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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 a 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 PARA GRÃOS GRAÚDOS

SOL TT. ALTO RENDIMENTO, QUALIDADE 
E PRODUTIVIDADE A TODA PROVA.
A Sol TT foi desenvolvida para proporcionar o melhor rendimento operacional no plantio direto. Sua alta 
performance, mesmo em terrenos irregulares, é devida às linhas de semeadura pantográficas montadas em um 
chassi com três módulos flexíveis.

Seu disco de corte de 20’’ permite um excelente rendimento no corte da palhada, mesmo em volumes mais altos. 

Na distribuição de sementes, a Sol TT oferece duas opções: o sistema de discos alveolados e o sistema 
pneumático, que individualiza as sementes com precisão, distribuindo-as de forma equidistante. 

O sistema de transmissão eletro-hidráulico permite o controle da taxa de plantio e o desligamento de partes da 
máquina para arremates.

Com manobras precisas, fáceis e rápidas, a Sol TT maximiza sua eficiência e seu rendimento operacional, 
proporcionando alta produtividade. No transporte, seu sistema de rodado pantográfico e cabeçalho para 
deslocamentos agilizam a operação de mudanças de área, reduzindo sua largura de transporte para 5 metros.

A semeadora Sol TT é uma máquina do tipo Seed (somente semente), para um alto rendimento no plantio e ideal 
para quem utiliza adubação a lanço, em grandes áreas e em janelas curtas de plantio.



CHASSI ARTICULADO
ALTO RENDIMENTO NO PLANTIO.
O chassi da Sol TT é composto por três módulos articulados a 15º entre si, os quais permitem à 
linha pantográfica acompanhar as ondulações do terreno, possibilitando uniformidade no plantio, 
melhor rendimento e maior produtividade. 

Mesmo sendo uma semeadora de grande porte, o chassi articulado permite à Sol TT trabalhar 
facilmente nos terrenos mais irrregulares.

RODADO PANTOGRÁFICO.
VERSATILIDADE PARA O TRABALHO E PARA O TRANSPORTE.
A Sol TT tem oito rodados pantográficos com giro livre para permitirem as atividades no campo e 
no transporte. Ao operador, basta adaptar a máquina para a posição de plantio ou de transporte 
através de um prático sistema de posicionamento por meio de trava.

DISCO DE CORTE.
INDEPENDENTE, COM 20’’.
Os discos de corte são desencontrados, independentes da linha da semente, com giro livre e 
regulagem de altura. Uma mola frontal permite o fácil acesso à regulagem da pressão.

Conjunto mancalização dos discos defasados.*

• Rolamento de dupla carreira, de esferas de contato angular, com lubrificação permanente
• Dispensa lubrificação
• Redução de manutenção
• Permite rotações mais elevadas
• Menor vida útil do sistema

*Patente requerida
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LINHA DE SEMENTE PANTOGRÁFICA: 
MAIS PRODUTIVIDADE.

Sua linha pantográfica de grande flutuação possibilita o acompanhamento das ondulações do terreno. Sem a 
presença de correntes expostas, a transmissão da linha é realizada através de eixos. A linha da semente 
apresenta uma única corrente protegida por carenagem, montada em pontos fixos de uma torre.

A regulagem da pressão da linha é feita por meio de uma alavanca.

O sulcador de semente é formado por discos duplos defasados de 15’’x15.1/2’’, com limpadores internos 
autoajustáveis.

As plantadeiras Sol TT podem ter as seguintes configurações:

• 28 linhas com espaçamento de 50 cm
• 30 linhas com espaçamento de 45 cm
• 32 linhas com espaçamento de 50 cm
• 34 linhas com espaçamento de 45 cm
• 36 linhas com espaçamento de 50 cm
• 40 linhas com espaçamento de 45 cm



LIMITADORES DE 
PROFUNDIDADE E 
COMPACTADORES.
POSICIONAMENTO DAS RODAS LIMITADORAS.
Duas rodas com eixos articulados e banda de borracha flexível 
compõem os limitadores de profundidade. Sua montagem pode 
ser feita junto dos discos ou ligeiramente atrás deles. O 
posicionamento na operação é realizado através de um sistema 
de regulagem* que desloca o conjunto limitador de 
profundidade e o compactador.

