
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 
PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA DA MÁQUINA E PARA MELHORES 
RESULTADOS É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE ESTE MANUAL DO 
UTILIZADOR SEJA LIDO COM ATENÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO DA 
OVERSEEDER. 
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PREFÁCIO 
 
Parabéns com a aquisição de sua Overseeder Para um funcionamento seguro e de longo 
prazo da Overseeder é necessário (fazer) ler e entender este manual de utilizador. 
Sem um conhecimento integral do conteúdo não se pode trabalhar seguro com este 
máquina. 
 
A Overseeder não é uma máquina autônoma. O utilizador é responsável para a escolha do 
tractor certo. Outrossim o utilizador deve controlar a combinação tractor/Overseeder pelos 
aspectos de nível sonoro, instruções ao utilizador e análise de risco. 
 
A Overseeder destina-se unicamente a relvados ou terrenos onde poderiam crescer 
gramíneas 
 
Na próxima página primeiro são tratados as instruções de segurança. Cada utilizador deve 
as conhecer e aplicar. Em seguida é inserida uma ficha de registo, que deve ser devolvida 
para o posterior tratamento de reclamações. 
 
Neste manual do utilizador são fornecidas muitas instruções, numa ordem seqüencial. 
Todas as acções devem obedecer esta ordem seqüencial. Caso um * seja usado, isto indica 
instruções de segurança. Caso um @ seja usado, isto indica uma indicação e/ou 
observação. 
 
Toda a informação e especificações técnicas apresentadas são as mais recentes na data da 
publicação deste documento. As especificações de design poderão ser alteradas sem aviso 
prévio. 
 
Este documento é uma tradução do manual de instruções original. 
O manual de instruções original (idioma neerlandês) poderá ser solicitado. 
 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 
 
ESTA OVERSEEDER É FORNECIDA COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE MATERIAIS. 
ESTA GARANTIA TEM UMA VALIDADE DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO. 
AS GARANTIAS OVERSEEDER SÃO SUJEITAS ÀS “GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY OF 
PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”, PUBLICADAS SOB OS AUSPÍCIOS DA 
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. 
 

FICHA DE REGISTO 
 
Para sua própria informação, preenche a tabela embaixo: 

 
 
Número de série da 
máquina 

 

 
Nome do revendedor 

 

 
Data da aquisição 

 

 
Observações 
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!      REQUISITOS DE SEGURANÇA       ! 
 

 
     Fig. 1 

 
      

 
A Overseeder  foi projectada para uma utilização 
segura. Isto é possível somente quando as 
instruções de segurança descritas neste manual 
são obedecidas integralmente. 
Leia e entenda (Fig. 1) o manual antes de começar 
a utilizar a Overseeder. 
Caso a máquina não for utilizada como prescrito 
no manual, corre-se o risco de lesões e/ou danos 
à Overseeder.  

 
 

(1) A Overseeder destina-se unicamente a relvados ou terrenos onde deveriam 
crescer gramíneas. 
 
Toda outra utilização é vista como indevida. A fabricante não responsabiliza-se 
para danos decorrentes disto, todos os riscos são completamente por conta do 
utilizador. 
Como utilização devida também é vista a execução das actividades de utilização, 
manutenção e reparos prescritas pelo fabricante. 
 
Antes de utilizar a Overseeder, inspeccione o terreno a trabalhar. 
Remova obstáculos soltos e evite irregularidades. 

 
(2) A Overseeder é construída conforme os mais modernos conceitos técnicos e 

pode ser utilizada de maneira segura. 
 

Quando a máquina for utilizada, recebe manutenção ou reparos por pessoas sem 
conhecimento apropriado, pode haver perigo de ferimentos pessoais, tanto para o 
utilizador como para terceiros. Deve-se evitar isso! 
 
Utilize a Overseeder sempre em combinação com o tractor certo, como descrito 
na ficha técnica. 

 
(3) Todas as pessoas indicadas pelo proprietário para a operação, a manutenção ou 

os reparos da Overseeder devem ter lido e compreendido completamente o 
manual operacional e nominalmente o capítulo Requisitos de Segurança. 

