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LINHA DE SEMEADORAS NEW HOLLAND.

A parceria entre a New Holland e a Semeato veio para render frutos ao produtor. Líder 

no mercado, a Semeato é referência no segmento de semeadoras. Com 35 anos de 

experiência e conhecimento, a Semeato buscou na parceria com a New Holland a força 

da sua rede de concessionários. A partir de agora, o produtor conta com a alta 

produtividade das plantadeiras Semeato e a capilaridade da rede de concessionários 

New Holland em todo o Brasil. New Holland e Semeato, uma parceria que consolida a 

força de duas marcas líderes na agricultura nacional.



PRODuTIvIDADE EM quALquER TIPO DE cuLTuRA.
A linha de semeadoras New Holland foi feita para produzir em todos os campos. Qualquer que seja a 
cultura, qualquer que seja a área de plantio, a New Holland tem a solução sob medida para a sua 
necessidade.

Com modelos de chassis que variam de 5 a 40 linhas, a New Holland coloca à sua disposição uma 
variedade enorme de máquinas para atender à sua especialidade: semeadoras para grãos graúdos, 
para grãos miúdos e para múltipla semeadura. Elas semeiam todo tipo de grão: girassol, aveia, trigo, 
arroz, algodão, sorgo, feijão, milho, soja, etc.

Versáteis, elas oferecem opções de semeadura mecânica e pneumática e diversos sistemas de 
abertura de sulco, como o exclusivo sistema de facão guilhotina. Também existem semeadoras com e 
sem distribuição de adubo. Tudo isso, para atender à grande diversidade de sementes, adubos e solos 
existentes. 

As  semeadoras New Holland utilizam linhas pantográficas de alta performance, obtendo uma maior 
uniformidade no plantio. Resistentes, feitas para enfrentar todo tipo de terreno, elas são máquinas de 
excelente precisão e alto rendimento. 

Semeadoras New Holland. Máquinas para semear produtividade.
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SEMEADORAS MÚLTIPLAS: 
EXcELENTE quALIDADE E ALTA RENTABILIDADE.

As máquinas das linhas de semeadoras SAM, SHM, SSM e Personalle Drill são confiáveis, produtivas e 
resultam em alta rentabilidade ao produtor. Projetadas com o que há de mais moderno em tecnologia de 
semeadura, elas são mais compactas e têm menor espaçamento. 

Versáteis, eficientes, de alta precisão e robustas, elas tanto fazem o plantio direto de grãos graúdos (milho, soja, 
feijão, algodão – sem línter – sorgo e girassol), quanto de grãos finos (trigo, aveia, arroz, cevada e canola), com 
espaçamentos que vão de 11 a 33 linhas de 17cm e de 5 a 15 linhas de 40cm.

As semeadoras das séries SAM, SHM e Personalle Drill têm um excelente custo/benefício e são ideais para 
pequenas e médias propriedades. Essas linhas estão entre os modelos que podem ser adquiridos através do 
programa “Mais Alimentos” e são perfeitas para propriedades que utilizam o sistema lavoura / pecuária.

As semeadoras SSM, devido ao número de linhas e ao alto rendimento, são indicadas para as médias e 
grandes propriedades, que podem realizar o plantio de verão com grande precisão e a semeadura de inverno 
com o mesmo equipamento.



As linhas de semeadoras múltiplas que a New Holland oferece estão entre as mais vendidas do mercado. 
Veja por quê:

• reservatórios de sementes e fertilizante fabricados com aço-carbono (SAM, SSM e Personalle Drill) ou 
polietileno rotomoldado (SAM, SHM SSM e Personalle Drill): garantia de grande durabilidade, resistência 
à corrosão e baixo custo de manutenção;

• linhas pantográficas individuais: maior uniformidade no plantio, ao acompanhar as irregularidades do 
terreno;

• rodado articulado: com os pneus sempre em contato com o solo, evitam a patinagem e mantêm a 
precisão na distribuição;

• chassi com duas seções de linhas, uma dianteira e uma traseira: melhor desempenho em áreas com 
grande volume de palha, evitando o embuchamento.

Robustas, construídas para durar, a linha de semeadoras múltiplas da New Holland são reconhecidas no 
mercado pela sua alta qualidade, atingindo um alto grau de satisfação e valor de revenda.



RESERvATÓRIOS.
Os reservatórios de sementes e fertilizante de polietileno rotomoldado estão disponíveis para os seguintes 
modelos:

• PD17 e PD21 
• SAM 200
• SHM 13 e SHM 17
• SSM 23 e SSM 27 

De grande durabilidade e resistência à corrosão, esses reservatórios demandam um baixo custo de 
manutenção para o produtor.

