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O ano de 2018 será de oportunidades. A 
Massey Ferguson apresentou na Expodireto o 
novo pulverizador MF 8125 e prevê grandes 
lançamentos em tratores para a Agrishow. Esse 
avanço constante em tecnologia amplia o leque de 
opções aos agricultores e nos possibilita evoluir 
como representantes da marca na linha de frente. 

Recebemos os clientes na Expodireto com 
disposição e conhecimento para transformar a 
vida deles no campo, oferecendo soluções que 
auxiliam nos manejos e aumentam a produtividade. 
Na feira, pudemos estreitar os laços com o novo 
presidente da AGCO América do Sul, Luís Fernando 
Sartini Felli, que esteve presente no estande e se 
aproximou do concessionário e do cliente final. 
Ações que certamente transformam o cenário e 
fortalecem as conexões entre fábrica e rede. 

A rede está fortalecida com concessionárias que 
somam muitos anos de atuação no mercado de 
forma competente. Contamos também com o apoio 
de parceiros que ajudam a concretizar projetos e a 
desenvolver ainda mais a família Massey Ferguson. 
Nosso lema, Juntos Somos Mais Fortes, está a cada 
dia mais em evidência, ressaltando a importância 
da união de todos os atores: Massey Ferguson, 
concessionárias e parceiros para o bem-estar e a 
máxima produtividade do agricultor.

Um excelente ano a todos e 
boa leitura do Informativo Unimassey! 

Paulo Finger
Diretor-presidente  
da Unimassey
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Massey Ferguson apresenta
MF 8125 na expodireto

A Massey Ferguson, ao lado de nove 
concessionárias da região Sul do Brasil, 

marcou presença em mais uma edição da 
Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS). 
No estande, apresentou o novo pulverizador 
autopropelido, o MF 8125. 

As concessionárias Augustin, Samaq, 
Redemaq, Sotrima, Divemaq, Pippi Máquinas,  
Maquiagro, Jorge Santos e Itaimbé 
apresentaram os lançamentos e concretizaram 
vendas durante os cinco dias de evento.

Concessionários prospectam 
negócios e demonstram a 

máquina aos clientes

“O movimento foi intenso durante a feira. Nosso 
estande foi um dos mais visitados pelos clientes”, 
afirma Paulo Finger, diretor-presidente da Unimassey. 
Ele destacou o treinamento da equipe, que estava 
preparada para esclarecer dúvidas sobre os novos 
modelos lançados recentemente pela marca. Além 
disso, os clientes que visitaram o estande contaram 
com condições diferenciadas. “Essa ação da fábrica 
elevou a performance neste ano”, apontou. 
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Representatividade fora do Estado
A proximidade do Rio Grande do Sul com 
Santa Catarina e a escolha de clientes por 
visitar a feira motivou a presença de  
Rodrigo Souza dos Santos, gerente-geral da  
MM Sperandio. “Muitos clientes comparecem 
na Expodireto, pois já terminou a safra na 
região. Com a alta dos preços das commodities 
que representam a economia catarinense, 
pudemos fechar bons negócios”, afirma.

Para a Itaimbé Máquinas, o resultado da feira foi 
positivo e parte do bom desempenho se deu ao 
lançamento do pulverizador MF 8125. “Temos 
um excelente modelo para atender às demandas 
dos produtores de médio porte na nossa região”, 
afirma Rudney Doeler, diretor da concessionária. 

A expectativa é alta com relação à aceitação 
do MF 8125 no mercado, segundo Marcelo 
Silvestrini, gerente da Maquiagro. “É um produto 
que se enquadra bem para os produtores da 
nossa região. Acredito que terá um bom mercado 
e um grande potencial de vendas”, afirma.

edições
19

comercializados
R$ 2,2 bi

expositores
527

países
70

visitantes
265 mil

EXPODIRETO EM NÚMEROS

Para João Figueiredo, diretor da Sotrima, o 
lançamento dessa máquina ajudará produtores 
de menor porte. “O MF 8125 chega para atender a 
um mercado bastante exigente. Em propriedades 
menores e com terrenos acidentados, o pulverizador 
com tanque 2.500 litros atende de forma muito 
satisfatória”, afirma. Segundo ele, as vendas 
na Expodireto tiveram acréscimo de 8% para a 
concessionária com relação ao ano passado. “Os 
destaques especiais foram os tratores da linha  
MF 6700, que vêm ao encontro a uma necessidade 
do cliente, que era de um produto de média potência, 
mas com alto desempenho e tecnologia”, destaca.
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Jantar promove integração 
entre fábrica e Unimassey 

