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APRESENTAÇÃO
A Agromac Ind. E Com. de Equip. Agrícolas é líder brasileira
no desenvolvimento, pesquisa e produção de dosadores de
fertilizantes acopláveis em plantadoras e semeadoras e seus
pilares estão no conceito do Sistema FertiSystem® Auto-Lub
AP NG - Dosador de Precisão para Fertilizantes. Foi o primeiro
do gênero no mercado mundial, revolucionando o sistema de
dosagem e aplicação ao proporcionar efetiva uniformidade e
precisão na distribuição dos fertilizantes sólidos, garantindo
ganhos comprovados de produtividade na lavoura e
rentabilidade
ao
produtor.
Atualmente
atende
aproximadamente 95% dos fabricantes de máquinas e
implementos agrícolas brasileiros, atuando também em
inúmeras empresas no exterior desde 2008. A empresa
conquistou uma série de distinções estaduais e nacionais pelo
seu diferencial de mercado e por apresentar notáveis avanços
tecnológicos inovadores, além de sua viabilidade de utilização
e comercialização, onde se destacam o Prêmio Distinção
Indústria do RS - FIERGS/CIERGS 2008, o Prêmio Gerdau
Melhores da Terra 2008 e o Troféu Três Porteiras da Federasul RS 2015 e 2016.
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DIVISÃO FERTISYSTEM TECH
Há mais de 5 anos atuando em pesquisa e desenvolvimento
de novas tecnologias e serviços, a empresa atua e desenvolve
soluções através de sistemas inteligentes, com a introdução
de novos produtos e processos digitais como software
embarcado, interface homem-máquina, hardware eletrônico
e sensores.
Os avanços tecnológicos têm um caráter estratégico para a
empresa e para a sustentabilidade do agronegócio,
contribuindo de forma impactante para as diversas áreas, em
especial aos processos de plantabilidade, através da
automação na dosagem de sementes e fertilizantes e o
intercâmbio de informações e de conhecimento.
A tecnologia que empregamos no campo foi determinante
para que a empresa alcançasse o patamar atual. A evolução é
contínua e agora consolida-se através da ideia e do conceito
de agricultura digital.
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ETD
O dispositivo eletrônico ETD traz como solução a correta
regulagem de sementes e fertilizantes através da escolha das
melhores opções de engrenagens de transmissão disponíveis. O
dispositivo auxilia o operador na regulagem a partir das coletas e
calibragens dos insumos presentes em sua propriedade,
substituindo as tabelas impressas afixadas nas plantadoras /
semeadoras / adubadoras, as quais são elaboradas muitas vezes
com insumos diferentes dos que serão utilizados.
A indicação correta da configuração da relação de transmissão
e a calibragem permitem o máximo acerto para que se atinja a
taxa de aplicação de sementes e de fertilizantes, sem ocorrer
faltas ou sobras de acordo com a indicação dos insumos
aplicados por hectare plantado, sendo que a calibração realizada
leva em consideração as características dos insumos que o
produtor está usando naquele exato momento.
O ETD é uma ferramenta dinâmica, onde o operador interage
com o equipamento, enviando e recebendo informações digitais,
como o registro da velocidade máxima de trabalho e o tempo do
mesmo nesta condição.
Essas importantes informações servem tanto para o produtor
obter a rastreabilidade das operações realizadas, quanto para às
fabricantes dos implementos, pois oferecem informações de
utilização para a avaliação de possíveis componentes,
informações técnicas de uso, assistências, revisões, garantias,
entre outros, sendo muito benéfico para ambos.
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MANUAL DE OPERAÇÃO
O presente Manual de Operação tem por objetivo fornecer as
instruções e informações para obter todos os benefícios que o
ETD tem a oferecer. É fundamental sua leitura para obter a
máxima eficiência e funcionamento do equipamento.
Esta ferramenta deve ser consultada sempre que surgirem
dúvidas ou necessidades especiais, pois apresenta todos os
subsidios necessários para configuração e operação do ETD de
maneira correta.
Agromac Indústria e Comércio de Equipamentos Agrícolas Ltda.

