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Instruções para Operações
Componentes Principais

Hopper
Dosador

Bocal de
Sementes
Gaveta
do Hopper

Conjunto de Disco,
Organizador e Roseta

Entrada
de ar
Visor

Caixa do
Dosador
Trava do
Disco

Entrada
de ar

Entrada
de ar
(dentro da Caixa Dosadora)
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Especificações Técnicas
Dosador pneumático.
Sem necessidade de ajustes e regulagens.
Possui visor para acompanhar
o funcionamento em tempo real.
Dimensões:
414mm (A) x 206mm (L) x 373mm (C).
Peso: 3 Kg.
Diâmetro do bocal de vácuo: 36,5mm.
Diâmetro do bocal de sementes:
74mm (gravidade) ou 32mm (pressão positiva).

Culturas disponíveis:

Algodão

Milho

Feijão
Carioquinha

Sorgo

Soja

Mais OPÇÕES em breve.

Tampa do
Dosador
Vedação
do Vácuo

Entrada
de ar

Manopla

Condutor

Bocal
de Vácuo

Acoplado ao
Selenium, protege
e conduz a semente
até o solo.
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Manuseio
Escolha da cultura
O SELENIUM possui quatro conjuntos distintos de
discos com seus respectivos organizador e roseta:
para os plantios de milho, de soja e feijão, de soja
(SojaFlow) e de algodão e sorgo.
O conjunto de disco não possui regulagem
e também não deve ser desmontado.
Escolha o conjunto específico para a cultura desejada
de acordo com as cores dos discos. A tabela 1
relaciona a cor do disco com a cultura de plantio.
Cultura

Cor do
Disco (Kit)

Número de
Furos

Diâmetro
do Furo

Milho

Amarelo

28

4,5mm

SojaFlow

Lilás

40

4,0mm

Algodão
e Sorgo

Azul

55

2,5mm

Feijão

Marrom

40

4,0mm

Tabela 1 - Descrição dos quatro Kits (composto por Disco, Organizador
e Roseta) e respectivas culturas.
Lado vácuo

Lado semente

Organizador
Roseta

Kit de Milho

Kit SojaFlow

6

| J.Assy

Kit de Algodão
e Sorgo

Kit de Feijão

Anel Inferior
Roseta
Furo
do Disco

Disco

Facas
Organizadoras

Anel
Organizador

Organizador Inferior
Singulador

Conjunto de disco
Para a montagem do conjunto de disco selecionado no
dosador, não é necessário remover o Dosador do Hopper.
1. Abra a tampa do dosador girando a Manopla no
sentido anti-horário.
2. Gire a trava do disco no sentido anti-horário até
o final de seu curso.
Manopla

Trava
do Disco
(sentido anti-horário)
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3. Monte o conjunto de disco com o Singulador
(Organizadores) voltado para dentro do dosador.
Após posicionar o conjunto, gire a trava do disco
no sentido horário para travar o conjunto.
Singulador
(Organizador)

Trava do Disco
(sentido horário)

4. Feche a tampa pressionando-a contra a caixa do
dosador até que a Manopla se trave. Certifique-se
que a trava da tampa fechou corretamente.

Manopla
(sentido horário)

Troca de culturas com o SELENIUM
cheio de sementes
1. Empurre a gaveta do Hopper, no sentido indicado
na imagem a seguir (imagem 1), até o final do curso.
Nesta posição, o Hopper estará fechado, exibindo a
indicação “CLOSED FECHADO”.
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Gaveta
do Hopper

CLOSED FECHADO

Imagem 1.

2. Repita as operações do tópico “Conjunto de disco”
deste manual.
.
3. Reabra a Gaveta do Hopper, no sentido indicado
abaixo (imagem 2), até o final do curso. Nesta
posição, o Hopper estará aberto, exibindo
a indicação “OPEN ABERTO”.

OPEN ABERTO

Imagem 2.
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Visor
O SELENIUM possui um visor
que oferece a possibilidade de
acompanhar o resultado da
organização das sementes dentro
do dosador. Para abrir o visor, basta
deslizá-lo conforme imagem ao lado.
Após a conferência da singularização,
manter o visor fechado.

Manutenção
Manutenção preventiva antes do plantio
1. Conjunto de disco, organizador e roseta:
Cheque o conjunto de disco, organizador e roseta.
Substitua o conjunto quando houver desgaste
excessivo em qualquer uma das seguintes peças:
Roseta

Singulador

Facas
Organizadoras

Furo do
Disco

Disco

2. Vedação:
Verifique se há desgaste excessivo, rachaduras ou
furos na vedação de vácuo. Caso apresente alguns
dos itens citados, realizar a substituição da vedação.
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PASSO A PASSO
PARA SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO:
A. Remova a borracha de vedação
da tampa do dosador, puxando-a
para cima.

B. Monte primeiramente as extremidades da nova vedação na tampa
do dosador.

C. Faça o encaixe de toda a
borracha na tampa do dosador,
pressionando-a para baixo.

3. Grafite em pó no dosador:
Verifique se o dosador está bem lubrificado com
grafite em pó antes de cada plantio, caso não
esteja, aplique grafite em pó no dosador antes de
abastecê-lo com semente.
4. Grafite no disco:
Verifique se o grafite na parte
de trás do disco (lado com a
roseta) está desgastado e, em
caso positivo, aplique o Grafite
Lubrificante Spray da J.Assy em
toda superfície do disco.
IMPORTANTE:
Para manter a vida útil da vedação, mantenha
o lado de trás do disco sempre bem grafitado.
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PASSO A PASSO
PARA APLICAÇÃO DE GRAFITE NO DISCO:
Posicione o conjunto de
disco na horizontal e, em
seguida, aplique o Grafite
Lubrificante Spray da
J.Assy por todo o disco.
Aguarde a secagem (não
é necessário realizar a
desmontagem do conjunto
de disco). Veja ao lado.