 
O utilizador é responsável por uma combinação segura Tractor/ Overseeder. 
Deve-se testar este conjunto por nível sonoro, segurança, risco e conforto 
operacional. Também deve-se elaborar instruções de utilização. 

 
(4) O utilizador é obrigado de, antes que ele/ela começa a utilizar a Overseeder, 

controlar a mesma por danos e defeitos visíveis. 
Alterações à Overseeder (inclusivo seu funcionamento) que influenciam 
negativamente na segurança, devem ser corrigidas imediatamente. 
Executar alterações ou expansões na Overseeder ( excluídas aquelas permitidas 
pelo fabricante) são em princípio não permitidas por considerações de 
segurança. 
 
Caso modificações tenham sido executadas na Overseeder, a marcação CE 
actual caduca e a pessoa que executou estas modificações deve ela mesma 
providenciar uma nova marcação CE. 

  
Antes de toda utilização, controle a Overseeder por porcas/parafusos/partes 
soltos. 
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Se presentes, controle as mangueiras hidráulicas e troque as quando as mesmas 
são danificadas ou mostram sinais de desgaste. As mangueiras de reposição 
devem obedecer às exigências técnicas do fabricante. 
 
Se presente, a instalação hidráulica deve, antes de executar actividades nela,  
sempre ser aberta para que fique sem pressão. 
 
Na ausência de capas protectoras e etiquetas de segurança, a Overseeder 
NUNCA pode ser utilizada. 
 
NUNCA ande de gatas embaixo da Overseeder. 
Caso necessário, capote a Overseeder. 
 
NUNCA desça do tractor com o motor em funcionamento. 
 
Ao executar manutenção, ajustes e reparos é necessário bloquear a Overseeder 
contra deslizar/afundar/afastar. 
 
Ao executar manutenção, ajustes e reparos o motor do tractor sempre deve 
ser desligado e a chave do tractor deve ser removida do contacto e o PTO 
desconectado (Fig.2) 

 
 

    
 
      Fig. 2 

      
 

Utiliza para manutenção e reparos somente peças Overseeder  
originais por causa da segurança da máquina e do utilizador. 
 
Actividades de reparos à Overseeder podem ser executadas somente por 
pessoal técnico e qualificado. 
 
Mantenha um diário dos reparos. 
 

(5) Fora as instruções neste manual operacional também os requisitos gerais de 
segurança e os da ARBO devem ser respeitados. 
 
Enquanto na via pública, aplicam-se as disposições do código da estrada.  
 
É proibido o transporte de pessoas! 
 
Não utilize a Overseeder na escuridão, durante chuvas fortes ou tempestades e 
tão pouco em encostas com um ângulo maior que 20 graus. 
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(6) Antes do início das actividades todas as pessoas que vão operar a Overseeder 

devem conhecer todas suas funções e seus elementos operacionais. 
 

Acople a Overseeder ao veículo rebocador conforme as instruções (Perigo para 
lesões!) 
Controle antes de partir se a vista, tanto para perto como para mais distante, é 
boa. 
 
Dos dois lados da Overseeder localizam-se no painel lateral e na capota traseira 
(Fig. 6) etiquetas autocolantes de segurança (Fig. 3,4,5) com um significado do 
mesmo teor. Estas etiquetas de segurança devem sempre ser bem visíveis e 
legíveis e devem, se danificadas, ser trocadas. 
 
Durante a utilização  NÃO podem encontrar-se pessoas na zona de perigo da 
Overseeder porque alí existe o perigo de lesões físicos por partes móveis (Fig. 3). 
 

 
  Fig. 3 

 

 
   Fig. 4 

Mantenha uma distância mínima de 4 metros! Fig. 4) 
 
Verifique a carga máxima de levantamento do veículo rebocador. 
 
Viste-se adequadamente. Calce sapatos de segurança com biqueiras de aço, 
calças compridas, prenda cabelos cumpridos e não use trajes folgados. 
 

 
Fig. 5 

 
(7)       Localização das etiquetas autocolantes de segurança. (Fig. 5) 



 6 

ÍNDICE 
 

Parágrafo Descrição 
 

Pág. 

