




 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 na distribuição dos fertilizantes sólidos, 
garantindo ganhos comprovados de produtividade na lavoura e rentabilidade ao produtor. 
Atualmente atende aproximadamente 95% dos fabricantes de máquinas 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,  
Prêmio Gerdau melhores da T erra 2008 e o Troféu T rês Porteiras da Federasul - RS 2015 e 2016.

 Os processos que abrangem os fluxos gerenciais e de informações, são integrados através 
das fases de projeto e ensaios, planejamento do produto, desenvolvimento de fornecedores, 
recebimento de matérias-primas e componentes, produção, armazenagem e expedição, os quais 
buscam atender as necessidades dos clientes dentro da norma ISO 9001, na qual a empresa é 
certificada. A certificação determina a visão sistêmica integrada, onde são realizados estudos 
individuais de cada elemento que compõe o  FertiSystem Auto-Lub AP NG e suas características 
construtivas e funcionais, de forma permanente. Para assegurar a efetividade da qualidade, os 
fornecedores e seus processos também são devidamente avaliados para o atendimento dos 
requisitos prescritos.

 O presente manual de operação tem o objetivo de fornecer instruções e regulagens para 
obter todos os benefícios que o FertiSystem Auto-Lub AP NG tem a oferecer. Além disso, este 
manual fornece instruções para a correta manutenção preventiva e conservação, além das 
medidas de segurança do seu FertiSystem Auto-Lub AP NG  e como proceder ao necessitar de 
assistência técnica. É fundamental a leitura do presente manual para obter o máximo rendimento 
do FertiSystem Auto-Lub AP NG.

Agromac Ind. Com. Equipamentos Agrícolas Ltda.





O princípio de funcionamento do Sistema FertiSystem proporciona a regularidade na 
distribuição do fertilizante sólido ao longo da linha de plantio. O fertilizante é transportado pelo  
Sem-Fim  auto-limpante até a zona de amortecimento, fazendo com que o mesmo transborde em  
quantidades volumétricas uniformes e homogêneas através do regulador de nível para o bocal de 
descarga e deste até o solo. A zona de amortecimento exerce a função de eliminar as variações de 
pulso causadas pelo ciclo do Sem-Fim.

A distribuição precisa e uniforme favorece a absorção dos nutrientes pelas plantas em  
quantidades corretas, sem desperdícios, proporcionando um efetivo desempenho no campo e o  
desenvolvimento vegetativo e produtivo das mesmas. O dosador FertiSystem distribui  
fertilizantes e corretivos com diferentes propriedades físicas e das mais variadas granulometrias 
(adubos granulados, farelados ou em pó), permitindo a escolha da melhor formulação para o 
usuário.









 O Sem-Fim deve estar bem apoiado no fundo 
interno do Revestimento, utilizando o Tubo Fixador (A) 
conforme Fig. 01, empurrando o Anel Trava (B). Se o Sem-
Fim não for fixado de modo correto, poderá alterar e interferir 
na dosagem do fertilizante, podendo danificar o Regulador 
de Nível, o Revestimento e o Eixo NG. Se estiver sujo de 
fertilizante, deve-se limpar o Revestimento de  modo que 
não fique adubo entre a bucha do  Sem-Fim, anel O’Ring, 
Arruela Quadrada Inox e o fundo  do  Revestimento  (Fig.  
02).



 Para a escolha de Sem-Fins, de acordo com a dosagem pretendida, tome como base as informações da 
tabela do  fabricante da máquina, ou utilize o Aplicativo Dose Certa FertiSystem. Há ainda a possibilidade de utilização 
do ETD (Tabela Eletrônica de Dosagem), consulte sobre isso em nosso site. Lembrando que,  a amplitude de dosagem 
de cada  Sem-Fim pode variar devido às propriedades químicas e físicas de cada fertilizante.

 Ao necessitar isolar algumas linhas de plantio e para que não ocorra a distribuição do fertilizante, utilize o 
Tubo Bloqueador (A) Fig. 03.  Para realizar esta operação, retire o Cj. Bocal NG, o Sem-Fim impulsionador e o Anel 
Trava de fixação. Introduza o Tubo Bloqueador (A) Fig. 04 e recoloque novamente o Cj. Bocal NG.

B - Introduza o Cj. T ampa Bocal NG até o final do canal e 
faça  o  giro  do  mesmo  conforme  Fig.  06,  observando  a 
mesma  posição  nos  dois  lados  dos  pinos  do  Bocal  NG.  
Após gire  até  o  batente  ‘’ C’’  da  face  superior  do Bocal  
NG Fig. 06.  Área ‘’X’’:  Permite o transbordo do adubo,  no 
caso de entupimento dos condutores, sem a necessidade 
de suspender o Cj. T ampa Bocal NG (A) Fig. 07.