*Patente requerida

RESERVATÓRIO DE SEMENTE.
MAIS AUTONOMIA E DURABILIDADE.
Com capacidade para 5.025 litros (~4.000 kg), o reservatório 
central de sementes da Semeadora Sol TT é feito de polietileno 
rotomoldado, de grande durabilidade e resistência à corrosão. 

Por gravidade, a semente vai do reservatório central às 
pipoqueiras situadas sobre as unidades de semeadura. A 
condução é feita pelos condutores telescópicos de engates 
rápidos*.

*Patente requerida

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE.
DUAS OPÇÕES PARA O SEU PLANTIO.
Dois tipos de sistema de distribuição de semente são oferecidos 
pela Sol TT.

DISCOS ALVEOLADOS: SISTEMA MECÂNICO.
A Semeadora Sol TT coloca à disposição do mercado uma série 
de modelos para os mais diversos tipos e tamanhos de semente 
(soja, milho, sorgo, algodão – sem línter – e girassol). O 
reservatório “pipoqueira”, montado sobre a linha de semeadura, 
proporciona agilidade no abastecimento.

VACUUM SYSTEM: SISTEMA PNEUMÁTICO.
Sistema que trabalha com pressão negativa, ou seja, a vácuo, 
gerada por duas turbinas acionadas por motores hidráulicos.

Os distribuidores são feitos de alumínio injetado; e os discos, de 
aço inoxidável.
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SISTEMA DE TRANSMISSÃO.
A transmissão da semeadora Sol TT é feita através de 
um sistema eletro-hidráulico constituído por três 
motores hidráulicos e um controlad          or eletrônico 
(Turbotronic*) instalado no trator.

O Turbotronic executa outras funções, como:

• Monitoramento do fluxo de sementes das linhas
• Monitoramento da rotação das turbinas
• Monitoramento da rotação do eixo da semente
• Área total e parcial
• Velocidade

SISTEMA DE 
TRANSPORTE.
O grande diferencial da Semeadora Sol TT é ser 
uma máquina transportável. Os mesmos rodados 
utilizados na operação de plantio realizam o 
transporte longitudinal.

Além do cabeçalho de trabalho, a semeadora tem 
um cabeçalho específico para as operações de 
transporte.

Sua largura de transporte é de 5,0 metros.
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SOL TOWER: FLEXIBILIDADE E PRODUTIVIDADE 
DE 7 A 17 LINHAS.
A versatilidade das plantadeiras Sol Tower é a causa do seu sucesso nos campos e na preferência dos 
agricultores, e para isso a linha Sol Tower conta com versão mecânica e vácuo. 

Elas oferecem diversas possibilidades de montagens de sulcadores na linha do adubo, de acordo com a 
necessidade do agricultor, o tipo de cobertura, a textura do solo e a cultura a ser cultivada.

SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SÃO:

• Linha pantográfica de grande flutuação
 A transmissão da linha é feita através de eixos e de uma corrente montada em uma torre, evitando danos ao 

sistema e garantindo uma transmissão continua independentemente das oscilações do terreno.

• Cabeçalho articulável e Tandem
 O cabeçalho da Sol Tower possibilita condição fácil de acoplamento ou armazenamento, com regulagem de 

altura da ponteira para nivelamento da máquina. O acoplador permite a união de duas plantadeiras Sol Tower 
de 7 a 17 linhas, lado a lado, dobrando o rendimento diário da área plantada.

• Rodado articulado
 Permite uma transmissão contínua de movimento aos sistemas de distribuição de semente e adubo, 

proporcionando um plantio de qualidade e maior proteção às correntes.

• Plantio sem adubo
 Modelo Sol Tower 17 é disponível apenas na versão Seed (reservatório somente para semente). Para os 

demais modelos existem as duas opções semente e adubo ou só semente.



RODADO ARTICULADO.
MELHOR DESEMPENHO NO PLANTIO.
Articulado e independente, o rodado da Semeadora Sol Tower tem atuação instantânea, é deslocável ao longo 
do eixo alternador para ajuste de espaçamentos e composto por um braço unilateral que permite melhor 
escoamento da palha.

Devido ao fato de ser articulado, o rodado possibilita uma transmissão contínua de movimento para os 
sistemas de distribuição de semente e adubo.

