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APRESENTAÇÃO

 A Agromac Ind. E Com. de Equip. Agrícolas é líder brasileira no desenvolvimento, pesquisa e produção de 
dosadores de fertilizantes acopláveis em plantadoras e semeadoras e seus pilares estão no conceito do Sistema 
FertiSystem® Auto-Lub AP NG - Dosador de Precisão para Fertilizantes. Foi o primeiro do gênero no mercado mundial, 
revolucionando o sistema de dosagem e aplicação ao proporcionar efetiva uniformidade e exatidão na distribuição dos 
fertilizantes sólidos, garantindo ganhos comprovados de produtividade na lavoura e rentabilidade ao produtor. 
Atualmente atende aproximadamente 95% dos fabricantes de máquinas e implementos agrícolas brasileiros, atuando 
também em inúmeras empresas no exterior desde 2008. A empresa conquistou uma série de distinções estaduais e 
nacionais pelo seu diferencial de mercado e por apresentar notáveis avanços tecnológicos inovadores, além de sua 
viabilidade de utilização e comercialização, onde se destacam o Prêmio Distinção Indústria do RS - FIERGS/CIERGS 2008, 
o Prêmio Gerdau Melhores da Terra 2008 e o Troféu Três Porteiras da Federasul - RS 2015 e 2016.

 Divisão FertiSystem TECH
 Há mais de 5 anos atuando em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e serviços, desde 2018 a 
empresa atua e desenvolve soluções através de sistemas inteligentes, com a introdução de novos produtos e processos 
digitais como software embarcado, interface homem-máquina, hardware eletrônico e sensores.  Os avanços 
tecnológicos terão um caráter estratégico para a empresa e para a sustentabilidade do agronegócio, contribuindo de 
forma impactante para as diversas áreas, em especial aos processos de plantabilidade, através da automação na 
dosagem de sementes e fertilizantes e o intercâmbio de informações e de conhecimento. A tecnologia que 
empregamos no campo foi determinante para que a empresa alcançasse o patamar atual. A evolução é contínua e 
agora consolida-se através da ideia e do conceito de agricultura digital.

 FSNível 
 Trata-se de um dispositivo simples colocado sob o painel do trator que, por meio de sinais luminosos em uma 
placa com sensores, indica a posição da máquina, informando ao operador o caminho para conduzir o trator em nível 
na lavoura. 

 Plantio em nível para sustentação do solo
 Em propriedades onde predominam irregularidades topográ�cas e com aclives e declives, o plantio em nível 
mostra-se como a técnica ideal. As linhas de plantio, quando realizadas em alinhamento com as curvas de nível, acabam 
atuando como barreiras para a velocidade da água gerada pelas chuvas intensas. Dessa forma, há um tempo adequado 
para que a água se in�ltre no solo, evitando que a mesma escorra na superfície, e consequentemente diminuindo a 
possibilidade de erosão.
 
 Manual de Operação
 O presente Manual de Operação tem por objetivo fornecer as instruções e informações para obter todos os 
benefícios que o FSNível tem a oferecer. É fundamental sua leitura para obter a máxima e�ciência e funcionalidade do 
equipamento.
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TERMO DE GARANTIA

 A garantia do FSNível é assegurada ao usuário por um período de um (1) ano a partir da data de aquisição, após 
a emissão da nota �scal, por defeitos de fabricação que ocasionem o comprometimento operacional do produto.
 
1. Condições:
A) O produto é garantido contra quaisquer defeitos de fabricação, desde que comprovado que tenha sido fornecido 
pela Agromac Ltda; 
B) O equipamento será substituído se o defeito for constatado por técnicos da empresa Agromac Ltda, conforme 
descrito no item D;
C) A Agromac Ltda assegura a reparação ou substituição de peças e componentes gratuitamente, desde que satisfeitas 
às condições de garantia. Em caso de vencimento do prazo ou cancelamento da garantia, as despesas com assistência 
técnica prestadas pela Agromac Ltda e a reposição de peças e componentes serão cobradas ao preço do dia;
D) Todas as garantias de nossos produtos são entendidas como BALCÃO, ou seja, não preveem visitas de técnicos da 
empresa ao cliente, seja para instalações ou reparos. A responsabilidade da garantia nos termos acima mencionados é 
da indústria  ou revenda compradora à qual se refere a nota �scal. O FSNível somente poderá ser desmontado e 
reparado por pessoas autorizadas, sob pena de implicar na perda da garantia.
E) A respectiva compradora é responsável nas questões ligadas à organização e execução de assistência técnica e 
garantias próprias junto a seus canais de distribuição e seus clientes. 
F) Em situações especiais, a Agromac Ltda poderá disponibilizar seus técnicos gratuitamente para assessoria, com o 
objetivo de suprir de�ciências especí�cas eventuais. As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação para o 
devido procedimento �cam ao encargo da empresa vendedora que emitiu a nota �scal ao cliente.