O novo presidente da AGCO América 
do Sul, Luís Fernando Sartini Felli, 

marcou presença na Expodireto ao lado 
de Werner Santos, vice-presidente de 
vendas e marketing da AGCO América do 
Sul, e demais diretores e colaboradores 
da Massey Ferguson. Para estreitar os 
laços, Paulo Finger, presidente da 
Unimassey, realizou um jantar receptivo 
na Fundação Guilherme Augustin, em 
Não-Me-Toque, no dia 5 de março.

Realizada durante a Expodireto, 
ação buscou fortalecer a união entre 
fábrica, concessionárias e Unimassey

O presidente da AGCO finalizou 
afirmando que irá aumentar 
a confiança e a relação das 
concessionárias com a fábrica, 
que isso significa ouvir mais e 
buscar soluções em conjunto.

Paulo Finger celebrou prêmio conquistado pela Augustin na Expodireto

Werner iniciou a celebração 
apresentando os investimentos 
da fábrica para os lançamentos 
em tratores, colheitadeiras e 
plantadeiras. “Precisamos ter 
foco no cliente. Temos muito mais 
disponibilidade de produto neste 
ano e, por isso, temos que estar 
treinados para vender valor”, afirma.

Em discurso, Luís Fernando declarou 
que a confiança é algo que a gente 
conquista com o tempo. “Quando 
estamos chegando, pedimos apenas 
crédito. Meu pedido é um pouco de 
crédito para que possamos construir 
uma relação juntos”. 

Equipe da AGCO participou da confraternização

Evento fortaleceu a parceria entre Unimassey e fábrica
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Missão: evoluir ao lado do agricultor

A AGCO, empresa detentora da marca Massey 
Ferguson, anunciou Luís Fernando Sartini Felli 

como novo presidente das operações na América 
do Sul. Com vasta experiência no agrobusiness e na 
produção agrícola, chegou à equipe para agregar 
valor, somar competências e integrar rede e fábrica. 

O engenheiro e, agora presidente, gerencia uma 
propriedade no Maranhão há 16 anos. Na área, 
cultiva soja e milho e trabalha a integração lavoura-
pecuária. “Minha visão do agronegócio é de um 
segmento com desafios, que vem prosperando 
muito e que tem um potencial de crescimento 
enorme”, declara Felli, que embasa, também, 
que mesmo com o país enfrentando dificuldades 
na infraestrutura, os agricultores se superam 
e conseguem administrar, utilizando muito 
planejamento, investimento e determinação.

Luís Fernando Sartini Felli assume presidência 
da AGCO América do Sul com o objetivo 

de integrar a rede e fábrica para qualificar 
atendimento e conquistar clientes

Inovação constante
Os muitos lançamentos em tratores, colheitadeiras, 
pulverizador e plantadeiras da Massey Ferguson 
representam a busca constante por inovações 
da marca. Em 2017, houve o maior número de 
lançamentos da história da marca. Em 2018, a 
marca apresenta mais novidades tecnológicas para 
o produtor rural. Trazendo também a Precision 
Planting, empresa líder mundial na qualidade 
de plantio. “É um plantio eficaz e preciso que 
proporciona uma colheita de excelência”, afirma. 

Rede capacitada 
O presidente afirma que a consolidação no mercado 
brasileiro é fruto do trabalho da marca em se manter 
próxima ao agricultor, conectada às tendências 
e sintonizada com o seu tempo. “Isso reflete na 
produção de máquinas agrícolas modernas e com 
tecnologia de ponta, oferecendo ao produtor cada 
vez mais desempenho, economia e produtividade”, 
aponta. Para ele, com uma rede de concessionárias 
que soma mais de 200 pontos de venda, suporte de 
venda e pós-venda qualificado, é possível "colorir 
os campos com máquinas vermelhas”.

“O Brasil é o grande celeiro do mundo 
e continua sendo visto como um polo 
agrícola de extrema competitividade.”

