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 O Arado Subsolador IMASA - ASI foi 
projetado para descompactar a camada 
superficial do solo, reduzindo erosões,  fa-
cilitando a absorção da água provenien-
tes das chuvas e contribuindo no desen-
volvimento das raízes das plantas.

 O ASI  está disponível em dois tama-
nhos, 5 e 7 pés, sua estrutura é produzida 
em aço de alta resistência, ``ponteiras`` 
reversíveis produzidas em aço especial e 
tratadas termicamente, garantindo maior 
resistência ao desgaste, oferecendo a me-
lhor tecnologia aliada a consagrada ro-
bustez dos produtos IMASA.

Arado Subsolador IMASA - ASI 

Opção de regulagem
 altura da haste

Opção de utilização
pino fusível

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ASI-5 ASI-7ESPECIFICAÇÕES
Largura Útil
Largura Total
Altura
Comprimento
Peso
Distância Entre Hastes
Número de Hastes
Sistema de Engate
Tipo de Trator
Potência Mín. P/Tração

1.460 mm
1.680 mm
1.300 mm
1.160 mm

255 Kg
370 mm

5
3º ponto

Cat. II
50 Cv/37 Kw

2.190 mm
2.430 mm
1.300 mm
1.160 mm

352 Kg
370mm

7
3º ponto

Cat. II
70 Cv/52 Kw
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 A Lâmina Traseira IMASA - LTI foi pro-
jetada para o uso na manutenção de estra-
das, curvas de níveis, terraços, pequenas 
terraplenagens e aterros, podendo traba-
lhar  em marcha-á-ré. Por possuir várias re-
gulagens, dentre elas: movimentação late-
ral, angular e reversão da lâmina.

  A LTI  está disponível nos tamanhos 
de  2.025mm e 2.400mm, sua estrutura é 
produzida em aço de alta resistência, a lâ-
mina é produzida em aço especial e tratada 
termicamente, garantindo maior resistência 
ao desgaste,  oferecendo a melhor tec-
nologia aliada a consagrada robustez dos 
produtos IMASA.

Lamina Traseira IMASA - LTI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LTI-2.0 LTI-2.4ESPECIFICAÇÕES
Largura da Lâmina
Altura da Lâmina
Ângulo Horizontal
Ângulo Vertical
Sistema de Engate
Peso
Potência Mín. P/Tração

2.025 mm
375 mm

0º - 20º - 40º
0º - 15º - 30º

3º ponto
216 Kg

60 a 70 Cv

2.400 mm
375 mm

0º - 20º - 40º
0º - 15º - 30º

3º ponto
220 Kg

60 a 70 Cv
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 O Guincho Bag IMASA - GBI foi pro-
jetado para agilizar o processo de movi-
mentação de cargas com segurança.

 O GBI  está disponível no modelo de 
2,2 ton., sua estrutura produzida em aço 
de alta resistência. Possui sistemas de 
ganchos de engate para sacaria ‘‘BAG’’, 
regulagens de posição de altura do braço, 
cilindro hidráulico para levante com vál-
vula de segurança,  giro com redutor de 
vazão e sistema de acoplagem ao trator 
‘‘categoria II’’. Oferecendo a melhor tec-
nologia aliada a consagrada robustez dos 
produtos IMASA.

Guincho Bag IMASA - GBI - 2200

Opção de regulagem
de levante do braço

Levante Máximo 6 metros

Giro Máximo de 40° 
para cada lado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GBI-2200ESPECIFICAÇÕES
Largura
Comprimento
Altura Base
Altura Máxima de Levante
Capacidade Máxima Carga (Kg)
Comando Hidráulico Necessário
Sistema de Engate
Potência Mín. P/Tração
Pneu
Tipo de Trator

3.100 mm
3.200 mm
3.650 mm
5.950 mm
2.200 Kg

Comando Duplo
3º ponto

70 Cv/52 Kw
11L.15”

Cat. II

Opção de regulagem
de levante do braço

Giro Máximo de 40° 
para cada lado
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Roçadeira Hidráulica IMASA - RHI

 A Roçadeira Hidráulica IMASA - RHI foi 
projetada para agilizar o processo de roça-
das dos mais variados tipos de vegetações.

Possui acoplamento ao 3º ponto do tra-
tor, podendo trabalhar na posição central, 
ou deslocada para direita, agilizando a lim-
peza próximos as encostas, barrancos, árvo-
res e cercas. 

 A RHI  está disponível no modelo de 
1.800m, sua estrutura produzida em aço de 
alta resistência. Sua caixa de transmissão 
é equipada com dispositivo de (giro livre) 
no eixo de entrada e lubrificação banhado 
a óleo, e opção de eixo cardan com embre-
agem.

Caixa de transmissão 
banhado a óleo e sistema 

de giro livre

Laterais com regulagens
de altura para corte

Regulagem de altura 
da roda

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RHI-1800ESPECIFICAÇÕES

2.060 mm
2.680 mm
1.000 mm

30 à 180 mm
1.800 mm

450 Kg
50 Cv/37,3 Kw
540/1030 rpm

3º ponto
Cat. II

Largura
Comprimento
Altura
Altura de corte
Largura de corte
Peso
Potência Mín. P/tração
Tomada de potência entrada/saída
Sistema de Engate
Tipo de trator

Protetores dianteiros e 
traseiros

Eixo cardan
 com embreagem

Opção de corte com
 uso de corrente

Opção para deslocamento
lateral
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Distribuidor Centrífugo IMASA - DCI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DCI-600ESPECIFICAÇÕES
Largura
Comprimento
Altura 
Capacidade Carga (Kg)
Peso (vazia)
Tipo de Trator
Largura de Trabalho (m)
Rotação (TDP trator)

1175 mm
1758 mm
 1450 mm

600 l
85 Kg

3 pontos Cat. I e II
6 a 20 m
540 rpm

 O Distribuidor Centrifugo IMASA - DCI 
foi projetado para agilizar o processo de 
distribuição dos mais variados tipos de pro-
dutos como: fertilizantes granulados e se-
mentes. Possui acoplamento ao 3º ponto do 
trator. 

O DCI está disponível no modelo de 
600L, possui agitador oscilante, pás de ân-
gulo variável, disco e protetor em aço ino-
xidável e reservatório em polietileno. Sua 
estrutura é produzida em aço de alta re-
sistência, oferecendo a melhor tecnologia 
aliada a consagrada robustez dos produtos 
IMASA.
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ANOTAÇÕES 
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Desde 1922 o pioneirismo histórico no desenvolvimento tecnológico de novos im-
plementos, posicionou a IMASA como um dos mais importantes fabricantes do setor 
agrícola da América.

Em suas instalações, além da produção de máquinas já consagradas, são pesqui-
sadas novas tecnologias para oferecer ao produtor o que há de mais eficiente no ramo.

O Departamento da Assistência Técnica, garante tranquilidade ao produtor, solu-
cionando problemas e orientado ações que minimizem desgastes e maximizem produ-
tividade.

A IMASA promove cursos e encontros técnicos, discutindo as principais tendências 
na agricultura, orientando sempre o agricultor sobre os cuidados e preservação do meio 
ambiente e maneiras de utilizar o maquinário de forma segura e eficiente.

Cada produto IMASA tem a garantia de ser testado minuciosamente para chegar 
ao produtor com ótimo desempenho e qualidade garantida.

Credibilidade e tradição
 com os olhos voltados

para o futuro!

Av. 21 de Abril, 775 - Ijuí - RS
Fone: (55) 3332.1000 / Fax: (55) 3331.1333
vendas@imasa.com.br - www.imasa.com.br


