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DCI 600
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 um Distribuidor Centrífugo IMASA, demonstra a sua credibilidade nos
produtos IMASA garantidos pela experiência, pois desde 1922 atua na concepção de
implementos voltados à conservação do solo, onde o Plantio Direto já é bandeira definida desde
o ano de 1970.
Equipamento projetado para a distribuição dos mais variados tipos de fertilizantes
granulados e sementes, com regulagens que possibilitam uniformidade e vazão conforme o
cliente necessitar.
O DCI está disponível na versão de 600 litros de capacidade volumétrica, com o
reservatório de polietileno, e peças, principalmente as que tem contato direto com o produto,
feitas em aço inoxidável, garantindo maior vida útil do implemento, aliada a estrutura robusta,
característica dos produtos IMASA.
Este manual de operações tem por objetivo orientá-lo quanto a melhor forma de utilização e manutenção de seu Distribuidor Centrífugo IMASA.
Você deverá ler atentamente este manual antes de iniciar a operação. Ele contém
recomendações essenciais 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 dúvidas na operação ou regulagem de seu DCI, a IMASA coloca à sua
disposição o Serviço de Assistência ao Cliente, o qual repassará todas as informações
necessárias para o melhor aproveitamento de seu implemento.

Comercial
Telefone .................................(55) 3332 - 1000
Fax .........................................(55) 3331 - 1333
Endereço ................................Av. 21 de Abril, nº 775
E-mail: vendas@imasa.com.br
Site: www.imasa.com.br
Assistência Técnica
Telefone...................................(55) 3332 - 3333
Fax ..........................................(55) 3332 - 1600
Endereço ................................Av. 21 de Abril, nº 775
E-mail: assistencia@imasa.com.br

Ijuí - Rio Grande do Sul - Brasil

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

1

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

DCI 600
Sumário
- Introdução....... ............................................................................................................................... 1
- Entrega Técnica - Produto IMASA....................................................................................................3
- Termo de Garantia ...........................................................................................................................4
- Apresentação da máquina ...............................................................................................................6
- Identificação das partes da máquina ................................................................................................7
- Especificações Técnicas .................................................................................................................8
- Dimensões DCI 600.........................................................................................................................9
- Regras de segurança.....................................................................................................................10
- Preparação da máquina................................................................................................................ 11
- Nivelamento...................................................................................................................................11
- Transporte da máquina com o Trator ..............................................................................................12
- Recomendações Gerais para Utilização........................................................................................13
- Recomendações Gerais Pós Utilização.........................................................................................17
- Diagnóstico de Anormalidades.......................................................................................................18
- CATÁLOGO DE PEÇAS
- Montagem Geral............................................................................................................................20
- Caixa e Disco Distribuidor...............................................................................................................24
- Montagem Chapas Inferiores.........................................................................................................26
- Regulagem Direita.........................................................................................................................28
- Certificado de entrega técnica........................................................................................................30

