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 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 Saga T, 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.
  A Saga T, em qualquer um de seus modelos, 23 - 25, tem seu processo de fabricação 
voltado para a satisfação do cliente IMASA.
 Este manual de operações tem por objetivo orientá-lo quanto a melhor forma de utilização 
e manutenção de sua semeadora Saga T.
 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 sua Saga T, a IMASA coloca à sua 
disposição o Serviço de Assistência ao Cliente, o qual repassará todas as informações 
necessárias para o melhor apreveitamento de sua semeadora.
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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;
6- Configuração e espaçamento das linhas de plantio;
7- Ajuste da profundidade dos elementos sulcadores;
8- Ajustes do sistema de aplicação de semente;
9- Ajuste do sistema de aplicação do adubo;
10- Uso e ajuste de acessórios;

Manutenção da máquina:

11- Lubrificação geral: imporância e localização dos pontos de aplicação;
12- Reaperto de porcas e parafusos, chamando atenção aos pontos críticos;
13- Cuidados especiais com certos componentes;
14- Conservação da máquina em períodos inativos: importância e procedimentos;
15- Limpeza do reservatório de adubo e semente.
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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, manga sanfonada, 

condutores da semente, suporte com roseta, pneus, banda de borracha das rodas cobertura, 

discos de corte, molas de pressão, tabelas, adesivos, bem como serviços de manutenção 

rotineira, ou seja, regulagens, reapertos, lubrificação, etc., 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

Anote aqui o código de rastrabilidade da 
sua máquina
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 A Saga T foi projetada para o plantio direto ou convencional, de todas as culturas de 
grãos finos (trigo, aveia, centeio, azevém, linhaça...), etc.
 Um novo conceito em plantio, com a mais alta tecnologia que pode ser oferecida 
atualmente no mercado de semeadoras! Robustez, versatilidade e precisão são 
características da Saga T.
 As semeadoras 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 da semeadeira estão gravados em uma 
plaqueta , fixada na parte lateral direita da máquina. No chassi, 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 informado em 
qualquer pedido de peças e /ou solicitação de assistência técnica, por isso, ao adquirir sua 
semeadora, preencha a plaqueta abaixo  com as informações indicadas na máquina.



    Identificação das Partes da Máquina

01 - Linha dianteira
02 - Linha traseira
03 - Rodas de controle de profundidade
04 - Rodas da máquina
05 - Reservatório de adubo
06 - Reservatório de semente 
07 - Rotores acanalados helicoidais.
08 - Plataforma para abastecimento
09 - Engrenagens cambiáveis no adubo

10 - Cabeçalho de engate.
11 - Escada
12 - Fuso regulador 
13 - Regulagem do rotor.
14 - Guarda corpo
15 - Tração do transportador
16 - Braço de roda do transportador
17 - Pneu do transportador.
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ESPECIFICAÇÕES

Largura útil

Largura total

Altura

Comprimento s/transportador

                        c/transportador

Peso

Prof. Máx de plantio

Capacidade reservatório adubo*

Capacidade reservatório semente**

Número de linhas

Espaçamento

Potência mín p/ tração (D.D x D.D)

Bitola pneus

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.750 mm 2.750 mm

80 mm 80 mm

4.180 mm 4.560 mm

5.420 mm 5.800 mm

2.000 mm 2.000 mm

12.4/11-24 12.4/11-24

1440 kg/ 1251 L 1.560 kg/ 1.356 L

740 kg/ 1.000 L 810 kg/ 1.100 L

23 25

190 mm 190 mm

130 cv/ 96 kW 140 cv/ 104 kW

2.200 mm 2.200 mm

3.800 kg 4.500 kg

23 25



 Regras de segurança

Ao operar a máquina: 

1 -Antes de realizar manutenção verifique se os calços de transporte estão colocados nos 
cilindros;
2 -Evite acúmulos de graxa, óleo ou sujeira sobre os estribos, isto pode causar riscos à 
segurança do operdor;
3 -Ao subir na máquina , use calçado adequado (aderente) evitando acidentes;
4 -Não permaneça sobre o equipamento durante a sua utilização, não se aproxime da máquina 
com vestimentas inadequadas (roupas soltas, cabelos compridos...);
5 -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; 
6 -Nunca deixe que pessoas não habilitadas operem a máquina nem o trator e não deixe que 
crianças ou curiosos se aproximem do equipamento quando em operação ou durante manobras;
7 -Antes de usar o equipamento pela primeira vez, apresente este manual e instrua as pessoas 
que irão operá-lo;
8 -Sempre que a plantadeira não estiver sendo utilizada, deixe as linhas de plantio totalmente 
levantadas, trave os cilindros hidráulicos com os calços de segurança;
9 -Antes de passar por estradas ou porteiras, certifique-se que a largura é suficiente para a 
passagem da máquina;
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Preparação da máquina

- Cabeçalho

                Para baixar o cabeçalho, retire o pino (01) que o mantém na posição vertical, engate o 
fuso regulador (02) com o pino (03), ajustando a altura conforme a barra de tração do trator.

