleo lubrificante
nos mesmos e em todo o interior do
reservatório;

6

5

8

m) Aplique graxa nos 3 mancais de cada eixo
dosador (8).
NOTA:
O acúmulo de adubo úmido no interior dos
dosadores e depósitos, além de provocar a
corrosão acelerada das peças, vai dificultar
a remoção após o endurecimento.
O uso da máquina nestas condições, irá
prejudicar seriamente a precisão na
dosagem.

7

Para o sistema dosador de sementes
a)

Desmonte os dosadores e lave todos os
componentes;

c)

Aplique uma camada de óleo para proteção.
OBS: Dê preferência para o óleo de mamona
neste caso.
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Correntes e engrenagens
Ao lavar a máquina, é importante dispor de água
sob pressão a quente, para a limpeza completa.
Aplique óleo diesel para soltar a sujeira e o
lubrificante aderidos, antes da lavagem.
Após a limpeza e secagem completa de toda a
máquina, aplique uma camada de óleo lubrificante
sobre as correntes e engrenagens.
NOTA:
Após todos estes procedimentos, é
fundamental que a máquina fique abrigada
em local seco e protegida da poeira,
principalmente em função do óleo
aplicado sobre muitas peças.

10.6 - Preparação da máquina para início do plantio

62

a)

Lave os dosadores de adubo e semente, para remover o óleo;

b)

Lubrifique toda a máquina

c)

Aperte todos os parafusos e porcas

d)

Proceda conforme descrito no capítulo 9 deste Manual.
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11 - Diagnóstico de anormalidades
Problema
1 - Discos duplos travados

Causa provável

Solução

Limpadores ajustados com
muita pressão sobre os discos.
Rolamento dos discos
travados.
Disco obstruido de terra.

Regule os limpadores

2 - Embuchamento de palha no
sulcador

Pouca pressão no disco de
corte

Aumente a pressão da mola
e abaixe o disco

3 - Embuchamento dos discos

Solo demasiadamente
úmido.

Não realize o plantio quando
o solo ainda se encontrar
muito úmido.
Diminua a pressão dos
discos

Muita profundidade dos
discos

Desgaste excessivo das bases.
Desgaste dos gatilhos e raspadores

Use os discos próprios para
cada tipo de semente.
Troque o(s) flange(s)
Verifique se não há sementes
travando os roletes.
Substitua as bases gastas.
Substitua as peças gastas.

5 - Distribuição irregular de
sementes

Discos inadequados
Discos montados
incorretamente
Correntes mal conservadas
Condutor(es) desalinhado(s)

Use o disco correto
Observe a posição correta
dos discos.
Substitua a corrente
Alinhe o condutor

6 - Obstrução dos condutores

Semente com palha.
Adubo empedrado ou
úmido.
Alguma(s) roseta(s) dos eixos
dosadores quebrado(s)
Janelas de saída
descalibradas

Use sementes limpas.
Alinhe o(s) condutor(es).
Destorroar e secar o adubo.
Retire o adubo do
reservatório e troque a(s)
peça(s).
Calibre as janelas

8 - Discos com diferença de
profundidade

Roda compactadora mal
regulada.
Pressões diferentes nas molas

Ajuste as rodas com os
grampos na mesma posição.
Ajuste todas as molas na
mesma pressão

9 - Linhas do pneu do trator não
tem profundidade

Pouca pressão nas molas

Aumente a pressão das
molas somente nas linhas do
rasto

4 - Quebra das sementes

Discos inadequados

Faça reposição do rolamento
e lubrifique.
Não dê marcha a ré com
discos abaixados.

Flange danificado ou gasto
Caixa distribuidora entupida.

7 - Distribuição irregular de
adubo
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Problema
10 -Dosadores de dosagem não
giram:

Causa provável
Chaveta fusível de Nylon
quebrada (ver figura abaixo).

Corrente de acionamento
rompida;
Eixo acionador quebrado.

Solução
Troque a chaveta e elimine a
causa, como alguma peça
emperrada, adubo
empedrado, etc.
Refaça a emenda da
corrente;
Troque o eixo quebrado.