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

2

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

DCI 600
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:
Caro cliente: Exija do revendedor a correta execução da Entrega Técnica.
Ítens a esclarecer / demonstrar na Entrega Técnica:
1- Os termos de garantia da IMASA;
2- Como usar este Manual;
3- Regras de segurança: Conscientizar;
4- Procedimento de engate e desengate da máquina;
5- As formas corretas de transportar a máquina;
Manutenção da máquina:
6- Reaperto de porcas e parafusos, chamando atenção aos pontos críticos;
7- Cuidados especiais com certos componentes;
8- Conservação da máquina em períodos inativos: importância e procedimentos;
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Termo de Garantia
A IMASA garante o equipamento identificado neste manual, obrigando-se a reparar e/ou
substituir peças e/ou componentes que, em serviço e uso normal, segundo as recomendações
técnicas, apresentar(em) defeito de fabricação, atendendo as seguintes normas:
Prazo de Garantia:
- 01(um) ano, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro proprietário.
Garantia Concedida:
- A solicitação de garantia somente será atendida se entregue à assistência técnica da IMASA a
seguinte documentação, devidamente preenchida e assinada, quando for o caso:
- Certificado de entrega técnica;
- Nota fiscal de compra do produto.
A apresentação destes documentos é imprescindível em cada reivindicação de garantia.
- A garantia será concedida pela IMASA, total ou parcialmente, após análise conclusiva do
suposto defeito pelo fabricante.
- Substituição de peças consideradas de manutenção normal, tais como parafusos fusíveis,
navalha ou assemelhados, não serão tratados como garantia.
- Peças que apresentarem desgastes ou fadiga natural pelo uso não terão cobertura de garantia.
Casos de Exclusão de Garantia:
-Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do Manual do
Propietário, com abuso ou sobrecarga de trabalho;
- Quando o defeito for decorrente de acidente;
- Manutenção preventiva/corretiva imperfeita ou incorreta;
- Emprego de peças e/ou componentes não fornecidos pela IMASA;
- Alteração do equipamento ou de qualquer característica do mesmo com relação ao projeto
original;
- Alteração, destruição ou perda da plaqueta de identificação do produto;
- Preenchimento incorreto ou incompleto do registro de assistência e do certificado de entrega
técnica, bem como, a não comprovação da propriedade do equipamento através da nota fiscal de
compra;
- Qualquer defeito apontado pelo comprador ou revendedor decorrente de reparo, substituição
de peças e/ou componentes ou outro serviço executado por terceiro, sem autorização da
fabricante;
- Defeitos decorrentes de deslocamentos e/ou fretes.
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Generalidades:
- As peças e/ou componentes utilizados para reparo e/ou substituição serão fornecidos pela
IMASA;
- Peças substituidas pela garantia serão de propriedade da IMASA;
- A garantia de peças e/ou componentes completos extingue-se com o prazo de garantia do
equipamento;
- A substituição de componentes completos só será realizada caso o defeito não possa ser sanado
pela substituição de peça(s) que o compõe;
- Atrasos eventuais na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário à indenização e
nem à extensão do prazo de garantia;
- Em caso de vencimento do prazo de garantia a assistência técnica, as peças e/ou componentes
para reposição serão cobrados ao preço normal;
- As alterações em modelos, peças, componentes e preços poderão ser efetuados pelo fabricante
sem prévio aviso;
- A IMASA não assume, em equipamento já comercializado, a obrigação de implementar
atualizações posteriormente introduzidas em equipamentos mais atuais do mesmo modelo;
- A IMASA reserva-se o direito de evoluir e aperfeiçoar os equipamentos de sua fabricação a
qualquer momento, independente de prévia comunicação.
Importante:
Se o produto apresentar defeito durante o período de garantia, entre em contato
exclusivamente com o fabricante ou revendedor autorizado.
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Apresentação da máquina
O Distribuidor Centrífugo IMASA - DCI foi projetado para a distribuição dos mais
variados tipos de fertilizantes granulados e sementes, com regulagens que possibilitam
uniformidade e vazão conforme o cliente necessitar.
Os implementos são identificadas com número de série, o que permite manter registros
precisos de eventuais modificações introduzidas nos componentes e nas características
construtivas.
O número de série, assim como o modelo do implemento estão gravados em uma plaqueta , fixada na parte lateral esquerda do chassi.
No reforço do pino de engate inferior esquerdo, na parte plana, também está registrado o
código de rastreabilidade, permitindo a identificação da data de fabricação do produto.
O número de série e o código de rastreabilidade, deverão, portanto, ser informados em
qualquer pedido de peças e/ou solicitação de assistência técnica, por isso, ao adquirir seu
Distribuidor Centrífugo IMASA, preencha a plaqueta abaixo com as informações indicadas na
máquina.

