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MOTO SEMEADORA MS-40
Semeadora / Adubadora

A Moto Semeadora MS-40 e MS-60 desenvolvida pela IKEDA em parceria com a EMBRAPA, faz a 
distribuição à lanço de sementes, fertilizantes e corretivos de solo, embarcada até em veículos leves 
do tipo motocicletas e quadriciclos.
É acionada por motor elétrico alimentado por bateria de 12 Volts em Corrente Contínua, comum 
nestes tipos de veículos.

• Trabalha com todas as sementes que podem ser plantadas à lanço.
• Ideal para aplicação de adubos e corretivos em pequenas áreas.
• Pode ser adaptada em qualquer veículo que disponibilize 12 Volts CC.

Moto não inclusa.

1- Leque de distribuição atingindo até 10 m de largura, dependendo do produto a ser distribuído.
2- Baixo consumo de potência elétrica, o que permite o equipamento ser montado sobre 
motocicletas.
3- Baixo custo.
4- Fácil instalação (para motocicletas, requer suporte para baú, comuns do mercado), regulagem e 
operação.
5- Abridor de Linha (opcional), ideal para sobresemeadura em soja, substituindo a semeadura 
com avião, em campos com integração Lavoura/Pecuária (Sistema Santa Fé).
6- A agitação dos produtos no interior da caixa, para garantir o seu fluxo contínuo é assegurada 
por agitador patenteado, que permite operar com os mais variados tipos de produtos e que 
funciona com vibração de uma mola especial. 
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Borboleta trava do 
registro de dosagem

Facilita a movimentação do veículo 
entre as linhas de soja e mantém a 

integridade das plantas.

Dosador fechado

Borboleta trava do 
registro posicionador

Dosador aberto na
regulagem ajustada

Abridor de Linha AL-40 (Opcional)

Leque de Lançamento

Detalhamento

As sementes são 
distribuídas sobre o 
chão em um leque 
de até 10 metros de 
largura. 

Tanque com capacidade
de 40 litros e 60 litros.

Alavanca de regulagem
do dosador.

Motor Elétrico
para 12 VCC. Suporte de Fixação para 

Baú. (não acompanha 
o produto, encontrado 
no mercado para cada 
modelo de moto)

Saída de Sementes
10 m
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