- Pressão dos pneus

              A pressão adequada dos pneus é essencial para a longa duração dos mesmos. 
            Ao calibrar os pneus tenha cuidado para não exceder a pressão máxima, pois poderá 
provocar o rompimento do pneu e causar danos físicos à pessoas ou animais. 

- Pneu transportador -    7.5/16”     65lbs/pol²
- Pneu plantio -   12.4/11-24”-     28lbs/pol²
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- Lubrificação

            Certifique-se de que sua plantadeira está 
adequadamente lubrificada, pois esta é a melhor 
garantia para evitar contratempos. Isso 
contribuirá para maior durabilidade de seus 
componen tes  e  d im inu i rá  o  cus to  de 
manutenção.
                A frequência de lubrificação deverá ser 
feita conforme a indicação nos componentes da 
máquina.

- Condutores:

 Deve ser montado o condutor telescópico de 4 
estágios para ligar o dosador de semente (rotor) 
ao elemento de deposição (disco duplo). Para o 
adubo é utilizado uma mangueira sanfonada de 
63 elos entre o distribuidor de adubo e o 
elemento depositor de semente (disco duplo).

Reaperto geral:

 Antes de colocar a semeadora em ação, faça um reaperto geral nas porcas e 
parafusos, verifique pinos, contrapinos e presilhas para evitar possíveis perdas durante o 
plantio. Aperte principalmente as abraçadeiras das linhas, que ligam ao chassi, parafusos das 
articulações e rodados.
 Após um dia de trabalho examine o equipamento e se necessário faça novo reaperto.



 Transporte da máquina com o trator
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 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 20 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.

- Máquina sem transportador:

 Durante o transporte da máquina, coloque sempre a trava (01) do pistão, na haste do 
cilindro (02) e trave com a presilha (03) em ambos os lados, alivie a pressão do circuito 
hidráulico, evitando danos.
 Verifique se os depósitos de adubo e semente estão vazios. Isto evita a compactação do 
adubo, facilita o transporte e diminui a probabilidade de ocorrência de danos à estrutura da 
máquina.
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 Transporte da máquina com transportador
longitudinal                                            

             Para utilizar o transportador longitudinal 
siga o procedimento abaixo:

- Verifique primeiramente se os reservatórios de 
adubo e semente encontram-se vazios.
- Em terreno plano acione o equipamento ao solo 
para travar o cilindro na orelha do braço de roda.
- Baixe os pés de apoio até que o terceiro furo 
superior centre na furação do suporte (01) e 
instale o pino (02) na furação do suporte.
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 - Encaixe a trava (03) alinhando os furos na região inferior da orelha do braço de roda, para 
que possa passar os pinos de trava (04). Após isso trave os pinos com o pino R 3 mm.

Sem pino para travar
Posição de plantio

Com pino para travar
Posição de transporte

 - Recolha novamente o cilindro até o fim e instale 
o pino trava do rodado (05) para travar o braço da 
roda.

OBS: Antes desta operação, é de grande 
importância que os calços de plantio não estejam 
montados.
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 - Desligue o trator, alivie a pressão do sistema hidráulico e desacople as mangueiras. Retire o 
pino inferior (06) do fuso de regulagem (07), prenda o fuso no suporte superior (08), levante a 
tração de plantio (09) e trave-a com o pino de segurança (10).

 - Engate a tração do transporte (11) nos 
braços hidráulicos do trator, trave com os 
pinos (12) e coloque os pinos quebra dedo 
(13). Acople a tração de transporte no 
engate da tração (14) e trave com pino (15). 
Fixe as mangueiras hidrául icas de 
transporte nos engates-rápidos fixados na 
máquina para acionar os pistões de 
transporte.
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- Acione no sentido de fechar o cilindro, retire o pino “R” e o pino de trava do braço de roda do 
transportador (16) em ambos os rodados. Acione os cilindros para abri-los completamente e 
coloque os calços de transporte (16a) e trave-o com a presilha (16b).