ETD
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TERMO DE GARANTIA
A garantia do ETD é assegurada ao usuário por um período de um (1) ano
a partir da data de aquisição, após a emissão da nota fiscal, por defeitos de
fabricação que ocasionem o comprometimento operacional do produto.
1. Condições:
A) O produto é garantido contra quaisquer defeitos de fabricação, desde que
comprovado que tenha sido fornecido pela Agromac Ltda;
B) O equipamento será substituído se o defeito for constatado por técnicos
da empresa Agromac Ltda, conforme descrito no item D;
C) A Agromac Ltda assegura a reparação ou substituição de peças e
componentes gratuitamente, desde que satisfeitas às condições de garantia.
Em caso de vencimento do prazo ou cancelamento da garantia, as despesas
com assistência técnica prestadas pela Agromac Ltda e a reposição de peças
e componentes serão cobradas ao preço do dia;
D) Todas as garantias de nossos produtos são entendidas como BALCÃO, ou
seja, não preveem visitas de técnicos da empresa ao cliente, seja para
instalações ou reparos. A responsabilidade da garantia nos termos acima
mencionados é da indústria ou revenda compradora à qual se refere a nota
fiscal. O ETD somente poderá ser desmontado e reparado por pessoas
autorizadas, sob pena de implicar na perda da garantia.
E) A respectiva compradora é responsável nas questões ligadas à organização
e execução de assistência técnica e garantias próprias junto a seus canais de
distribuição e seus clientes.
F) Em situações especiais, a Agromac Ltda poderá disponibilizar seus técnicos
para assessoria, com o objetivo de suprir deficiências específicas eventuais.
As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação para o devido
procedimento ficam ao encargo da empresa vendedora que emitiu a nota
fiscal ao cliente.
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2. Exclusão de garantia:
A) Casos de montagens fora dos padrões de fixação, abuso ou negligência em
desacordo com as instruções prescritas no manual do operador;
B) Peças que sofreram danos;
C) Dano ou avaria de qualquer espécie ou natureza imediata, causada por
objeto não conforme, pretensioso ou incerto;
E) Em especial, se o ETD apresentar danos externos ou evidência clara de mau
uso por parte do consumidor, serão considerados como fatores responsáveis
pelos prejuízos, a garantia tornar-se-á sem efeito;
F) Quaisquer perdas, custos, penalidade e danos (incluindo perda de lucro;
perda de plantio; perdas em função do atraso de quaisquer operações;
qualquer gasto ou perda contraído por mão de obra, regulagens, transmissões
e tabelas prescritas pelos fabricantes, substituição por locação de máquina;
dívidas do comprador para seus clientes ou outras pessoas; e todos os outros
danos e perdas consequentes, dívidas ou danos por qualquer outra razão, se
direto ou indireto e, se ou não resultante, ou contribuído, por defeito ou
negligência da Empresa, seus agentes, empregados e subcontratados) que
possam ser alegados como resultado do uso ou falha na entrega técnica do
ETD e, na hipótese do comprador agir com má fé em qualquer procedimento
de troca ou devolução, procurando ter vantagem indevida ou desleal, a
Agromac se desonera de qualquer compromisso que tenha assumido por
essas condições.
IMPORTANTE: A Agromac reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem aviso prévio.
O presente termo de garantia anula todos os demais que o antecedem.
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DESCRIÇÃO TÉCNICA
O ETD é um dispositivo eletrônico acoplável em
plantadoras, semeadoras e adubadoras para auxiliar o
operador na configuração da melhor relação de engrenagens
para que ocorra a dosagem correta de sementes e
fertilizantes, de acordo com as necessidades de cada
área/talhão, a partir das regulagens feitas previamente a
campo e calibragens antes do plantio. Permite realizar outras
funções adicionais como o registro de hectares plantados,
horas efetivamente trabalhadas e velocidades de plantio
acima do especificado, sendo que estas importantes
informações são registradas e mostradas no display do
dispositivo eletrônico ETD.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Equipamento: ETD
Alimentação: Pilhas AAA (x4) - 1.5V, 1200 + mAh
Consumo:
Em repouso: < 0,1 W
Normal:
0,3 W
Máximo:
0,6 W
Temperatura
de Operação:
- 20 ºC a + 65 ºC
Dimensões:
Peso:
Grau proteção:

