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GAMA SP
Semeadores pneumáticos de precisão
A GASPARDO concebe e produz, desde 1834, equipamentos agrícolas para satisfazer as necessidades dos 
agricultores de todo o mundo, fornecendo-lhes instrumentos cada vez mais precisos e inovadores para o de-
sempenho da sua atividade.
Os semeadores de precisão SP estão entre os produtos mais divulgados e apreciados da marca GASPARDO. 
Um gama composta por modelos para sementeira realizada de forma convencional, capaz de responder às 
exigências específicas dos agricultores de todo o mundo. 

Com a GASPARDO, a inovação vai mais longe.
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Máxima precisão na distância de sementeira
Um leito de sementeira uniforme e finamente trabalhado permite à unidade SP criar um ambiente germinativo 
ideal para as culturas, otimizando os recursos nutricionais e hídricos disponíveis no solo e reduzindo o tempo 
necessário para o crescimento.

Unidade de sementeira SP

Nenhuma manutenção
Casquilhos autolubrificantes nos pernos  
do paralelogramo.

Adequação ao perfil do 
terreno
O braço de ligação em paralelo-
gramo assegura a excursão verti-
cal da unidade, para acompanhar 
melhor o perfil do terreno.

Nenhuma manutenção
O veio de transmissão por cardãs 
homocinético de desengate rápi-
do assegura uma rotação unifor-
me do disco de sementeira sem 
qualquer necessidade de manu-
tenção.

Trabalha na perfeição!
O defletor destorroador desloca to-
dos os torrões de maior dimensão, 
para permitir que o sulcador e as 
rodas de profundidade trabalhem 
em condições ideais.

Um sulco perfeito!
O dispositivo de relha permite a abertura de sul-
cos precisos; a substituição dos pentes desgas-
tados é fácil e rápida, para estar sempre nas me-
lhores condições de funcionamento.

Pressão sobre o solo
A mola de carga regulável pode 
aumentar a pressão sobre o solo 
do elemento até 55 kg.
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A unidade SP carateriza-se pela leveza, simplicidade de fabrico e pela incrível precisão de sementeira, resultante 
da reduzida altura de queda da semente do distribuidor (apenas 140 mm).
Todas as soluções técnicas são práticas e intuitivas para facilitar o trabalho do operador, a manutenção e para 
uma maior qualidade do resultado final.A unidade SP inclui uma gama de semeadores especificamente adequa-
dos para agricultores que visam o maior rendimento possível do solo trabalhado com precisão.

Fecho eficaz dos sulcos de sementeira
A grade de cobertura de sementes cobre com 
precisão as sementes assim que são deposita-
das no solo, para assegurar a melhor germinação 
possível.

Autonomia no campo
Tremonha de 34 litros, de fácil acesso e altura de carga 
reduzida.

Controlo adequado da profundidade
Regulação contínua de 1 a 10 cm graças à cómoda ma-
nivela..

Precisão
A regulação do seletor assegura a máxima regularidade 
no investimento e garante a ausência de sementes du-
plas ou falhas.

Versátil
A rápida abertura da tampa do distribuidor permite uma 
substituição fácil do disco de sementeira.

Delicada mas precisa
O sistema pneumático de depressão aplica uma sele-
ção muito precisa de semente, com um tratamento deli-
cado que preserva a poder germinativo.

Germinação rápida e homogénea
A roda de compressão reconsolida o terreno nos sulcos 
de sementeira para uma melhor aderência da semente 
ao terreno, com benefícios para a germinação.
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Sistema pneumático
A depressão gerada pela turbina permite a aderência das sementes ao disco de se-
menteira para uma distribuição ideal ao tubo de descida, independentemente da forma 
e dimensão irregulares. A transmissão para a tomada de força é standard, de 540 rpm.

Dispositivo de seleção
A seleção da semente é assegurada por um sistema de seletor duplo. O pré-seletor, 
intercambiável em função do tipo de cultura, permite uma primeira seleção. Um segundo 
seletor, de regulação manual, permite uma seleção mais rigorosa em função do calibre 
da semente.A seleção é efetuada de ambos os lados do furo e pode ser controlada atra-
vés da janela de inspeção, ao passo que a regulação é imediata e intuitiva.

Precisão e experiência

Precisos ao milímetro
A qualidade da sementeira oferecida pela gama de semeadores de precisão SP provém de um sistema de 
distribuição altamente fiável e simples de regular.