- Por fim, suspenda os braços do hidráulico o máximo possível e inicie o transporte.

OBS: 
            1- É de extrema importância a retirada do pino trava do braço de roda (17) antes de 
acionar o cilindro da máquina, afim de evitar danos ao sistema de transporte ou ao chassi da 
máquina.
        2- Antes de iniciar o plantio, retire o pino (04) e desencaixe as travas (03) para permitir a 
articulação livre do rodado.

16

16a

16b

04
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                NOTA: 
            Para uma boa fixação da máquina calce 
as rodas com cunhas, de madeira ou 
dispositivos (05), como o ilustrado abaixo .

Procedimento para transporte em caminhões ou carretas

             O carregamento da  máquina sobre a carreta ou caminhão, deve ser feito em locais 
seguros e com rampas adequadas. Após colocar a máquina sobre a carroceria, retire os 
calços de 170 mm e coloque dois calços de 30 mm, utilizando os pontos de fixação, amarre a 
máquina firmemente à carroceria ou carreta utilizando cintas ou cabos de aço, desça os pés 
de apoio e coloque o pino (01), remova o pino (02) do fuso nivelador (03), eleve a tração e 
trave-a com o pino (04).

             Sempre que for necessário a utilização de vias públicas para o transporte da máquina, 
é recomendado colocá-la sobre um caminhão ou carreta, levando em conta alguns 
procedimentos de segurança.
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  ATENÇÃO! - Após os primeiros 3 km 
percorridos verifique as amarrações de fixação 
da máquina do caminhão.
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Engate e desengate da máquina ao trator

  Engate: 
 
- Girando o fuso nivelador (01), faça coincidir a 
altura da extremidade do cabeçalho com a barra 
de tração do trator.
- Instale o pino (02), na barra de tração e trave-o 
com um contrapino para maior segurança.
-  Levante os pés de apoio, instalando o pino no 
furo interior.
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  Desengate:

- Levante a máquina completamente e coloque o 
calço de transporte nos cilindros, após, baixe os 
pés de apoio, desligue o motor, alivie a pressão do 
sistema hidráulico e desacople as mangueiras.
- Encurte o fuso nivelador (01) até que o peso da 
máquina seja transferido da barra de tração do 
trator para os pés de apoio, remova o pino (02) e 
desloque o trator para frente.

  Nivelamento

                O nivelamento da máquina deverá ser feito na lavoura. Para fazer o nivelamento 
utiliza-se o fuso (01) do cabeçalho encurtando-o conforme o necessário. A máquina estará 
pronta para o plantio quando sua estrutura estiver paralela ao solo, como ilustrado na figura 
abaixo.
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Montagem dos calços para plantio

            Na haste do cilindro hidráulico (01) é recomendado o uso de no máximo dois calços de 
plantio (02), que são acoplados em forma de duas meia lua. Estes servem para diminuir a 
pressão que os elementos sulcadores da máquina terão com o solo no momento do plantio. 
 A utilização ou não dos calços irá variar de acordo com as condições do solo. Com solos 
mais compactados não é recomendado o uso de calços, diferente dos solos mais leves, onde é 
recomendado o uso de um ou dois calços conforme a necessidade. 
 Quando os calços forem colocados nos cilindros, deverá ser feito novamente o 
nivelamento da máquina para que a pressão e articulção da linha dianteira e traseira sejam 
iguais.anteira e traseira sejam iguais.
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Regulagem da semente 

- Regulagem geral:
  Solte o parafuso borboleta (01) do 
mecanismo que se encontra na lateral esquerda 
do reservatório, gire a bucha (02) no 
sentido horário para diminuir a vazão das 
sementes e no sentido anti-horário para aumentar 
a vazão. 
 Na lateral do mecanismo de regulagem do 
rotor há uma escala graduada de 0 a 20 que 
conforme a tabela a seguir fornece um valor 
teórico de dosagem. Após a escolha de posição, 
finalize reapertando o parafuso borboleta sobre 
uma das faces planas do mecanismo de 
regulagem do rotor.

-Regulagem individual:
       Posicione a alavanca (03) na escala de 
abertura do rotor (04). A tabela da página a seguir 
apresenta os valores teóricos das posições “B” e 
“C”, se necessário uma dosagem menor, utilize a 
primeira posição (A), utilize a última posição (D), 
pois nesta posição o rotor estará mais aberto.
   Ao escolher a posição desejada, 
certifique-se de que todas as alavancas estejam 
na mesma posição.
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 A distribuição das sementes é feita através de rotores acanalados helicoidais 
montados na base do reservatório. O ajuste da dosagem poderá ser feito de duas maneiras, 
a regulagem geral e a regulagem individual, que será explicadas abaixo.



