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Conheça o Produto

Componentes Principais

Entrada 
de ar  

(dentro da Caixa Dosadora)

Caixa do 
Dosador

Vedação 
do Vácuo

Entrada 
de ar

Tampa do 
Dosador

Condutor
Acoplado ao Selenium, 
protege e conduz a 
semente até o solo.

Hopper

Dosador

Entrada 
de ar

Bocal de 
Sementes

Gaveta 
do Hopper

Entrada 
de ar

Visor

Trava do 
Disco

Bocal 
de Vácuo

Manopla

Conjunto de Disco, 
Organizador e Roseta
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Kit de Milho

Lado vácuo Lado semente

Roseta

Componentes do disco

Facas 
Organizadoras

Singulador

Organizador Inferior

Disco

Anel 
Organizador

Furo 
do Disco

Anel Inferior
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Culturas disponíveis:

Especificações Técnicas

Dosador pneumático.

Sem necessidade de ajustes e regulagens.

Possui visor para acompanhar o funcionamento em 
tempo real.

Dimensões: 
414mm (A) x 206mm (L) x 373mm (C).

Peso: 3 Kg.

Diâmetro do bocal de vácuo: 36,5mm.

Diâmetro do bocal de sementes:
74mm (gravidade) ou 32mm (pressão positiva).

Feijão
CarioquinhaAlgodão Milho SojaSorgo
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Cultura Cor do 
Disco (Kit)

Número de 
Furos

Diâmetro 
do Furo

Milho Amarelo 28 4,5mm

Soja Lilás 40 4,0mm

Algodão 
e Sorgo

Azul 55 2,5mm

Feijão Marrom 40 4,0mm

Kit de FeijãoKit de Milho Kit de Algodão  
e Sorgo

Kit SojaFlow

Manuseio

O SELENIUM possui quatro conjuntos distintos de 
discos com seus respectivos organizador e roseta.

O conjunto de disco não possui regulagem 
e também não deve ser desmontado.

Escolha da cultura
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Conjunto de disco

Trava
do Disco

(sentido anti-horário)

Singulador
(Organizador)

Trava do Disco
(sentido horário)

Manopla

Para a montagem do conjunto de disco selecionado no 
dosador, não é necessário remover o Dosador do Hopper.

1. Abra a tampa do 
dosador girando a 
Manopla no sentido 
anti-horário.

2. Gire a trava do 
disco no sentido anti-
horário até o final de 
seu curso.

3. Monte o conjunto de disco com o Singulador 
(Organizadores) voltado para dentro do dosador. Após 
posicionar o conjunto, gire a trava do disco no sentido 
horário para travar o conjunto.
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4. Feche a tampa pressionando-a contra a caixa do 
dosador até que a Manopla se trave. Certifique-se que a 
trava da tampa fechou corretamente.

1. Empurre a gaveta do Hopper, no sentido indicado na 
imagem acima (imagem 1), até o final do curso.  
Nesta posição, o Hopper estará fechado, exibindo a 
indicação “CLOSED FECHADO”. 

Gaveta 
do Hopper

CLOSED FECHADO

Manopla
(sentido horário)

Imagem 1

CLOSED FECHADO

Troca de culturas com o SELENIUM 
cheio de sementes
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OPEN ABERTO

2. Repita as operações do tópico “Conjunto de disco” 
deste manual.

3. Reabra a Gaveta do Hopper, no sentido indicado 
abaixo (imagem 2), até o final do curso. Nesta posição, 
o Hopper estará aberto, exibindo a indicação “OPEN 
ABERTO”.

Imagem 2.

OPEN ABERTO

O SELENIUM possui um visor 
que oferece a possibilidade 
de acompanhar o resultado 
da organização das sementes 
dentro do dosador. Para abrir o 
visor, basta deslizá-lo conforme 
imagem ao lado. 

Após a conferência da 
singularização, manter o visor 
fechado.

Visor
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O alternador é o equipamento responsável por produzir 
a energia elétrica que alimenta os motores do Selenium 
Elétric.  Ele é acionado hidraulicamente e é capaz de 
atender plantadeiras de até 60 linhas.