 Prefácio 2 
 Cláusulas de garantia 2 
 Ficha de registo 2 
 Requisitos de segurança 3 

1.0 Ficha técnica 7 
2.0 Primeira instalação, tirar a máquina do palete 8 
3.0 Lista geral de peças 9 
4.0 Ajuste da profundidade de trabalho 10 
5.0 Ajusta da dosagem de sementes 10 
6.0 Transporte da overseeder 12 
7.0 A velocidade de condução 11 
8.0 Observações gerais para a utilização da overseeder 11 
9.0 A utilização da overseeder 11 

10.0 Procedimento Liga / Desliga 12 
11.0 O desacoplamento da overseeder 13 
12.0 Análise de falhas 13 
13.0 Declaração UE 14 
14.0 Manutenção 15 
15.0 Ajuste abertura da fenda de semear 16 
15.1 Ajuste raspador da caixa de sementes 16 
15.2 Teste de quantidade de semente 17 

   
 Páginas de peças separadas  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
1.0 FICHA TÉCNICA 
 
Modelo 1275 1575 / 1575LV 2075 

Largura de 
funcionamento 

1.20 m (47.2”) 1.58 m (62.2”) 
 

2,08 m (81,9”) 

Largura de 
funcionamento 

5mm-20mm (0.19”-0.78”) 

Velocidade de 
semeadura 
 

Máx. 12 Km/h (7.5 mph) 

Peso 665 Kg (1315 lbs) 1160 Kg (2293 lbs) 
825 Kg (1819 lbs) 

1480 Kg (3042 lbs) 

Distância entre linhas de 
semeadura 

75 mm (2.9”) 
 

 Quantidade de 
elementos de corte 

16 21 28 

 Tractor recomendado 30 cavalos com 
capacidade de 
levantamento mínimo 
de 800 Kg (1764 lbs) 
 

40 cavalos com 
capacidade de 
levantamento mínimo 
de 1300 Kg (2866 
lbs) / 35 HP – 950 Kg 
(2094 lbs) 

50 cavalos com 
capacidade de 
levantamento mínimo 
de 1600 Kg (3527 
lbs) 

Capacidade da caixa de 
sementes 

168 ltr. (5.9 pés3) 225 ltr. (7.9 pés3) 300 ltr. (10.6 pés 3) 
 

Capacidade máxima 
(Teórica com velocidade máxima; 
12 Km/h (7.5mph) e passo único) 

13950 m2 (150156 
ft2) 

18900 m2 (203438 
ft2) 

24900 m2 (268021 
ft2) 

Densidade da 
semeadura por 100 m2  
(1076.4 pés2) 

Semente fino: 0.2 - 2.8 Kg (0.44 - 6.17 lbs) 
(ajustável em 10 passos) 

Semente grosso: 0.2 -4 Kg (0.44 -8,82 lbs) 
(ajustável em 10 passos) 

 
Dimensões para 
transporte 

C x L x A 
1000 x 1480 x 1450 

mm 
58.3” x 39.4” x 57.1” 

C x L x A 
1000 x 1874 x 1450 

mm 
39.4” x 73.8” x 57.1” 

C x L x A 
1000 x 2374 x 1450 

mm 
39.4” x 93,5” x 57.1” 

 
Conexão 3 pontos 3 pontos CAT. 1-2 

Graxa EP 2 

Pressão dos pneus 1 – 2 Bar (14.5 - 29 Psi) 

Peças separadas padrão Rolo anterior enchível com raspador. 
5 conjuntos de engrenagens para ajuste da densidade da 

semeadura. 
Caixa dosadora. 

Estojo para manual. 
Caixa de sementes com vidro. 

Roda semeadora seguidora de terreno. 
Gelhas independentes seguidoras de terreno. 

Suportes para estacionamento. 
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           Fig. 6 
 
 

2.0 PRIMEIRA INSTALAÇÃO, TIRAR A MÁQUINA DO PALETE 
 
A máquina encontra-se vertical no palete. Para remover o palete e colocar a máquina no 
plano horizontal no piso, faça como segue (ver fig. 6): 
 

1. Gira os suportes (1) para baixo e segure-os com os pinos de segurança. 
2. Conecte um cabo ao ponto de içar (2). 

* Verifique se o cabo/guindaste/elevador consegue içar no mínimo 
   OS 1275:   800 kg (1764lbs) 

OS 1575: 1200 kg (2645lbs) 
OS 2075: 1600 kg (3527lbs). 