Mais produtividade
Felli destaca o avanço na produtividade 
do país, que, consequentemente, gerou 
maior lucratividade para os agricultores. 
“A alta eficiência operacional permite 
produzir melhor e em menos tempo. E 
o compromisso da Massey Ferguson é 
levar ao campo produtos que viabilizam 
exatamente isso”, diz. A missão da 
marca, segundo ele, é ser parte da 
evolução do agronegócio, oferecendo 
máquinas que proporcionem mais 
rendimento na lavoura.

Rede Masseyinformativo 
Unimassey
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parceria para
fortalecer o campo

A Itaimbé Máquinas inaugurou nova estrutura 
em Palmeira das Missões (RS) com uma 

edição especial do Massey Show. Mais de  
600 clientes compareceram ao evento, realizado em 
1° de março, que também contou com as presenças 
de Werner Santos, vice-presidente de vendas e 
marketing da AGCO América do Sul, junto a outros 
representantes da fábrica, do banco AGCO Finance 
e do Consórcio Nacional Massey Ferguson. 

“Os agricultores puderam conferir 
de perto as novas linhas de 
produtos que a Massey Ferguson 
está lançando no mercado. 
A oportunidade foi marcante 
também pela inauguração das 
novas instalações da Itaimbé 
para região. O espaço certamente 
trará mais agilidade e conforto 
para os clientes. Itaimbé e Massey 
Ferguson trabalhando juntas 
nesta grande parceria com os 
agricultores", diz Mauren Doeler 
Dumoncel, gerente administrativo-
financeiro da concessionária.

Localizada às margens da RST-569, a 
as novas instalações da concessionária 
contam conta com 1.900 m² de área total, 
sendo 1.200 m² de área construída, que 
englobam uma ampla oficina e um pátio 
para exposição de produtos. Durante 
o evento, os especialistas da fábrica 
apresentaram os últimos lançamentos 
em tratores, colheitadeiras e pulverizador 
da marca. Os clientes que adquiriram 
máquinas recentemente também foram 
presenteados com brindes exclusivos. 

A filial fica em Palmeira das Missões (RS)

Representantes da fábrica celebram inauguração

Espaço conta com oficina e pátio para exposição de produtos

Massey Show marca inauguração 
de nova loja da Itaimbé 
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Evento realizado pela Sementes 
Germinar leva novidades do mercado 

aos produtores da região de Gameleira

Rede Masseyinformativo 
Unimassey

Mosena no tour da soja 2018
A Mosena esteve presente na 5ª etapa do 
Tour da Soja 2018, realizado em 24 de 

fevereiro, em Paranaíba (MS). Desenvolvido 
pela Fundação Chapadão em parceria com o 
Sindicato Rural de Paranaíba, o evento levou 
informação tecnológica aos sojicultores locais, 
mostrando o potencial da região para o cultivo 
do grão. A Mosena expôs no evento os tratores 
MF 4283, MF 6713 Dyna-4 e MF 7215.

Cerca de 300 pessoas participaram do evento, 
entre eles José Macedo de Jesus, veterinário 
e pecuarista da região, que destacou a 
importância desse tipo de iniciativa. “Paranaíba 
precisa de uma associação entre pecuária e 
agricultura. O cultivo de soja agrega muito, 
não só financeiramente, mas melhorando a 
qualidade do solo.”. Segundo Anderson Alves, 
consultor de vendas da Mosena, o evento 
colabora para o crescimento do município, 
com geração de empregos e desenvolvimento 
do comércio da região.

Linha MF 7700
é destaque
em dia de campo

O trator MF 7725 foi destaque no Dia de 
Campo de Sementes Germinar, realizado 

na Fazenda Imbirussú, no dia 8 de fevereiro, 
no Mato Grosso do Sul. A Mosena apresentou 
aos agricultores os diferenciais da máquina, 
enfatizando a tecnologia embarcada, o baixo 
consumo de combustível e a alta performance 
nas operações de lavoura.