Alternador Hidráulico

Representação do Alternador Hidráulico
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Representação do painel elétrico

Formas de montagem
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Antes de conectar o Gerador, é importante verificar se o 
seu trator possui um retorno de baixa pressão instalado. 
Caso não tenha, é altamente recomendado que a linha 
de pressão seja conectada ao engate hidráulico (VCR) 
identificado com o símbolo de “retração”: 

Para atender aos diversos modelos e tamanhos 
de plantadeiras, disponibilizamos duas opções 
de comprimento de mangueiras hidráulicas: 
6 e 9 metros. Em todas as mangueiras são 
adotados engates rápidos agrícolas ISSO-A ½”

Importante:

Conectando o alternador ao trator

Diagrama de conexão utilizando o retorno pela VCR

Dessa forma, o alternador poderá ser ligado e desligado 
da forma correta. Caso o trator tenha o retorno de baixa 
pressão instalado, a conexão pode ser feita da seguinte 
forma:
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Diagrama de conexão utilizando o retorno de baixa pressão.

A fim de evitar acidentes durante a conexão, 
primeiro conecte a mangueira de dreno, em 
seguida conecte a mangueira de retorno e por 
último a de pressão. Na desconexão utilize a 
ordem inversa.

Atenção:

O motor hidráulico utilizado no Alternador 
consome no máximo 42 L / min do óleo e tem 
apenas um sentido de rotação. Uma válvula na 
linha de retorno impede que ele seja acionado 
contrário. Se o motor for acionado de forma 
incorreta, o Alternador não será ligado.

Importante:
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Diagrama de passo a passo para ligação de do alternador.

Ligando o alternador

3
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Número de linhas
RPM

Mínimo Máximo

até 20 2000

6500

25 2500

30 3000

40 4000

50 5000

60 6000

Tabela 3 - Recomendações de RPM para o Alternador*

Para desligar o alternador, se a linha de retorno está 
ligada à Válvula de Controle Remoto (VCR), será 
necessário utilizar a posição “Flutuante” do comando 
hidráulico:

Após o alternador parar completamente, o comando 
deverá ser colocado novamente na posição de neutro. 
A imagem a seguir ilustra as posições do comando 
hidráulico do trator e os acionamentos que devem ser 
feitos para desligá-lo:

*Recomendamos 3000 RPM para maximizar 
refrigeração do alternador, mesmo

em máquinas menores.

Desligando o alternador
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A temperatura do óleo não deve ser
superior a 100 ºC.
Verifique se os radiadores da plantadeira e do 
seu trator estão funcionando corretamente.

Importante:

Kit alternador
Para iniciar a geração de energia, gire a chave do trator 
e ligue o monitor ISOBUS instalado na cabine. Uma luz 
vermelha do sinaleira do painel deve piscar brevemente; 
esta luz, se permanecer ativa, indica que as linhas estão 
sendo alimentadas diretamente pela bateria e há algum 
problema na distribuição da energia. Eleve a rotação do 
alternador até em torno de 3000 RPM, acompanhando 
o sinal de velocidade (RPM) pelo terminal universal em 
seu monitor ISOBUS; a tensão de saída do gerador deve 
permanecer estável em 28,3 V +- 0,2 V; caso este valor 
esteja abaixo de 28V, elevar a velocidade de rotação do 
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Um dos componentes críticos no sistema de geração 
é o relê automotivo 24v; ele é um pequeno cubo preto 
que está parafusado no interior da caixa metálica do 
gerador, com função de realizar contato entre as baterias 
e o alternador (necessário para ativar a geração do 
alternador e manter a tensão de saída estável em 28V). 
Caso esteja confirmado que o relê de acionamento do 
sistema está  defeituoso (não aciona ou não desaciona), 
será necessário substituí-lo com outra peça, que vem 
em conjunto com o kit de reposição obtido na compra 
do produto.

alternador até atingir a estabilidade do sinal.
 Após o término do uso, com o trator parado, gire a 
chave do trator para desligá-lo. A luz do sinaleiro deve 
permanecer desligada, o que indica que não há consumo 
de energia por parte das baterias.

• É importante que tanto durante a operação 
como durante o armazenamento, a luz da 
sinaleira vermelha esteja apagada. Caso 
estiver acessa, isso indica que as baterias 
estão alimentando as linhas, o que na longa 
duração pode ocasionar o descarregamento 
das baterias. 

• Caso a luz do sinaleiro continue acesa, mesmo 
após o desligamento do trator, verifique 
a integridade dos chicotes no interior do 
conjunto de geração e procure por possíveis 
curtos elétricos.