Densidade = Coleta (g) x const. do espaçamento = kg/ha
                                            1.000

Exemplo: Considerando a média das coletas de 120g, espaçamento de 19 cm onde a constante 
é 1052 de acordo com a fórmula acima, a densidade das sementes será então em kg/ha.
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Regulagem

Trigo posição 

B

Trigo posição 

C

Trigo posição 

B

Trigo posição 

C

Trigo posição 

C

2 54 58 34 35 19

3 72 75 47 49 26

4 90 91 59 60 32

5 109 113 70 72 39

6 129 135 82 85 44

7 149 152 92 95 50

8 170 170 105 110 58

9 188 190 119 118 61

10 206 210 134 133 68

11 225 229 142 145 72

12 245 248 155 157 79

13 264 271 168 169 85

14 284 294 183 181 90

15 304 312 193 191 96

16 323 330 203 203 102

17 344 348 211 212 110

18 363 367 221 224 112

19 380 383 231 234 118

20 396 400 241 244 123

Tabela teórica de distribuição de semente para espaçamento de 19 cm (kg/ha)

Verificação da regulagem das sementes

 A verificação das sementes é feita através da pesagem. Para realizar esse processo, 
retire no mínimo três condutores de semente e em seu lugar fixe bolsas para coletar a semente.  
Arraste a máquina por no mínimo 50m, retire as bolsas e faça a pesagem do produto coletado.
Multiplique o valor encontrado por 1052, este número é a constante do espaçamento de 19cm.

120 x 1052 = 126,24 kg/ha
    1000

 Verifique se o valor encontrado é o desejado, caso não seja, altere a regulagem e repita o 
processo até obter o valor correto.
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Regulagem do adubo

 O sistema de dosagem de adubo é do tipo rosca sem-fim. As semeadoras podem ser 
comercializadas com três tipos de dosadores: Fertisystem, Monrizzo ou TOPlanting. A 
quantidade de adubo a ser distribuida é feita através da troca de engrenagens do grupo (A) e do 
grupo (B).
 A dosagem de adubo a ser utilizada vai variar de acordo com a recomendação feita 
através da análise do solo ou recomendação específica para a cultura. Sabendo a quantidade de 
adubo a distribuir, o espaçamento das linhas e utilizando a tabela referente ao dosador que está 
montado no equipamento, verifique quais as engrenagens do grupo (A) e do grupo (B) 
correspondem a tal dosagem. 
 Tomando como exemplo o espaçamento da máquina de 19 cm e uma dosagem de adubo 
de 220 kg/ha e o dosador Fertisystem, utilize a tabela adequada e verifique o passo da rosca, 
neste caso 1" e o valor que mais se aproxima do desejado é de 224 kg/ha conforme mostrado na 
tabela da página 22, para isto é preciso selecionar no grupo (A) a engrenagem de 15 dentes e no 
grupo (B) a engrenagem de 20 dentes.
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ESPAÇAMENTO

A B 190
15 27 87 0,164

15 25 93 0,178

15 20 117 0,222

22 27 127 0,241

15 18 130 0,247

23 27 133 0,252

22 25 137 0,261

23 25 143 0,272

26 27 150 0,285

26 25 162 0,308

22 20 171 0,326

23 20 179 0,340

22 18 190 0,362

23 18 199 0,378

26 20 203 0,385

26 18 225 0,428

GRUPO
kg/linha em 100m

TABELA APROXIMADA DE DOSAGEM DE ADUBO EM kg/ha  

DOSADOR FERTISYSTEM

ROSCA 3/4"     ENGRENAGEM MOTORA 15 DENTES

ESPAÇAMENTO

A B 190
15 27 166 0,315

15 25 179 0,340

15 20 224 0,425

22 27 243 0,461

15 18 248 0,472

23 27 254 0,482

22 25 262 0,498

23 25 274 0,521

26 27 287 0,545

26 25 310 0,589

22 20 328 0,623

23 20 343 0,651

22 18 364 0,692

23 18 381 0,724

26 20 388 0,736

26 18 431 0,818

GRUPO
kg/linha em 100m

TABELA APROXIMADA DE DOSAGEM DE ADUBO EM kg/ha 

DOSADOR FERTISYSTEM

ROSCA 1"     ENGRENAGEM MOTORA 15 DENTES

ESPAÇAMENTO

A B 190
15 27 360 0,684

15 25 389 0,738

15 20 486 0,923

22 27 528 1,003

15 18 540 1,025

23 27 552 1,048

22 25 570 1,083

23 25 596 1,132

26 27 624 1,185

26 25 674 1,280

22 20 712 1,354

23 20 745 1,415

22 18 792 1,504

23 18 828 1,572

26 20 842 1,600

26 18 936 1,777

TABELA APROXIMADA DE DOSAGEM DE ADUBO EM kg/ha  

DOSADOR FERTISYSTEM

ROSCA 2"    ENGRENAGEM MOTORA 15 DENTES

GRUPO
kg/linha em 100m
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ESPAÇAMENTO

