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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 PARA GRÃOS FINOS 
TDNG & TDAX.

TDNG 320/420/520 (ARROzEIRA):  ALTA RENTAbILIDADE.
A série de semeadoras TDNG foi desenvolvida para obter o melhor rendimento no plantio direto, 
no cultivo mínimo e no plantio convencional de grãos finos, como trigo, aveia, arroz irrigado, etc.

Robustas, de alta eficiência e precisão, elas utilizam linhas pivotadas com grande flutuação, para 
um plantio eficiente, mesmo em terrenos irregulares ou sobre taipas.

A série TDNG de semeadoras New Holland é a solução perfeita para as médias e grandes 
propriedades.

TDAX 3500/3800/4500 (ARROzEIRA): ALTA PRODuTIvIDADE EM GRÃOS FINOS E MIúDOS.
As semeadoras da série TDAX foram desenvolvidas para realizar o plantio direto de grãos 
finos (trigo, aveia, arroz irrigado, etc.) e também de sementes miúdas, como trevo, alfafa e 
cornichão, ou de outras culturas, como a canola. 

Resistentes, de alto rendimento e precisão, elas são ideais para pequenas, médias e 
grandes propriedades.



RESERvATÓRIOS.
As semeadoras TDAX e TDNG oferecem reservatórios feitos de chapa de aço inoxidável ou de aço-carbono, 
cuja principal característica é a grande autonomia: eles têm uma chapa divisória móvel, que permite a alteração 
dos volumes de semente e fertilizante.

No compartimento dianteiro, cujo fundo basculante permite a limpeza e manutenção, é depositado o 
fertilizante; no traseiro, as sementes. Em ambos os compartimentos, um visor transparente permite a 
verificação do nível.

Ambas semeadoras podem ser montadas na versão Seed (somente semente), que permite maior autonomia de 
plantio, evitando seguidas paradas para o abastecimento.

RODADO.
Os rodados são externos e articulados, o que mantém os pneus sempre em contato com o solo. Isso evita 
falhas no plantio, mesmo sobre os terrenos irregulares, terraços ou taipas.

cAbEÇALHO.
Fixado em dois pontos no chassi, o cabeçalho proporciona maior estabilidade. O seu acoplamento e o 
nivelamento da máquina são realizados através de um terceiro ponto.

Retrátil, para o armazenamento ou transporte.

SISTEMA HIDRÁuLIcO.
Composto por dois cilindros que atuam na movimentação de um eixo alternador, o sistema hidráulico das 
séries TDNG e TDAX aciona as linhas de plantio para cima e para baixo.

O curso dos cilindros é regulado nas próprias hastes, para um maior ou menor poder de corte da máquina.
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LINHAS DE SEMEADuRA.
TDNG: LINHAS TubuLARES cOM GRANDE FLuTuAÇÃO.
As semeadoras New Holland da série TDNG disponibilizam linhas tubulares com grande flutuação. 

Cada linha possui três molas, que são utilizadas de acordo com as condições do solo, para conferir a pressão, 
que resultará em maior ou menor poder de corte das mesmas. Em cada linha está montado um sulcador único 
para semente e adubo.

As linhas de semeadura têm o mesmo tamanho e defasagem de 30 centímetros entre si, por meio da 
montagem inversa dos suportes de fixação das linhas no chassi.

Em caso de necessidade, é possível retirar uma ou mais molas para realizar o plantio em solos leves ou o 
plantio convencional.  

TDAX: LINHAS LONGAS E LINHA cuRTAS.
A série TDAX utiliza linhas longas e linhas curtas, defasadas de 28 cm e montadas em um perfil “I”, que 
possibilita fácil movimentação das mesmas.

O uso de uma a três molas longas em cada linha permite que estas acompanhem as irregularidades do terreno, 
sem perda da capacidade de corte, mantendo a uniformidade de esforços em todas as linhas.

Do mesmo modo que a TDNG, é possível retirar uma ou mais molas para realizar o plantio em solos leves ou o 
plantio convencional.

LINHA ARROzEIRA.
Na linha arrozeira (sequeiro), em situações de plantio convencional, é recomendada a utilização do 
compactador sem o aro limitador. As linhas possuem grande flutuação, o que permite o plantio em terrenos 
irregulares, com eficiência.