Atenção:

Substituição de relê

• Antes da substituição, garantir que o trator está 
desligado
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No evento das baterias serem descarregadas, seja por 
operação baixo valor de rotação do alternador ou plantio 
das linhas sem geração de energia, será necessário 
recarregá-las. Seguir o seguinte roteiro:

Recarregamento da bateria

• Remova os terminais das baterias para que a troca 
seja segura. Tome cuidado para não curtar os 
terminais durante a remoção dos mesmos

• Desparafuse o relê da caixa metálica e remova os 
quatro terminais de contato dos mesmos

• Conecte os terminais de contato no novo relê, 
parafuse-o na caixa e encaixe novamente os terminais 
da bateria na mesma

• Garantir que o trator esteja parado e o monitor 
ISOBUS e a ECU estejam ligados 

• Ligar o sistema de geração hidráulica do trator e 
elevar a rotação até, no máximo, 2000 RPM.

• Com uma outra bateria externa 12 V, encostar com 
dois fios, por duração de 1 a 5s, o positivo da bateria 
externa no parafuso grande do alternador (onde estão 
conectados os cabos de alimentação azuis), e o 
negativo da bateria no barramente neutro do gerador 
(onde estão conectados os cabos de alimentação 
pretos)

• Manter as baterias carregando por cerca de 3 horas.

• É importante que tanto durante a operação como 
durante o armazenamento, a luz da sinaleira 
vermelha esteja apagada. Caso estiver acessa, 
isso indica que as baterias estão alimentando as 
linhas, o que na longa duração pode ocasionar o 
descarregamento das baterias. 

• Caso a luz do sinaleiro continue acesa, mesmo 

Atenção:
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Os chicotes de alimentação variam de acordo com o 
modelo e quantidade de linhas da máquina. Existem 3 
tamanhos disponíveis: 14m, 9m ou 4m. Os chicotes de 
distribuição devem ser conectados aos cabos de saída 
do painel da caixa do alternador hidráulico, seguindo a 
referência da imagem abaixo: 

Cabeamento de distribuição:

1. Una os cabos 
sequencialmente, conectando 
o plugue macho de um 
chicote com o plugue fêmea 
de outro; pressione um contra 
outro até escutar um “clique”.

2. Conecte os plugues 
fêmeas dos conectores 
menores (DT) nas pontas 
dos chicotes de menor bitola 
com o plugue macho do 
conector presente na caixa 
do controlador do Selenium 
Eletric.

Cada chicote de alimentação tem capacidade 
para 10 linhas.

Atenção:

Estes chicotes de alimentação principais devem ser 
então acoplados aos chicotes T com módulos para 1 e 4 
linhas. As conexões entre os chicotes são realizadas por 
meio dos conectores maiores nas pontas dos chicotes, 
crimpados no cabo de maior bitola.

após o desligamento do trator, verifique a 
integridade dos chicotes no interior do conjunto de 
geração e procure por possíveis curtos elétricos

• Os tamanhos dos terminais de conexão na bateria 
SÃO DIFERENTES. O terminal menor deve ir no 
negativo da bateria, enquanto que o terminal maior 
deve ir no positivo da bateria. APERTAR COM 
CHAVE DE BOCA as porcas de fixação até que o 
terminal fique bem firme 
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Ilustração de montagem de linhas

Diagrama de distribuição de 
cabeamento
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Estado do LED Significado:

Apagado Sistema não energizado

Vermelho, piscando lento
Falta de comunicação com 
a ECU

Verde, piscando lento
Comunicando com a ECU, 
motor parado.

Verde, piscando rápido
Comunicando com a ECU, 
motor girando.

Piscando Branco Em modo de endereçamento

Para as conexões linha de dosagem, localize a caixa do 
driver controlador abaixo do visor do Selenium, e suas 4 
entradas para conectores. 

• Conecte o Plug do motor no conector no soquete de 
6 vias da caixa

• Conecte o Plug de 2 vias da linha de derivação em 
T dos chicotes de cabeamento no soquete superior 
esquerdo. Esta é a alimentação principal da linha

• Os conectores de 4 vias são reservados para sinais 
CAN e periféricos.

Linha de Dosagem

NÃO exceda o limite de 10 cabos por ramo, 
risco de dano aos chicotes

Atenção:

Caso o clique não seja escutado quando 
conectados os plugues Deutsch, verificar se 
a borracha de vedação não está deslocada 
de sua posição original. Usar uma pinça para 
colocá-la novamente no lugar.

