
Uma metodologia em busca da melhor performance da semeadora

CERTIFICAÇÃO 
DE PLANTADEIRA

 



Máxima produtividade é
importante.
Ter uma plantadeira em
perfeito estado é
crucial.

Buscamos zerar as perdas por inconformidades
do equipamento.



Realidade do campo



A Metodologia
A perfeição que precisamos

31 itens

Verificação de 31 itens
por linha de plantio

Tecnologia própria

Metodologia aplicada com o
uso do app assegura

padrão no atendimento

Praticidade

A Certificação é feita no
barracão com a utilização
do Simulador de plantio

Perdas potenciais

O conhecimento das perdas
estimula o produtor a

implementar as medidas
corretivas propostas

USO DO APP
GA PLUS

AVALIAÇÃO
COMPLETA

PLANTIO
SIMULADO

INCENTIVO 
A AGIR
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+ DE 1500
PLANTADEIRAS
CERTIFICADASNa prática

Máquina no barracão
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Preparo do Simulador
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Simulação

3

Preenchimento do App

Causa Emissão de Relatório

5

ConsequênciaIndicação de Correções

78

*As correções são de responsabilidade do produtor.

*



No Relatório MÉTODO 3C'S



Visão geral RESUMO DE FÁCIL
INTERPRETAÇÃO

A parte final do relatório
sintetiza ao profissional que
trabalha com manutenção
da máquina as correções
que precisam ser feitas.



Unidade de Fertilizante

Mola sem fim
Revestimento
Sistema de transmissão
Fixador da mola

Unidade de semente

Alinhamento dos gatilhos
Articulação dos gatilhos
Estado geral dos roletes
Articulação dos roletes
Borracha raspadora
Disco e anel de semente
Condutor de semente

Itens
avaliados



Unidade de semente e fertilizante

Espaçamento
Disco de corte (Desgaste)
Disco de corte (Rolamento)
Disco de corte (Articulação)
Haste sulcadora (Articulação)
Haste sulcadora (Alinhamento)

Itens
avaliados



Unidade de semente

Espaçamento
Articulação do Carrinho
Sistema de Transmissão (Caixa de engrenagem)
Sistema de Transmissão (Carrinho de semente)
Disco Desencontrado (Desgaste dos discos)
Disco Desencontrado (Raspadores)
Disco Desencontrado (Rolamento)
Rodas Limitadoras (Articulação)
Rodas Limitadoras (Alinhamento)
Rodas Limitadoras (Rolamento)
Rodas Limitadoras (Pino limitador de curso)
Rodas Compactadoras (Articulação)
Rodas Compactadoras (Rolamento)
Rodas Compactadoras (Tensão da mola)

Itens
avaliados



Muito obrigado!