A B 190
15 27 80 0,152

15 25 86 0,164

15 20 108 0,205

22 27 117 0,222

15 18 120 0,227

23 27 122 0,232

22 25 126 0,240

23 25 132 0,251

26 27 138 0,263

26 25 149 0,284

22 20 158 0,300

23 20 165 0,314

22 18 176 0,334

23 18 184 0,349

26 20 187 0,355

26 18 207 0,394

TABELA APROXIMADA DE DOSAGEM DE ADUBO EM kg/ha  

DOSADOR MONRIZZO

ROSCA 3/4"     ENGRENAGEM MOTORA 15 DENTES

GRUPO
kg/linha em 100m

ESPAÇAMENTO

A B 190
15 27 139 0,264

15 25 150 0,286

15 20 188 0,357

22 27 204 0,388

15 18 209 0,397

23 27 213 0,405

22 25 220 0,419

23 25 230 0,438

26 27 241 0,458

26 25 261 0,495

22 20 276 0,524

23 20 288 0,547

22 18 306 0,582

23 18 320 0,608

26 20 326 0,619

26 18 362 0,688

TABELA APROXIMADA DE DOSAGEM DE ADUBO EM kg/ha  

DOSADOR MONRIZZO

ROSCA 1"     ENGRENAGEM MOTORA 15 DENTES

GRUPO
kg/linha em 100m

ESPAÇAMENTO

A B 190
15 27 300 0,571

15 25 324 0,616

15 20 405 0,770

22 27 440 0,837

15 18 450 0,856

23 27 460 0,875

22 25 476 0,904

23 25 497 0,945

26 27 520 0,989

26 25 562 1,068

22 20 595 1,130

23 20 622 1,181

22 18 661 1,255

23 18 691 1,312

26 20 703 1,335

26 18 781 1,483

TABELA APROXIMADA DE DOSAGEM DE ADUBO EM kg/ha  

DOSADOR MONRIZZO

ROSCA 2"    ENGRENAGEM MOTORA 15 DENTES

GRUPO
kg/linha em 100m
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ESPAÇAMENTO

A B 190
15 27 143 0,272

15 25 154 0,293

15 20 193 0,367

22 27 210 0,399

15 18 215 0,408

23 27 219 0,417

22 25 227 0,430

23 25 237 0,450

26 27 248 0,471

26 25 268 0,509

22 20 283 0,538

23 20 296 0,563

22 18 315 0,598

23 18 329 0,625

26 20 335 0,636

26 18 372 0,707

kg/linha em 100m

TABELA APROXIMADA DE DOSAGEM DE ADUBO EM kg/ha  

DOSADOR TOPLANTING

ROSCA 17 mm (P1)    ENGRENAGEM MOTORA 15 DENTES

GRUPO

ESPAÇAMENTO

A B 190
27 218 0,415

15 25 236 0,448

15 20 295 0,560

22 27 320 0,608

15 18 327 0,622

23 27 335 0,636

22 25 346 0,657

23 25 361 0,687

26 27 378 0,719

26 25 409 0,776

22 20 432 0,821

23 20 452 0,859

22 18 480 0,912

23 18 502 0,954

26 20 511 0,971

26 18 568 1,078

TABELA APROXIMADA DE DOSAGEM DE ADUBO EM kg/ha  

DOSADOR TOPLANTING

ROSCA  22mm (P2)    ENGRENAGEM MOTORA 15 DENTES

GRUPO
kg/linha em 100m

ESPAÇAMENTO

A B 190
15 27 414 0,787

15 25 447 0,850

15 20 559 1,062

22 27 607 1,154

15 18 621 1,180

23 27 635 1,206

22 25 656 1,246

23 25 686 1,303

26 27 718 1,363

26 25 775 1,473

22 20 820 1,557

23 20 857 1,628

22 18 911 1,731

23 18 952 1,809

26 20 969 1,841

26 18 1076 2,045

TABELA APROXIMADA DE DOSAGEM DE ADUBO EM kg/ha  

DOSADOR TOPLANTING

ROSCA  34mm (P3)    ENGRENAGEM MOTORA 15 DENTES

GRUPO
kg/linha em 100m
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Troca de engrenagens do câmbio do adubo