Importante:
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Finalizar a instalação do cabeamento, se necessário, 
utilizando-se de fitas Hellerman ou fita isolante para 
a fixação dos cabos na máquina da maneira como o 
usuário preferir. É aconselhável a utilização de fitas 
com resistência a UV (luz solar) para evitar quebra das 
mesmas e soltura dos chicotes durante a operação.

Dica:

A ECU ISOBus Elétric é responsável por todo o controle 
do sistema. Ela deve ser ligada ao barramento ISOBUS do 
trator, além da instalação das antenas.
Partes que compõe o kit ECU:

ECU

• 2020143 - ECU
• 6080122 - Cabo de Conexões da ECU
• 6080130 – Sensor de Levante
• 6010311 – Antena Wifi
• 6010199 – Antena GPS
• 1050086 – Kit de peças de fixação
• 2010162 – Caneta ímã

Itens necessários não inclusos:
• Monitor ISOBus
• Liberação do Controlador de Tarefas no monitor 

(Opcional)
• Liberação do Controlador de Seções no monitor 

(Opcional, necessário para corte linha-a-linha)
• Cabo ISOBus 
• Terminador ISOBus

Certifique-se que o cabeamento ISOBus do seu 
implemento conte com um terminador ISOBus. Ele é 
normalmente fornecido juntamente com o cabeamento 

Atenção:



  |  J.Assy24

A ECU deve ser instalada na região central da máquina, 
preferencialmente permitindo que o operador do trator 
tenha visão do LED de indicação de operação. O 
conector deve estar virado para baixo, para evitar o 
acúmulo de água.

Instalando a ECU

A antena Wifi deve ser instalada também na região central 
da máquina utilizando a peça de fixação fornecida (ela pode 
ser instalada virada para baixo, se preciso). A posição de 
instalação deve ter boa visada para as linhas de plantio, 
preferencialmente acima da altura das linhas de plantio e 
caixas de semente, evitando barreiras metálicas que possam 
reduzir o alcance do sinal de rádio. Não é necessário que o 
operador tenha visada da antena.

Instalando a antena Wifi

A instalação da antena GPS deve ter boa visada do céu, 
evitando barreiras que bloqueiem a recepção do sinal 
dos satélites. Ela conta com um ímã na base, que facilita 
o posicionamento em superfícies metálicas.

Instalando a antena GPS

A conexão do cabo da antena WIFI na ECU deve ser feita 
no conector indicado. Conexões incorretas causarão 
problemas na comunicação entre a ECU e os motores.

Atenção:

ISOBus. Caso não localize o terminador em sua 
instalação, será necessário adquirir um novo para o 
correto funcionamento do sistema.
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A conexão do cabo da antena GPS na ECU deve ser feita 
no conector indicado. Conexões incorretas causarão 
problemas na recepção do sinal de posição, diminuindo 
a precisão do sistema.

Atenção:

Instalando o sensor de levante
O sensor de levante deve ser instalado de forma que seja 
acionado quando a máquina estiver em posição de plantio 
e liberado quando a máquina for erguida, porém é possível 
inverter a lógica de funcionamento nas configurações do 
sistema se preciso. A melhor posição e forma de instalação 
varia de máquina para máquina. É fornecida uma peça de 
fixação para auxiliar nesta etapa. Podem ser instalados até 
2 sensores de levante em uma mesma máquina se preciso.

• Lembrar que o solo compactado do galpão reduz o 
curso do erguer e abaixar

• Verificar se o ponto de acionamento é suficiente 
para permitir erguer ligeiramente a máquina quando 
preciso

• Erga e abaixe a máquina algumas vezes para 
garantir que a instalação ficou robusta.

Dica:

Estado do LED Significado:

Apagado ECU não energizada.

Vermelho Estado de erro

Verde, piscando lento
Comunicando com as linhas, 
motores parados
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Instalando o cabeamento
1. Conecte o cabo 6080122 na ECU, parafusando o 
parafuso central com auxílio de uma chave canhão de ¼”.
2. Conecte o sensor de levante em qualquer um dos dois 
conectores indicados. Caso haja um segundo sensor de 
levante instalado, conectá-lo também.
3. Conecte o cabo de sinais do alternador (6080137) no 
conector de 6 pinos indicado.

