DCA MAXX
DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO

TAMBÉM DISPONÍVEL COM TAXA
VARIÁVEL DE DISTRIBUIÇÃO

Os Distribuidores de Calcário e Adubo TATU são
produzidos com moderna tecnologia, possuem superior
resistência e manutenção reduzida, garantindo maior
PRECISÃO, ECONOMIA E VERSATILIDADE.

Características:
- Engate articulado com regulagem de altura: proporciona
maior estabilidade no conjunto trator/ distribuidor;
- Esteira de borracha com duas guias laterais: maior precisão
na dosagem de fertilizantes, sementes e corretivos de solo;
- Rolo de suporte de carga com proteção nos rolamentos:
baixa manutenção;
- Escada para inspeção: bipartida com degraus antiderrapantes;
- Caçamba equipada com peneira e defletores, evitando a
entrada de impurezas e o sobrepeso do material na esteira;
- Correntes para corretivos: desagrega o material direcionado
ao disco distribuidor proporcionando maior uniformidade
na aplicação;
- Discos distribuidores em aço Inox: proporciona maior vida
útil ao conjunto;

- Rodado opcional com pneus 400/60 x 15,5” tandem
oscilante: proporcionam maior estabilidade em
terrenos íngremes e menor compactação de solo
(recomendado para cultura canavieira);

- Rodado padrão com pneus 12.4 x 24” tandem oscilante
e articulado: proporcionam maior estabilidade e menor
compactação de solo em manobras;

- Possibilidade de trabalho com taxa fixa e taxa variável
de distribuição (necessidade de acoplamento de
equipamentos APT - item opcional).

Modelo
		
12000
		
7500

Capacidade
Volumétrica

Largura de
Distribuição
Calcário

Adubo

6m³			
16m
até 36m
3,25m³			

Altura Comprimento Largura
Total
Total
Total

(c/ pneus)

Peso

Potência
Requerida

1,8 a 3,3m

3500Kg

110cv

1,8 a 2,7m

3350Kg

100cv

Vazão

Bitola

50L/min

3,08m

6,20m

3,9m

2,75m

6,20m

3,3m		

> Altura de Abastecimento: 2,85 metros para o DCA MAXX 12000 e 2,5 metros para o DCA MAXX 7500.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar
as características de seus produtos, sem a obrigação de assim
proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 04/2018 - Rev. 03
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