132x76x28cm
211
IP66
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1 DIMENSÕES BÁSICAS

Vista Frontal

76mm

132mm

28mm

Vista Lateral

ETD
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2 MONTAGEM DOS IMÃS NO EIXO PRINCIPAL
Os imãs 1 devem ser instalados no eixo primário da
plantadora, depois da catraca de desligamento, pois desta
forma não serão contabilizadas horas e hectares de quando a
máquina estiver em transporte. Deve-se instalar um imã em
cada face do eixo 3 , prendendo-os com duas abraçadeira de
nylon 2 para que fiquem devidamente fixados e posicionados
14 .

1

2

3

4
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3 MONTAGEM DO SENSOR DE VELOCIDADE
Monte o sensor 1 no suporte 2 ﬁxando pelas porcas33 de
acordo com a imagem 4 .

1
3

3
2

4
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4 INSTALAÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE
Fixe o suporte do sensor 1 no chassi da máquina 2 através do
parafuso M8x30 3 cer�ﬁcando-se de que a distância entre o
sensor e os imãs seja menor do que 3 mm 4 . É de extrema
importância o alinhamento do sensor de velocidade e os imãs do
eixo primário 5 .

1
3
2
4
<3mm

5
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5 IDENTIFICAÇÃO
A

B

C
A - Display
B - Tecla Função
C - Diminuir item
D - Entrar
E - Aumentar item

E

O ETD possui quatro teclas
Tecla de Função F
A tecla de Função F é usada para
alternar entre as quatro funções
principais do ETD, sendo elas:
F1 : Taxa Semente
F2 : Taxa Adubo
F3 : Horímetro
F4 : Hectarímetro

D

Dentro dos menus, a tecla de Função
F assume a função de “voltar”, o que
facilita a navegação.

Teclas
As teclas e são utilizadas para
aumentar ou diminuir itens numéricos da interface. O ícone com setas
acima e abaixo na interface indica o
item a ser controlado pelas teclas.

Tecla
A tecla é utilizada como função
“entrar”. Esta tecla permite entrar nas
opções que são apresentadas no
canto inferior direito da interface.
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6 TELAS DE FUNÇÃO
O ETD possui quatro funções principais.
6.1 Função
6.1.1 F1 Taxa Semente
A tela F1 1 indica a taxa de sementes 2 por metro obtida
com determinada relação de engrenagens 3 . As taxas de
semente são calculadas de acordo com a informação (sem/m)
cadastrada e o número de furos do disco 4 . As teclas
e
5 permitem ao usuário navegar entre as opções de taxa
disponíveis 6 .

5

2

f1 Taxa Semente

1

14 x 23 x20 x24
A B C D

6
sem/m

Disco

3
4
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O menu Disco 4 entra na tela de Número de Furos do
Disco 7 , onde deve-se informar a quantidade de furos do
disco de semente através das teclas 8 . Para salvar a configuração selecione ‘Salvar’ 9 .
Número de furos, faixa de valores: 20 ~150 Furos.

Disco de Semente
Número de Furos:

090

8

f

Sair

Salvar

Disco Salvo!

90 Furos

7
9
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6.1.2 F2 Taxa Adubo
A tela F2 1 indica qual a taxa de adubo 2 em kg por hectare obtida com determinada relação de engrenagens. As taxas
de Adubo são calculadas de acordo com a calibração do
adubo, a configuração de engrenagens 3 e o espaçamento
entre linhas. As teclas e 4 permitem ao usuário navegar
entre as opções de taxa em Kg/ha.
Taxa Adubo: ETD

1
2

f2

Taxa Adubo

205

16 x 27

199

174
kg/ha

A

B

Config
4

3
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6.1.2.1 Taxa Adubo
O menu de taxa de adubo possui dois itens: Cálculo Total 5
e Calibrar Adubo 6 .