Informação, tecnologia e 
boas práticas para o cultivo 
de soja em Paranaíba (MS)

“Foi um dia produtivo, os clientes potenciais 
estiveram presentes e participaram com 
ênfase. Apesar do calor e sol intenso, 
todos ficaram até o fim”, destaca Cláudio 
Silva, consultor de vendas da Mosena. 
Ele acrescenta que o evento é uma forma 
de os clientes se atualizarem com o que o 
mercado oferece de melhor.
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Meio século ao lado do agricultor
As concessionárias Camagril e Oimasa 
receberam reconhecimento da Massey 

Ferguson pela qualidade do trabalho realizado junto 
aos agricultores há mais de 50 anos em regiões do 
Paraná, São Paulo e Goiás. As diretorias receberam 
placas comemorativas que celebram a parceria e o 
avanço no mercado de máquinas agrícolas.

CAMAGRIL
Desde 1967, a Camagril se dedica 
a oferecer soluções no setor de 
mecanização agrícola. Fundada 
por Jacy Miguel Scanagatta, conta 
com mais de 180 colaboradores 
distribuídos na matriz, em Cascavel, 
e nas 11 filiais localizadas no 
Paraná e em São Paulo. 

OIMASA
Datada do mesmo ano, a Oimasa 
teve início a partir do espírito 
empreendedor de Agenor Silveira, 
Libório Freitas e Walter Bordignon. 
Com matriz em Orlândia, no interior 
de São Paulo, aposta em investimentos 
constantes para qualificar o trabalho. 
Atualmente, conta com cinco filiais em 
São Paulo e Goiás. 
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Mega assembleia disma tratores
A concessionária Disma Tratores, em 
parceria com o Consórcio Nacional 

Massey Ferguson e com o apoio da fábrica, 
realizou a Mega Assembleia do grupo 365, no 
dia 1° de fevereiro, no município de Tupã (SP).  
Na ocasião, a equipe da concessionária 
reforçou a tecnologia presente nos produtos 
das novas linhas de tratores MF 6700,  
MF 7200, MF 7700 e do pulverizador  
MF 9130 para os mais de 350 convidados. 

Clientes das sete filiais Disma Tratores 
acompanharam a contemplação de 50 
máquinas durante o jantar. A dupla Marcos 
Paulo e Marcelo, filhos de José Rico e 
Milionário, encerraram o evento. “A Disma 
agradece a todos os amigos e clientes 
que nos honraram com sua presença e 
ao Consórcio Nacional Massey Ferguson”, 
destaca Rodrigo Delazari, 
gerente-geral da Disma Tratores.

Noite contou com 50 contemplações e 
show da dupla Marcos Paulo e Marcelo

Disma Tratores realizou Mega Assembleia em Tupã (SP)

Riofras participa de dia de campo cravil

A concessionária Riofras participou do 
Dia de Campo Cravil, maior evento 

tecnológico de agropecuária do Alto Vale do 
Itajaí, em Santa Catarina. A equipe 
demonstrou máquinas e serviços da marca 
aos clientes no polo tecnológico da 
cooperativa em Lontras.

“É um evento pequeno em porte, mas muito 
importante para a nossa região. Em dois dias, 
2.500 pessoas passaram pelos estandes, 
conversando com nossos vendedores e 
prospectando negócios”, afirma Claison 
Rückert, gerente. Os agricultores puderam 
conhecer durante a feira o trator MF 4275 
e a plantadeira MF 106. 

“O Dia de Campo foi muito positivo com relação às 
vendas, pois encaminhamos vários negócios que 
foram fechados posteriormente”, declara. Ele destaca a 
importância de participar dos eventos agrícolas, pois 
a concessionária se aproxima do produtor rural. “Nós 
nos fazemos presentes para apresentar os produtos da 
Massey Ferguson e projetar negócios futuros”, pontua.

Concessionária apresentou 
MF 4275 e MF 106 no evento 
que reuniu 2.500 agricultores
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88 anos do fundador da samaq
A história de vida de Lothar Kurt Krause 
faz parte da história da Samaq. Fundador 

e, atualmente, diretor-presidente, Lothar 
comemorou a chegada dos 88 anos junto aos 
colaboradores, no hall de entrada da loja 
matriz, em Santa Cruz do Sul (RS), assim como 
de todas as outras filiais. Com tanto anos 
vividos em meio ao agronegócio, Lothar é 
otimista com o futuro do mercado. “O Brasil está 
evoluindo bastante no segmento de máquinas 
agrícolas e assim podemos proporcionar meios 
para que o agricultor produza sempre mais. A 
Samaq progride a cada ano e acredito na força 
e na determinação dos nossos colaboradores”, 
destaca Lothar.  