Assegurar que a conexão do cabo ecu-alternador 
foi feita no conector correto, com 6 fios, pois há 2 
conectores de 6 vias no cabo da ecu.

Atenção:

4. Conecte a ECU no barramento ISOBus. Se preciso, 
desconecte o terminador CAN do barramento, conecte a 
ECU e então reconecte o temrinador no barramento, na 
derivação de saída do cabo da ECU.

O sistema não irá funcionar corretamente caso o 
terminador não seja instalado na última derivação 
do barramento ISOBus.

Atenção:

Caso seu implemento conte com o radar de velocidade que 
deseje utilizar, conecte-o ao conector indicado.

• A utilização do sinal de velocidade de 
Radar não tem boa precisão. Recomenda-

Dica:

Verde, piscando rápido
Comunicando com as linhas, 
motores girando.

Piscando Branco Em modo de endereçamento
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1. Conjunto de disco, organizador e roseta:

Cheque o conjunto de disco, organizador e roseta. 
Substitua o conjunto quando houver desgaste excessivo 
em qualquer uma das seguintes peças:

Facas 
Organizadoras

Singulador
Disco

Roseta Furo do 
Disco

se a utilização do sinal de GPS para obter a 
velocidade.

• A ECU pode obter a velocidade diretamente 
da antena do trator, caso o monitor ISOBus 
seja configurado para repassar as mensagens 
da antena via protocolo NMEA 2000 ou J1939. 
Verifique o manual do seu monitor/antena para 
realizar essa configuração. 

• Caso prefira, é possível utilizar o sinal da antena 
GPS da própria ECU para obter a velocidade.

Manutenção
Manutenção preventiva antes do plantio

Verifique se há desgaste excessivo, rachaduras ou 
furos na vedação de vácuo. Caso apresente alguns dos 
itens citados, realizar a substituição da vedação.

Atenção:

2. Vedação:
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Passo a passo 
para substituição da vedação:

Remova a borracha de 
vedação da tampa do dosador, 
puxando-a para cima.

A.

Monte primeiramente as 
extremidades da nova 
vedação na tampa do dosador.

B.

C. Faça o encaixe de toda a 
borracha na tampa do dosador, 
pressionando-a para baixo.

3. Grafite em pó no dosador:

Verifique se o dosador está bem lubrificado com grafite em 
pó antes de cada plantio, caso não esteja, aplique grafite em 
pó no dosador antes de abastecê-lo com semente.

4. Grafite no disco:

Verifique se o grafite na parte 
de trás do disco (lado com a 
roseta) está desgastado e, em 
caso positivo, aplique o Grafite Lubrificante 
Spray da J.Assy em toda superfície do disco. 
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5. Armazenamento: 
Quando não estiver em uso, armazene o 
conjunto de disco em sua caixa original 
para sua proteção.

6. Limpeza: 
Em caso de acúmulo de resíduos e poeira 
no dosador, realizar a limpeza para garantir 
o correto funcionamento do produto.

Posicione o conjunto de 
disco na horizontal e, em 
seguida, aplique o Grafite 
Lubrificante Spray da 
J.Assy por todo o disco.
Aguarde a secagem (não 
é necessário realizar a 
desmontagem do conjunto 
de disco). Veja ao lado.

Passo a passo 
para aplicação de grafite no disco:

Posicione o conjunto 
na horizontal.

Para manter a vida útil da vedação, mantenha o 
lado de trás do disco sempre bem grafitado.

Importante:

Solução de problemas
Excesso de FALHAS
As FALHAS são caracterizadas pela falta de sementes 
nos furos dos discos - são verificadas pelo Visor. Sua 
incidência pode ser diminuída com as seguintes ações:  
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Verifique se a escolha do conjunto de disco foi feita 
corretamente (informações no tópico Escolha da Cultura 
(página 6) deste manual.

Verifique se não há fragmentos alojados nos furos dos 
discos

Verifique se as sementes estão corretamente grafitadas. 
O uso de grafite em pó e seco, aplicado nas sementes 
e misturados uniformemente, é imprescindível para 
fazer com que as sementes tenham uma facilidade 
de movimentação dentro do dosador. Desta forma, as 
sementes são capturadas com maior facilidade pelo furo 
do disco.