Config. Adubo

Cálculo Total
Calibrar Adubo
f

Sair

5
6

Selec.

6.1.2.2 Cálculo Total
Em cálculo total 5 , o usuário pode calcular a quantidade de
adubo total em toneladas 8 necessária para o plantio de
determinada área, em hectares. A última taxa de adubo selecionada na tela de função F2 9 , selecionada através da tecla
..............é
10 utilizada como referência para o cálculo.
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Quant. Adubo Total
199 kg/ha 007 ha

10

Total:
f

Sair

001.3 ton

7
9
8

6.1.2.3 Calibrar Adubo
A calibração do adubo 11 possui 3 etapas. Primeiramente,
deve-se informar a relação de engrenagens 12 utilizada na máquina no momento da calibração.

Calibragem Adubo

11

Informar a relação:
12

Mot
f

Sair

14

15

Mov

Prox

12

ETD
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Na tela seguinte, o operador deve andar com a máquina
coletando o adubo por uma distância maior do que 50
metros 1 . É importante que o sensor já esteja calibrado para
que a distância percorrida seja medida corretamente. A distância percorrida é exibida instantaneamente 2 .

!! Calibrando !!

Ande mais de 50 m
coletando o adubo
Dist: 073 metros
Pronto
f Canc

1
2
3

Após percorrer a distância necessária, deve-se clicar em
Pronto 3 .
OBS: A distância mínima a ser percorrida é de 50 metros, caso
esta distância seja insuficiente, a tela para inserir o peso da
coleta não será habilitada e será exibido o aviso seguinte:
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ERRO:
Num. de Pulsos Insuficientes

Na tela seguinte 1 , informa-se o peso total do adubo coletado 2 em uma linha ou a média da coleta, sempre em gramas.

Calibragem Adubo

1

Adubo Coletado:

768 gramas

f

Sair

OK

2
3

Adubo coletado, faixa de valores: 10 ~ 9000 gramas.

Clicar em ‘OK’ 3 a mensagem de ‘calibração concluída’ é apresentada.

Manual de Operação - 22

ETD

Calibragem
Concluída!

6.1.3 F3 Horímetro

1

f3

Horímetro

0000.0 h
3
4

2

Parcial 01 000.0 h
Zerar

5

A tela F3 1 indica o número total de horas 2 de trabalho
com o ETD em três parciais 3 , que podem ser relacionadas
com as teclas
4 .
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Para zerar determinada parcial, a tecla Zerar 5 deve ser mantida pressionada por mais de 2 segundos.
As horas contadas dizem respeito apenas ao tempo em que a
máquina esteve em trabalho efetivo, ou seja, com a catraca
ligada. Desta forma, horas de manuseio do ETD ou em deslocamentos com a máquina na posição de transporte, não serão
contabilizadas.
6.1.4 F4 — Hectarímetro

1

f4

Hectarímetro

0000.0 ha
3
4

2

Parcial 02 000.0 ha
Zerar

5

A tela F4 1 indica o número total de hectares trabalhados
2
........com
o ETD, também em 3 parciais 3 , que podem ser sele4.
cionadas através das teclas

ETD
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7 Menu de Configurações
O menu de configurações 1 pode ser acessado através da
tecla de Função F, quando pressionada por mais de 2 segundos.
O menu de configurações possui 7 itens. As teclas
2 são
utilizadas para navegar entre os itens do menu.

Configurações
2

4

1 Calib. Sensor
2 Máquina
3 Engrenagens
Selec.
f Sair

1

3

A tecla Selec.
3 é utilizada para selecionar o item em
destaque. Basta um clique na tecla “F” 4 para sair do menu
configurações.
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Calibrar Sensor
Iniciar a
Calibração?
f Não

Sim

Para selecionar o início da calibração clique ‘Sim’

1
1.

7.1 Calibração do Sensor

!! Calibrando !!

