Para a semeadura de TRIGO, SOJA, ARROZ, AVEIA,
CEVADA, CENTEIO, PASTAGENS e outras culturas.

DISTRIBUIDORES DE ADUBO
Os exclusivos distribuidores de adubo através de Roscas
Sem-Fim, possuem revestimento interno de PVC e os fios da
rosca em perfil especial, assegurando maior uniformidade
durante toda a semeadura.
As diferentes dosagens de adubo são obtidas facilmente
pela troca das rodas dentadas da transmissão.

Caixa de Sementes Finas para
Pastagens - Opcional
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11

13

15

Volume (litros)

18

21

24

DISTRIBUIDORES DE SEMENTES
As sementes são distribuídas por rotores acanalados, formando
filetes contínuos e uniformes. As dosagens são obtidas com o
ajuste milimétrico da abertura dos rotores. Cada rotor possui
três pontos de ajuste, para diferentes tamanhos de grãos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Discos Simples

 Os depósitos de adubo podem ser facilmente convertidos
em depósitos de sementes, aumentando a autonomia
para semeadura. No depósito de adubo as chapas são
preparadas para oferecer maior proteção contra a corrosão.
 A plataforma traseira é anti-derrapante, facilitando o
reabastecimento.
 A regulagem da profundidade é feita através de
manípulo com rosca que atua sobre o eixo de
levante das linhas.
 O contador de hectares permite conhecer
aproximadamente a área semeada.

Discos Duplos

Opções para Abertura dos Sulcos
Discos Simples ou Discos Duplos podem ser usados normalmente
para abertura dos sulcos de semeadura. Os Discos Duplos
operam com vantagens em qualquer tipo de solo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

PSH³








Pneu Compactador
(Côncavo ou Convexo)

Capacidade dos Depósitos
Dimensões Gerais
Nº Máx.
Largura
Adubo
Semente
Largura x Comprim. x
de Linhas
Útil (mm)
Altura (mm)
Litros
kg
Litros kg

Peso* Potência
no Motor
(kg)
(cv)

11

2770 x 1450 x 1200

1750

160

128

225

286

650

60

13

3120 x 1450 x 1200

2100

186

149

297

332

755

65 - 70

15

3470 x 1450 x 1200

2450

212

170

338

378

860

75

Espaçamento entre-linhas: 175 mm
		
* Peso com disco duplo e corrente.
Diâmetro dos Discos Duplos ou Simples: 330 mm
Profundidade de Semeadura: 0 to 60 mm
Distribuição de Adubo (Aprox.): 64 to 580 gramas / 50 metros por linha.
Pneus: 6.00 x 16 (52 lbs./pol²)
Pinos de Engate: categoria II
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