Transmissão por cardã
O exclusivo sistema GASPARDO com engrenagens cónicas e cardã assegura uma trans-
missão fluida e uniforme do movimento à unidade de sementeira individual. A rotação do 
disco não irá sofrer as acelerações ou desacelerações que possam ocorrer nos perfis de 
terreno mais irregulares e ondulados as distâncias das sementes na fileira serão sempre 
precisas.
Esta solução garante uma manutenção extremamente reduzida em comparação com as 
máquinas de corrente, prevendo apenas a lubrificação periódica da engrenagem cónica.

Altura de queda da semente reduzida
O ponto de lançamento da semente pelo distribuidor está a apenas 140 mm de altura do 
fundo do sulco. Isto reduz ao mínimo o tempo de queda e qualquer possível ricochete, 
favorecendo, consequentemente, o posicionamento correto das sementes à distância 
desejada.

6



Regulações da distribuição

Regulação da distância de sementeira
O sistema de regulação da distância de sementeira é composto por uma caixa de 
velocidades mecânica de pinhão protegida por um cárter e por uma caixa integrada no 
bloco das rodas de transmissão.

Mais de 200 distâncias de sementeira!
No total, estão disponíveis 42 relações de transmissão que, face à variedade de discos de se-
menteira oferecida, disponibilizam mais de 200 distâncias de sementeira possíveis entre 2,9 e i 
43,8 cm. Configurações personalizadas permitem distâncias maiores, até 1,5 m.

Escolher o disco de sementeira certo
A vasta gama de discos GASPARDO para corpos distribuidores oferece uma série de 
soluções concebidas para diversos tipos de semente, com peso e dimensão diferentes.
Cada gama de discos apresenta um número diferente de furos com diâmetro específico, 
para assegurar uma seleção ideal.

ST STELLA 6R
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Máxima versatilidade
A unidade SP apresenta 3 variantes para garantir uma adaptação às necessidades de todos os solos e 
culturas.
A configuração do elemento pode ser escolhida no momento da compra da máquina ou alterada posteriormente 
com kits de transformação específicos.

Versão de beterraba
A versão especial de beterraba é dedicada às culturas de sementes pe-
quenas ou revestidas, que requerem uma sementeira muito superficial 
(beterraba sacarina, colza, etc.). A configuração com braço balancei-
ro com rodas garante uma profundidade de deposição absolutamente 
constante. A roda de compressão de sementes facilita o contacto entre 
a semente e o solo, para uma germinação rápida e uniforme. O fecho do 
sulco de sementeira é assegurado pelas rodas traseiras em “V”.

Versão standard de milho
Versão base do semeador SP: o destorroador dianteiro facilita a ação do 
sulcador com soco de enterramento.Com o disco de sementeira certo, 
esta versão é adequada para todas as culturas (milho, sorgo, soja, giras-
sol, algodão, feijão, tomate, etc.) em solos bem trabalhados.

Versão com disco duplo para terrenos com resíduos de 
culturas
O disco duplo dianteiro de 370 mm facilita a abertura dos sulcos de se-
menteira nos terrenos mais difíceis.Esta configuração mantém o destor-
roador dianteiro e o sulcador com soco de enterramento.Os dois discos 
são mantidos limpos pelos raspador de lama.

Versões e características
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Fecho dos sulcos de sementeira

Um excelente acabamento dos sulcos de sementeira para uma germinação uniforme.
A tarefa do grupo de fecho-sulco consiste no acabamento da linha de sementeira após o sulcamento 
efetuado pela relha, graças à cobertura das sementes com solo mais ou menos fino.  
A pressão exercida no solo gera uma reconsolidação que favorece o contacto semente-terreno e proporciona 
o ambiente de germinação ideal para um desenvolvimento rápido e eficaz da cultura. 

Roda Farmflex
A roda de compressão Farmflex de Ø 370 
mm tem a função de reconsolidação do ter-
reno nos sulcos de sementeira.Constitui o 
equipamento universal para solos arenosos 
ou finamente trabalhados: a condição de 
trabalho ideal para o elemento SP.

Roda em “V” de 2”
Esta solução exerce uma pressão maior 
nos bordos dos sulcos:em comparação 
com a roda Farmflex, permite fechar mais 
facilmente os sulcos de sementeira, sobre-
tudo, em solos mais resistentes ou húmi-
dos.