Certifique-se de que a pressão do vácuo está 
regulada corretamente. Se as falhas (falta de sementes) 
persistirem, procure aumentar a pressão de trabalho até 
reduzir ao máximo as falhas. Em seguida, verifique se 
não há aparecimento  de duplos.

Confira a vedação, certifique-se que esteja em bom estado.

a.

b.

c.

d.

e.

Excesso de DUPLOS
Os DUPLOS são caracterizados pela presença de duas ou 
mais sementes nos furos dos discos e são verificadas pelo 
Visor. Sua incidência pode ser diminuída com as seguintes 
ações:

Verifique se a escolha do conjunto de disco foi feita 
corretamente (vide tópico: Escolha da cultura).

Confira as facas organizadoras, veja se não estão 
desgastadas devido ao uso excessivo.

As sementes devem estar corretamente grafitadas. 

a.

b.

c.
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Falha no espaçamento  
Caso o espaçamento entre sementes no solo esteja 
prejudicado, recomendamos as seguintes ações:

O uso de grafite em pó e seco aplicado nas sementes 
e, misturados uniformemente, é imprescindível para 
fazer com que as sementes tenham uma facilidade de 
movimentação dentro do dosador. Desta forma, serão 
separadas umas das outras com maior facilidade pelo 
organizador. 

Certifique-se de que a pressão do vácuo está regulada 
corretamente. Se persistirem os duplos, diminua 
a pressão de trabalho até reduzir ao máximo os 
duplos. Em seguida, verifique se não há aparecimento 
de falhas.

d.

Cheque a saída de sementes do dosador e o condutor 
de sementes. Detritos alojados em suas paredes podem 
desviar o curso das sementes.

Verifique o sistema de tração. Certifique-se de que o 
sistema está em boas condições e bem lubrificado.

Tente girar o dosador manualmente. Procure por algum 
sinal ou som incomum enquanto gira. Caso esteja 
girando com dificuldade, remova o conjunto de disco, 
organizador e roseta procurando por algum tipo de 
detrito que esteja dificultando o giro do conjunto.

Procure por marcas ou evidências de onde a semente 
está entrando em contato com o condutor de sementes. 
Certifique-se de que o Selenium esteja posicionado 
de modo que a semente caia no meio do condutor de 
sementes.

a.

b.

c.

d.
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Verifique se as entradas de ar do dosador estão livres 
(ver páginas 4 e 5), para permitir o fluxo de ar livre no 
dosador.

Verifique se as sementes estão grafitadas corretamente. 
O uso de grafite em pó e seco, aplicado nas sementes 
e misturados uniformemente, é imprescindível para 
fazer com que as sementes tenham uma facilidade de 
movimentação dentro do dosador. Assim, elas irão se 
desprender do disco no momento correto. Em caso de 
tempo úmido, aumente a dosagem de grafite nas 
sementes.

Diminua a velocidade para verificar se o problema está 
sendo causado pelo excesso de vibração da linha de 
plantio.

Caso possua sensor de sementes no condutor, verifique 
se a instalação está correta. O sensor não deve 
ultrapassar a parede interna do condutor.

e.

f.

g.

h.

População incorreta
Caso a população de sementes no solo não esteja  
de acordo com a desejada, pode-se tomar as seguintes ações:

Se o dosador é tracionado por motor hidráulico ou 
motor elétrico verifique se o número de furos do 
disco está configurado corretamente no terminal que 
controla os motores. Verifique também se a população 
indicada no display está correta.

Se o dosador é tracionado mecanicamente pela roda de 
arraste da plantadeira, verifique na tabela de dosagem, 
se as engrenagens corretas estão sendo utilizadas na 
caixa de engrenagem - que movimenta os dosadores de 
semente.

a.

b.
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As linhas não estão ligando
Verifique se as baterias de 12V presentes no kit gerador 
estão arriadas. Contatar a empresa caso estiverem

Verifique se os fusíveis das linhas estão íntegros. 
Remover a tampa dos porta fusíveis e verificar se todos 
estão íntegros. Caso um esteja queimado, verificar a 
integridade dos chicotes procurando por algum curto; 
cheque se não há nenhum fio desencapado em contato 
com a carcaça do alternador ou da máquina. Após isso, 
troque o fusível

Verifique a integridade dos cabos de alimentação, 
principalmente aqueles diretamente conectados às 
linhas que não estiverem ligando. 