Anote aqui o código de rastrabilidade da
sua máquina
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Identificação das Partes da Máquina
A) Vista frontal

04
06
01

05
07
B) Vista posterior

03

02

01 - Chassi
02 - Disco distribuidor
03 - Chapas da abertura inferior
04 - Alavanca de abertura
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05 - Chapa frontal de proteção
06 - Funil
07 - Pinos de engate

7

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

DCI 600
Específicações Técnicas

Especificações Técnicas
Capacidade volumétrica

DCI 600
600 L

Altura

1450 mm

Largura

1175 mm

Comprimento
Peso

1765 mm
85 Kg

Largura de trabalho

6 a 20 m

Rotação de entrada
Engate
Sistema de distribuição
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540 RPM
3 Pontos Cat. I e II
Monodisco
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Dimensões DCI 600 em mm

485
259

560

1450

Ø 1150

665

1175

937

1765
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Regras de segurança

1 - Ao acoplar o implemento ao trator, sempre trave os pinos de engate com os pinos-trava;
2 - Nunca ligue ou desligue o trator com a TDP ligada;
3 - Somente acople o cardan quando a TDP estiver desligada;
4 - Confira o comprimento do cardan antes de acopla-lo;
5 - Não ligar a TDP do trator enquanto o implemento não estiver na posição de trabalho;
6 - Antes de usar o equipamento pela primeira vez, apresente este manual e instrua as pessoas
que irão operá-lo;
7 - Antes de passar por estradas ou porteiras, certifique-se que a largura é suficiente para a
passagem da máquina;
8 - Não permita pessoas ao redor do implemento durante sua utilização.
9 - Ao transportar o implemento não permita pessoas sobre ou próximas ao distribuidor e ao trator;
10 - Não regule o implemento com o trator em funcionamento;
11 - Não permaneça sobre o equipamento durante a sua utilização;
12 - Antes de operar ou movimentar qualquer tipo de máquina não ingerir qualquer elemento que
possa alterar o seu estado normal, como bebidas alcoólicas, estimulantes e assemelhados;
13 - Nunca deixe que pessoas não habilitadas operem o trator e não deixe que crianças ou
curiosos se aproximem do equipamento quando em operação ou durante manobras;
14 - Conduza sempre o trator à uma velocidade compatível com a segurança.
15 - Não ultrapassar 540 RPM na TDP do trator
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Preparação da máquina
Reaperto geral
Antes de colocar o distribuidor em ação, faça um
reaperto geral nas porcas e parafusos.
Verifique pinos e presilhas para evitar possíveis perdas
durante a utilização.
Após um dia de trabalho examine o equipamento e se
necessário faça novo reaperto.

Nivelamento
O nivelamento da máquina deverá ser feito na lavoura.
Para fazer o nivelamento utiliza-se o fuso (01) do cabeçalho
encurtando-o ou esticando-o conforme o necessário. A máquina
estará pronta para o uso quando a sua estrutura estiver paralela
ao solo com o disco a uma distância de aproximadamente 75 cm
em relação ao solo, como ilustrado na figura abaixo.