Na figura ao lado:
Chaveta fusível (de Nylon), utilizada na transmissão
do sistema dosador.
O objetivo é proteger o sistema contra sobrecargas
ou impactos.
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12 - Acessórios disponíveis e itens que acompanham a máquina
1 - Discos de corte estriados ou
ondulados
O disco Standard é o tipo liso.
Nos casos em que se recomenda soltar o solo em
uma faixa mais larga, utilizam-se estes discos
opcionais.
Neste caso, deve ser tomado um cuidado adicional,
no sentido de plantar as linhas em nível, devido ao
perigo da erosão.
A figura ao lado mostra um disco tipo ondulado.

2 - Anéis limitadores de profundidade
para os discos duplos.
Disponíveis para 3, 4 e 5 cm, são usadas para
culturas de inverno;

3 - Discos dosadores de semente
2

Existe uma grande variedade de discos dosadores
disponíveis, conforme listagem apresentada na
página 37 deste Manual.

4 - Marcadores de linha
Os marcadores de linha disponíveis para as
plantadeiras MPS são acionados hidraulicamente,
com o mesmo circuito do(s) cilindro(s) de levante
das linhas.

4A

Sempre que acionar o comando de levantar das
linhas de plantio, uma válvula de controle
hidráulico faz com que o disco marcador abaixado
seja também levantado.
Ao abaixar as linhas de plantio, o outro marcador
será abaixado e assim sucessivamente.
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Note que este comando é feito alternadamente,
a cada comando de subida e descida das linhas.
Assim, se precisar levantar as linhas sem ser para a
manobra de cabeceira, repita 2 vezes o comando
de subir e abaixar, de modo que o marcador do
lado desejado seja abaixado e o outro levantado.

Ajuste da distância “C” dos marcadores.
a)

Meça a distância do rastro do trator até a
última linha plantada.
Chame-a de distância “A”;

b)

Meça o espaçamento entre linhas.
Chame esta medida de “B”;

c)

Aplique a fórmula para calcular a medida “C”,
ou seja, a distância do disco em relação ao
rastro dos pneus do trator:
C = (A x 2) + B

d)

Faça o ajuste do alcance do disco, de acordo
com a distância “C” calculada, soltando os
parafusos (4A) - figura anterior;

e)

Proceda da mesma forma com o disco do
outro lado.

5 - Contrapesos adicionais
Além dos contrapesos em blocos (5A), são
oferecidos como opcionais os discos em forma de
“maleta” (5B).

Tabela de Quantidade x Peso dos pesos
disponíveis:
MPS 1000 ......... 261 kg
MPS 1600 ......... 372 kg
MPS 2000 ......... 422 kg

5B
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6 - Sistema de transporte da máquina - Opcional para MPS 2000;
Este sistema facilita o transporte da máquina
entre uma área à outra, quando rebocada por
trator.

3

Pode ser adquirido junto com a máquina ou em
forma de kit para máquinas já em uso.
O kit é composto basicamente pelos seguintes
itens:
4

1 - Rodas
2 - Cavalete: para levantar a máquina pela ação
do cilindro hidráulico das linhas de plantio.
Veja procedimentos abaixo.

1
5

4

3 - Adaptador para o cabeçalho de engate (4)
4 - Cabeçalho de engate: o mesmo usado para
tracionar a máquina em operação
5 - Barra de engate: acoplada aos braços
inferiores do hidráulico do trator, permite
tracionar a máquina e controlar a altura.

2

Adaptação do kit na máquina.
A fixação do njunto na máquina é extremamente
simples. O trabalho se resume a fixação dos
suportes (6) das rodas e o adaptador (3).
a)

Fixe os suportes (6A e 6B) das rodas. A fixação
é feita através das 3 braçadeiras (7) com
porcas, nas posições mostradas nas fotos:

-

Na parte traseira (6A), no estribo superior;

-

Na frente (6B), é fixado no chassi.

b)

Através dos pinos (8), monte o conjunto das
rodas (1) + braços (10);

7

6A
9

8

10

7

OBS: Os pinos (9) posiconam as rodas para
transporte e para operação.
6B

8

9
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c)

Instale o adaptador (3) na lateral esquerda da máquina:

-

Na parte traseira, com os parafusos (11A)

-

na frente, com os parafusos (11B)

11A

3

11B

Prepação da máquina para transporte:
a)

Com a máquina ainda acoplada ao trator,
levante as linhas de plantio;

b)

Encaixe o cavalete (2) numa das linhas
próximas ao lado direito da máquina, que
possui o encaixe mostrado no detalhe da
figura ao lado.
O cavalete deve estar sobre solo firme;

c)