A Samaq possui filiais em Rio Pardo, Estrela 
e Sobradinho, todas no Rio Grande do 
Sul. A concessionária é parceira Massey 
Ferguson desde o começo das atividades, 
em agosto de 1968. 

Lothar Kurt Krause é 
atual membro do conselho 

da concessionária

investimento em energia limpa
As filiais de Sobradinho e Rio Pardo 
(RS) da Samaq receberam a instalação 

de placas fotovoltaicas para geração de 
energia. O investimento demonstra o 
comprometimento da empresa com a 
preservação do meio ambiente. Ao total, 
foram 438 placas, sendo 264 para 
Sobradinho e 174 para Rio Pardo. Juntas as 
filiais geram energia para toda a empresa, 
incluindo para a matriz em Santa Cruz do 
Sul e a loja de Estrela.

Segundo Nilo Marion Júnior, gerente 
administrativo da Samaq, o investimento 
revela a visão de futuro da empresa. “O projeto 
de energia fotovoltaica está contribuindo no 
gerenciamento de nossos negócios e ações de 
forma responsável, para proteger e preservar 
o meio ambiente”, afirma.

Lojas da Samaq possuem placas 
para geração de energia 

Ação demonstra comprometimento com meio ambiente

Equipe celebra aniversário de
88 anos do fundador da Samaq
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64 anos somassey

Realizado no dia 9 de dezembro, em 
Mococa (SP), o evento contou com a 
presença de 150 clientes, imprensa e 
autoridades locais. Durante o dia, o 
público participou de sorteio de brinde 
e test drive de equipamentos.

“Além de conhecer as novas tecnologias 
da Massey Ferguson, os clientes puderam 
desfrutar de um almoço e das bênçãos 
de um padre local. Também aproveitamos 
para realizar a entrega de uma 
colheitadeira MF 5690 para um cliente”, 
ressalta Mateus Guedes da Costa Nasser, 
gerente da concessionária.

Trator e colheitadeiras Massey 
Ferguson são destaques no 

aniversário da Somassey

sotrima comemora 30 anos

A Sotrima, concessionária da 
região Sul, comemora 30 anos 

de atuação no mercado de máquinas 
agrícolas. Atualmente, a empresa 
atende mais de 130 municípios entre 
extremo Sul do Rio Grande do Sul e 
Planalto Serrano de Santa Catarina.

“Iniciamos a Sotrima com o intuito 
de atender plenamente a todas as 
necessidades do homem do campo. 
Hoje, sentimos que nosso trabalho 
deu resultado, pois somos líderes no 
mercado e nos diferenciamos pela 
qualidade da nossa equipe”, afirma 
João Figueiredo, diretor. 

Com matriz em Porto Alegre e filiais no interior do Rio Grande 
do Sul, nas cidades de Caxias do Sul, Vacaria, Capivari 
do Sul, Tapes, Camaquã, Pelotas e em Santa Catarina, nas 
cidades de Lages e São Joaquim, a concessionária busca 
oferecer o melhor da tecnologia aos clientes, acompanhando 
o crescimento do agricultor. “Nossa missão é disponibilizar 
máquinas, peças e serviços sempre superando as 
expectativas dos clientes. Dessa forma, garantimos o 
crescimento e a perpetuação da organização”, conclui.

Concessionária atua no Rio 
Grande do Sul e em Santa Catarina

O lançamento do trator 
MF 6711, junto à apresentação 

da colheitadeira híbrida MF 5690, 
marcou a comemoração de 
64 anos da Somassey

Evento comemorativo contou com a presença de 150 clientes

Equipe comemorou os 30 anos de atuação no Sul do país
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coopavel
bate recorde
de público em 2018

 A 30ª edição da Coopavel, realizada 
em Cascavel (PR) de 5 a 9 de 

fevereiro, reuniu 265.350 pessoas e gerou 
em negócios o valor de R$ 1,8 bilhão. 
A Massey Ferguson marcou presença, 
reunindo nove concessionários na feira.

Para apresentar os produtos e serviços 
da marca, estiveram presentes a 
Agriparaná, Augustin, Camagril, 
Magparaná, Mosena e Tratornan.

pessoas em negócios
265.350 R$1,8 bilhão

Rede Masseyinformativo 
Unimassey

augustin é premiada com
troféu Brasil expodireto

A concessionária Augustin foi premiada no 
Troféu Brasil Expodireto na categoria Parceiro 

da Expodireto. Paulo Finger, diretor da empresa, 
recebeu a condecoração de autoridades da região.