Já o reservatório reversível, feito de aço-carbono, está disponível apenas para os modelos SAM 200 e SSM 33.

Os modelos SSM e PD oferecem ainda o reservatório Seed (somente sementes) de aço-carbono, para os seus 
modelos, que proporciona maior autonomia de plantio e evita seguidas paradas para o abastecimento. O 
resultado é uma jornada de trabalho com maior rendimento.

RODADO.
Os rodados, articulados e com pressão constante em qualquer posição, mantêm a precisão na distribuição da 
semente, porque os pneus estão sempre em contato com o solo. Dessa maneira, os rodados proporcionam às 
semeadoras PD, SAM, SHM e SSM maior estabilidade em áreas inclinadas.

Montados em cada rodado, os cilindros hidráulicos possuem um sistema com duas rótulas: inferior e superior.
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SISTEMA HIDRÁuLIcO.
O sistema hidráulico da PD, SHM e SSM é formado por um cilindro de dupla ação, que aciona o tubo 
alternador, fazendo o movimento de levantar e abaixar a máquina.

Na SAM, o sistema hidráulico tem o mesmo funcionamento, porém, ele é constituído por dois cilindros, 
montados um em cada rodado.

cONDuTORES TELEScÓPIcOS.
Conduzem a semente e o adubo até o solo, estendendo-se e contraindo-se de acordo com o movimento das 
linhas. 

A montagem dos condutores nos dosadores e nas linhas é feita de forma rápida e prática. Deve-se apenas 
encaixar os condutores nos bocais e fixá-los com grampos de engate rápido*.

*Patente requerida
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SuLcADORES PARA LINHA DE ADuBO.
Para qualquer tipo de terreno.

SISTEMA PARA GRÃOS GRAÚDOS.

Triplo disco
Na SAM e na SHM, o sistema é formado por disco de corte de 17’’ e um conjunto de discos duplos defasados 
de 15’’ e 15 ½’’.

Na PD, por um disco de corte em 18’’ e um conjunto de discos duplos defasados de 15’’ e 15 ½’’.

Na SSM, o sistema é formado por um disco de corte em 18’’ ou 20’’ e também por um conjunto de discos 
duplos defasados, com a opção de utilizar rodas limitadoras de profundidade. Em qualquer uma das situações, 
as linhas são defasadas.

Facão afastado
Na SHM, esse sistema é formado por disco de corte de 17’’ ou 18’’, com fusível e haste de 10 mm. Na opção 
com desarme automático, o disco de corte é de 18’’.

Já na SSM, o conjunto é formado por disco de corte de 18’’ ou 20’’, haste sulcadora com altura do condutor 
regulável e ponteira substituível. As linhas apresentam-se defasadas entre si, facilitando o escoamento da palha.

O sistema da SAM é formado por um disco de corte de 17’’ e haste de 10mm ou 16mm.

Na PD, o sistema é formado por disco de corte de 18’’ e haste de 10mm com fusível ou com desarme 
automático.



Facão guilhotina*.
O facão guilhotina permite maior penetração no solo, eliminando a compactação e proporcionando melhor 
aeração, infiltração da umidade e crescimento das raízes. O facão guilhotina promove um melhor 
desenvolvimento da cultura, com pouca movimentação de solo. O limpador do disco é opcional.

Na SHM, o facão guilhotina* está disponível com disco de corte de 17’’ ou 18’’, com articulação lateral ou fixo, 
e na SHM, com disco de corte de 18’’ ou 20’’. 

Na SAM, o facão guilhotina* está disponível com disco de corte de 17’’ ou fixo, também com disco de corte de 
17’’.

Na PD, ele é pantográfico, com embuchamento sextavado, o que evita desgaste e aumenta a sua vida útil.

É disponibilizado fixo, com disco de 18’’, ou com mola interna e disco de 18’’. Tem articulação lateral e a opção 
de fixá-lo através de trava.

Como opcional, a PD oferece um condutor de adubo regulável.
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LINHAS PARA SEMENTE.
FLEXIBILIDADE PARA TODO TIPO DE GRÃO.
O sistema pantográfico é utilizado tanto na linha para grãos graúdos quanto para grãos finos. Ele 
proporciona maior uniformidade no plantio por acompanhar as ondulações do terreno.

Nas semeadoras de múltipla semeadura PD, SAM e SHM, a regulagem da pressão de corte das linhas é 
realizada de forma prática e fácil, através de uma alavanca que posiciona os mecanismos articulados, 
fixando a regulagem de forma automática.