Roda em “V” de 1”
Ação análoga à das rodas de 2”, mas com 
maior capacidade de atuação nos leitos de 
sementeira mais compactos. A superfície 
menor de contacto com o solo, de facto, 
aumenta ainda mais a pressão exercida.
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SP SPRINT 8R

Personalizações possíveis

Acessórios do seletor de sementes

Acessórios para o depressor

Discos de sementeira
Permitem a velocidade de distri-
buição adequada das sementes de 
acordo com a cultura e densidade 
da sementeira.

Tampa para sementes  
minutos
Facilita a aderência das sementes 
mais pequenas ao disco e evita fugas 
(adequado para colza, tomate, alface).

Expulsor de sementes de 
beterraba
Favorece o lançamento de sementes 
revestidas ou tratadas que possam 
aderir ao disco. 

Acionamento hidráulico do 
depressor de 540 e 1000 rpm
Útil quando se opera em combina-
ção de sementeira.

Kit de polia e correia do de-
pressor de 750 ou 1000 rpm
Para permitir a adaptação a todos 
os tratores que não asseguram as  
540 rpm padrão.

Kit API
Protege os insetos úteis dos resíduos 
de tratamento, desviando-os da res-
petiva descarga do depressor.
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SP SPRINT 4R

Acessórios para a transmissão

Acessórios para o chassis

Transmissão dupla
Particularmente útil quando é neces-
sário aumentar a aderência ao solo.

Contraflange
Protegem as rodas de transmissão 
em terrenos pedregosos.

Rodas de transmissão de 
6,50 ou 7,50
Melhoram a aderência ao solo macio 
e oferecem uma transmissão mais 
fluida.

Erradicador
Descompactam o terreno nas rodei-
ras do trator.

Sementeira em camalhões
Sistema que permite semear em ca-
malhões em terreno elevado para 
proporcionar uma rega por escorri-
mento mais eficiente.

Elevador hidráulico integrado
Facilita o transporte de máquinas de 
chassis fixo de maior dimensão.

Uma vasta gama de acessórios
para satisfazer qualquer necessidade
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Distribuição localizada do fertilizante ao lado da fileira de sementeira

Escolher o sistema de fertilização mais adequado
A distribuição do fertilizante ao lado da fileira de sementeira reduz os desperdícios e melhora a eficiência. Com a GASPARDO é pos-
sível personalizar o distribuidor de adubo escolhendo tremonhas com capacidades diferentes, de aço inoxidável, plástico ou chapa, 
combinando o sistema de localização mais adequado, com base no tipo de terreno.

Distribuidor de adubo MINIMAX

SPEEDY SET
Regulação centralizada dos 
distribuidores:rápida, precisa e 
confortável. 

Distribuidor volumétrico 
MINIMAX

Fácil de regular para uma distri-
buição homogénea em diferentes 

dosagens:
50-700 kg/ha. Como é de plástico, 

não requer lubrificação.

Sem bloqueios
A grelha removível filtra even-
tuais corpos estranhos que pos-
sam danificar os distribuidores.

Distribuição uniforme
O agitador assegura o transporte 
contínuo do produto para as aber-
turas de saída.

Fácil esvaziamento
As aberturas permitem esvaziar 

o depósito para a limpeza.

Descida uniforme
O defletor de fluxo evita a 

compactação do fertilizante e 
assegura uma descida uniforme.

Soco de enterramento
Adequado para terrenos bem preparados, particularmente, 
muito finos em que os resíduos de culturas estejam pouco 
presentes à superfície.

Disco duplo
Adequado para terrenos trabalhados mais resistentes ou 
com resíduos de culturas presentes à superfície.
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Microgranulador MINIMAX 

Proteção das culturas contra parasitas do solo
O prático kit de microgranuladores MINIMAX é constituído por uma série de depósitos facilmente reguláveis graças ao controlo 
"SPEEDY SET". Desta forma, os geo-desinfetantes ou adubos são distribuídos eficazmente na fileira.As excelentes vantagens encon-
tradas, quer em termos de agronómicos, quer de impacto ambiental, favoreceram, nos últimos anos, a difusão de produtos de baixa 
dosagem que requerem um fornecimento preciso ao solo.