SuLcADORES E AROS LIMITADORES DE PROFuNDIDADE.
Discos defasados: dois discos de diâmetros diferentes, montados no centro e equipados com limpadores 
internos autoajustáveis. Apresentam grande capacidade de corte e penetração com mínima mobilização do solo.

• TDNG: 15” e 15 ½” ou 15” e 16”.

• TDAX: 15” e 16”.

Discos defasados torre alta: dois discos de diâmetros diferentes, montados no mesmo centro. Indicados para 
a semeadura de grãos finos em terras altas.

• TDNG: 15” e 15.½” ou 15” e 16”.

• TDAX: 15” e 16”.

Aro limitador, fixado no mancal do sulcador: não é necessário retirar os parafusos para efetuar a sua substituição. 
Em ambas as semeadoras estão disponíveis aros limitadores de 1,5; 2,5; 4 e 6 cm de profundidade.

ESPAÇADORES DE LINHAS
São fabricados com chapa de aço-carbono e temperados, para reduzir o desgaste. Os espaçadores mantêm a 
distância uniforme entre as linhas, reduzindo o esforço lateral e o desgaste na articulação.

Para a semeadora TDAX, existem espaçadores específicos para cada um dos espaçamentos: 17, 25 e 30 cm.

cONDuTORES TELEScÓPIcOS.
Cuidam para que a dosagem de semente efetuada pelos dosadores seja contínua e uniforme no percurso entre o 
dosador e o solo, mesmo em áreas de aclive e declive. Os condutores telescópicos.
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DISTRIbuIÇÃO DE ADubO E SEMENTE.
DISTRIbuIÇÃO DE ADubO.
Sistema de rosca sem-fim.
A base do distribuidor é feita de material termoplástico, que, além de fácil limpeza, evita a corrosão dos 
componentes.

Estão disponíveis quatro tipos de roscas: 1” 3/4”, 1”, 1 1/2” e 2”, que deverão ser utilizadas de acordo com a 
quantidade de adubo a ser distribuída.

Na semeadora TDNG, o sistema de rosca sem-fim é composto por um inédito e exclusivo sistema de cápsula* 
e gaveta* para a interrupção da distribuição de adubo, proporcionando maior agilidade e rapidez na troca da 
rosca e na manutenção.

DISTRIbuIÇÃO DE SEMENTE.
A distribuição é realizada através do rotor acanalado helicoidal. Os canais do rotor são usinados, para manter a 
uniformidade de distribuição da semente.

A regulagem da quantidade de semente é determinada de acordo com a abertura ou o fechamento do rotor, 
realizados através de volantes localizados nas laterais da máquina.

O rotor acanalado helicoidal com fabricado em ferro fundido nodular, temperado e bicromatizado.

cOMPAcTADORES.
cOMPAcTADOR EM “v”.
Indicado para a semeadura de grãos finos em terras altas, o compactador em “V” atua sobre a ação de 
molas, com regulagem de pressão e ângulo. 
 
cOMPAcTADOR FuNDIDO cONvEXO.
O compactador fundido convexo é usado para plantio convencional ou direto do arroz. Acompanha as 
ondulações do terreno, com pressão constante do próprio peso.

cOMPAcTADOR NG*.
O exclusivo compactador NG* promove duas operações com eficiência, ao mesmo tempo, no plantio direto 
do arroz:

• ele fecha o sulco, devolvendo o solo com a mesma umidade.

• realiza a compactação lateral, proporcionando uma germinação rápida e uniforme.

*Patente Semeato



OPcIONAIS.
cAIXA DE PASTAGEM – TDAX.
O uso de caixa de pastagem permite fazer a combinação de dois tipos de forragens em áreas destinadas à 
pastagem. Além disso, ela deve ser usada exclusivamente para sementes finas, como trevos, cornichão e 
alfafa, ou outras culturas, como a canola.

vERSÃO SEED.
A versão Seed apresenta somente reservatório de sementes. Essa versão é indicada para propriedades que 
realizam adubação antecipada. Disponível para todos os modelos.

DEMAIS OPcIONAIS.