Essas linhas apresentam discos duplos defasados de 14’’ x 15’’, com limpadores internos autoajustáveis.

Na SSM, molas de compressão fazem a regulagem da pressão de corte das linhas da semente. Os seus 
discos duplos defasados são de 15’’x16’’ e também com limpadores internos autoajustáveis.

As linhas pantográficas possuem sistema de embuchamento sextavado*, que evita o desgaste dos 
pantógrafos, diminui os custos de manutenção e aumenta a vida útil dos mesmos.

Conjunto mancalização* dos discos defasados e limitadores de profundidade.

• Rolamento de dupla carreira de esferas de contato angular, com lubrificação permanente.

• Dispensa lubrificação.

• Reduzida manutenção.

• Permite rotações mais elevadas.

• Maior vida útil do sistema.

*Patente requerida



LIMITADOR DE PROFuNDIDADE 
E cOMPAcTADOR.
LIMITADOR DE PROFuNDIDADE.
Duas rodas limitadoras regulam a profundidade. Elas não só 
determinam a profundidade de colocação das sementes, como 
possuem regulagem de ângulo de abertura para auxiliar no 
fechamento do sulco e na diminuição do revolvimento do solo. Tal 
processo é utilizado tanto para o plantio de grãos finos quanto de 
grãos graúdos.

cOMPAcTADOR EM “v”.
O fechamento do sulco e a compactação lateral da semente são 
feitos por duas rodas compactadoras, em formas de “V”, através 
da ação de mola e da regulagem do ângulo de abertura das rodas. 
O compactador em “V” é utilizado somente no plantio de grãos 
graúdos.

OPcIONAL – SHM E SSM.
Limitador de profundidade pantográfico com compactador em “V”.

DISTRIBuIÇÃO DE ADuBO.
SISTEMA DE ROScA SEM-FIM.
Esse sistema de distribuição de adubo disponibiliza três tipos de roscas sem-fim para a PD, SAM, SHM e SSM: 
1 3/4”, 1” e 2”, utilizadas de acordo com a quantidade de adubo a ser distribuída.

A base do distribuidor é confeccionada com material termoplástico, que evita a corrosão dos componentes e é 
de fácil limpeza.

Esse sistema está disponível somente para as plantadeiras com reservatório de polietileno rotomoldado e 
aço-carbono.

O reservatório de polietileno rotomoldado é composto por um sistema de rosca sem-fim, com os inéditos e 
exclusivos sistemas de cápsula* e gaveta* para a interrupção da distribuição de adubo. Ambos proporcionam 
maior agilidade e rapidez na troca da rosca e na manutenção.
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DISTRIBuIÇÃO DE SEMENTE.
GRÃOS FINOS.
Um rotor acanalado helicoidal, fundido e usinado, realiza uma distribuição mais uniforme dos grãos finos.

A regulagem da quantidade de sementes é feita de forma simples e prática, por meio de volantes situados nas 
laterais da máquina, que promovem a abertura e o fechamento dos rotores.

GRÃOS GRAÚDOS.
Discos alveolados fazem a distribuição dos grãos graúdos. Esses discos estão disponíveis em uma série de 
modelos, para os mais variados tipos e tamanhos de sementes (soja, milho, sorgo, feijão, algodão – sem línter 
– e girassol).

Esse sistema conta com um reservatório tipo “pipoqueira”, montado sobre a linha de semeadura, que 
proporciona agilidade no abastecimento.

vERSÃO EXcLuSIvA PARA GRÃOS GRAÚDOS.
As semeadoras SAM apresentam uma versão para o plantio exclusivo de grãos graúdos, que possui 
reservatório de adubo de polietileno rotomoldado ou aço-carbono e reservatórios individuais (bujão) de 
semente.

Para essa versão, a montagem é com 5 linhas e o espaçamento de 40 cm.

SISTEMA DE TRANSMISSÃO.
Nas semeadoras SHM e SSM, o sistema de transmissão é tracionado pelos rodados da máquina, através de 
correntes de rolos – até o eixo principal da catraca. Esse eixo é ligado à caixa de câmbio, que possibilita 
diversas combinações de diferentes velocidades para a distribuição de semente e de adubo.

As semeadoras SSM possuem caixas de câmbio de engrenagens para regulagem da densidade de sementes e 
fertilizantes. Os batentes que fixam as engrenagens são móveis, não necessitando de ferramentas para 
movimentá-los.

O acionamento das catracas é hidráulico – desde o trator –, o que possibilita trabalhar com meia máquina. 
Opcionalmente, o acionamento das catracas pode ser realizado de forma mecânica.