Descida do produto
O produto sai do depósito do microgranulador através dos tubos de plástico flexíveis e é depositado 
corretamente no sulco de sementeira, para assegurar um rápido efeito protetor da semente ou da adubação 
"starter".

Microgranulador duplo
A combinação de dois grupos de microgranuladores permite a dis-
tribuição simultânea de dois produtos diferentes.
A descida do produto do segundo depósito ocorre ao longo da linha 
de sementeira entre as rodas de cobertura de sulcos.

Várias capacidades
Depósitos standard de 16 litros, 
opcionalmente, de 30 litros para 
a máxima autonomia.

Dosagem precisa
Distribuidor volumétrico MINIMAX 

que permite dosagens variáveis de 
5-40 kg/ha. O material em plástico 

previne oxidações. 

Proteção
O cárter de plástico protege 
do grupo da transmissão do 
movimento aos distribuidores 
MINIMAX.

Regulação rápida
O SPEEDY SET é a regulação 

centralizada dos distribuidores: 
rápida, precisa e confortável. 
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SP SPRINT
O SP SPRINT é o modelo de base da gama: com um chassis fixo robusto e uma estrutura simples mas eficaz.  
O número de fileiras pode variar de 2 a 12, para uma largura entre fileiras de 45 ou 75 cm. As dimensões 
reduzidas da unidade de sementeira permitem, no entanto, diferentes personalizações com distâncias a 
partir de 37,5 cm.

SP SPRINT 6R

Tremonhas de plástico
O SP SPRINT está disponível com tremonhas de 160 ou 280 litros, consoante o comprimento 
do chassis.

Variantes para todas as condições de funcionamento
O elemento de sementeira está disponível em 3 variantes: standard, com disco duplo dianteiro 
ou versão de beterraba. O robusto chassis fixo com medidas de 190 a 580 cm, está disponível 
com rodas de transmissão dianteiras ou traseiras.

Semeadores de chassis fixo
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SP SPRINT 4R

Rodas de transmissão
As rodas de transmissão permitem um contacto ideal com o solo para 
uma transmissão do movimento uniforme e estável.Estão disponíveis 
diferentes medidas para satisfazer todas as necessidades.Podem ser 
instaladas atrás (standard) ou à frente.

Chassis disponíveis

Rodas traseiras
5.00 - 6.50 - 7.50

Rodas dianteiras
5.00 - 6.50

Rodas dianteiras
8.00

Modelo Espaçamento 
entre fileiras

Fileiras Tremonha Comprimento do 
chassis

Peso

cm n.º n.º x l cm kg
SP - 2R 75 2 2 x 90 190 330 - 425
SP - 4R 75 4 2 x 160 250 550 - 725
SP - 5R 75 5 2 x 160 320 615 - 780
SP - 5R beterraba 45 5 2 x 160 275 668 - 875
SP - 6R 45 6 2 x 160 250 662 - 885
SP - 6R beterraba 45 6 2 x 160 250 740 - 875
SP - 6R 75 6 2 x 280 420 692 - 915
SP - 8R 45 8 2 x 280 420 890 - 1140
SP - 8R 75 8 4 x 160 580 930 - 1155
SP - 12R beterraba 45 12 4 x 160 580 1130 - 1320
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SARA
É o semeador pneumático de milho de 6 fileiras, com 
dimensões de estrada extremamente reduzidas.O seu 
chassis telescópico especial de seção dupla permite 
o fecho de apenas 2,50 m para circulação rodoviária. 
A versão com distribuidor de adubo apresenta uma 
tremonha espaçosa de 850 litros em aço inoxidável, 
para assegurar a máxima resistência à corrosão.

SARA 250 6R

Tremonha em aço inoxidável
A tremonha do fertilizante em aço inoxidável, com capacidade de 850 litros, é fácil de encher 
mesmo com big bags de 500-600 kg. A regulação centralizada SPEEDY SET é de fábrica.

Chassis telescópico
O chassis telescópico com extensão dupla permite uma largura de trabalho de 4 m, reduzindo 
até 2,50 m as dimensões de estrada. As amplas rodas de transmissão de 8,00” à frente, ofere-
cem a máxima precisão de transmissão.