3. Levante a máquina junto com o palete 50 mm (2”) acima do chão. 
4. Remove o palete a deslizar o sobre os pinos de 3 pontos inferiores 

* Não ande de gatas em baixo da máquina!! 
5. Desça a máquina devagar até que ela está no chão. 
6. Acople a máquina a um tractor. 

* Utilize o tractor certo, veja as especificações. 
7. Regule o estabilizador do tractor para 100 mm de curso lateral. 
8. Dirija para o terreno a trabalhar. 
9. Ao conduzir deixa a máquina afundar aos poucos no solo. 
10. Desligue o tractor e segure a combinação tractor/ Overseeder contra 

deslocamento/eslizamento. 
11. Ajuste o ângulo da máquina para 90 graus ao girar a barra superior. 
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3.0 LISTA GERAL DE PEÇAS SEPARADAS 
 
Na figura 7 algumas peças separadas importantes são mostradas: 
 
 

 
 

            Fig. 7 
 
 

1. Etiqueta autocolante de segurança RA, ler manual antes da utilização/caixa de 
ferramentas. 

2. Etiqueta de segurança 911.280.402, mantenha uma distância de 4 m até a 
máquina. Desligue o motor quando um reparo ou um ajuste fizerem-se 
necessário. 

 
* Todas as etiquetas devem localizar-se a todo momento na máquina e de ser 

entendidas. 
 

3. O número de série encontra-se na parte de frente na chapa de 3 pontos da 
máquina. 

4. Pinos de conexão 3 pontos. 
5. Raspador do rolo traseiro regulável. 
6. Caixa de recolhimento para o teste de dosagem. 
7. Escotilha de acesso à caixa de marchas para a regulagem da densidade da 

semeadura. 
8. Tampa de enchimento do rolo traseiro. 
9. Roda semeadora seguidora de terreno. 
10. Caixa de sementes. 

Dentro disso encontram-se também as diversas engrenagens intercambiáveis 
para a configuração da densidade de semeadura desejada. 

11. Coberta protetora com acesso à cadeia de tracção secundária e tensionador. 
12. Parafuso tensionador da cadeia de tracção primária. 
13. Etiqueta com a indicação das diversas configurações das engrenagens e as 

densidades de semeadura correspondentes. 
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4.0 AUJSTE DA PROFUNDIDADE DO TRABALHO 
 
A profundidade do trabalho pode ser ajustada via um giro da barra de cima. 
Ao girar a barra de cima para dentro, assim a encurtar a, a máquina inclinará-se para frente 
a fazer com que a profundidade da semeadura seja maior. 
Isto funciona quando o solo é bastante macio para ser cortado, junto com peso colocado na 
máquina para obter a profundidade semeadura regulada. 
Isto é possível através do enchimento do rolo traseiro com água. 
 

@ Caso cheio de água, remova-a antes da época do gelo. 
 
5.0 REGULAGEM DA DOSAGEM DE SEMENTES 
 
A regulagem da dosagem de sementes na Overseeder é 
regulável através do uso de  
diversas engrenagens intercambiáveis. 
 
Nas diversas combinações elas fazem com que 
haja uma ampla faixa de possibilidades de regulagem. (ver tab. 1) 
As engrenagens são marcadas com um número 
indicado em tab. 1; pela troca das engrenagens 
como indicada, obtém-se a regulagem de  
dosagem desejada. 
 