              Para realizar a troca das engrenagens 
empurre a alavaca (01) até liberar a corrente, 
retire os separadores laterais (02) do eixo, 
posicione o grupo de engrenagens até alinhar a 
engrenagem desejada com a alavanca, tanto no 
grupo A como no grupo B, posicione a corrente e 
recoloque as buchas separadoras que foram 
ret i radas do lado oposto do grupo de 
engrenagens.
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23

26
23

22

15

15



34MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Limpeza, manutenção e substitução da rosca dos dosadores de adubo

Para a limpeza, manutenção e troca da rosca sem-fim do dosador de adubo, siga as 
recomendaçõesa abaixo, conforme o tipo de dosador da sua semeadora.

1- Desconecte o bocal (01) depois de soltar o 
engate rápido (02)

01

02

- Fertisystem:
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2- Retire a rosca sem-fim (03) puxando-a através 
do cordão do tubo fixador (04), retirando também 
o anel de trava (05)

0304 05

3- Após a limpeza do dosador ou substituição dos 
componentes, recoloque a rosca sem-fim (03) 
juntamente com o anel de trava (05) usando o 
tubo fixador (06), observando que a rosca sem-
fim e o anel de trava fiquem bem posicionados na 
base do eixo acionador (07), recoloque o bocal e 
conecte o engate rápido.

03 05
06

07

Obs: Para bloquear o fertilizante  quando se quer 
isolar algumas linhas de plantio utilize o tubo 
bloqueador (08).
Para realizar esta operação, retire o bocal, a 
rosca sem-fim (03) e o anel de trava (05). 
Introduza o bloqueador e recoloque novamente o 
bocal. 08
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- Monrizzo:

1- Retire o pino “R” (01) do eixo. Após puxe a 
bucha junto com o mancal (02) e retire o anel de 
encosto (03).

01
02

03
04

2- Retire a rosca sem-fim (04)

3- Após a limpeza ou substituição dos 
componentes, recoloque a rosca 
sem-fim (04),a buxa com o mancal 
(03),  o anel de encosto (02) e o pino 
“R”(01).

4- lubrifique as graxeiras (05).

05

Importante:

- Quando houver uma parada por um período maior de 24 horas o reservatório e o dosador 
devem ser limpos, pois a umidade poderá ocasionar o empedramento do adubo travando os 
componentes e comprometendo o sistema;
- Faça diáriamente a lubrificação dos componentes necessários;
- Tome cuidado na montagem das roscas, certifique-se que todas sejam da mesma bitola;
- Substitua os componentes com desgaste ou danificados, antes que possa danificar o sistema;
- Ao término do período do plantio é de extrema importância que o equipamento seja armazendo 
limpo e lubrificado, principalmente as correntes e o  sistema de dosagem de adubo ;
- Caso encotre alguma dificuldade na regulagem ou manutenção entre em contato com a 
assistência ao cliente IMASA.
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- TOPlanting

1- Libere a trava (01) da carcaça do dosador e 
retire a tampa  (02). 

01

02

2 - Retire as buchas (03) , as roscas sem-fim (04), os 
eixos (05) e as proteções internas (06) de dentro da 
carcaça.

03

3 - Após a limpeza ou substituição de componentes, recoloque a proteção interna, a rosca 
sem fim juntamente com o eixo e a bucha dentro da carcaça, verificando o correto encaixe 
dos mesmos, e por fim, encaixe a tampa e acione a trava. 

06

05

04



37MANUAL DO PROPRIETÁRIOMANUAL DO PROPRIETÁRIO 29

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

23 - 25

 A Saga T é equipada com duas catracas 
localizadas nas laterais do equipamento, são 
responsáveis pela transmissão do movimento 
do rodado aos eixos dos dosadores.
 Com a máquina completamente abai-
xada é necessário que tenha uma pequena 
folga lateral nos acionadores mecânicos (01) 
do conjunto da catraca, caso isso não ocorra, 
deve ser retirado um dos anéis de desgaste 
(02) do sistema.

 Com o equipamento completamente 
levantado, verifique se os dentes da 
engrenagem (03) e os dentes da luva móvel (04) 
estão completamente desacoplados, caso isto 
não ocorra, acrescente um anel de desgaste 
(02) ao sistema.