A - Incline o Cj. T ampa Bocal NG (A) conforme Fig. 
05 de forma que o mesmo fique  alinhado com a 
face plana do canal oblongo (’’X’’),  direcionando 
ao encaixe (’’Y’’)  do pino  do  Bocal  NG;



 Para realizar a montagem do Cj. Bocal NG (A) Fig. 08, aproxime-o ao Corpo Principal NG (B), observando que 
a Vedação (C) fique sobreposta ao ponto ‘’X’’ do Corpo Principal NG (B).

 Para facilitar o encaixe, incline levemente o Cj. Bocal NG (A) Fig. 09 e direcione aos encaixes (D), em ambos 
os  lados, alinhando-os e fixando-os até o final. Após fixe com Fecho Inox (E), Fig. 10, girando até o travamento final 
em ambos os lados. Observe a posição final da Vedação (C).



 O Sistema RF é opcional e poderá ser usado em condições especiais e sob orientação técnica especializada. 
O Kit Redutor de Fluxo não necessita de adaptações ou modificações no Conjunto Dosador FertiSystem, basta realizar
a montagem da Câmara Redutora, do  Sem-Fim RF e do Anel Trava. 

 O Sistema Redutor de Fluxo (RF), tem como objetivo a redução do volume de fertilizante a ser aplicado e, em 
consequência, a redução no custo com a adubação da lavoura. Possibilita maiores alternativas na amplitude de 
dosagens  atendendo as demandas de aplicação recomendadas pelas análises de solo, vindo a acrescentar e 
compatibilizar-se com a sólida tecnologia do sistema dosador FertiSystem.

 A montagem do Sistema Redutor de Fluxo (RF) é simples, basta seguir o descritivo abaixo:

A - Proceda a retirada do Sem-Fim normal (A) Fig. 11 
juntamente com o Anel Trava (B) usando o cordão do Tubo 
Fixador (C).

B - Introduza a Câmara Redutora (A) Fig. 12 no 
interior do Revestimento (B), até o final, encaixando 
no guia retangular.

C - Monte normalmente o Sem-Fim RF (A) Fig. 13, fixando 
com o Anel Trava (B), utilizando o Tubo Fixador (C).

 O Sistema Redutor de Fluxo foi desenvolvido para trabalhar em conjunto: 
Câmara Redutora e o Sem-Fim RF. Não utilizar o Sem-Fim RF sem a Câmara Redutora. 
Sugere-se a utilização do Sem-Fim 2" em virtude da sua maior capacidade e 
amplitude de dosagens em relação ao Sem-Fim 1", por consequência diminuirá a 
rotação de trabalho e o desgaste dos componentes do equipamento.



 Em casos de umidade no fertilizante, ocasionado por 
chuva ou outros fatores, em que o adubo fica com umidade, 
recomenda-se a retirada do Conjunto Bocal (A) Fig. 14 e a 
movimentação da plantadora/semeadora a distância 
suficiente para que o fertilizante molhado saia totalmente do 
dosador, desobstruindo e limpando o Sem-Fim. Após este 
procedimento, recolocar novamente o Conjunto Bocal NG.

 Ao realizar manutenções ou trocas dos Sem-Fins, sem a necessidade de remover o fertilizante da caixa, 
utilize o Tubo Manutenção (A) Fig. 15, retirando o Cj. Bocal NG e introduzindo o tubo em movimentos giratórios, 
promovendo o deslocamento do fertilizante até o fundo do dosador. O Tubo Manutenção apresenta um ângulo de 
corte na extremidade para facilitar esta operação.



 Para obter os melhores resultados de precisão na dosagem do fertilizante, a medição/calibração deve ser 
realizada da seguinte forma:

1. Verificar a calibragem dos pneus e a tensão das correntes. Semeadoras com eixo segmentados podem apresentar 
variações de dosagem entre as seções da máquina;

2. Para calibração da máquina e coletas de amostras do fertilizante, todos os Sem-Fins devem estar na mesma 
posição dentro do FertiSystem Auto-Lub AP NG;

3.  A primeira medição nunca deverá ser considerada como definitiva;

4. Observar a recomendação de dosagem e Sem-Fim correspondente, conforme informado na tabela do fabricante ou 
através do Aplicativo Dose Certa FertiSystem (caso opte por mais facilidade, dispomos do ETD uma tabela eletrônica 
de Dosagem -  saiba mais em nosso site);
 
5. Na tabela, com referencial de dosagem fixada na máquina, no Aplicativo Dose Certa ou ainda no ETD, ajuste o 
câmbio para a dosagem desejada;

