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AO OPERADOR

Evite o despejo excessivo de 

resíduos prejudiciais ao meio ambiente,

o planeta agradece!

Tenha sempre em mente que SEGURANÇA exige ATENÇÃO
 CONSTANTE, OBSERVAÇÃO E PRUDÊNCIA, durante o armazenamento,

 transporte e manutenção da semeadeira.

!

TRABALHE COM SEGURANÇA

Antes de efetuar a montagem, regulagem
ou manutenção consulte o manual

LEIA O MANUAL
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Peças que virão na sua embalagem:

Cesta

Cabo Lado Esquerdo
Cabo Lado Direito

Corpo da Semeadeira

Curva do Cabo

Disco Duplo
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Modo de montagem:

1 - Encaixe o disco duplo no corpo da semeadeira:

Coloque a arrula e parafuse.
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SEMEADEIRA MANUAL KNAPIK

Modo de montagem:

2 - Encaixe o lado direito do cabo com o lado esquerdo:

3 - Encaixar no corpo da semeadeira:

Bucha de Ferro

ATENÇÃO - na montagem do cabo não esquecer de colocar
a bucha de metal dentro dos furos do cabo.
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SEMEADEIRA MANUAL KNAPIK

Obs: Não apertar os parafusos, somente 
encaixá-los.

4 - Encaixar o auxiliador de manuseio no cabo:

5 - - Encaixar a corrente:

O Pé de Apoio tem a mola fixada em dois pontos.
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SEMEADEIRA MANUAL KNAPIK

7 - Após tudo encaixado, apertar todos os parafusos:

6 - Encaixar a corrente:
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SEMEADEIRA MANUAL KNAPIK

8 - Parafusar na parte da frente da roda  a cestinha:

Obs: Esse é o espaço para colocar peso na 
máquina, pois dependendo da situação do solo 
se faz necessário colocar peso na semeadeira
 para facilitar o plantio.
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Distribuidores de grãos.

Na semeadeira manual é possível instalar 2 (dois) modelos de Distribuidores de grãos:

Distribuidor de Sementes por Rotor
Grãos miúdos.

Distribuidor de Sementes grão a grão
com disco horizontal - grãos graúdos.

Distribuidor de Sementes por Rotor - Grãos Miúdos.

Troca da peneira - a peneira é tubo de PVC de 150mm com a furação, na máquina acompanham 3 peneiras.

Solte a mola da cinta de couro. Solte o parafuso no centro do rotor.

Troque a peneira

Capacidade do reservatório: 200 ml

Coloque novamente a tampa e 
parafuse.

Instale a cinta de couro.

Coloque o distribuidor no quadro da semeadeira.

Local para abastecer o distribuidor.

Montagem da corrente para o Rotor.
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1- Soltar a corrente de 
transmissão.

2- Colocar o calço do disco
 (Anel). ATENÇÃO: deixar a 
parte lisa pra cima.

3- Encaixar o disco de semente,

com o ressalto para baixo. 

4- Parafusar o arrastador
do disco. 

5- Encaixar o anel de alumínio com 
a caixa dos roletes. Observar a utilização 
do rolete conforme o disco.

6- Recuar os 3 parafusos de ajuste. 
OBS: são 3 parafusos com porca. 

7- Colocar a caixa plástica. Ao 
parafusar a caixa o anel pressionará 
sobre o disco e poderá travar o mesmo.

8- Para destravar o disco de semente utilize
uma chave 9/16, e faça o ajuste nos 3 
parafusos de forma uniforme sem levantar 
uma parte mais do que a outra. Até o ponto 
que o disco gire livremente com o mínimo de 
folga possível.

9- Gire (com a mão) a engrenagem 
da caixa de sementes. O disco de 
semente deve girar leve e sem folga.

10- Para travar o ajuste aperte as
 3 porcas dos parafusos de ajuste.
 Montar a corrente.

ATENÇÃO: Sempre utilizar pó de grafite “bem” misturado na semente.