Empresa participa da 
feira há quase 20 anos

 “Com muita honra e satisfação, recebemos 
o troféu como destaque dos 19 anos em que 
somos parceiros da Expodireto. Obrigado a 
todos os clientes, amigos e colaboradores que 
contribuíram para esta distinção”, declara Paulo.

Participaram da ação José Ivo Sartori, 
governador do Rio Grande do Sul; Milton 
Schmitz, prefeito de Carazinho; Armando Roos, 
prefeito de Não-Me-Toque; e Ronaldo Santini, 
deputado estadual.

Paulo Finger recebe prêmio ao lado
de autoridades estaduais e municipais
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Liderança feminina

A participação feminina tem conquistado 
posição de destaque no agronegócio 

nacional. Não que elas sejam novidade no dia a 
dia da lavoura, mas nos últimos anos as 
mulheres têm conseguido maior visibilidade, 
frente a um mercado predominantemente 
masculino. Há mulheres no campo, na assistência 
técnica, na pesquisa e nas concessionárias.

Hoje, as mulheres representam um 
terço da população que trabalha 
no agronegócio brasileiro. Frente à 
crescente representatividade feminina 
no setor, convidamos as três diretoras da 
Unimassey para comentar o protagonismo 
feminino no setor e no segmento de 
máquinas agrícolas.

Mariza Ferreira Esselin 
Diretora de desenvolvimento da rede da Unimassey 
e diretora administrativa e de pós-venda da Somafertil

“Atualmente, a presença feminina já é determinante no agronegócio. Seja 
por necessidade, sucessão familiar ou escolha profissional, cada vez mais 
as mulheres conquistam espaço no segmento, presentes desde funções 
operacionais até cargos de liderança. Segundo uma pesquisa da ABAG, as 
mulheres envolvidas na gestão agronegócio têm perfil inovador, visão ampla 
do negócio, persistência e senso crítico. Apesar das dificuldades, as mulheres 
se reconhecem como parte fundamental do processo de mudança necessário 
para o desenvolvimento econômico e sustentável do setor e do país.”

Diretoras da Unimassey comentam o 
protagonismo feminino no agronegócio 

e no setor de máquinas agrícolas

Mauren Doeler Dumoncel 
Diretora-adjunta de desenvolvimento da rede da Unimassey 

e gerente administrativa-financeira da Itaimbé Máquinas

“É evidente o crescimento da participação da mulher no agronegócio. Cada 
vez mais, encontramos mulheres desempenhando papéis importantes 
no dia a dia das propriedades rurais, assim como em diversas outras 

atividades relacionadas. Esse fato tem sido fundamental para valorização 
e respeito da mulher também como profissional neste setor. A evolução 
da presença feminina tem que continuar, pois os nossos objetivos, tanto 

homens quanto mulheres, são os mesmos: fortalecer o agronegócio num 
mundo cada vez mais igualitário para ambos os gêneros.”

Juliana Vilela Lima Guerini 
Diretora-adjunta de pós-venda da Unimassey 
e diretora administrativa da Volmaq

“A mulher tem buscado cada vez mais o seu espaço no mercado do 
agronegócio, sendo empresária, agrônoma, veterinária ou produtora rural. 
Trazemos para o nosso estilo de trabalho características como exemplo, 
compreensão, firmeza e fé. Mantemo-nos firmes diante das dificuldades 
encontradas. E, por fim, temos a crença de que tudo, no final, valerá o 
esforço. É com essa determinação em vencer as batalhas do dia a dia 
que nos mantemos persistentes e atuamos com capacidade, contribuindo 
com a prosperidade da nossa comunidade e com a economia.”
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Mais qualidade no plantio

As linhas de plantadeiras da Massey Ferguson 
passam a contar com a tecnologia de dosadores 

pneumáticos Precision Planting. A implantação 
objetiva qualificar o desempenho dos equipamentos. 

Com o novo sistema de semeadura vSet, as 
plantadeiras atingem mais de 99% de singulação, 
resultando em melhores produtividades nas 
lavouras. O singulador e o disco específico para as 
culturas são simplificados e não exigem regulagem, 
evitando erros de calibração.