As diversas combinações das engrenagens são 
localizadas na caixa de sementes.        Fig. 8 
 
 
 
 Opção 
engrenagem 

          Gramínea Bent  Gramínea Kentucky 
Blue 

          Gramínea Rye 
 

Fundo Cima Kg/100m2 Lbs/1000ft2 Kg/100m2 Lbs/1000ft2 Kg/100m2 Lbs/1000ft2 
25 95 0.20 0.40 0.20 0.40 0.30 0.60 
40 80 0.40 0.80 0.35 0.70 0.55 1.10 
45 75 0.45 0.80 0.40 0.80 0.65 1.30 
52 68 0.60 1.20 0.50 1.00 0.85 1.75 
58 62 0.70 1.40 0.60 1.20 1.00 2.00 
62 58 0.80 1.60 0.75 1.50 1.20 2.45 
68 52 1.00 2.00 0.90 1.80 1.40 2.80 
75 45 1.30 2.60 1.10 2.20 1.90 3.85 
80 40 1.50 3.00 1.40 2.80 2.20 4.45 
95 25 2.80 5.70 2.60 5.30 4.15 8.40 

  Tab.1 
 
Estas dosagens são determinadas com uma abertura da fenda de 0,3 mm entre o rolo 
semeador e a chapa de pressão. (Para regulagem ver cap. 15.0) 
As dosagens descritas na tabela 1. podem variar um pouco na practica por causa das 
circunstâncias da medição/do trabalho. 
 
@ Para uma determinação exacta da dosagem de semeadura dos sementes usados, 
aconselha-se a execução dum teste de dosagem (ver cap. 15.2). 
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6.0 TRANSPORTE DA OVERSEEDER 
 
O utilizador é responsável pelo transporte da Overseeder rebocado pelo tractor em estradas 
públicas. Verifique no código de estradas as regras aplicáveis. Sobre campos abertos e com 
a máquina levantada, a velocidade máxima é de 20 km/h (12.4 mph), por causa do peso da 
Overseeder. Uma velocidade maior pode ser perigosa para o conductor/ pessoas em volta e 
pode até mesmo danificar a máquina. 
 
* Quando a máquina estiver elevada do chão, um mínimo de 20% dp peso do 
tractor  deve apoiar-se sobre o eixo de frente. 
 
7.0 VELOCIDADE DE CONDUÇÃO 
 
A velocidade de condução é limitada a 12 km/h (7.5mph). 
Uma velocidade maior é desaconselhável por causa de desgaste demasiado e danificações 
que possam ocorrer à máquina, por exemplo por causa de pedras no solo. 
 
8.0 OPSERVÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO DA 

OVERSEEDER. 
 
Aqui seguem algumas observações/ indicações para a utilização da Overseeder. 
 

@ Um relvado pode ser trabalhado 2 ou 3 vezes em direcções diversas para obter 
uma densidade de semeadura maior e em quadrados. 

@ Não faça curvas fechadas, conduz a máquina preferencialmente em linhas retas; 
a máquina e/ou o subsolo podem ser danificados. 

@ Ao tocar num objecto duro no solo pode ser que uma rebarba ou uma danificação 
apareçam nos elementos de corte. Tente remover-a com uma lima ou troque o 
elemento de corte. 

@ Quando os elementos de corte ficam molhados, as sementes podem grudar e 
acumular-se entre os elementos de corte. 

@ Faça com que os elementos de corte não fiquem molhados ou pospõe o trabalho. 
@ NUNCA Ande para trás com a roda de andar no chão. 

 
9.0 A UTILIZAÇÃO DA OVERSEEDER 
 
Antes de utilizar a Overseeder num lugar, deve-se checar o seguinte: 

1. Existem objectos soltos no relvado? Remove os primeiro. 
2. Existem encostas? A inclinação máxima para trabalhar com esta máquina é de 

20 graus. 
Sempre trabalhe de cima para baixo. 

3. Encontram-se objectos duros no solo? Caso sim, utilize a Overseder numa 
velocidade baixa e ajuste a profundidade de trabalho. 

4. Existe o perigo de objectos voadores, como bolas de golfe, que podem distrair a 
atenção do conductor? Caso sim, a Overseeder NÃO  pode ser usada. 

5. Existe um perigo de afundar, deslizar? Caso sim, pospõe o trabalho. 
6. Quando o solo estiver congelado ou muito molhado, pospõe os trabalhos até que 

as circunstâncias melhoram. 
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10.0 PROCEDIMENTO COMEÇAR / PARAR 
 
Antes de poder começar com a semeadora contínua recomenda-se controlar a máquina 
para os seguintes pontos: 
 
* Durante esse controlo a combinação máquina / tractor deve ser completamente bloqueada    
contra afastamento/deslizamento/afundamento. O motor do tractor deve ser desligado. 
 