- Liga e desliga da catraca
 O equipamento possui em suas laterais 
uma alavanca que tem como finalidade o 
desligamento da catraca para a execução de 
arremates. Na posição (A) a máquina tem 
funcionamento normal, movendo a alavanca 
para a posição (B), os elementos dosadores 
deste lado do equipamento são desligados 
durante o plantio.

Importante:
- Lubrifique periodicamente as catracas afim de aumentar a sua vida  útil e evitar transtornos 
durante o plantio;
- Substitua os componentes com desgaste ou danificados antes que ocorra problemas 
maiores;
- Recomenda-se a não alteração da regulagem das catracas, caso necessário faça-o se tiver 
preparo para isto ou com supervisão de um técnico da revenda ou da IMASA.

A

B

01

01

02

03

04

Catraca
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Regulagem da pressão da linha

 A regulagem da pressão da linha dianteira é realizada através da compressão da mola 
(01) localizada na parte interna da linha.
 Para realizar esta operação suspenda o equipamento e giro o fuso (02) até atingir a 
pressão desejada.



Ajuste do rolamento do disco duplo
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            Antes de iniciar o plantio verifique 
se não há folga nos conjuntos de disco 
duplo (01) do equipamento, caso tenha, é 
necessário fazer o ajuste dos rolamentos 
cônicos do mancal.

Importante:
- Caso seja necessário, substitua a graxa 
dos mancais.
-É de extrema importância que se consiga 
girar os discos com a mão.
- Substitua as lâminas do disco duplo, 
quando houver desgaste, ocasionando 
uma abertura no contato frontal do disco 
duplo.

             Para ajustar o rolamentos de dupla 
carreira é necessário retirar a tampa(02) do 
cubo (03), retire o parafuso de fixação (04) 
e o anel elástico (05). Faça a substituição 
do rolamento e recoloque o mancal do 
suporte.
          Verifique se consegue girar os discos 
com a mão, caso esteja tudo correto, com o 
auxilio de um martelo, recoloque a tampa 
do mancal.
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Ajuste dos limpadores dos discos duplos
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           Os limpadores dos discos duplos, tem como função eliminar a terra da parte interna do 
suporte proveniente da sua utilização. Para efetuar o ajuste, devemos primeira-mente apertar 
ou soltar o parafuso de regulagem (01) e a porca (02).
Importante:
- Após a regulagem deverá ser possível girar o disco com a mão.
- Não dê marcha ré com a máquina abaixada afim de evitar o embuchamento dos discos duplos.

Regulagem da profundidade de adubo e semente

 A Saga T possui rodas de controle de 
profundidade que podem ser utilizadas tanto na linha 
dianteira como na linha traseira.
 Para efetuar o ajuste, é necessário a retirada 
do pino buçal (03), gire a manivela de regulagem 
(04) e com o auxílio da escala (05) que varia de 0 a 
8cm, determine a profundidade desejada. Após a 
regulagem recoloque o pino buçal para evitar que a 
posição se altere.
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Regulagem do ângulo de adubo e semente

 A regulagem de ângulo tem como finalidade 
aumentar ou reduzir a cobertura e compactação do 
adubo e semente. Com a maior abertura na região 
inferior da rodinha, teremos maior compactação e 
menos cobertura, com a abertura maior na região 
superior da rodinha, teremos menor compactação e 
maior cobertura.
 A regulagem da abertura é realizada através 
do puxador (06), posicione-o entre os dentes (07) 
até obter o ângulo desejado. Importante deixar 
todas as rodas com a mesma regulagem para evitar 
irregularidades no plantio.



Aperto e retirada do rodado
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 Acione o macaco (03) até que o 
pneu esteja completamente suspenso, 
retire as porcas e posteriormente o rodado, 
após a manutenção realizada, recoloque o 
rodado e reaperte firmemente as porcas.

Importante:
Revise periodicamente o aperto das 
porcas do rodado.

 Para a retirada do rodado, em caso 
de algum pneu furado ou manutenção, 
abaixe a máquina completamente no solo, 
solte as porcas (02) do centro do rodado.
 Acione levemente a máquina, 
coloque as travas de recolhimento do braço 
da roda e feche totalmente o cilindro, caso o 
pneu não tenha desencostado do chão, 
erga a máquina como se fosse transportar 
ou utilize um macaco hidráulico, como 
mostrado na figura abaixo.
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01

02

03

 A Saga T possui sistema de rodados 
externos articulados (01),  que permite um 
constante contato do pneu com o solo.