Por estar situada na parte interna do braço do rodado, a corrente é protegida da palha e da terra, além de ter 
evitada a sua queda

SULCADORES PARA A LINHA DE ADUBO.
FACÃO AFASTADO
Facão afastado, com disco de corte de 18” ou 20”.

TRIPLO DISCO
Triplo disco, com disco de corte de 18” ou 20”.

FACÃO GUILHOTINA
Facão guilhotina, com disco de corte de 17”.

FACÃO COM DESARME AUTOMÁTICO
Facilita as operações de plantio em áreas pedregosas. Suas características são:

• Regulagem de pressão do desarme
• Duas molas para rearmar o sistema
• Não é necessário parar a máquina para rearmar o sistema
• Permite maior agilidade no plantio
• Maior rendimento no trabalho
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CONJUNTO MANCALIZAÇÃO* DOS DISCOS DEFASADOS DA LINHA DA SEMENTE.

• Rolamento de dupla carreira de esferas de contato angular, com lubrificação 
permanente
• Dispensa lubrificação
• Manutenção reduzida
• Possibilita rotações mais elevadas
• Maior vida útil do sistema

*Patente requerida

PRESSÃO DAS MOLAS: REGULAGEM
A regulagem da pressão das molas* é feita por uma alavanca ou com o auxílio de 
uma chave.

*Patente requerida

TRANSMISSÃO POR EIXO. 
A transmissão da linha é feita por eixos, sem a presença de correntes expostas. A 
linha apresenta uma única corrente protegida por carenagem, que está montada em 
pontos fixos na torre.

LINHA PARA SEMENTE.
PANTOGRÁFICA DE GRANDE FLUTUAÇÃO.
A Semeadora Sol Tower oferece uma linha pantográfica de grande flutuação que permite o acompanhamento 
das ondulações do terreno, mantendo o melhor rendimento no plantio.

Sua transmissão é realizada através de eixos e de uma corrente montada em uma torre. Por meio de uma 
alavanca é feita a regulagem da pressão da linha.

O sulcador de semente tem discos duplos defasados de 15”x15.1/2”, com limpadores internos autoajustáveis.



DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO.
SISTEMA DE ROSCA SEM-FIM.
Três tipos de roscas são disponíveis: 1.3/4”, 1” e 2”, utilizadas de acordo com a quantidade de adubo a ser 
distribuída.

A base do distribuidor é feita de material termoplástico, que facilita a limpeza e evita a corrosão dos 
componentes.

O reservatório é de polietileno, rotomoldado, e composto por um sistema de rosca sem-fim, com o inédito e 
exclusivo Sistema de Cápsula*, que proporciona mais agilidade e rapidez na troca da rosca e na manutenção.

*Patente Semeato
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DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE.
PARA TODO TIPO DE SEMENTE.
A Semeadora Sol Tower opera com dois tipos de sistemas de distribuição de semente, a saber: sistema 
mecânico e sistema pneumático.

DISCOS ALVEOLADOS: SISTEMA MECÂNICO.
Esse sistema disponibiliza uma série de modelos de discos para os mais variados tipos e tamanhos de 
semente: soja, milho, sorgo, feijão, algodão – sem línter – e girassol.

VACUUM SYSTEM: SISTEMA PNEUMÁTICO.
Trabalha com pressão negativa (vácuo), que é gerada por uma turbina, com acionamento através de motor 
hidráulico.   

Os distribuidores são fabricados de alumínio injetado; e os discos, de aço inoxidável.  



SISTEMA DE TRANSMISSÃO.
A transmissão Semeadora Sol Tower é realizada pelos rodados da máquina, através de correntes 
de rolo até o eixo principal da catraca*. 

Ela tem quatro caixas de câmbio de engrenagens: duas para a regulagem da quantidade de 
sementes e duas para a regulagem da quantidade de adubo.

Localizado nas laterais da máquina, o mecanismo de acionamento manual das catracas possibilita 
a realização do plantio com apenas metade da máquina.

*Patente requerida

LIMITADORES DE PROFUNDIDADE E 
COMPACTADORES.
POSICIONAMENTO DAS RODAS LIMITADORAS.
Formados por duas rodas com eixos articulados e banda de borracha flexível, 
os limitadores podem ser montados ligeiramente atrás dos discos ou junto 
deles.