Retirar a Caixa de Sementes Inteira

E retire a caixa inteira

SEMEADEIRA MANUAL KNAPIK
Distribuidor de Sementes grão a grão - com disco horizontal - Grãos Graúdos.

Sequência de montagem do disco no distribuidor:
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Solte o parafuso que está na 
frente da caixa
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Em plástico rotomoldado;
Capacidade do reservatório de sementes de aprox. 10 litros;
Distribuição de sementes disco horizontal - grão à grão
Padrão Universal (o mais utilizado no Brasil). 

Por baixo do distribuidor de sementes existem três pontos
de engraxadeira.

Montagem da corrente para o Distribuidor de grãos graúdos.

Corrente Asa 40;
Engrenagens com 15,18,21,22,24 e 33 dentes.

 CAIXA DOS ROLETES 

Rolete para milho
para disco de 28 furos

Rolete para soja
para disco de carreira dupla

Pino dos Roletes
Observação: para distribuir bem as sementes é importante
colocar o rolete certo para o disco.

Cada volta da roda corresponde 2 metros lineares

12

TABELA PARA NOÇÕES DA REGULAGEM DE SEMENTE 
                           SEMEADEIRA MANUAL

GRÃOS por metro linear

MILHO

Disco de 28 furos

SOJA e FEIJÃO

Disco com 68 furos

ENGRENAGEM DO
   DISTRIBUIDOR
        SEMENTES

ENGRENAGEM DA
  RODA MOTORA

6,75 16,8

5,75 14,5
4,75
4,6
4,0

12,2

11,5

10,4
3,0 7,5

9,25 22,5

8,0 19,5
6,75 16,5
6,5 15,7
6,0 14,3
4,0 10,4

15 24
18 24
21 24
22 24
24 24
33 24
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18
21
22
24
33

33

33
33
33

33
33
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Embreagem

Com a alavanca em pé, a semeadeira está com a embreagem acionada,
e  o distribuidor de sementes não vai girar. 

Acione a alavanca para iniciar o plantio.

Para transportar a semeadeira, prenda o cabo junto a corrente.Para o plantio, solte a corrente para que a semeadeira
fique em contato como o solo.
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Lista de DISCOS DE SEMENTE (ou Disco de Plantio) que acompanham a Semeadeira Manual no Distribuidor
de Graõs Graúdos

Código   Qtd        Descrição
841       01 unid   Disco para Milho 28 furos - furo oval 15mm x 10,8mm
837       01 unid   Disco para Milho 28 furos - furo oval 14mm x 9,5mm
842       01 unid   Disco para Milho 28 furos - furo oval 11,5mm x 8,5mm
850       01 unid   Disco para milho 28 furos - furo redondo 12,5 mm
835       01 unid   Disco CEGO com 28 marcações para MILHO
362       01 unid   Disco para Feijão 35 furos - furo oval 12mm x 7,5mm
5984     01 unid   Anel Calço - 3 mm Liso (montado no distribuidor)
5986     01 unid   Anel Caço - 4,3 mm Liso
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Disco Duplo Desencontrado com articulação.

Roda de Fechamento do sulco.

Para regular o grau de fechamento da roda

Regulagem da profundidade do plantio da semente.
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Para Regulagem do grau das rodas:

1°) Solte o parafuso no centro do eixo;
3°) Aperte o parafuso novamente.

2°) Ajuste o grau na alavanca;

A regulagem da profundidade de plantio da
semente é nas rodas em “V”.

Com um sistema de rosca é possível regular
a posição das rodas, na foto ao lado a seta
indica o local para o ajuste.



SEMEADEIRA MANUAL KNAPIK 15

Informações complementares

Este é o local indicado
para Segunda pessoa
auxiliar no manuseio
da máquina.

A cada volta completa
da roda equivale a
2 metros.

A Indústria Knapik reserva o direito de aperfeiçoar e/ou alterar as 

características técnicas de  seus produtos, sem a obrigação de 

assim proceder com os já comercializados e sem o conhecimento 

prévio da revenda e do consumidor. 

Considerações