• Contrapesos

• Hectarímetro eletrônico

• Hectarímetro mecânico – (somente TDAX)

• Kit para redução da transmissão (somente TDNG)
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IMPLEMENTOS PARA A cuLTuRA DE ARROz
TAIPADEIRAS TS 10 / TS 12.
As taipadeiras New Holland executam taipas suaves e sem leiveiro, com altura até 17 cm e base de 150 cm, 
viabilizando a semeadura em linhas no sentido perpendicular às taipas ou semeando os quadros e as taipas, 
sem considerar o sentido das mesmas.

Uma grande vantagem da taipadeira é o crescimento uniforme da cultura, nos quadros e nas taipas, o que 
torna desnecessária a espera da manutenção do arroz das taipas para proceder à colheita.

Outra vantagem é o melhor manejo do sistema de irrigação e a obtenção de taipas mais resistentes.

Com a taipadeira New Holland, você pode desmanchar as taipas e construir canais para condução da água. 
Basta apenas inverter as posições dos pentes dos discos.

vALETADEIRAS vS 640.
Projetada para ser mais uma opção em equipamentos de drenagem, a VS 640 executa três tipos de valas para 
diferentes tipos e condições de solo, com área ideal para infiltração da água de chuva, o que facilita bastante a 
drenagem subterrânea.

O emprego da valetadeira permite o uso do solo nas épocas adequadas – para a agricultura e a pecuária – 
independentemente das condições climáticas, além de criar melhores condições de aeração e temperatura do 
solo.

Com o modelador pivotado, você realiza o trabalho, mesmo em curvas, sem danificar a máquina. O Seu patim 
de controle de profundidade mantém a vala na profundidade desejada, independentemente das irregularidades 
do terreno.

O limitador de torque da transmissão evita danos à valetadeira e ao trator em caso de impacto com obstáculos 
naturais.



especificações

Modelos TdNG 320 TdNG 420 TdNG 520

N° de linhas x espaçamentos 20 x 17 cm 26 x 17 cm 32 x 17 cm

Potência requerida aproximada 95 hp 120 hp 140 hp

capacidade máquina Seed 1.800 L ~ 1.380 kg 2.250 L ~ 1.725 kg 2.720 L ~ 2.050 kg

capacidade mín. de sementes 600 L ~ 460 kg 800 L ~ 610 kg 980 L ~ 735 kg

capacidade máx. de sementes 950 L ~ 720 kg 1.200 L ~ 915 kg 1.500 L ~ 1.125 kg

capacidade máx. de adubo 1.200 L ~ 1.350 kg 1.500 L ~ 1.700 kg 1.880 L ~ 2.125 kg

capacidade mín. de adubo 850 L ~ 960 kg 1.100 L ~ 1.250 kg 1.355 L ~ 1.530 kg

capacidade caixa de pastagem 110 L 140 L 170 L

Pneus 14.9 x 28 (8 lonas) 16.9 - 28 Tm 95(8 lonas) 18.4-30 (10 lonas)

Peso standard 4.750 kg 6.150 kg 7.300 kg

velocidade de operação 4 a 8 km/h 4 a 8 km/h 4 a 8 km/h

Modelo TdaX 3500 TdaX 3800 TdaX 4500

N° de linhas x espaçamentos

20 x 17 cm (Padrão) 22 x 17 cm 26 x 17 cm

14 x 25 cm 16 x 24 cm 18 x 25 cm

11 x 30,5 cm 12 x 31 cm 14 x 31 cm

Potência requerida aproximada 90 hp 100 hp 115 hp

capacidade máquina Seed 2.250 L ~ 1.725 kg 2.720 L ~ 2.050 kg 2.720 L ~ 2.050 kg

capacidade mín. de sementes 506 L ~ 380 kg 556 L ~ 417 kg 631 L ~ 473 kg

capacidade máx. de sementes 829 L ~ 622 kg 910 L ~ 683 kg 1.033 L ~ 775 kg

capacidade mín. de adubo 728 L ~ 823 kg 800 L ~ 904 kg 908 L ~ 1.026 kg

capacidade máx. de adubo 1.050 L ~ 1.186 kg 1.155 L ~ 1.305 kg 1.310 L ~ 1.480 kg

Pneus 12.4/11 x 28 (6 lonas) 12.4/11 x 28 (6 lonas) 14.9 - 28 Tm 95 (8 lonas)

Peso aproximado 3.310 kg 3.530 kg 4.110 kg

velocidade de operação 6 a 8 km/h 6 a 8 km/h 6 a 8 km/h



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.

BRd1601 – 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.