Abaixe as linhas de plantio, acionando o
cilindro hidráulico. No caso da MPS 2000,
abaixe apenas as linhas do lado direito.
A máquina será suspensa o suficiente para
posicionar as rodas na posição de transporte,
conforme mostrado a seguir;
2
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10

8

12

10

12

d)

Abaixe as rodas para a posição mostrada ao
lado e instale os pinos (8 e 9) de forma a
bloquear o movimento dos braços (10) de
sustentação das rodas;

e)

Instale a barra de ligação (12), fixando-a com
os respectivos pinos junto a cada braço de
roda (10);

f)

9

Gire o fuso (13) no sentido de recolher, ou
seja, forçando os braços (10) para dentro a fim
de proporcionar maior firmeza ao conjunto de
sustentação das rodas;

g)

Desconecte as mangueiras do controle remoto
do trator e recolha-as de maneira segura sobre
a máquina;

h)

Desacople a máquina do trator;

i)

Remova o cabeçalho (4) e o fuso nivelador
(14) da frente da máquina e acople-o no
adaptador (3) conforme mostrado ao lado;

j)

Acople a barra de engate (5) nos braços
inferiores do hidráulico do trator;

l)

Engate a extremidade do cabeçalho (4) na
barra (5), com o pino (15);

13

3

14

4
5
15

m) Ajuste o fuso nivelador (14) de modo que a
roda esquerda da máquina fique com altura
suficiente e segura para transporte.

Retorno à posição de operação:
Proceda na ordem inversa ao descrito acima;
Durante a operação, é conveniente deixar a
roda traseira removida, a fim de possibilitar o
abaixamento do estribo inferior (16).
Para isso, remova o pino (8).
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13 - Garantia, Entrega Técnica e Pedido de Peças
13.1 - Identificação do N° de Série da
máquina
Fixado na plaqueta (1) permite manter os registros
na fábrica, das modificações introduzidas nos
componentes e nas características construtivas.
O Número de Série, deve, portanto, ser informado
em qualquer pedido de Peças e/ou solicitação de
Assistência Técnica.

Anote aqui o N° de Série da sua máquina:
1

13.2 - Procedimento para pedidos de peças
A IMASA dispõe de uma ampla rede de Revendas
em todo o Brasil, facilitando o pedido de peças e
assegurando a continuidade do trabalho da sua
MPS.
Quando precisar adquirir peça(s) de reposição,
entre em contato com o Revendedor IMASA mais
próximo.
NOTA:
Nesta ocasião, é fundamental que você
informe o N° de Série da sua máquina,
conforme identificado acima.
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13.3 - Entrega Técnica - Produtos IMASA
A IMASA acredita que a responsabilidade para com o Cliente não encerra
com a venda da máquina.
Assim, a Entrega Técnica é mais uma etapa do esforço da IMASA no sentido
de assegurar a plena satisfação do cliente.
NOTA:
Prezado Cliente: exija do Revendedor a
correta execução da Entrega Técnica.

Itens a esclarecer / demonstrar na Entrega Técnica:
1 - Os termos de Garantia IMASA........................................................................................ 13.3
2 - Como usar este Manual ................................................................................. Analise o índice
3 - Regras de segurança: conscientizar ....................................................................... Capítulo 3
4 - Procedimento de engate e desengate da máquina ................................................ Capítulo 4
5 - As formas corretas de transportar a máquina ................................................... Itens 3.3 e 4.3
6 - Configuração e espaçamento das linhas de plantio ......................................... Capítulos 5 e 6
7 - Ajuste da profundidade dos elementos sulcadores ......................................... Capítulos 5 e 6
8 - Ajustes do sistema de aplicação de semente ......................................................... Capítulo 7
9 - Ajustes do sistema de aplicação de adubo ............................................................. Capítulo 8
10 - Execução de arremates (somente MPS 2000) ........................................................... Item 9.3
11 - Uso e ajuste de acessórios, como marcador de linhas ............................................. Capítulo 12

Manutenção da máquina
12 - Lubrificação geral: importância e localização dos pontos de aplicação ................... Item 10.1
13 - Reaperto de porcas e parafusos, chamando atenção aos pontos críticos ................. Item 10.2
14 - Cuidados especiais com certos componentes ......................................................... Item 10.4
15 - Conservação da máquina em períodos inativos: importância e procedimentos ...... Item 10.5
16 - Limpeza do reservatório de adubo e lubrificação dos mancais dos eixos
dosadores............................................................................................................... Item 10.5
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