
Plantadeiras easy riser 3200
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O plantio é a mais importante das operações agrícolas. É o momento 
de definição do potencial produtivo da lavoura. Qualquer desvio nesta 
operação resultará em perdas que não poderão mais ser corrigidas.

Para atender as demandas de mais alta produtividade, neste ambiente 
em que as janelas de plantio estão cada vez mais curtas e a qualidade de 
plantio cada vez mais em evidência, a CASE IH traz ao mercado brasileiro 
a nova série de Plantadeiras Easy Riser 3200.

Estão disponíveis com 11, 13, 15, 17 e 19 linhas de 45 cm em chassis 
único e 22, 24, 28, 32 e 36 linhas de 45 cm em chassis acoplados em 
tandem. Para espaçamentos de 50 cm, estão disponíveis com 12, 14, 16 e 
17 linhas em chassis único e 22, 24, 28 e 32 linhas em chassis acoplados 
em tandem.

As plantadeiras Easy Riser 3200 seguem o conceito mundial Agronomic 
Design, da CASE IH, e foram projetadas para obter os melhores resultados 
agronômicos, levando em consideração:

•Melhor plantabilidade.

•Maior autonomia.

•Maior disponibilidade.

•Maior rendimento operacional.
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nOVidades easy riser 3200

Novo cabeçalho tandem 
permite um maior raio 

de giro (75°)

Utilização de rolamentos 
blindados e buchas 
auto lubrificantes 

Discos corta palha de 20” 
com maior desencontro 

entre linhas 400 mm

Dosador de sementes 
Precision Planting Vset2

Novo chassis parafusado 
com vigas angulares

Sulcador de adubo: Disco 
Duplo / Facão com braços 

pantográficos ou pivotados

Linhas de plantio com maior 
amplitude de trabalho
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aUtOnOMia

MaiOres reserVatóriOs 
de seMentes e Fertilizante
Reservatório de fertilizante com capacidade de 250 kg/linha. Confere uma maior autonomia  para o produtor, realizando o plantio em um 
menor tempo.

Capacidade de Fertilizante (kg)

Easy RisER 3217 4.746

ConCorrente 1 3.600

ConCorrente 2 2.700

ConCorrente 3 3.340

atÉ 43% Mais aUtOnOMia

• Reservatório de Sementes: 1090 kg/caixa.
• Reservatório de Fertilizante: 250 kg/linha.

Comparativo de capacidade em máquinas de 17 linhas.

Rendimento* (hectares plantados)

Easy RisER 3217 15,8

ConCorrente 1 12,0

ConCorrente 2 9,0

ConCorrente 3 11,1

*Teste realizado em máquinas de 17 linhas com dosagem de 300 kg/ha de fertilizante.

MaiOr eFiciência nO 
r e a b a s t e c i M e n t O 
das seMentes

• 1 bag de sementes cabe inteiro no reservatório.
• Fechamento hermético e prático.
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rObUstez 

CHassi REFORÇaDO
Chapas laterais com 9,5 mm
(50% mais espessa que a 
concorrência)

+50%
CaiXa DE sEMENTEs
Mais REsisTENTE
Espessura do material 
CasE IH 7 mm (Dobro da 
concorrência)

+100%

• Chassi modular parafusado, com 2 longarinas frontais paralelas e reforçado com chapas laterais de 9,5 mm, conferindo a maior 
robustez devido à maior resistência à torção. 

PintUra

• Pintura a pó, ou primer epóxi com 
sobre camada PU. Antes da pintura, 
as peças sofrem jateamento ou 
decapagem química, dando maior 
resistência e evitando a corrosão.

Plantabilidade

MaiOr aMPlitUde  
de trabalhO dO discO 
de cOrte

• Discos de corte liso de 20” com suporte do tipo garfo   
   com possibilidade de montar discos de até 22” (liso) 
   e 20” (ondulado).

• Maior curso do disco de corte
 - 2 vezes maior que o modelo anterior e +60% comparado  
    com o principal concorrente.

• Maior pressão nos discos de corte
 - Molas mais longas permitem mais ajustes de carga 
               na mola.

• Utilização de buchas heavy-duty e que dispensam pontos 
   de lubrificação.
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Plantabilidade

• Sulcadores de fertilizantes tipo haste ou disco duplo com suporte pivotado 
ou pantográfico

• O maior desencontro entre as linhas do 
mercado: 400mm. Conferindo um melhor fluxo 
de palha e evitando embuchamentos.

• A nova Easy Riser 3200 possui 
um consagrado sistema de 
distribuição de fertilizante, 
com grande durabilidade dos 
componentes, rápida e fácil 
manutenção.

Dosador de Fertilizante FertiSystem

transMissãO

• Transmissão mecânica com altíssima 
gama de taxas de sementes e adubo 
com capacidade de deposição mínima de  
80 kg/ha de fertilizante.