Um sistema de regulagem* desloca o conjunto limitador de profundidade e o 
compactador para determinar a posição de trabalho.

*Patente requerida

OPCIONAIS.
VERSÃO SEED.
A Semeadora Sol Tower 17 linhas vem na versão Seed, ou seja, tem somente reservatório para 
semente. Essa versão é indicada para os produtores que realizam adubação antecipada e está 
disponível para todos os modelos Sol Tower.

ACOPLADOR.
A New Holland disponibiliza para os modelos Sol Tower o acoplador, um sistema para unir duas 
máquinas nas operações de semeadura, aumentando o rendimento no seu plantio.

Com o acoplador, o produtor pode utilizar 14 linhas ao unir duas plantadeiras Sol Tower 7, ou 34 
linhas unindo duas Sol Tower 17. A operação acoplamento/desacoplamento é realizada de forma 
simples e rápida.

MARCADOR DE LINHAS.
O marcador de linhas orienta o produtor para não haver falhas nem sobreposições na hora do 
plantio.

Ele é montado com disco côncavo recortado de 18’’ e telescópico em três estágios. Retrátil e na 
vertical, o marcados de linha tem levante por cilindro hidráulico e comando por válvula inversora 
automática (independente ou dependente).



LAND MASTER 11/13 | 13/15 | 15/17 | 17/19 | 19/21: 
TECNOLOGIA PARA MAIS PRECISÃO E MÁXIMA 
PRODUTIVIDADE.
Robustez e precisão. Essas são as grandes características das semeadoras Land Master. A tecnologia 
embarcada nessas máquinas proporciona grande precisão na semeadura direta, no cultivo mínimo ou 
convencional de diversos tipos de cultura de grão graúdos, quais sejam: soja, milho, algodão (sem línter), feijão, 
sorgo e girassol. 

O conceito desenvolvido na concepção dessas máquinas integra quatro importantes funções para o plantio 
direto:

• Corte da palhada
• Abertura do sulco
• Mínimo revolvimento do solo
• Profundidade uniforme de semeadura

Com diversas opções no sistema de distribuição de adubo e semente (disco alveolado ou pneumático), as 
plantadeiras Land Master oferecem também, opcionalmente, o rodado autocompensador de desníveis, tudo 
isso para enfrentar qualquer tipo de terreno.

A Land Master Tandem é formada por duas máquinas de 11 ou 13 linhas, perfazendo um total de 22 ou 26 
linhas de plantio. As máquinas são unidas por um sistema de acoplador dos cabeçalhos.

Tecnologia de ponta aliada à tradição da New Holland em equipamentos de alta produtividade disponibiliza ao 
agricultor essas máquinas confiáveis, precisas e, acima de tudo, as mais produtivas do mercado.
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RESERVATÓRIO DE ADUBO
MAIS RESISTENTE E MAIS FÁCIL DE LIMPAR.

Feito de polietileno rotomoldado (material anticorrosivo), o reservatório de adubo tem fundo cônico para facilitar 
o escoamento do adubo e gavetas para interromper uma ou mais linhas. Composto de tampa reversível, possui 
sistema de articulação para facilitar sua limpeza.

RODADO.
RODADO FIXO
   • Com pneus Pirelli: modelos 11/13 e 13/15
   • Com pneus Trelleborg: para todos os modelos

RODADO AUTOCOMPENSADOR DE DESNÍVEIS
   • Com pneus Pirelli: modelos 11/13, 13/15
   • Com pneus Trelleborg: para todos os modelos

As semeadoras têm dois pares de rodados montados entre as linhas de adubo e de semente, podendo ser 
movimentados conforme o espaçamento adotado. Têm também um articulador que permite acompanhar as 
ondulações do terreno, mantendo os pneus sempre em contato com o solo.



LIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE E 
COMPACTADOR
LIMITADOR DE PROFUNDIDADE
Duas rodas com bandas de borracha flexível, posicionadas 
junto ao disco duplo da semente, proporcionam eficiente 
controle de profundidade. Possuem aros raiados para 
facilitar o fluxo de palha e do solo. 