6. Realizar a pré-calibraagem da plantadora/semeadora na lavoura em condições normais de plantio, conforme 
instruções abaixo;

Área de estabilização - puxe a máquina por cerca de 50 metros, para preencher o volume de fertilizante no 
interior do dosador, mantendo a máquina abaixada no solo;

Posição inicial de coleta - ainda com a máquina abaixada no solo, meça 100 metros em linha reta e coloque 
coletores nos bocais de saída nas linhas que serão usadas para aferição;

Área de coleta - na mesma velocidade de plantio, percorra a distância até o ponto delimitado, pare a máquina, 
deixe abaixada no solo;

Posição final de coleta - com a máquina abaixada no solo, retire os coletores com as amostras e proceda com as 
pesagens;



7.  A calibragem definitiva deve ser realizada, seguindo as instruções do item 6, após o término da primeira carga de 
fertilizantes, pois somente após este procedimento é que ocorre uma estabilidade dos componentes internos e do 
fertilizante;

8.  As demais calibrações deverão ser feitas em condições normais de plantio;

9.  No período em que a semeadora tiver que ficar parada, devido a chuvas, revisões, manutenções, etc... não pode ser 
considerado como condição normal de trabalho, devido a umidade acumulada do adubo dentro do reservatório e na 
proximidade dos dosadores. O fertilizante com teor de umidade elevada resulta em medições irregulares entre as 
linhas de semeadura, ficando normalmente bem abaixo da quantidade desejada. Assim sendo, após uma chuva, 
continua-se plantando com a mesma regulagem e somente após um novo abastecimento deve-se fazer a aferição;

10. Use sempre os mesmos parâmetros e condições de medição para obter um resultado comparativo;

11.  As medidas não devem ser realizadas no início da jornada diária. Proceda a medição somente após ter consumido 
uma carga de fertilizante (a totalidade de fertilizante presente na caixa da semeadora). Dessa forma também verifique 
a entrada (área de captação) dos dosadores se não possuem obstruções como: pedras, ocos (túneis ou galerias 
formados no fertilizante), formação de crostas de adubo nas paredes do reservatório e dos condutores/mangotes;

12. Verifique se eventualmente os sem-fins não sofreram avarias devido a uma possível compressão ocasionada por 
elementos não conformes como pedras, chaves, barras de ferro, adubo empastado e outros, que, ocasionalmente, 
poderão estar presentes na caixa, ou ainda se constatar corrosão excessiva.

 A tabela a seguir apresenta, na coluna da esquerda a quantidade de fertilizante desejada por hectare, na 
linha superior o espaçamento entre linhas, e logo abaixo, a quantidade de quilos necessária em 100 metros (com a 
máquina em deslocamento) para atingir a dose de fertilizante/hectare na coluna da esquerda. Como exemplo, para 
uma dose de 275 kg/ha e o espaçamento entre linhas de 45 cm, eu preciso de 1,238kg de fertilizante em 100 metros 
de deslocamento.





 Com o objetivo de evitar possíveis trocas do Sem-Fim (esquerdo ou direito, ocorrendo o não deslocamento do 
adubo e possíveis danos), observe as recomendações abaixo:

 Pegue o Sem-Fim com a mão esquerda, Fig. 17. 
Observe se a extremidade oposta a bucha do Sem-Fim é a 
mesma do dedo indicador, então este Sem-Fim é 
‘esquerdo’. Se acontecer da extremidade do Sem-Fim estar 
no lado contrário ao dedo indicador Fig. 18, este Sem-Fim é 
‘direito’.

 Na vista superior, observe que o sentido diagonal 
do Sem-Fim, em direção ao bocal de saída, aponta para o 
lado esquerdo, então o Sem-Fim é esquerdo, conforme 
Fig. 19.

 Com a mão esquerda, faça o formato de um ‘‘C ’’. 
Se o final do espiral acompanhar o formato do dedo 
indicador, então o Sem-Fim é esquerdo, Fig. 20.
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 Após o uso, a identificação dependerá dos 
modos 02,  03  e 04,  Fig.21.

 Os Sem-Fins direitos estão apresentados na 
cor cinza. Pegue o Sem-Fim com a mão direita, Fig. 22. 
Observe que a extremidade oposta a bucha do Sem-Fim 
seja o mesmo do dedo indicador, então este Sem-Fim é 
‘direito’. Se acontecer da extremidade do Sem-Fim estar 
no lado contrário ao dedo indicador Fig. 23, este Sem-
Fim é ‘esquerdo’.

 Na vista superior, observe que o sentido 
diagonal do Sem-Fim, em direção ao bocal de saída, 
aponta para o lado direito, então e Sem-Fim e direito, 
Fig. 24.