Posicione o conjunto
na horizontal.

5. Armazenamento:
Quando não estiver em uso, armazene
o conjunto de disco em sua caixa
original para sua proteção.
6. Limpeza:
Em caso de acúmulo de resíduos e poeira
no dosador, realizar a limpeza para garantir
o correto funcionamento do produto.

Solução de problemas
Excesso de FALHAS
As FALHAS são caracterizadas pela falta de sementes
nos furos dos discos - são verificadas pelo Visor. Sua
incidência pode ser diminuída com as seguintes ações:
a) Verifique se a escolha do conjunto de disco foi
feita corretamente (informações no tópico Escolha da
Cultura (página 6) deste manual.
.
b) Verifique se não há fragmentos alojados nos furos
dos discos.
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c) Verifique se as sementes estão corretamente
grafitadas. O uso de grafite em pó e seco,
aplicado nas sementes e misturados uniformemente,
é
imprescindível
para
fazer
com que as sementes tenham uma facilidade
de movimentação dentro do dosador.
0
Desta forma, as sementes são capturadas
com maior facilidade pelo furo do disco.
0
d) Certifique-se de que a pressão do vácuo está
regulada corretamente. Se as falhas (falta de
sementes) persistirem, procure aumentar a pressão
de trabalho até reduzir ao máximo as falhas. Em
seguida, verifique se não há aparecimento
de duplos.
0
e) Confira a vedação,
em bom estado.

certifique-se

que

esteja

Excesso de DUPLOS
Os DUPLOS são caracterizados pela presença de duas
ou mais sementes nos furos dos discos - são verificadas
pelo Visor. Sua incidência pode ser diminuída com as
seguintes ações:
a) Verifique se a escolha do conjunto de disco, foi feita
corretamente (vide tópico: Escolha da cultura).
b) Confira as facas organizadoras, veja se não estão
desgastadas
devido
ao
uso
excessivo.
c) As
sementes
devem
estar
corretamente
grafitadas. O uso de grafite em pó e seco aplicado nas
sementes e, misturados uniformemente, é imprescindível para fazer com que as sementes tenham uma
facilidade de movimentação dentro do dosador.
Desta forma, serão separadas umas das
outras com maior facilidade pelo organizador.
d) Certifique-se de que a pressão do vácuo está regulada
corretamente. Se persistirem os duplos, diminua
a pressão de trabalho até reduzir ao máximo
os duplos. Em seguida, verifique se não há
aparecimento de falhas.
SELENIUM |
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Falha no espaçamento
Caso o espaçamento entre sementes no solo esteja
prejudicado, recomendamos as seguintes ações:
a) Cheque a saída de sementes do dosador e o condutor
de sementes. Detritos alojados em suas paredes
podem desviar o curso das sementes.
b) Verifique o sistema de tração. Certifique-se de que o
sistema está em boas condições e bem lubrificado.
c) Tente girar o dosador manualmente. Procure por
algum sinal ou som incomum enquanto gira. Caso
esteja girando com dificuldade, remova o conjunto de
disco, organizador e roseta procurando por algum
tipo de detrito que esteja dificultando o giro
do conjunto.
d) Procure por marcas ou evidências de onde a semente
está entrando em contato com o condutor de
sementes. Certifique-se de que o Selenium esteja
posicionado de modo que a semente caia no meio do
condutor de sementes.
e) Verifique se as entradas de ar do dosador estão
livres (ver páginas 4 e 5), para permitir o fluxo de ar
livre no dosador.
f) Verifique se as sementes estão grafitadas
corretamente. O uso de grafite em pó e seco, aplicado
nas sementes e misturados uniformemente, é
imprescindível para fazer com que as sementes
tenham uma facilidade de movimentação dentro
do dosador. Assim, elas irão se desprender do disco no
momento correto. Em caso de tempo úmido, aumente
a dosagem de grafite nas sementes.
g) Diminua a velocidade para verificar se o problema
está sendo causado pelo excesso de vibração da
linha de plantio.
h) Caso possua sensor de sementes no condutor,
verifique se a instalação está correta. O sensor não
deve ultrapassar a parede interna do condutor.
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População incorreta
Caso a população de sementes no solo não esteja
de acordo com a desejada, pode-se tomar as seguintes ações:
a) Se o dosador é tracionado por motor hidráulico
ou motor elétrico verifique se o número de furos do
disco está configurado corretamente no terminal
que controla os motores. Verifique também se a
população indicada no display está correta.
b) Se o dosador é tracionado mecanicamente pela
roda de arraste da plantadeira, verifique na tabela
de dosagem, se as engrenagens corretas estão
sendo utilizadas na caixa de engrenagem - que
movimenta os dosadores de semente.

Descarte
Ao final da vida útil do equipamento, favor encaminhá-lo
para qualquer revenda parceira da J. Assy mais próxima
ou para a montadora do implemento caso tenha sido
uma compra direta. A partir daí, o descarte será realizado
pelos responsáveis da maneira adequada.
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