2. Exclusão de garantia:
A) Casos de montagens fora dos padrões de �xação, mau uso, abuso, negligência ou falta de manutenção adequada, 
em desacordo com as instruções prescritas no manual do operador;
B) Peças que sofreram danos pelo mau uso ou falta de manutenção adequada;  
C) Dano ou avaria de qualquer espécie ou natureza imediata, causada por objeto não conforme, pretensioso ou incerto;
E) Em especial, se o FSNível apresentar danos externos ou evidência clara de mau uso por parte do consumidor, serão 
considerados como fatores responsáveis pelos prejuízos, a garantia tornar-se-á sem efeito;
F) Quaisquer perdas, custos, penalidade e danos (incluindo perda de lucro; perda de plantio; perdas em função do 
atraso de quaisquer operações; qualquer gasto ou perda contraído por mão de obra, regulagens, transmissões e tabelas 
prescritas pelos fabricantes, substituição por locação de máquina; dívidas do comprador para seus clientes ou outras 
pessoas; e todos os outros danos e perdas consequentes, dívidas ou danos por qualquer outra razão, se direto ou 
indireto e, se ou não resultante, ou contribuído, por defeito ou negligência da Empresa, seus agentes, empregados e 
subcontratados) que possam ser alegados como resultado do uso ou falha na entrega técnica do FSNível e, na hipótese 
do comprador agir com má fé em qualquer procedimento de troca ou devolução, procurando ter vantagem indevida 
ou desleal, a Agromac Ltda se desonera de qualquer compromisso que tenha assumido por essas condições. 

IMPORTANTE: A Agromac reserva-se o direito de fazer alterações no produto sem aviso prévio.
O presente termo de garantia anula todos os demais que o antecedem.

�� �� � � � ��� � ��� � � ��� � � �� � �  � �� � �� � �í� � 
� � �	 �� � �
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DESCRIÇÃO TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento:  FSNível
Alimentação: 9 V a 25 V
Consumo: Em repouso:      < 0,1 W
  Normal:  0,3 W
  Máximo:                  0,6 W
Temperatura
de Operação: -20 ºC a +65 ºC

Dimensões: 117x75x32cm
Peso:  256g
Grau proteção: IP66

 O FSNível é um dispositivo eletrônico, composto por sensores, o qual identi�ca a posição correta em 
relação ao terreno e as suas variações topográ�cas. Através da leitura, o equipamento identi�ca as variações 
tanto em aclives (subidas) quanto em declives (descidas). Por meio de sinais luminosos (LEDs) orienta o 
operador no sentido de deslocamento, informando para que os desvios de rota sejam corrigidos para 
condução da posição de deslocamento em nível.
 O FSNível é um dispositivo de fácil instalação em todos os tratores agrícolas presentes no mercado. É 
de fácil operação, sendo sua instalação viável tecnicamente, com baixo consumo de energia, além de ser 
resistente a água e a poeira.

Setas Luminosas
Indicam o sentido
de deslocamento
(subida ou descida)

Botão Principal
Liga/Desliga/
Calibração

Cabo Primário (1m)

Cabo Auxiliar (2m)
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1. DIMENSÕES BÁSICAS

VISÃO FRONTAL
117mm

79mm

VISÃO LATERAL
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32mm
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2. IDENTIFICAÇÃO

Setas
As setas luminosas indicam a 
direção que o trator deve seguir 
para manter o nível.

Seta para cima:

Subir

Seta para baixo:

Descer

Botão
O botão é utilizado para ligar e 
desligar o equipamento, e também 
para calibrar o nível.

Para Ligar/Desligar o FSNível:

Pressione uma vez o botão

Para calibrar o FSNível:

Pressione o botão por 5 segundos. 
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Subir 5º

Subir 4º

Subir 3º

Subir 2º

Subir 1º

Em nível

Descer 5º

Descer 1º

Descer 3º

Descer 2º

Descer 4º

Em nível

OBS: A inclinação do trator no 

instante da calibração será seguida. 

Portanto, se o trator

estiver no plano (0º) esse será o 

referencial. Se for necessário outra 

inclinação, basta nivelar o trator na 

angulação que se deseja e calibrar 

novamente o FSNível. 
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Fixação Lateral Fixação Vertical

 O FSNível pode ser ligado no pós-chave do painel ou diretamente na bateria do trator.

Cabo vermelho: Positivo
Cabo preto: Negativo

Opção 1:
Ligação no painel

                     3.2. Ligação

3. INSTALAÇÃO

3.1. Fixação

 O FSNível deve ser posicionado no painel do trator de modo que �que visível ao operador. O suporte 
deve ser �xado em um local �rme, de modo que o dispositivo �que sempre na mesma posição.

 O suporte pode ser colado na traseira do dispositivo lateralmente ou verticalmente.

Opção 2:
Ligação na bateria

(+)
(-)
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 Para a utilização correta do FSNível, siga as seguintes instruções:

 1. Faça a instalação do FSNível no painel do trator conforme item 3 - instalação (p.8);

 2. Após ligar o trator, ligue o FSNível;
             
 3. Posicione o trator na posição do nível a ser seguido;

 4. Mantenha o botão pressionado por 5 segundos até ouvir um sinal sonoro;
 
 OBS: Antes de iniciar o plantio, o FSNível deve ser calibrado

 O dispositivo já está calibrado e pronto para uso. Certi�que-se de NÃO ALTERAR a posição do FSNível 
durante o plantio, pois ira descalibrar o dispositivo.
 Lembre-se que as setas luminosas indicam a direção em que o trator DEVE SEGUIR para manter a 
operação em nível e cada led representa 1 grau de inclinação. 

Manual de Operação - 09

4. INSTRUÇÕES DE USO
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Agromac Ind. e Com. Equip. Agrícolas Ltda.
Rua Mascarenhas, 722 - Bairro Boqueirão

Cep: 99025-040 - Passo Fundo/RS 

comercial@agromac.com.br+ 55 (54) 3314 1240