A regulagem de profundidade é feita através de alavanca e 
pode-se realizar também a abertura ou fechamento das 
rodas.

COMPACTADOR
Duas rodas compactadoras em forma de “V” para 
fechamento de sulco e compactação lateral da semente, 
com ação por mola e regulagem de abertura do ângulo.

MARCADOR DE LINHAS
Com válvula inversora automática e acionamento por 
comando hidráulico. O marcador de linha utiliza disco 
recortado ou liso de 18’’ de diâmetro e rolamento cônico no 
cubo.

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE
DISCOS ALVEOLADOS
A distribuição de sementes é realizada através de discos alveolados. Estão disponíveis em uma série de 
modelos que se adaptam aos mais variados tipos e tamanhos de sementes (soja, milho, sorgo, feijão, algodão 
- sem línter e girassol).

DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO
SISTEMA DE ROSCA SEM-FIM.
O sistema de rosca sem-fim está disponível para as máquinas com reservatório de aço carbono e polietileno 
rotomoldado. 

Estão disponíveis quatro tipos de roscas: 1”.3/4”, 1”, 1.1/2” e 2”, para ser utilizadas de acordo com a 
quantidade de fertilizante a ser distribuída. 

As máquinas com reservatório de polietileno rotomoldado possuem o inédito e exclusivo Sistema de Cápsula* e 
Gaveta*, para interrupção da distribuição de adubo, proporcionando maior agilidade e rapidez na troca da 
rosca ou na manutenção. A cápsula de PVC diminui a aderência do adubo e também o desgaste do sistema.

A determinação da quantidade de fertilizante é realizada através de combinações de engrenagens na caixa de 
câmbio.
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LINHAS DE ADUBO.
FACÃO GUILHOTINA*

Conjunto garra curta e de garra longa.
- Conjunto *facão guilhotina com disco de 22” e condutor regulável.
- Conjunto *facão guilhotina com disco de 20” e condutor regulável.
- Conjunto *facão guilhotina com disco de 18” ou 20” e condutor regulável.
- Conjunto *facão guilhotina com disco de 18” ou 20” e condutor fixo.
- Conjunto disco duplo desencontrado de 14” e 15”.
- Conjunto disco duplo defasado de 15” e 16”.

FACÃO AFASTADO 18’’
- Conjunto disco de corte mais braço linha curta.
- Conjunto facão afastado 10 mm (haste estreita) com ponteira removível e condutor regulável .

TRIPLO DISCO 18’’
- Conjunto triplo disco com disco duplo defasado de 15” e 16”.
- Conjunto disco de corte mais braço linha longa.

FACÃO AFASTADO 20’’
- Conjunto disco de corte 20” mais braço linha curta.
- Conjunto disco de corte 20” mais braço linha longa.
- Conjunto facão afastado 16 mm para disco de 20” com ponteira removível e condutor regulável.
- Conjunto facão afastado 10 mm (haste estreita) com ponteira removível e condutor regulável .
- Conjunto triplo disco com disco duplo defasado de 15” e 16”.

LINHA DA SEMENTE
CONJUNTO LINHA CURTA E CONJUNTO LINHA LONGA

- Disco duplo defasado 15” x 16”.
- Acoplamento do distribuidor, fusível ou giro manual do distribuidor.
- Transmissão ponto a ponto, não permitindo oscilações quando articulada.
- Linhas da semente pantográficas, que proporcionam mais uniformidade no plantio, com eficiência nas 

ondulações do terreno. 
- Sistema de transmissão por corrente e engrenagem, ponto a ponto, não permitindo oscilações quando 

articulada.
- Linha longa com defasagem de 40 cm.

OPÇÃO DE SULCADORES
- Disco defasado 15” x 16”
- Disco duplo 16” x 16”

Limitador junto do disco e limitador afastado do disco.

LAND MASTER ACOPLADOR
A Land Master Tandem é formada por duas máquinas de 11 ou 13 linhas, formando um total de 22 ou 26 
linhas de plantio. As máquinas são unidas por um sistema de acoplador dos cabeçalhos.

CAIXA DE CÂMBIO
Duas caixas de câmbio de fácil acesso pelas laterais da máquina (direita/esquerda), que possibilita ao operador 
trocas rápidas de engrenagens.