• Verifique os elementos da semeadora por danificações e repare as caso 
necessário. 

• Verifique se a passagem até os elementos semeadores não está entupido (tubos, 
funis, etc.) 

• Verifique se a máquina não está muito molhada, principalmente na área da 
instalação semeadora. 

• Controle o perfil de semeadura girando a roda de suporte uma vez (contra o 
sentido do relógio). 

• Verifique se a tracção é macia. 
• Verifique a pressão dos pneus. 

 
COMEÇAR COM A SEMEADURA CONTÍNUA. 
 
O procedimento para começar é MUITO importante. Caso esse procedimento não se faz da 
maneira descrita a seguir, podem acontecer sérias danificações à máquina. O procedimento 
é como segue. 
 

1. Coloque os sementes na caixa dos sementes. 
2. rRegule a dosagem de sementes desejada através das engrenagens 

intercambiáveis (ver cap. 5.0) 
3. Dirija até o local onde quer começar. 
4. Comece com uma velocidade de condução de cerca 3 km/h (1.9mph) 
5. Ao conduzir, deixe a máquina descer de maneira calma e controlada até que os 

elementos de corte cortam o solo. 
6. Se for necessário, pare com os elementos de corte no solo para ajustar a 

profundidade de trabalho (ver cap. 4.0). 
 
* Durante este ajusta a combinação máquina / tractor deve ser completamente bloqueada  
contra afastamento/deslizamento/afundamento. O motor do tractor deve ser desligado. 
 

7. Acelere até alcançar a velocidade de condução certa. 
 
PARA COM A SEMEADURA CONTÍNUA 
 

1. Diminui a velocidade até cerca  3 km/h (1.9mph) 
2. Levante a máquina do solo ao conduzir. 
3. Dirija para o próximo local e recomece como descrito. 

 
 
@ É absolutamente indispensável trabalhar conforme os procedimentos acima. Caso a 
     máquina seja introduzida no solo enquanto parada, pode acontecer uma danificação 
séria  
     à máquina. 
@ Deixe a máquina descer de maneira CUIDADOSA E CONTROLADA durante o trabalho. 
@ NUNCA Ande para trás com a roda de andar no chão. 
 



 13 

11.0 DESACOPLAR A OVERSEEDER 
  
A máquina pode ser desacoplada do tractor da seguinte maneira. 
 

1. Gire os suportes (ver fig. 6 pos. 1) para baixo e segure os com os pinos de 
segurança fornecidos. 

2. Abaixe a máquina devagar até que essa encontra-se no chão. 
3. Bloqueie o rolo traseiro para evitar um afastamento. 
4. Gire a barra de cima até soltar e remova a. 
5. Remova os braços inferiores do tractor da Overseeder. 

 
* Coloque a máquina sobre um piso firme e liso e faça com que ela esteja estável 

e não pode deslizar. 
 
* Desligue o motor do tractor quando andar em volta dele e bloqueie a 

combinação tractor/máquina contra deslocamento! 
 
@  Ao guardar é aconselhável que os elementos de corte não toquem no chão 

para evitar danificações. 
 
12.0 ANÁLISE DE PROBLEMAS 
 

Problema Causa possível Solução 
 

Os cortes da semeadura são 
mal formados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de semeadura 
desgastados. 
 
Solo péssimo. 
 
 
 
 
Mancais dos elementos 
desgastados. 
 
Demais feltro na camada 
superior do relvado. 
 
Falta na regulação da barra 
de cima. 
 

Troque os elementos da 
semeadura. 
 
Diminui a profundidade de 
trabalho. 
Ventile/ irrigue o solo 
caso seco demais e repita o 
trabalho depois. 
 
Troque os mancais. 
 
 
Remova o feltro. 
Aumente o peso da máquina. 
 
Regule a barra de cima de 
maneira certa. 
 

Fenda da semeadura não 
fechada. 
 
 

fFendas largas demais. 
 