 Com a mão direita, faça o formato de um ‘‘C’’. 
Se o final da mola acompanhar o formato  do dedo 
indicador, então a mola é direita, Fig. 25.



 Para realizar a manutenções ou troca do Sem-Fim, ou para efetuar limpezas ou algum reparo na parte interna 
do mesmo, proceda da seguinte forma:

A - Desconecte o Cj. Bocal NG (A) Fig. 26, através do 
Fecho Inox (B);

B - Retire o Sem-Fim (A), Fig. 27, puxando-o através do 
cordão do Tubo Fixador (B), retirando também o Anel 
Trava (C);

C - Após a limpeza ou substituição, recoloque o Sem-Fim (A) Fig. 28, juntamente com o Anel Trava (B), através do 
Tubo Fixador (C) observando que o Sem-Fim (A) e o Anel Trava (B) fiquem bem posicionados na base do Eixo NG (D) 
conforme Fig. 29.

Mantenha os Sem-Fins posicionado com o Anel Trava. Este procedimento 
evitará a danificação da Tampa Transversal quando da não utilização do 
dosador com fertilizante ou em transporte da semeadora.
Em caso de desgaste ou falta de aperto (pressão) do Anel Trava (B), Fig. 28, 
substitua-o.



 A Agromac disponibiliza para o mercado os conjuntos de manutenção 05 e 07, contendo 5 e 7 itens dos 
seguintes componentes, respectivamente:

 Ao final da safra, verifique o Revestimento (A), Fig. 30. Se o mesmo apresentar desgaste excessivo, 
substitua-o, afrouxando e retirando os parafusos (B). Verifique se o desgaste ocorreu também no Feltro (C), Arruela 
Quadrada Inox (D) e na Arruela Limpeza (E). Desgaste excessivo é verificado quando ocorrer a saída de adubo em 
grande quantidade pelo orifício de descarga autolimpante, Fig. 31, localizado na face inferior do Corpo Principal NG.



 Para realizar limpezas, manutenções ou substituições de rolamentos e componentes do conjunto, proceda da  
seguinte forma:
1 - Retire o conjunto dosador da semeadora através da remoção do eixo acionador e buchas de união. Afrouxe e retire 
os parafusos de fixação (X) Fig. 34 do dosador no reservatório de fertilizantes da semeadora;
2 - Retire os quatro parafusos e porcas (A) de fixação do Mancal Auto-Lub (B);
3 - Afrouxe e retire os parafusos (C) de fixação do Revestimento (D), retirando-o do conjunto;
4 - Retire o Eixo NG (E) e remova a Bucha (J) mancalizadora dos rolamentos e o
Retentor (F) fazendo as limpezas ou substituições necessárias;
5 - Retire o Anel Protetor do Rolamento (G).



 Com o objetivo de atenuar possíveis variações e evitar o desalinhamento do(s) eixo(s) de transmissão das 
semeadoras/plantadoras, através da montagem do dosador FertiSystem (no fundo dos reservatórios de 
fertilizantes/chassi), os quais, após serem montados de forma incorreta (forçada), poderão danificar e/ou causar 
desgaste excessivo do pinhão acionador, corpo principal e ainda comprometer a funcionalidade do sistema. Dessa 
forma, recomendamos o ajuste do mancal (A), através do giro sob o corpo principal (B), afrouxando os 4 parafusos (C) 
por meio dos furos oblongos (D) os quais permitirão a montagem do eixo de transmissão (E), evitando a montagem 
forçada dos mesmos e o torque excessivo do sistema de transmissão. Se o desalinhamento do eixo for acentuado, 
deve ser utilizado luvas (F) para compensar e absorver o acoplamento e alinhar os dosadores em pares, conforme 
Figs.35 e 36 abaixo. As referidas luvas (F), deverão ser fixadas com pinos de forma inversa, em sistema de cruzeta, 
articulando em três planos, conf. detalhe ‘‘X’’. Após a montagem de todos os conjuntos FertiSystem nas 
semeadoras/plantadoras, o(s) eixos(s) de transmissão (E) deverão girar livremente e de forma manual.



 Consideramos obrigatória a limpeza de peças e componentes que mantenham contato direto e indireto com 
os fertilizantes, uma vez que os mesmos são altamente corrosivos e abrasivos, podendo promover oxidação e 
reações químicas destrutíveis, através dos efeitos da acidez, salinização e outros, dos fertilizantes químicos.  
 Após a conclusão do plantio, retire o Cj. Bocal NG, o Sem-Fins e faça uma lavagem completa dos conjuntos, 
mantendo-os livres de fertilizantes até a nova utilização, fazendo as montagens corretamente.
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