A plantadeira SHM 15/17 possibilita o desligamento da metade da transmissão para arremates, feito através de 
alavanca situada na lateral da máquina, próxima à plataforma.



ITENS OPcIONAIS.
KIT PARA PASTAGEM – PD E SAM.
Linhas formadas por facão guilhotina com aro limitador de profundidade, destinadas à implantação de 
forrageiras em campos nativos ou áreas de pastagens degradadas.
  
cAIXA DE PASTAGEM.
A caixa de pastagem possibilita a semeadura de forrageiras com sementes miúdas (alfafa, trevos, cornichão, 
braquiária, etc.) ou outras culturas, como a canola. 

A distribuição de sementes é realizada através de rotor acanalado.

MARcADOR DE LINHAS.
O marcador de linhas, disponível para os modelos PD17 e PD21, é desenvolvido com sistema telescópico em 
perfil quadrado, estrutura reforçada, mancal com rolamentos cônicos e disco recortado de 14’’. 

O acionamento do marcador de linhas é feito através de comando hidráulico, com válvula inversora automática.

LINHA ARROzEIRA – PD.
Linhas tubulares com alta flutuação, que possibilitam a semeadura de arroz sobre taipas. Possui aro limitador 
de profundidade, acoplado aos discos duplos defasados, e compactador NG* para o fechamento do sulco.
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especiFicações.

Modelo saM 200 RoTo

Grãos finos
11 linhas x 17 cm 
9 linhas x 20 cm

Grãos graúdos
5 linhas x 40 cm 
4 linhas x 50 cm 
3 linhas x 80 cm

Potência requerida aproximada
60 hp facão guilhotina 
75 hp facão afastado 
55 hp disco defasado

Pneus 185 x 15 (oito lonas)

Grãos finos 230 L (172 kg)

Grãos graúdos 34 L 26 kg por linha

capacidade da caixa de pastagem 38 L

capacidade de adubo 255 L (288 kg)

Peso aproximado 1.340 a 1.700 kg

velocidade de operação
6 a 8 km/h grãos finos  

4 a 6 km/h grãos graúdos

Modelo sHM 11/13 sHM 15/17

Grãos finos
13 linhas X 17 cm 17 linhas X 17 cm
11 linhas X 17 cm 15 linhas X 17 cm 

Opção nº de linhas X espaçamento Grãos graúdos

6 linhas X 40 cm (padrão) 8 linhas X 40 cm (padrão) 
5 linhas X 45 cm 7 linhas X 45 cm

4 linhas X 60 a 70 cm 5 linhas X 60 a 70 cm
3 linhas X 70 a 90 cm 4 linhas X 70 a 90 cm

capacidade de adubo 366 L ~ 414 kg 513 L ~ 580 kg

capacidade de semente 317 L ~ 238 kg 443 L ~ 332 kg

capacidade de pastagem 38 L 50 L

Potência do trator – arrasto: 
com disco defasado

65 hp 80 hp

Potência do trator – arrasto: 
com facão

75 hp 96 hp 

Pneus 6.50 x 16 militar 6.50 x 16 militar

velocidade de operação (soja e sementes miúdas) 6 a 8 km/h 6 a 8 km/h

velocidade de operação (milho) 4 a 6 km/h 4 a 6 km/h

PESOS

13 linhas (grãos finos) – 2.165 kg
17 linhas (grãos finos) 

2.650 kg

11 linhas (grãos finos) – 2.051 kg
15 linhas (grãos finos)

 2.540 kg

5 linhas (grãos graúdos) – 2.070 kg
 8 linhas (grãos graúdos)

 2.730 kg



  Modelos ssM 23R ssM27R ssM33

Opções de 
nº de linhas e  
espaçamentos

Grãos 23 linhas x 17 cm 27 linhas x 17 cm 33 linhas x 17 cm

Finos 17 linhas x 23 cm 19 linhas x 24,5cm 23 linhas x 24,5 cm

Grãos graúdos 
espaçamentos 
reduzidos 

23 linhas X 17 cm 19 linhas X 23 cm 

Grãos graúdos

11 linhas x 34 cm 13 linhas x 34 cm 17 linhas x 34/35 cm

10 linhas x 40 cm 12 linhas x 40 cm 15 linhas x 40 cm

9 linhas X 40 cm 11 linhas x 40/43 cm
13 linhas x 45 cm 
(máquina padrão)

9 linhas x 45 cm 
(máquina padrão)

11 linhas X 45 cm 
(máquina padrão) 

12 linhas x 50 cm

8 linhas x 50 cm 10 linhas x 50 cm 9 linhas x 70 cm

7 linhas x 62 cm 8 linhas x 55/60/64,5 cm 8 linhas x 75/80 cm

6 linhas x 70 cm 7 linhas x 70/75 cm 7 linhas x 85 cm

5 linhas x 75/80/90 cm 6 linhas x 80/85/90 cm 7 linhas x 90 cm

Potência
Requerida

120 hp – fac. guilhot. 130 hp – fac. guilhot. 150 hp – (disc. def.)