A caixa de câmbio é composta por 3 grupos de engrenagens e 2 esticadores móveis autoposicionáveis, o que 
aumenta a sua praticidade.

ITENS OPCIONAIS
Tapador de sulco da linha da semente.



ESPECIFICAÇÕES

MODELO SOL TOWER 7

SIMPLES ACOPLADOR ESPAÇAMENTO ENTRE        
MÁQUINAS

Opções n.° de linhas x espaçamentos

07 linhas x 45 cm 14 linhas x 45 cm 49 cm

06 linhas x 50 cm 12 linhas x 50 cm 50 cm

05 linhas x 60 cm 10 linhas x 60 cm 60 cm

05 linhas x 70 cm 10 linhas x 70 cm 70 cm

04 linhas x 80 cm 08 linhas x 80 cm 80 cm

04 linhas x 90 cm 08 linhas x 90 cm 90 cm

Potência requerida 
aproximada esp. 45 cm por 
máquina

Facão afastado 105 hp

Facão guilhotina 85 hp

Defasado torre alta 70 hp

Pneus 7.00 x 16 (Militar) (2 pneus)

Capacidade de semente por linha 40 litros - 30 kg

Capacidade do adubo por máquina 900 litros - 1.020 kg

Peso aproximado por máquina 3.150 kg (facão afastado)

Velocidade de operação
06 à 08 km/h (soja)

04 à 06 km/h (milho)

Capacidade de semente por máquina SEED 900 litros - 740 kg

MODELO SOL TOWER 9

SIMPLES ACOPLADOR ESPAÇAMENTO ENTRE        
MÁQUINAS

Opções n.° de linhas x espaçamentos

09 linhas x 45 cm 18 linhas x 45 cm 49 cm

08 linhas x 50 cm 16 linhas x 50 cm 50 cm

07 linhas x 60 cm 14 linhas x 60 cm 60 cm

06 linhas x 70 cm 12 linhas x 70 cm 70 cm

05 linhas x 80 cm 10 linhas x 80 cm 80 cm

05 linhas x 90 cm 10 linhas x 90 cm 90 cm
Potência requerida 
aproximada esp. 45 cm por 
máquina

Facão afastado 135 afastado

Defasado torre alta 90 hp

Pneus 6.50 x 16 (Militar) (4 pneus)

Capacidade de semente por linha 40 litros - 30 kg

Capacidade do adubo por máquina 1.200 litros - 1.360 kg

Peso aproximado por máquina 4.400 kg (facão afastado)

Velocidade de operação
06 à 08 km/h (soja)

04 à 06 km/h (milho)

Capacidade de semente por máquina SEED 1.315 litros - 985 kg

MODELO SOL TT30/28 SOL TT34/32 SOL TT40/36

Opções n° de linhas x espaçamentos
28 linhas x 50 cm 32 linhas x 50 cm 36 linhas x 50 cm

30 linhas x 45 cm 34 linhas x 45 cm 40 linhas x 45 cm

Potência requerida aproximada 
espaçamento 45 cm por máquina 270 hp 300 hp 335 hp

Pneus 8 PNEUS 400/60 - 15.5/14

Capacidade de semente por máquina 4.000 litros 4.600 litros 5.200 litros

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

6 a 8 km/h (soja)
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MODELO SOL TOWER 10

SIMPLES ACOPLADOR ESPAÇAMENTO ENTRE 
MÁQUINAS

Opções n.° de linhas x espaçamentos

10 linhas x 45 cm 20 linhas x 45 cm 49 cm
09 linhas x 50 cm 18 linhas x 50 cm 50 cm
07 linhas x 60 cm 14 linhas x 60 cm 60 cm
06 linhas x 70 cm 12 linhas x 70 cm 70 cm
06 linhas x 80 cm 12 linhas x 80 cm 80 cm
05 linhas x 90 cm 10 linhas x 90 cm 90 cm

Potência requerida 
aproximada esp. 45 cm por 
máquina

Facão afastado 150 hp
Facão guilhotina 120 hp
Defasado torre alta 100 hp

Pneus 7.00 x 16 (Militar) (4 pneus)
Capacidade de semente por linha 40 litros - 30 kg
Capacidade do adubo por máquina 1.200 litros - 1.360 kg
Peso aproximado por máquina 4.900 kg (facão afastado)