 
Ligação do sistema hidráulico
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            A Saga T possui cilindros hidráulicos do tipo auto compensadores (cilindro escravo).
 Os cilindros possuem rótulas nas suas extremidades que auxiliam na diminuição de 
possíveis riscos na haste ou no interior da camisa.
 Caso precise fazer alguma manu-tenção nos cilindros, a recolocação das mangueiras 
deve ser feita conforme o esquema ao lado, onde a mangueira de entrada do óleo (01) deve ser 
fixada na parte superior do cilindro maior, a mangueira (02) deve ser fixada na parte inferior do 
cilindro maior e sua outra extremidade na parte superior do cilindro menor e por fim a mangueira 
(03), de retorno do óleo, deve ser montada na parte inferior do cilindro menor.

Importante:
- A pressão máxima de trabalho recomendada para o sistema é de 180 bar;
- Lubrifique periodicamente as rótulas dos cilindros;
- Na primeira utilização da máquina ou após a manutenção do sistema hidráulico, levante e 
abaixe a máquina várias vezes para a retirada do ar existente no circuito.

01

02

03

MANUAL DO PROPRIETÁRIO 34

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

23 - 25



 

44MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Ajuste da folga das buchas de desgaste

 Verifique periodicamente a folga lateral das linhas de plantio, se necessário ajuste-as 
apertando a porca lateral (04) do ponto de giro da linha, caso não resolva possivelmente a bucha 
de desgaste interna já está muito folgada. Para substituir a bucha de desgaste, solte a porca 
(04), retire os parafusos (05), e substitua a bucha de desgaste (06) por uma nova.
 Monte novamente o conjunto, ajustando-o devidamente.

Importante:
Deve ser possível articular a linha com a mão após o ajuste, para isto acontecer a linha 
deve estar sem as molas.
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Recomendações gerais para o início do plantio

- As correntes devem estar alinhadas, lubrificadas e levemente tensionadas para um bom 
desempenho e durabilidade;
- Antes de engraxar a máquina, limpe as graxeiras com um pano evitando que a sujeira seja 
empurrada para dentro do sistema;
- Parafusos soltos podem ocasionar grandes gastos, portanto verifique o aperto de porcas e 
parafusos periodicamente;
- Verifique as conexões das mangueiras com o cilindro e os terminais de engate rápido afim de 
evitar o disperdício de óleo hidráulico;
- Mantenha a pressão adequada dos pneus;

Recomendações gerais pós-plantio

- Guarde a máquina em local coberto;
- Faça uma limpeza completa no equipamento para remover o pó e sujeira que poderão reter 
umidade e causar ferrugem;
- Retire a pressão das molas para evitar deformações;
- Esvasie e limpe os reservatórios;
- Limpe bem as correntes e lubrifique-as;
- Lubrifique os demais componentes da máquina;
- Inspecione o equipamento para verificar a presença de peças desgastadas ou quebradas, e 
substitua-as.
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Diagnóstico de anormalidades
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+Ajuste todas as rodas na
mesma posição.

* Roda de controle mal
regulada.

8- Sementes com diferença de
profundidade

+Destorroar e secar o adubo.* Adubo empedrado ou úmido.7- Distribuição irregular do
adubo

+Use sementes limpas.*Semente com palha.6- Obstrução dos condutores

+Use o disco correto.
+Observe a posição correta de
Montagem dos discos.
+Substitua as correntes.

*Discos inadequados.
* Discos montados
incorretamente.

*Correntes mal conservadas.

5- Distribuição irregular de
sementes

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

* Discos inadequados.
* Flange danificado ou gasto.
* Caixa distribuidora entupida.
* Desgaste excessivo das
bases.

* Desgaste dos gatilhos e
raspadores.

4- Quebra sementes

+Não realize plantio quando o
solo ainda se encontrar muito
úmido.

+Use picador e distribuidor de
palha na hora da colheita.

.

* Solo demasiadamente úmido.
* Palha mal triturada e mal
distribuída.

3- Embuchamento dos discos

+Aumente a pressão da mola.* Pouca pressão no disco de
corte.

2- Embuchamento de palha no
sulcador

+Regule os limpadores.
+Faça reposição do rolamento e
lubrifique.

+Não dê marcha ré com os
discos baixados.

* Limpadores ajustados com
muita pressão sobre os discos.
* Rolamento dos discos
travados.

*Disco obstruído de terra.

1- Discos duplos não giram

SoluçãoCausa provávelProblema
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