2

Andar 100 metros

3

Pulsos:
f Canc

253
Pronto

4
5

Ao iniciar a calibração do sensor 2 , a máquina deve ser
deslocada por exatos 100 metros 3 e parar.

ETD
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O número de pulsos 4 contados pelo sensor é mostrado na
tela. Para concluir a calibração, o operador deve pressionar a
tecla 5 “Pronto”.
A calibração do sensor é importante para o ETD determinar
o número de hectares trabalhados, a velocidade de trabalho
da máquina e também a distância percorrida na calibração do
adubo.
Se, durante o deslocamento, não for exibido o número de
pulsos correspondentes ao final dos 100m , pode ter ocorrido
o deslocamento do sensor ou dos imãs, impossibilitando a
leitura dos pulsos durante o deslocamento. Neste caso, é
necessário realizar o ajuste destes componentes de acordo
com o esquema de montagem. Item 4 "INSTALAÇÃO DO
SENSOR DE VELOCIDADE", pág. 14.
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7.2 Máquina

Configurações
1 Calib. Sensor
2 Máquina
3 Engrenagens
Selec.
f Sair

1
2

Na configuração da máquina 1 , clique em ‘Selec’ 2 para
informar o número de linhas através dos botões
3 .

Número de Linhas
Insira o Número:

10 linhas

3

f

Sair

Prox

4

Número de linhas, faixa de valores: 01~ 80.

Após selecionar o número de linhas contidas na máquina,
4 para selecionar o espaçamento
pressionar a tecla ‘Prox’
5.
entre linhas através dos botões
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Espaçamento Linhas
Insira o espaçamento:

45 cm

5

f

Sair

Salvar

6

Espaçamento, faixa de valores: 01~ 99 cm.

Ao clicar em “Salvar” 6 , o sistema grava as configurações
e apresenta a seguinte mensagem.

Linhas Salvas!
10:45cm

Estas informações são muito importantes para a apresentação dos hectares trabalhados e também para a calibração das
taxas de adubo.
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7.3 Engrenagens
O item 3 dá ao usuário acesso ao menu de engrenagens.
Através deste, o usuário pode fazer o cadastramento do conjunto de engrenagens da máquina.

Configurações
1 Calib. Sensor
2 Máquina
3 Engrenagens
Selec.
f Sair

1

Ao clicar em ‘Selec’ 1 apresentam-se as opções de cadastramento das engrenagens de semente 2 e adubo 3 .

Engrenagens
Relação Semente
Relação Adubo
f

Sair

Selec

2
3

ETD
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Na opção ‘Relação Semente’ 1 , o usuário pode configurar as
engrenagens principais (Motora A 2 e Movida B 3 ) e secundárias (Motora C e Movida D 4 ).

Relação Semente
3
4

Engs. Motoras A
Engs. Movidas B
Engs. C e D
Selec.
f Sair

1
2

As teclas e 5 configuram o número de dentes da engrenagem em destaque 6 . Para remover determinada engrenagem, basta diminuir o seu número de dentes para menos de
10, assim deve aparecer um X 7 em seu lugar.
A tecla Prox
8 coloca outra engrenagem em destaque,
e a tecla de Função F 9 salva as configurações e sai da tela.
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Semente > Motora A
5
6
7
9

f Salvar

Prox

8

Na próxima tela, deve ser inserido o número de dentes das
engrenagens ‘C’ e ‘D’ 11 , há a possibilidade de configurar
duas engrenagens cada conjunto (’C’ 12 e ‘D’ 13 ) através dos
botões 10 .

Semente >C e D
Motoras C

12

21 27 Motoras D

13

10

14

11

f Salvar

Prox

Quando clicar em salvar 14 , após a configuração das engrenagens de cada conjunto C’ e ‘D’, a seguinte mensagem é
apresentada:
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Relação Salva!

Para configurar as engrenagens de adubo 2 , adotar os
mesmos procedimentos das engrenagens de semente 1 ao
clicar em ‘Selec’ 3 .