Velocidade de operação
06 à 08 km/h (soja)

04 à 06 km/h (milho)
Capacidade de semente por máquina SEED 1.325 litros - 995 kg

MODELO SOL TOWER 11

SIMPLES ACOPLADOR ESPAÇAMENTO ENTRE        
MÁQUINAS

Opções n.° de linhas x espaçamentos

11 linhas x 45 cm 22 linhas x 45 cm 49 cm
10 linhas x 50 cm 20 linhas x 50 cm 50 cm
09 linhas x 60 cm 16 linhas x 60 cm 60 cm
08 linhas x 70 cm 14 linhas x 70 cm 70 cm
06 linhas x 80 cm 12 linhas x 80 cm 82 cn
07 linhas x 80 cm 12 linhas x 90 cm 90 cm
06 linhas x 90 cm - -

Potência requerida 
aproximada esp. 45 cm por 
máquina

Facão afastado 165 hp
Facão guilhotina 145 hp
Defasado torre alta 110 hp

Pneus 7.00 x 16 (Militar) (4 pneus)
Capacidade de semente por linha 40 litros - 30 kg
Capacidade do adubo por máquina 1.600 litros - 1.800 kg
Peso aproximado por máquina 5.700 kg (facão afastado)

Velocidade de operação
06 à 08 km/h (soja)

04 à 06 km/h (milho)
Capacidade de semente por máquina SEED 1.735 litros - 1.300 kg

MODELO SOL TOWER 13

SIMPLES ACOPLADOR ESPAÇAMENTO ENTRE        
MÁQUINAS

Opções n.° de linhas x espaçamentos

13 linhas x 45 cm 28 linhas x 45 cm 49 cm
13 linhas x 50 cm 26 linhas x 45 cm 49 cm
12 linhas x 50 cm 26 linhas x 50 cm 50 cm
11 linhas x 60 cm 24 linhas x 50 cm 50 cm
10 linhas x 60 cm 22 linhas x 60 cm 60 cm
09 linhas x 60 cm 18 linhas x 70 cm 70 cm
09 linhas x 70 cm 16 linhas x 80 cm 80 cm
08 linhas x 80 cm 14 linhas x 90 cm 90 cm
07 linhas x 80 cm - -
07 linhas x 90cm - -

Potência requerida 
aproximada esp. 45 cm por 
máquina

Facão afastado 195 hp
Facão guilhotina 160 hp
Defasado torre alta 130 hp

Pneus 7.00 x 16 (Militar) (6 pneus)
Capacidade de semente por linha 40 litros - 30 kg
Capacidade do adubo por máquina 1.800 litros - 2.000 kg
Peso aproximado por máquina 7.100 kg (facão afastado)

Velocidade de operação
06 à 08 km/h (soja)

04 à 06 km/h (milho)
Capacidade de semente por máquina SEED 1.970 litros - 1.500 kg



MODELO SOL TOWER 15

SIMPLES ACOPLADOR ESPAÇAMENTO ENTRE        
MÁQUINAS

Opções n.° de linhas x espaçamentos

15 linhas x 45 cm 30 linhas x 45 cm 49 cm
14 linhas x 50 cm 28 linhas x 50 cm 50 cm
13 linhas x 50 cm 24 linhas x 60 cm  60 cm
12 linhas x 60 cm 22 linhas x 60 cm  60 cm
11 linhas x 60 cm 20 linhas x 70 cm 70 cm
10 linhas x 70 cm 18 linhas x 80 cm 80 cm
09 linhas x 70 cm 16 linhas x 90 cm 90 cm
08 linhas x 80 cm - -
09 linhas x 80 cm - -
07 linhas x 90 cm - -
08 linhas x 90cm - -

Potência requerida 
aproximada esp. 45 cm por 
máquina

Facão afastado 225 hp
Facão guilhotina 180 hp
Defasado torre alta 150 hp

Pneus 7.00 x 16 (Militar) (6 pneus)
Capacidade de semente por linha 40 litros - 30 kg
Capacidade do adubo por máquina 2.100 litros - 2.400 kg
Peso aproximado por máquina 7.600 kg (facão afastado)