Solo duro demais. 
 
 

Diminui a profundidade de 
trabalho. 
 
Aereie/ irrigue o solo 
e repita o trabalho depois. 

Sementes não encontra-se 
na fenda. 

 Discos da semeadura 
desgastados 
 
Profundidade de trabalho 
errada.  
 
 
Tubos da semeadora/funís 
entopidos/sujos. 
 
Condições molhadas demais. 

Troque os discos da semeadura. 
 
Regula a máquina para a 
profundidade de trabalho certa. 
 
Desentopa/limpe. 
 
 
Pospõe o trabalho. 
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Problema Causa possível Solução 
 

Entorna de sementes da 
caixa de sementes. 

Fenda de sementes grande 
demais. 
 
 
Distância entre raspador e 
rolo semeador grande 
demais. 
 
Fuga lateral pela chapa de 
regulagem da fenda da 
semeadora. 

Regule a fenda de sementes 
novamente. 
 
Posicione o raspador mais perto 
do rolo semeador. 
 
Fechar com fita / Colar 
 
 

Máquina não alcança 
profundidade desejada. 
 

Acoplamento do tractor baixo 
demais. 
 
 
Solo duro demais. 
 
Falta na regulação da barra 
de cima. 
 
Demais feltro na camada 
superior do relvado. 
 
Peso de menos. 
 

Colocar os braços num orifício 
mais alto. 
 
 
Aerear/irrigar. 
 
Regule a barra de cima de 
maneira certa. 
 
Remova o feltro. 
 
 
Colocar peso. 

Roda de tracção patinha Solo húmido demais. 
 
Pressão dos pneus baixo 
demais. 
 
Rolo de dosagem sujo. 
 
Tracção do corrente dura. 

Pospõe o trabalho. 
 
Encher. 
 
Limpar rolo de dosagem. 
 
Lubrificar. 
 

 
 
13.0 DECLARAÇÃO CE 
 
Nós, Redexim BV, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Países Baixos, declaramos sob nossa 
responsabilidade que o produto: 
 
OVERSEEDER MODELO 1575/ 2075 COM NÚMERO DE MÁQUINA COMO INDICADO 
NA MÁQUINA E NESTE MANUAL, 
Sobre a qual se aplica a presente declaração, está conforme as estipulações de maquinaria 
do Decreto 2006/42/CE é conforme à(s) norma(s) seguinte(s) ou outras especificações 
similares: NEN-EN-ISO 12100 : 2010 NEN-EN-ISO 13857 : 2008 
 
Zeist, 01/10/09 
 
 

 

A.C. Bos    
Manager Operations & Logistics 
Redexim Holland 
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14.0 MANUTENÇÃO 
 
Quando Ponto de controlo/ ponto de 

lubrificação 
Método 
 

Antes de cada utilização Controle por parafusos / porcas 
soltos. 
 
 
Presença e legibilidade das 
etiquetas de segurança. Fig. 5 

Aperte os parafusos / 
porcas soltos com o torque 
apropriado. 
 
Troque os quando 
ausentes ou danificados. 
 

Depois das primeiras 20 
horas de serviço. 
(novo ou reparado) 

Lubrifique os mancais rolantes 
do rolo traseiro. 
 
Controle por parafusos / porcas 
soltos. 
 
 
 
Lubrifique os correntes de 
tracção. 

Use graxa EP 2. 
 
 
Aperte os parafusos / 
porcas soltos com o torque 
apropriado. 
 
Use um spray para 
correntes. 
 

Depois de cada 100 horas de 
serviço 

Lubrifique os mancais rolantes 
do rolo traseiro. 
 
Controle por parafusos / porcas 
soltos. 
 
 
Lubrifique os correntes de 
tracção. 
 
Controle a tensão dos correntes 
de tracção. 
 
Controle o rolo semeador por 
sujeira/ danificações. 
 
Controle a abertura da fenda 
dos sementes. 
 
Verifique a dosagem dos 
sementes. 
 
Controle os tubos/ funís do 
semeador. 
 
Controle os elementos do 
semeador por sujeira/ 
danificações. 

Use graxa EP 2. 
 