135 hp – fac. afast. 165 hp – fac. afast. 150 hp – (triplo disco)

105 hp – disc. def. 120 hp – disc. def. 165 hp – (fac. guilhot.)

105 hp – triplo disco 120 hp – triplo disco 205 hp – (fac. afast.)

Pneus Tm 95 9.5 x 24 Tm 95 12.4 x 24 Tm 95 18.4 x 30 – 12 lonas

capacidade de semente
Mínimo Máximo

992 L ~ 744 kg 1.109 L ~ 832 kg 955 L ~ 716 kg
1.490 L ~
1.117 kg

capacidade de adubo 1.288 L~1.456 kg 1.635 L~1.848 kg 1.457 L~
1.647 kg

1.992 L~
2.250 kg

capacidade máquina Seed 1.480 L ~1.110 kg 1.700 L ~1.275 kg 2.670 L ~ 2.000 kg

Peso aproximado
4.680 kg – grãos finos 5.494 kg – grãos finos

6.940 kg – grãos graúdos
4.651 kg – grãos graúdos 5.685 kg – grãos graúdos

velocidade
de operação

6 a 8 km/h 
(soja e grãos finos)

6 a 8 Km/h 
(soja e grãos finos)

6 a 8 km/h
(soja e grãos finos)

4 a 6 km/h (milho) 4 a 6 km/h (milho) 4 a 6 km/h (milho)

Modelos peRsoNalle dRill 17 peRsoNalle dRill 21 

Opções de nº de linhas 
e espaçamentos

Grãos
finos

17 linhas x 17 cm 21 linhas x 17 cm

Grãos
grossos

8 linhas x 40 cm 9 linhas x 40 cm

7 linhas x 45 cm 8 linhas x 45 cm

6 linhas x 50 cm 7 linhas x 50 cm

5 linhas x 60/65/70 cm 6 linhas x 55/60 cm

4 linhas x 75/80 cm 5 linhas x 70/75/80 cm

4 linhas x 85/90 cm 4 linhas x 85/90/100 cm

Potência requerida

120 hp – facão afastado 135 hp – facão afastado

96 hp – facão guilhotina 108 hp – facão guilhotina

80 hp – disco defasado 100 hp – disco defasado

80 hp – triplo disco 100 hp – triplo disco

Pneus TM 95 9.5 X 24 Fron TM 95 9.5 x 24 Fron

capacidade da semente 752 L ~ 564 kg 893 L ~ 670 kg

capacidade do adubo 970 L ~ 1.096 kg 1.154 L ~ 1304 kg

Peso aproximado
3.130 kg – grãos finos 3.710 kg – grãos finos

3.310 kg – grãos graúdos 3.840 kg – grãos graúdos

velocidade de operação
6 a 8 km/h (soja e grãos finos) 6 a 8 km/h (soja e grãos finos)

4 a 6 km/h (milho) 4 a 6 km/h (milho)



No seu concessionário:

NEW HOLLAND. 
A REDE DE cONcESSIONÁRIOS 
MAIS BEM ESTRuTuRADA 
DO BRASIL.

Com uma rede de concessionários distribuídos por 
todo o País, a New Holland oferece uma assistência 
técnica com profissionais treinados na fábrica e 
peças genuínas para o melhor rendimento das 
suas máquinas e a maior produtividade para o 
agricultor.

New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 – cEP 81450-903
cidade Industrial – Telefone: (41) 2107-7111
curitiba – Paraná – Brasil

www.newholland.com.br

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer 
conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais 
dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento 
contínuo dos seus produtos, reservando-se o direito de modificar as especificações 
e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo, sem prévio aviso ou 
obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o 
produto nas condições standard. Alguns opcionais são produzidos somente sob 
encomenda.

BRd1603 – 04/2012 – impresso no Brasil

O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente.
É mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o 
produtor. Esse contato direto significa mais agilidade no atendimento e 
mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez mais 
próxima de você.

Serviço de atendimento 
ao cliente New Holland. 
24 horas por dia, 
7 dias por semana.