+ de 99% de singulação
+ produtividade
+ rendimento no plantio

+ confiabilidade
+ facilidade na operação

Entenda a tecnologia Precision Planting 
presente nas plantadeiras Massey Ferguson

“Com a chegada da tecnologia Precision Planting 
estamos oferecendo ao produtor a melhor singulação 
disponível no mercado, mais confiabilidade, 
facilidade na manutenção e na operação, atributos 
já existentes nas nossas plantadoras e semeadoras 
Massey Ferguson”, diz Giancarlo Rocco, supervisor 
de marketing plantio da AGCO.

O vSet possui um disco plano com única 
configuração de vácuo. Ele libera as sementes 
centralizadas no tubo. Além disso, possui um 
singulador flutuante de cinco pontas que 
garante que nenhum tipo de dupla ocupe o 
mesmo furo no disco. Uma semente é travada 
no furo e a outra é extraída pelo singulador.

notíciasinformativo 
Unimassey

conheça o
pulverizador MF 8125

A máquina foi lançada 
durante a Expodireto 2018

A Massey Ferguson segue avançando no 
mercado de máquinas agrícolas e, para atender 

a todos os segmentos, lançou o MF 8125, novo 
pulverizador autopropelido de 2.500 litros. 

Versátil, econômico e moderno, o MF 8125 possui 170 cv.  
O conjunto chassi flexível, eixos independentes 
e tração 4x4 cruzada conferem ao equipamento 
excelente capacidade de tração em qualquer tipo de 
solo. O piloto automático e o fechamento automático 
das seções de pulverização, itens standard na 
máquina, evitam falhas ou sobreposições na 
aplicação, ajudando a diminuir o impacto ambiental. 
Telemetria, bomba de recarga e ponta de acabamento 
são alguns dos opcionais do MF 8125.

Confira os
destaques:

A máquina está disponível 
nas versões cana e grãos 

•	 Tanque de produto de 2.500 litros
•	 Motor AGCO Power de 170 cv: 

Alto torque e baixo consumo de combustível

•	 Peso operacional de apenas 8.500 kg: 
Menor compactação

•	 Conjunto chassi flexível com eixos independentes: 
Maior capacidade de tração em qualque situação

•	 Cabine centralizada no entre-eixo da máquina: 
Maior conforto operacional

•	 Fechamento automático das seções 
de pulverização e piloto automático: 
Qualidade na aplicação sem desperdício de defensivo
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Universidade Fenabrave 
promove qualificação 
do setor na web

A Fenabrave lançou a Universidade Web, 
plataforma com o objetivo de fomentar o 

pensamento da rede de concessionários em favor de 
novas oportunidades no mercado. Com metodologia 
que foca na prática profissional, a plataforma apresenta 
cursos modulares e programa de entrevistas.

Os cursos são divididos em módulos de leituras, 
vídeos, exercícios, atividades práticas e avaliações. 
A universidade conta hoje com cinco mil alunos 
matriculados em 61 cursos. Mais detalhes podem ser 
conferidos no site www.universidadefenabrave.com.br.

Entidade desenvolveu plataforma 
para capacitação profissional

Inscrições abertas para 28º 
Congresso & Expo Fenabrave
Já estão abertas as inscrições para o evento 
que acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto, no 
Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP). 
O tema desta edição é “Resiliência, o mundo é 
digital e o relacionamento é humano”.

MF 5690 pode ser financiada
pelo Mais alimentos

Os agricultores contam, a partir deste ano, 
com mais uma opção de colheitadeira 

disponível para aquisição pelo programa Mais 
Alimentos (MDA), a MF 5690. A máquina híbrida 
de 225 cv e 86 litros/segundo de vazão apresenta 
alto rendimento na colheita de diversas culturas.
 
Também está disponível para financiamento pelo 
programa a MF 4690, de 200 cv, que foi sucesso 
desde o lançamento, em 2017. A colheitadeira 
híbrida se tornou a opção de qualidade com 
custo reduzido para o agricultor de pequeno 
e médio porte.

A máquina compõe 
o leque de opções 
ao lado da MF 4690
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Unimassey no Facebook

unimassey

Curta a nossa página e fique por dentro das 
novidades da associação e das concessionárias.