• Esticadores que eliminam a necessidade 
de chaves para ajustar, conferindo a maior 
facilidade ao trocar as doses de semente 
e adubo.

articUlaçãO da linha 
de PlantiO
• Articulação do tipo pantográfica, com o maior curso das linhas 
   de semente.

- Melhor acompanhamento 
do relevo do solo e precisão 
na deposição das sementes.

• Utilização de rolamentos blindados 
   e buchas auto lubrificantes.

sisteMa cObridOr
da seMente

• Nova roda compactadora em “V“.
- Garante a pressão adequada 

para cobrir a semente e 
garantir o contato solo-
semente, obtendo a melhor  
germinação.

• As novas rodas possuem característica 
construtiva que lhes conferem maior 
resistência e não necessitam de 
lubrificação. 

discOs sUlcadOres 
de seMente

• Discos duplos defasados de 16” e 15 e 1/2“
 - Permitem poder de corte superior, menor nível de 
               revolvimento do solo e melhor qualidade do sulco 
               (finalização do sulco em “V” e não em “W”). 
 - Menor variação na profundidade e na variação linear 
               entre as sementes, resultando em maior produtividade.

sisteMa liMitadOr 
de PrOFUndidade

• Roda limitadora com suporte “puxado“.
 - Melhor controle de profundidade, menos esforço para 
               transpor obstáculos. 

• Rodas redesenhadas, mais “vazadas“ e Utilização de raspador 
   Interno do disco.
 - Menor acúmulo de terra, menor embuchamento, melhor 
               performance do disco. 

adaPtabilidade 
às Mais diVersas 
cOndições de sOlO

UniFOrMidade 
na distribUiçãO 
de Fertilizante
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Plantabilidade

MelhOr stand de PlantiO e 
PrOFUndidade das seMentes

Precisão no Plantio
Com o Agronomic Design CASE IH, na plantadeira Easy Riser 3200,  
é possível obter os melhores resultados agronômicos do mercado. 
A Plantabilidade da Easy Riser supera os concorrentes, tanto na 
menor variação de profundidade, com uma profundidade da semente 
mais uniforme, quanto na menor variação linear, depositando as 
sementes em espaçamentos desejados.

• Menor variação na profundidade.
• Menor variação linear.

Variação Linear (CoV)*

10% 20 30

21,2%ConCorrente

15,8%Easy RisER 3200

Essa menor variação resulta em +0,8 saCOs POR HECTaRE** *Os valores podem variar de acordo com as condições de plantio.
** Valor com base em literatura agronômica.

dOsadOres de seMente PrecisiOn Planting 
Vset 2®

• Menor dano às sementes devido ao delicado manejo, garantindo o máximo de germinação, 
   a maior precisão na dosagem das sementes, evitando sementes duplas e falhas.

• Apenas um disco de semente, com vedação de borracha evitando o desgaste do mesmo, 
   e um singulador por cultura.

• Acionamento dos dosadores de semente pela extremidade do disco.
 - Diminui consideravelmente a rotação do cabo e diminui o torque necessário para 
               girar o disco de semente.

• Acionamento dos dosadores de semente por cabo flexível: maior precisão na transmissão 
   e menos pontos de manutenção e lubrificação.

• Monitor de plantio PM400 standard, possui interface fácil e permite leitura linha a 
   linha de população e falhas de plantio. 

singulação de sementes Milho

25% 50 75

ConCorrente 1

Easy RisER 3200

100

100%

92%
Testes realizados por equipe de 
consultoria agronômica externa à CNHi.

Easy Riser 3217 Principal Concorrente Observações

CV
(profun.) 21,9 % 27,5 %

CV
(distância) 15,8 % 21,2 % A cada 10% de CV, perde-se 

1,5 sacos/ ha.

Singulação 100% 92,9 % Aceitável:  >96% 
- Excelência = 100%
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serVicibilidade

CasE iH
2 pontos

Easy RisER 3217
6 paradas

Concorrência
241 pontos

Concorrência
15 paradasNúmero de pontos de  

lubrificação por chassi

Número de paradas para lubrificação em 30 dias.