Semeadores de chassis telescópico

Modelo Espaçamento 
entre fileiras

Fileiras Tremonha Comprimento do 
chassis

Peso

cm n.º n.º x l cm kg
SARA 250 - 6R 75 6 - 400 973 - 1042
SARA 250 - 6R BBX 75 6 1 x 850 400 1150 - 1196
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ST STELLA 6R

ST STELLA
O ST STELLA é um semeador com 6, 7 ou 8 fileiras, 
para larguras entre fileiras de 45, 60 e 75 cm, com 
chassis telescópico hidráulico de secção simples e 
largura de transporte de apenas 3,00 m. A versão 
com distribuidor de adubo pode estar equipada com 
duas caixas de plástico de 200 litros cada ou apenas 
com uma grande tremonha de chapa de 1200 litros. A 
regulação centralizada SPEEDY SET, para a dosagem 
do fertilizante, é de fábrica.

Modelo Espaçamento 
entre fileiras

Fileiras Tremonha Comprimento do 
chassis

Peso

cm n.º n.º x l cm kg
ST STELLA - 6R 75 6 2 x 200 400 993 - 1230
ST STELLA - 6R BBS 75 6 1 x 1200 400 1270 - 1285
ST STELLA - 7R 60 7 2 x 200 400 1061 - 1295
ST STELLA - 8R 45 8 2 x 200 400 1129 - 1365

Tipos de tremonha
O ST STELLA está disponível com tremonha dupla em plástico de 400 litros e no modelo de 
6 fileiras a versão em chapa com 1200 litros de capacidade, para uma elevada autonomia 
durante a sementeira.

Rodas de transmissão traseiras
As rodas de transmissão estão posicionadas atrás.O fecho do chassis telescópico com exten-
são dupla permite a circulação rodoviária com dimensões de apenas 3,00 m.
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Monitor de sementeira

Todos os parâmetros sob controlo
Especialista na área da sementeira de precisão, a GASPARDO disponibiliza uma série de controladores com 
monitor para a verificação dos parâmetros durante o trabalho e exclusão eletromagnética das fileiras.

MCE 6000 / MCE 12000
Com este monitor, é possível verificar, em tempo real, a distância de se-
menteira em cada fileira.
Naturalmente, também está presente o sistema de alarme que alerta o 
operador em caso de anomalias.O monitor suporta até 6 (MCE 6000) ou 12 
fileiras (MCE 12000). O sistema já está pré-peparado para a exclusão elé-
trica das fileiras:com os dispositivos opcionais, é possível excluir as fileiras 
individuais diretamente a partir do posto de condução do trator. 
• Alarme de controlo da fileira de sementeira
• Controlo da distância de sementeira por fileira
• Sensor de velocidade
• Hectares totais 
• Hectares parciais 
• Pré-preparação para a exclusão elétrica das fileiras.

Contador de hectares HCS
O contador de hectares HCS permite manter a contagem da superfície 
trabalhada.estão disponíveis um valor total e um valor parcial reajustável
• Hectares totais 
• Hectares parciais 

V1200
O monitor permite, graças às células fotoelétricas instaladas nas unidades, 
avaliar eventuais anomalias na sementeira.Se, por exemplo, a semente 
tiver acabado ou se existirem demasiadas sementes duplas numa fileira 
devido a uma regulação incorreta, o operador é alertado por um sinal so-
noro e pode identificar imediatamente no monitor a unidade desregulada. 
O sistema suporta semeadores até 12 fileiras.
Alarme de controlo da fileira de sementeira
• Hectares totais 
• Hectares parciais 
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SP SPRINT 8R

Qualidade de sementeira com a 
GASPARDO

Células fotoelétricas nos corpos distribuidores
As células fotoelétricas presentes na saída do corpo distribuidor permitem 
controlar a sementeira efetiva.Através do alarme de controlo da fileira de 
sementeira, o operador é alertado quando a tremonha está a ficar vazia.

Exclusão eletromagnética das fileiras
A exclusão individual dos elementos é mais fácil graças ao monitor, 
através de desengates eletromagnéticos colocados entre as forquilhas de 
articulação do veio de transmissão
O sistema mecânico é interrompido ao nível do semeador (evitando que 
as sementes se partam):esta solução permite a interrupção e a retoma da 
sementeira com sincronização de comando, portanto, instantaneamente.
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MASCHIO GASPARDO S.p.A.
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Via Marcel lo,  73
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info@maschio.com - maschio.com

MASCHIO GASPARDO IBERICA S.L.
Sede Legal 
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Tel .  +34 938 199 058 - Fax +34 938 199 059
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