Engrenagens

f

Relação Semente
Relação Adubo

1

Sair

3

Selec

2
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Relação Adubo
Engren. Motoras
Engren. Movidas
f

Sair

Selec.

7.4 Taxa Semente

Configurações
4 Taxa Semente
5 Taxa Adubo
6 Velocidade
Selec.
f Sair

1

2

O menu de taxa de semente selecionado através da tecla
‘Selec.’
2 , possui dois itens: Alterar Disco 4 e Cadastrar
Tabela 5 .
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Config. Semente

f

Alterar Disco
Cadastrar Tabela

4

Sair

5

Selec

A opção Alterar Disco 4 selecionado através da tecla
‘selec’
5 direciona para a tela de Número de Furos do
Disco 6 , onde deve-se informar a quantidade de furos do
disco de semente 7 através das teclas
8 . A tecla
9 confirma a configuração.
‘Salvar’

Disco de Semente
Número de Furos:

090

8

f

Sair

6
7

Salvar

9
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Disco Salvo!

90 Furos
Número de furos, faixa de valores: 20 ~150 Furos.

Config. Semente

f

Alterar Disco
Cadastrar Tabela

1

Sair

2

Selec

Na tela de ‘Cadastrar Tabela’ 1 , clique em ‘Selec’ 2 para
informar a relação de engrenagem usada.
Para configurar a relação de engrenagens ‘A’ e ‘B’ 3 , informe
a relação Motora através das teclas 4 tecle ‘Prox’ 6 , logo
6.
após informe a Movida 5 e tecle novamente ‘Prox’
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Tabela de Semente
Relação AxB:
4

15

Mot
f

Sair

Mov

Prox

3
5
6

Na tela seguinte configure a relação de engrenagens ‘C’ e
8 , logo
‘D’ 7 , informe a relação Motora através das teclas
após informe a Movida 9 e tecle ‘Prox’ 10 .

Tabela de Semente
8

Relação CxD:

7

20 18

9

Mot
f

Sair

Mov

Prox

10

Na próxima tela, deve ser inserido o número de furos do
disco em uso para a dose de referência escolhida.
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Disco de Semente
Número de Furos:

090

11

f

Sair

Salvar

12

Selecione o número de furos do disco através das teclas 11 e
tecle ‘Salvar’ 12. Na tela posterior, insira a dose de referência
escolhida 13 , como está na tabela, através das teclas
14 e
tecle ‘Salvar’ 15 .
Dose de semente, faixa de valores: 02.0 ~ 99.9 sem/m.

Tabela de Semente
Dose de Semente:

15.7 Sem/m

14

f

Sair

Salvar

13
15

Após concluir as quatro etapas, o cadastro da tabela de
semente estará concluído.

ETD
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Tabela
Cadastrada!

As taxas de semente serão apresentadas de acordo com o
item “6.1.1 F1 Taxa Semente”, pág. 16.
7.5 Taxa Adubo

Configurações
4 Taxa Semente
5 Taxa Adubo
6 Velocidade
Selec.
f Sair

1

As taxas de adubo 1 podem ser configuradas de acordo
com o item “6.1.2 F2 Taxa Adubo”, pág. 18.
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7.6. Tempo acima da velocidade máxima

Configurações
4 Taxa Semente
5 Taxa Adubo
6 Velocidade
Selec.
f Sair

1
2

Ao clicar em ‘Selec.’ 2 na configuração ‘Velocidade’ 1 será
apresentado por quantas horas 4 a máquina esteve trabalhando acima da velocidade limite 3 .

Vel. Máxima
Tempo acima 08 km/h:

3

010,5 h

4

f

Sair

ETD
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7.7 Informações

Na tela de informações, pode-se verificar algumas informações do ETD, inclusive o Número de Série (NS).

Informações
FertiSystem Tech
ETD 00-02
NS.: 182500060
f Sair

Agromac Ind. e Com. Equip. Agrícolas Ltda.
Rua Mascarenhas, 722 - Bairro Boqueirão
Cep: 99025-040 - Passo Fundo/RS
+ 55 (54) 3314 1240

comercial@agromac.com.br

tech