Velocidade de operação
06 à 08 km/h (soja)

04 à 06 km/h (milho)
Capacidade de semente por máquina SEED 2.300 litros - 1.750 kg

MODELO SOL TOWER 17 SEED

SIMPLES ACOPLADOR ESPAÇAMENTO ENTRE        
MÁQUINAS

Opções n.° de linhas x espaçamentos

17 linhas x 45 cm 34 linhas x 45 cm 55 cm
16 linhas x 50 cm 32 linhas x 50 cm 50 cm
15 linhas x 50 cm 26 linhas x 60 cm 60 cm
13 linhas x 60 cm 22 linhas x 70 cm 70 cm
11 linhas x 70 cm 20 linhas x 80 cm 80 cm
10 linhas x 80 cm 18 linhas x 90 cm 90 cm
09 linhas x 90 cm - -

Potência requerida 
aproximada esp. 45 cm por 
máquina

Facão guilhotina 150 HP (disco de corte)

Pneus 7.00 x 16 (Militar) (8 pneus)
Capacidade de semente por linha 2.660 litros - 2.000 kg
Peso aproximado por máquina 8.500 kg (facão afastado)

Velocidade de operação
06 à 08 km/h (soja)

04 à 06 km/h (milho)
Capacidade de semente por máquina SEED 2.300 litros - 1.750 kg

Modelo LM 11/13 LM 13/15 LM 15/17 LM 17/19 LM 19/21

Padrão 11 linhas x 45 cm 13 linhas x 45 cm 15 linhas x 45 cm 17 linhas x 45 cm 19 linhas x 45 cm

Opções
Nº de linhas e
espaçamentos

13 linhas x 40 cm 15 linhas x 40 cm 17 linhas x 40 cm 19 linhas x 40 cm 21 linhas x 40 cm

10 linhas x 50 cm 12 linhas x 50 cm 13 linhas x 50 cm 15 linhas x 50 cm 17 linhas x 50 cm

7 linhas x 70 cm 9 linhas x 70 cm 10 linhas x 70 cm 11 linhas x 70 cm 11 linhas x 70 cm

7 linhas x 76 cm 8 linhas x 76 cm 9 linhas x 76 cm 10 linhas x 76 cm 11 linhas x 76 cm

7 linhas x 80 cm 8 linhas x 80 cm 9 linhas x 80 cm 10 linhas x 80 cm 11 linhas x 80 cm

6 linhas x 90 cm 7 linhas x 90 cm 8 linhas x 90 cm 9 linhas x 90 cm 10 linhas x 90 cm

Potência re-
querida 
aproximada 
para
máquina padrão

165 hp
(facão afastado)

195 hp
(facão afastado)

225 hp
(facão afastado)

255 hp
(facão afastado)

285 hp
(facão afastado)

130 hp
 (facão guilhotina)

156 hp
(facão guilhotina)

180 hp
(facão guilhotina)

204 hp
(facão guilhotina)

228 hp
(facão guilhotina)

110 hp
(triplo disco)

130 hp
(triplo disco)

150 hp
(triplo disco)

170 hp
(triplo disco)

190 hp
(triplo disco)

110 hp
(disco defasado)

130 hp
(disco defasado)

150 hp
 (disco defasado)

170 hp
(disco defasado)

190 hp
(disco defasado)

Capacidade de 
semente 660 kg ~ 880 L 780 kg ~ 1.040 L 900 kg ~ 1200 L 1.020kg ~ 1.360 L 1.140 kg ~ 1.520 L

Capacidade do 
adubo 2.268 kg ~ 2.007 L 2.580 kg ~ 2.283 L 2.810 kg ~ 2.490 L 3.400 kg ~ 3.010 L 3.870 kg ~ 3.430 L

Peso aproximado 7.800 kg 8.560 kg 9.640 kg 10.420 kg 1.1460 kg

Velocidade de 
operação

6 a 8 km/h (soja) 6 a 8 km/h (soja) 6 a 8 km/h (soja) 6 a 8 km/h (soja) 6 a 8 km/h (soja)

4 a 6 km/h (milho) 4 a 6 km/h (milho) 4 a 6 km/h (milho) 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 de 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 de seus produtos, reservando-se a empresa 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.
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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.