 
Aperte os parafusos / 
porcas soltos com o torque 
apropriado. 
 
Use um spray para 
correntes. 
 
Tensione os tensionadores 
dos correntes de tracção. 
 
Limpe o rolo semeador ou, 
se necessário, troque o. 
 
Se necessário, regule a 
fenda dos sementes. 
 
Faça um teste de 
dosagem. 
 
Limpe os se necessário. 
 
 
Se necessário, repare ou 
troque os  
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15.0 REGULAÇÃO DA ABERTURA DA FENDA DE SEMENTES 
 
 

 
Fig. 9 

 
Caso a dosagem não seja conforme o indicado na tabelo pode ser que a abertura da fenda 
de sementes deve ser regulada. 
Isso faz-se como segue: (ver fig. 9) 
 

1. Solte todas as contra-porcas 3 
2. Regula porca 4 de tal maneira que o calibre de lâminas de 0.3 mm (0.012”) possa ser 

enfiado entre rolo 1 e a chapa de ajusta 2. 
3. Verifique todas as porcas 4 e calibre a abertura da fenda entre rolo 1 e a chapa de 

ajusta 2 sobre toda a largura da máquina em 0.3 mm (0.012”). 
4. Vire rolo 1 meia volta e meça a abertura da fenda. 

Se necessário, ajuste essa para 0.3 mm (0.012”) girando porca 4 para dentro ou para 
fora. 

5. Aperte as contra-porcas 3. 
 
@ A abertura da fenda deve ser igual sobre toda a largura do rolo. 
@ A abertura da fenda deve ser do mesmo tamanho que a menor parte de semente; 

como padrão esta abertura é regulada para 0.3 mm. 
 
 

15.1 REGULAÇÃO DO RASPADOR DA CAIXA DE SEMENTES 
 
 

Caso a caixa de sementes perca sementes é possível que o raspador seja regulado 
erroneamente. 
Para regular a, proceda como segue (ver fig. 9) 

 
1. Solte os parafusos e porcas 6 
2. Deslize o raspador 5 para cima ou para baixo até alcançar a regulação certa. 
3. Aperte os parafusos e porcas 6 novamente. 

 
@ A distância entre rolo 1 e o raspador 5 é regulado como padrão em 0.8mm e deve 
ser regulado por igual por toda a largura do rolo. 
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15.2 TESTE DE DOSAGEM 
 
Caso a instalação do semeador precise ser re-calibrada por um determinado tipo de 
semente ou controlada por seu bom funcionamento em relação à uma tabela de 
semente (ver cap. 5.0 tab. 1), um teste de dosagem faz-se necessário. 
Isso faz-se como segue: (ver fig. 10) 
 

 
Fig. 10 

 
 

1. Coloque a máquina segura sobre um piso liso sobre os suportes. 
 

* Bloqueie a máquina contra deslocamento. 
 

2. Primeiro verifique se a abertura da fenda de sementes é regulada de 
maneira certa (ver cap. 15.0). 

3. Coloque os sementes a calibrar na caixa de sementes (4) e distribui 
homogenicamente na caixa 

4. Remova a caixa de dosagem 1 
5. Remova os pinos 2 dos dois lados da máquina. 
6. Remova a caixa dos funis (3) 
7. Arraste a caixa de dosagem 1 em baixo da caixa de sementes (4) 
8. Gira 13 giros inteiros para o esquerdo pelo volante (5) 
9. Pese os sementes captados e multiplique isso por 5.37 (1275) 

Pese os sementes captados e multiplique isso por 4,08 (1575) 
Pese os sementes captados e multiplique isso por 3,06 (2075) 
 
O resultado é o peso dos sementes semeados por (Kg) 100m2 / (Lbs) 
1000pés2  
Compare os resultados com tab. 1 (cap. 5.0) e, se necessário, faça mais 
um teste de dosagem. 
 

10. caso os resultados do teste de dosagem não correspondam 
razoavelmente com os valores a calibrar, a abertura da fenda dos 
sementes deve ser controlada e, eventualmente, ajustada. (ver tab. 15,0) 

11. Coloque as pacas de volta na ordem inversa. 
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