01

75 cm
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Transporte da máquina com o trator
O transporte da máquina com o trator não deve ser realizado em vias públicas e estradas.
Esta prática deve limitar-se dentro das propriedades e zonas rurais.
Em superfícies planas, nunca exceda a velocidade de 15 km/h. Em superfícies irregulares
reduza a velocidade de modo que propicie um transporte seguro.
Consulte o órgão de trânsito sobre as regras e leis vigentes, que possibilitam ou não o
transporte da máquina com o trator em vias públicas, evitando contratempos.
Para fazer o transporte do DCI com trator,
deve-se acionar os braços do hidráulico levantando
o implemento o máximo possível, e mantenha a
alavanca na posição superior, fechando assim a
saída inferior.
Durante o transporte verifique periodicamente se os braços do hidráulico não estão
perdendo altura.
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Recomendações gerais para a utilização
- Desloque ou retire a barra de tração do trator antes de
acoplar o Distribuidor Centrífugo Imasa ao trator.
- Engate os braços hidráulicos do trator nos pinos internos
(Categoria I) ou externos (Categoria II), conforme for
melhor em relação ao trator a ser engatado o implemento.
O mesmo para o 3º ponto, tendo 2 opções de altura para
engate, conforme for melhor para manter o implemento
nivelado durante sua utilização.
- Ajuste os braços hidráulicos do trator para ter
uma folga de no máximo 5 cm para que não batam Cat. II
nos pneus do trator.
Cat. I
- Para montar o cardan, levante o implemento
até que a caixa de transmissão fique na altura
da tomada de potência do trator.
- Coloque uma metade do cardan do lado da
caixa de transmissão do DCI e a outra do lado
da TDP do trator, como se estivessem
montados, um lado do outro para verificar o
comprimento.
- Os dois tubos do cardan devem ter uma folga
nessa posição de 25 mm de cada lado. Se os
tubos estiverem maiores, corte os dois tubos
no mesmo comprimento.
- Corte somente o necessário, para que os
tubos tenham um transpasse mínimo que
garanta a transmissão da rotação com
segurança, mesmo quando o implemento
estiver completamente levantado, onde o
cardan fica todo esticado.
- Verifique o alinhamento correto ao montar o
cardan.
- O ângulo do cardan nunca deve passar de
30º tanto para cima quanto para baixo
enquanto estiver em funcionamento.
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Recomendações gerais para a utilização
- Ao fixar acoplar o cardan à tomada de potência do trator, fixe a corrente (1) em algum ponto
fixo do trator para que o protetor do cardan (2) fique estático (não gire).
1

2

Rotação da tomada de potência
A operação com o DCI deve ser feita à uma rotação de 540 RPM na tomada de potência
do trator. Para descobrir qual a rotação que o motor deve estar para gerar 540 RPM na tomada
de potência, podem ser feitas essas operações:
- Verifique alguma possível indicação no tacômetro
(contagiros) do trator, exemplo ao lado.
- Consulte o manual do trator.
- Se persistir a dúvida utilize um tacômetro como
ilustrado abaixo.

Determinação da velocidade do trator
Como a rotação na tomada de potência deve ser de 540 RPM, no exemplo acima esta
faixa precisa de uma rotação do motor de 1800 RPM, sabendo disso, busque algum adesivo no
trator ou manual do próprio que indique nesta rotação, que velocidade aproximadamente o
trator estará, em Km/h para cada marcha, como na tabela ilustrativa abaixo.

Marchas
1400 rpm
1800 rpm
2100 rpm

Velocidade (Km/h) em relação a rotação em cada marcha
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
1.6
2.4
4.4
5.3
6.6
9.7
17.8
2.1
3.1
5.6
6.9
8.5
12.5
22.9
2.5
3.7
6.8
8.4
10.4
15.3
28.0

Logo, basta escolher uma velocidade mais próxima da desejada.
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8ª
21.9
28.1
34.4
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Recomendações gerais para a utilização
Regulagem de posição de queda do produto
- Os pratos inferiores, possuem uma regulagem que permite escolher a melhor posição para
queda do produto a ser distribuído, podendo centralizá-la, ou colocá-la mais para esquerda ou
direita, conforme a necessidade estabelecida.
- Dependendo do produto a ser distribuído, a posição intermediária deverá ser variada em
algumas posições para uma distribuição uniforme para ambos os lados.
- As posições extremas devem ser utilizadas para arremates em cantos.
- A posição de queda é alterada a partir da mola de regulagem (a) sendo posicionada em uma
das 11 opções de posições possíveis, como mostra a imagem abaixo. Após, é necessário puxar
a alavanca (b) para poder arrastar a chapa inferior (c) até que o rasgo correspondente alinhe-se
com a alavanca (b), para que assim o movimento de abertura e fechamento da saída inferior,
realizado pela alavanca, funcione corretamente.