Verifique a integridade dos conectores, principalmente 
dos pinos e soquetes. Caso alguma parte estiver 
quebrada, contatar a empresa

Procurar por mau contato dos conectores com as linhas 
Selenium Eletric. Verifique se os conectores estão bem 
conectados; é necessário escutar um “clique” após a 
conexão.

Após esta verificação, utilize spray limpa contato nos 
conectores de alimentação.

Verifique a integridade dos conectores nas saídas da 
caixa do gerador hidráulico. Igualmente, utilize de spray 
limpa contato após a verificação.

Verifique se os fusíveis lâmina dos cabos do painel 
elétrico não estão queimados, se sim, verifique se as 
baterias não estão arriadas ou com mau contato com 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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o alternador; cheque também se não há nenhum fio 
desencapado em contato com a carcaça do alternador 
ou da máquina. Após isso, troque o fusível.

VERIFICAÇÕES ISOBUSi.

a.

b.

c.

d.

e.

Verifique as conexões hidráulicas e se o motor hidráulico 
está girado para o lado correto (horário)

Verifique a conexão da bateria com o pino positivo do 
alternador, bem como a conexão dos cabos azuis do 
conector automotivo do alternador com o relê; caso 
estes últimos estiverem rompidos, elevar a rotação do 
alternador para acima de 5300 RPM, e com um fio com 
sinal 12V e terra na carcaça, encostar rapidamente este 
no pino B+ do alternador. Contatar a empresa em caso 
de quebra ou rompimento dos fios.

Verifique se as baterias de 12V presentes no kit 
gerador estão arriadas. Executar o procedimento de 
recarregamento de baterias explanado na seção 6 e 
contatar a empresa.

Com o monitor e trator desligados, verifique a conexão 
entre as próprias baterias, remova e recoloque o cabo 
que as conectam

Utilize spray limpa contato nos barramentos de cobre e 
conectores nos cabos de saída do painel elétrico.

As linhas não estão comunicando

O Kit Alternador não está gerando energia

VERIFICAÇÕES ISOBUS
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Segurança e Cuidados

Não encostar em quaisquer partes móveis com a 
máquina em movimento, em especial nos componentes 
do alternador automotivo e motor hidráulico 

Não desconectar os plugues do produto enquanto o 
mesmo estiver em operação

O manuseio de peças, tal como motor, cabos, alternador 
ou qualquer outro equipamento pelo qual flui corrente 
elétrica deve ser efetuado exclusivamente e apenas 
quando todos os componentes estiverem desligados, 
com o motor do trator inativo e o monitor desligado.

Para o desligamento do equipamento, não desconecte 
qualquer um dos cabos de energia; utilize o monitor 
ISOBUS para interromper qualquer ação das linhas e 
seções de semente ou adubo, e desligue o trator.

Não utilize peças de reposição ou acessórios que 
não sejam originais do aparelho. O uso de peças e 
acessórios que não sejam originais pode prejudicar o 
funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, 
além de acarretar na perda da garantia contratual.

Em certas seções da Solução não é recomendado o uso 
de lavadeiras de pressão a jato com risco de perda do 
equipamento ou diminuição de sua vida útil, são estas 
seções:

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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• Alternador Hidráulico
• Linha de Dosagem, especificamente os motores e 

controladores

Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

É necessário a supervisão constante do equipamento 
durante a operação do mesmo.

As partes quentes de metal podem provocar 
queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o equipamento.

Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos 
neste manual de instruções

Em caso de queima ou quebra de componente elétrico 
de proteção (alternador, motores), contatar a empresa. 

h.

i.

j.

k.

g.

Ao final da vida útil do equipamento, favor encaminhá-lo 
para qualquer revenda parceira da J. Assy mais próxima 
ou para a montadora do implemento caso tenha sido uma 
compra direta. A partir daí, o descarte será realizado pelos 
responsáveis da maneira adequada.

• Evitar o uso da lavagem com lavadeiras à jato nas partes 
e peças indicadas na seção 8 de Segurança e Cuidados.

• Ao final da vida útil do equipamento, favor encaminhá-lo 
para qualquer revenda parceira da J.Assy mais próxima 
ou para a montadora do implemento caso tenha sido 
uma compra direta. A partir daí o descarte será realizado 
pelos responsáveis da maneira adequada.

Limpeza e Descarte

Descarte
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