- 239 PONTOs

-60% PaRaDas PaRa LubRiFiCaÇãO
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rendiMentO OPeraciOnal esPeciFicações

Modelo 3211 3213 3215 3217 3219 3224 3228 3232 3236

Chassis Único Único Único Único Único Duplo acoplado 
em tandem

Duplo acoplado 
em tandem

Duplo acoplado 
em tandem

Duplo acoplado 
em tandem

Nº de linhas 45cm 11 13 15 17 19 22 e 24 28 32 36

Nº de linhas 50cm 12 14 16 17 22 24 28 32

Marcador de Linha Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Não disponível Não disponível Não disponível

Sulcador Adubo 
Pantográfico / Pivotado Série Série Série Série Série Série Série Série Série

Ferramenta de adubo Disco duplo e 
Haste Sulcadora

Disco duplo e 
Haste Sulcadora

Disco duplo e 
Haste Sulcadora

Disco duplo e 
Haste Sulcadora

Disco duplo e 
Haste Sulcadora

Disco duplo e 
Haste Sulcadora

Disco duplo e 
Haste Sulcadora

Disco duplo e 
Haste Sulcadora

Disco duplo e 
Haste Sulcadora

Disco de corte de série 20” 20” 20” 20” 20” 20” 20” 20” 20”

Capacidade de adubo 
(litros) 2800 3000 3400 4200 4200 5600 6000 6800 8400

Capacidade de adubo 
(kg)* 3164 3390 3842 4746 4746 6328 6780 7684 9492

Dosador adubo FertiSystem FertiSystem FertiSystem FertiSystem FertiSystem FertiSystem FertiSystem FertiSystem FertiSystem

Caixa de Sementes 
Central (quantidade) 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Capacidade de 
Sementes (litros) 1400 1400 1400 1400 1400 2800 2800 2800 2800

Capacidade de 
Sementes (kg)** 1090 1090 1090 1090 1090 2180 2180 2180 2180

Dosador de Sementes Precision 
Planting VSet2

Precision 
Planting VSet2

Precision 
Planting VSet2

Precision 
Planting VSet2

Precision 
Planting VSet2

Precision 
Planting VSet2

Precision 
Planting VSet2

Precision 
Planting VSet2

Precision 
Planting VSet2

Peso Seco - Vazio (kg) 6300 7000 8000 9000 10000 14000 15000 17000 18000

Padrão do engate da 
barra de tração Classe 2 e 3 Classe 2 e 3 Classe 2 e 3 Classe 2 e 3 Classe 2 e 3 Classe 4 e 5 Classe 4 e 5 Classe 4 e 5 Classe 4 e 5

Números VCR 3+ Pórtico 
de dreno

3+ Pórtico 
de dreno

3+ Pórtico 
de dreno

3+ Pórtico 
de dreno

3+ Pórtico 
de dreno

3+ Pórtico 
de dreno

3+ Pórtico 
de dreno

3+ Pórtico 
de dreno

3+ Pórtico 
de dreno

Necessidade de Vazão 
total 110L/min 110L/min 110L/min 110L/min 110L/min 110L/min 110L/min 110L/min 110L/min

Necessidade de Potência 
disco duplo*** De 115,5 a 132 cv De 136,5 a 156 cv De 157,5 a 180 cv De 178,5 a 204 cv De 199,5 a 228 cv De 252 a 288 cv De 294 a336 cv De 336 a 384 cv De 378 a 432 cv

Necessidade de Potência 
Haste*** De 143 a 176 cv De 169 a 208 cv De 195 a 240 cv De 221 a 272 cv De 247 a 304 cv De 312 a 384 cv De 364 a 448 cv De 416 a 512 cv De 468 a 576 cv

Caixa de transmissão 
(mecânica) 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Monitor de Sementes 
PM400 Série Série Série Série Série Série Série Série Série

*Densidade de adubo considerada: 1,13 kg / L -  Devido a variabilidade entre as diferentes formulações e granulometria , os valores expressos em kg são aproximados. **Densidade de sementes 
considerada: 0,78 Kg / L. ***Necessidade de potência por linha pode variar de acordo com as condições de terreno (textura do solo, topografia, umidade e compactação).

MaiOr rendiMentO OPeraciOnal
• Até 12ha a mais por dia de trabalho vs principal concorrente.

• Para plantar a mesma área no mesmo tempo a concorrência precisa de 5 linhas a mais que a Easy Riser 3200.

Easy RisER 3217
16 dias

Concorrência
20 dias

Tempo gasto para plantio de 1.000ha.

rendimento operacional 
comparado ao principal 
concorrente

+25%



18 19

diMensões

Dimensões gerais 3211 3213 3215 3217 3219 3224 3228 3232 3236

( A ) 6356 mm 7256 mm 8174 mm 9074 mm 9974 mm 10878 mm 12678 mm 14478 mm 16278 mm

( B) 4090 mm 4300 mm

( C) 6806 mm 9100 mm

Dimensões gerais 3211 3213 3215 3217 3219 3224 3228 3232 3236

( A ) 2271 mm 3014 mm 3757 mm 4500 mm 5243 mm 3057 mm N/A N/A N/A

( B) 858 mm 858 mm

( C) 2810 mm 2810 mm
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A CAse IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas 
especificações a qualquer momento, sem prévio aviso e sem contrair nenhuma 
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As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não 
incluir todos os equipamentos padrão. 
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