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•  Semeadora adubadora de arroz, com estrutura super-reforçada, ofe-
recendo grande resistência, desenvolvida para trabalhos em terrenos 
da cultura de arroz irrigado.

•  Rodado articulado de atuação instantânea, garantindo o contato com 
o solo e o movimento constante nas transmissões.

•  Pneus 14.9”x28”, maior área de contato, reduzindo compactação e 
não danificando as taipas.

•  Caixas de fertilizante e semente de grande capacidade, construídas 
em aço carbono garantindo grande autonomia e durabilidade.

•  Sistema de tampa interna no reservatório de semente que permite o 
abastecimento sem a mistura dos produtos.

•  Divisória móvel que permite alterar a capacidade do reservatório de 
fertilizante e de semente.

•  Visores dianteiros nos compartimentos de fertilizantes, fácil verifica-
ção do nível de produto existente nos reservatórios.

•  Sistema fusível de proteção no acionamento dos dosadores de adubo 
e semente, protegendo a transmissão e os reservatórios

•  Duas opções na distribuição de fertilizantes:

1)  Sistema de roscas sem fim acionadoras e rotores fundidos, reali-
zando a autolimpeza do sistema.

2)  Por dosador de precisão. Isento de graxeiras, com lubrifica-
ção permanente, garante fertilizante na medida da sua lavou-
ra, gerando alta germinação e desenvolvimento uniforme das 
culturas com mais praticidade, precisão, eficiência, e muito  
mais economia.

•  No suporte frontal da linha acrescentadas buchas fabricadas em ma-
terial polimérico acompanhadas de retentor que evitam a entrada de 
impurezas.

•  Ampla plataforma traseira garante ao operador maior facilidade ao 
realizar o abastecimento,além do guarda corpo proporcionar maior 
segurança. Escada central basculável.

•  Distribuição de sementes por rotor acanalado helicoidal, com siste-
ma de regulagem de dosagem fácil e preciso, através de indicador.

•  Discos duplos defasados desencontrados 16”. Aros limitadores com 
dois tamanhos, para diferentes profundidades: Disco 16”: 2,5 - 4 cm.

•  Compactador Angular: Excelente para o plantio direto do arroz, pois 
devolve o solo para dentro do sulco, além de realizar a compactação.

•  Compactador Convexo: Garante a compactação superficial unifor-
me mesmo em ondulações.

•  Possuem regulagem para deslocamento lateral.

•  Limpadores dos compactadores garantem o total contato manten-
do a superfície da roda totalmente limpa.

•  Caixas de sementes finas, com sistema de rotor para dosagem e re-
gulagem fácil com indicador.

•  Marcador de linhas hidráulico, para o modelo BP 2617.

•  Rodado para transporte longitudinal permitindo transporte em estra-
das estreitas, garantindo segurança e agilidade na operação.

•  Hectarímetro Digital.

especificações – semeadora adubadora fiNe

modelo
N° de 
linhas

Largura de  
trabalho (m)

potência 
req. (hp)

Velocidade  
operação  

(km/h)
pneus

capacidade 
sementes (kg)

capacidade 
adubo (kg) peso

aprox. (kg)
Largura

(m)
comp. 

(m)

mín. máx. mín. máx.

bP 2017 20 3,23 90 6 a 8 14,9 x 28” 572 662 847 975 3,885 4,60 4,70

bP 2217 22 3,57 100 6 a 8 14,9 x 28” 628 728 932 1072 4,130 4,94 4,70

bP 2617 26 4,25 120 6 a 8 14,9 x 28” 742 859 1100 1265 4,775 5,62 4,70
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