
Seed Sensor/Sensores de Plantio

 

 

 

Implement/Implemento

Planting/Plantio Fix Rate Boundary/Taxa Fixa com mapa

Variable Rate/Taxa Variável

 

Fix Rate/Taxa FixaInstallation/Instalação

Press Restart.
Pressione Reinicializar.

Enter the RPM reference for 
hydraulic engines.
Insira a referência de RPM para os 
motores hidráulicos.

Select the number of the section 
that will be active in simulation.
Selecione o número da seção que 
�cará ativa na simulação.

Press Start.
Pressione Iniciar.

Press Stop.
Pressione Parar.

Verify if the number of seeds read by 
the sensor and collected are equal.
Veri�que se o número de sementes 
lidas pelo sensor e coletadas estão 
iguais.

Verify if that is correct.
Veri�que se está correto.

Coloque semente ou adubo de modo a 
acionar o sensor e veri�que qual 
entrada, módulo e linha foi ativada.

Place seed or fertilizer in order to 
trigger the sensor and check which 
input and line module has been 
activated.

Seed Calibration/Calibração de Sementes

Planting

01871

01834 *1
02909 *2

01836 *1

02909 *2

*1 = Ti7
*2 = Ti5

00418 00415

02254

Battery (12V)
Bateria (12V)

Alarm
Buzina

Power  Cable
Cabo de Alimentação

When activated �xed rate the population can be 
inserted directly (p/ha) or through the �eld Density 
(seed/m), being automatically calculated the Spacing 
(cm/seed).

Quando ativada taxa �xa a população pode ser inserida 
diretamente (p/ha) ou através do campo Densidade 
(sem/m), sendo calculado automaticamente o 
Espaçamento (cm/sem).

It is the value for the �lling of holes of the feeder disc.

É o valor referente a quantidade de sementes 
necessárias ao preenchimento dos furos do disco 
dosador.

It is the value used if the speed is calculated through 
the wheel of the tractor or implement.

É o valor utilizado caso a velocidade seja calculada 
através da roda do trator ou implemento.

Total Dosage 
(MSementes: 41, 06

Plantio

Area/Pivot



Fertilizer1 (kg/ha)
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Operation/Operação Operation/Operação Planting Monitor/Monitor de Plantio

Standard/Padrão

Advanced/Avançado

Suspend application/Suspender aplicação

Section cutting/Corte de seção

A

Planting/Plantio

Tank Level
Nível de tanque

Standard
Padrão

Advanced
Avançado

Setpoints 1 Setpoints 2 Press - and + to decrease or 
increase 0,5 seed/m dosage.

Pressione - e + para diminuir ou 
aumentar 0,5 sem/m a dosagem.

  

  

Operation/Operação

The automatic shutdown and activation of the sections is done insofar as the planter goes into applied and non-applied areas.

É feito o desligamento e acionamento automático das seções na medida em que a plantadeira entra em áreas aplicadas 

It is not applying.  With problem.
Não está aplicando. Com problemas.

Fill/Preenchimento

States the section/Estados entre linhas

Suspended Operation.
Operação Suspensa.

Normal application.
Aplicação normal.

All lines are applying normally.
Todas as linhas estão aplicando normalmente. 

All lines are not applying.
Todas as linhas não estão aplicando.

One or more lines are not applied.
Uma ou mais linhas não estão aplicando.

Square corners for Fertilizer
Cantos quadrados: Adubo

Rounded corners Seed 
Cantos arredondados: Semente

L:0
Á (ha) 0,10

E(m):0
VGPS(Km/h): 0,0

14

Density fault on one of the lines.
Falha de densidade em uma das linhas.

In advanced mode displaying bars, which increase or decrease according to the density being applied on each line according to the 
recommended.

No modo avançado são visualizadas barras, que aumentam ou diminuem de acordo com a densidade que está sendo aplicada em 
cada linha em função da recomendada.

Recommended population.
População recomendado.

Population below the recommended.
População abaixo do recomendado. 

Density

Fertilizer 1 (Kg/ha)

A(ha): 0,00
DP(L/ha): 100

VGPS(Km/h):0,0
E(m): 0,00
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Seed Density
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Planting Monitor

14

Planting Monitor

A A A A

Pressione o botão no centro da tela 
para iniciar a aplicação.
O equipamento só inicia quando:
     O implemento se movimentar;
     estiver acima da velocidade de corte.

Press the button in the center of the screen to 
start the application.
The machine only starts when:
     The implement moves;
     is above the cutting speed.

To suspend the application, press the center of the screen. The suspended operation button will appear. You can suspend the 
operation using a button or pedal.

Para suspender a aplicação, pressione o centro da tela. O botão de operação suspensa aparecerá. É possível suspender a operação 
utilizando um botão ou um pedal.
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Seed Density


