
CONHEÇA O RESERVATÓRIO DE SEMENTES

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Bocal Giratório
Acoplado à mangueira rígida*, evita dobras
(embarrigamento), corte de � uxo no
abastecimento e permite o escoamento
total das sementes da caixa central.
*Ao adquirir a Pipoqueira, escolha qual bocal se adapta 
a mangueira que possui - de 3” ou de 2,5”.

Instalação
Sem necessidade de adaptações ou 
furações na montagem com o Dosador 
Mecânico Titanium.*

*Montagem exclusiva no Titanium.

Robustez
Resistente e impermeável, feito com a 
mesma matéria-prima do Titanium, impede 
a entrada de água da chuva e poeira.

Bocal 
Giratório

Reservatório
de Sementes

Titanium

Bocal giratório
para mangueira

de 2,5”

Bocal giratório
para mangueira 

de 3”

Temos bocais disponíveis para:

O Reservatório de Sementes (Pipoqueira) 
possui design compacto (6 litros) e robusto. 
Proporciona fácil escoamento da semente 

e facilita a troca dos discos e anéis.

O complemento ideal para
a dosagem de sementes.



Instalação

www.assy.com.br
atendimento@assy.com.br

INSTALANDO
A PIPOQUEIRA NO TITANIUM

Saiba mais sobre as tecnologias da J.Assy Agrícola para o plantio de precisão
no www.assy.com.br ou consulte nosso representante.

De acordo com a imagem 
abaixo: Alinhe as abas da
Pipoqueira com os rebaixos dos
parafusos do Titanium e coloque-
os na vertical até encaixar e ouvir 
um “click”.

2 Abra a tampa da Pipoqueira 
e coloque os dois parafusos 
Phillips 4x14 (removidos da capa 
do visor do Titanium).
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Dosador de Sementes 
Mecânico TITANIUM

Parafusos 
4x14*

REMOVA
Capa do Visor

do Titanium

REMOVA
Limitador de peso

do Titanium

Parafusar 
internamente

Remova o limitador de peso, 
os dois parafusos Phillips 4x14* 
e a capa do visor do Titanium.

* Reserve os parafusos 4x14   
 para o PASSO 3.

ANTES DE COMEÇAR
A INSTALAÇÃO DA PIPOQUEIRA

1

Agora sua Pipoqueira ESTÁ PRONTA para o uso!

Alinhar aba 
com o rebaixo 
dos parafusos 
do Titanium

Rebaixo dos 
parafusos
do Titanium

Posição correta
para a instalação