(a)

1

2

3

4 5 6 7 8 9

11
10

(b)

(c)
11
10
9
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Recomendações gerais para a utilização

Regulagem de vazão do produto
- Próximo a alavanca de abertura (1) encontra-se o
batente (2), que pode ser posicionado conforme a
escala graduada (3) ao lado da alavanca, partindo
de 0 (completamente fechado) até 8
(completamente aberto) conforme a necessidade
de distribuição.
Regulagem do ângulo das pás
- As quatro pás de distribuição podem ser
montadas em qualquer uma das 3 posições
mostradas abaixo no disco de distribuição,
influenciando a uniformidade e distância de
distribuição. Observe sempre se as pás opostas
estão na mesma posição, formando um par, para
não desbalancear o giro do prato distribuidor.

1
3
2

1
2
3

Procedimentos para verificação da vazão
- Primeiramente teste a largura de distribuição, com pequenas quantidades do produto, a 540
RPM. Já verifique se está dentro do valor preferido de largura de trabalho. Vamos assumir que a
largura de distribuição foi de 10 m (metros).
- Após, por exemplo, queremos distribuir 200 Kg/ha (kilogramas/hectare), ou seja,
200.000g/10.000 m² = 20 g/m² (gramas/metros quadrados). Logo determinamos a velocidade
de trabalho, que, por exemplo, usaremos 7 Km/h (Kilometros/hora), ou seja, 7000 m / 60 min, ou
seja 166.67 metros / minuto.
- Com esses valores, sabemos que distribuímos em 1 minuto, uma área de 10 m x 166.67 m, ou
seja, 1.666,7 m², como queremos distribuir 20g/m²x1.666,7 m² = 33.334 g, ou seja, 33,33 Kg por
minuto
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Recomendações gerais para a utilização
- Após esses cálculos, coloque aproximadamente os 33 Kg de produto dentro do DCI, com a
saída inferior fechada, ajuste o batente da alavanca pela metade da abertura e verifique se, ao
anda durante 1 minuto, a 7 Km/h, com a tomada de potência a 540 RPM, e veja se o reservatório
esvaziou.

10 m

- Caso não tenha esvaziado, ou tenha sobrado, repita a operação, fechando um pouco mais, ou
abrindo um pouco mais a alavanca até atingir a vazão desejada.
166.67 m

Recomendações gerais pós utilização
- Remova quaisquer resíduo do reservatório após sua utilização.
- Após a utilização do implemento, faça uma limpeza rigorosa do equipamento e seque-o ao sol
antes de guardá-lo.
- Refaça a pintura caso necessário para que não comece uma corrosão a partir destes pontos
sem tinta.
- Sempre guarde o Distribuidor Centrífugo Imasa em um local seco e protegido do sol e chuva.
- Verifique a necessidade engraxar o cardan, tanto nas cruzetas como diretamente nos tubos.
- Pulverize-o com óleo ou algum outro tipo de anti-corrosivo.
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Diagnóstico de Anormalidades

Problema

1 - Não há vazão do
produto ou ela não é
contínua

Causa provável

Solução

Objetos estranhos dentro
do reservatório impedem a
queda do produto

Retirar o objeto, deixando
assim a passagem do
produto livre

Presença de torrões do
produto

Quebre ou remova os
torrões com o auxílio de
peneiras
Se possível aumente a
abertura inferior para
possibilitar a queda do
torrão

Formação de galerias
sobre a abertura,
Providencie a secagem do
impossibilitando a queda do
produto antes de distribuí-lo
produto (umidade
excessiva)
Nivele o implemento
Implemento desnivelado conforme informado neste
manual
2 - Desuniformidade na Rotação na TDP não está a Ajuste a rotação para 540
540 RPM
RPM na TDP do trator
distribuição do produto no
sentido transversão de
Teste quais posições das
deslocamento
Posição da queda do
chapas inferiores do
produto e das pás
reservatório e das pás
distribuidoras não estão
satisfazem suas
ajustadas
necessidades

3 - Vibração ou barulho
excessivo

Folga nas cruzetas do
cardan devido desgaste
excessivo
Folga excessiva nos braços
do sistema hidráulico do
trator
Objeto estranho dento do
reservatório
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Substituir cruzetas
Fazer a estabilização
lateral dos braços
Remover objeto

