PTM

PLANTADORA TATU DE MANDIOCA

DESENVOLVIDA PARA PEQUENAS
E MÉDIAS PROPRIEDADES

A MARCA DA TERRA

PTM - PLANTADORA TATU DE MANDIOCA
Foi desenvolvida para pequenas e médias propriedades.
Efetua de uma única vez as operações de sulcamento,
adubação, corte das manivas, plantio e cultivo com capacidade
aproximada de plantar de 5 a 7 ha/dia.

Sistema de Rodado:
rodado totalmente
independente, fixado na
lateral do chassi com
molas que permitem uma
melhor flexibilidade para
um acompanhamento das
ondulações do terreno,
evitando intermitência
durante o plantio.

Distribuição de adubo
transversal: através
de Rosca Sem-Fim, com
revestimento interno
anti-aderente. O sistema
transversal permite
maior regularidade na
distribuição de adubo em
terrenos inclinados.

Recâmbio: TRA (Troca
Rápida Automática) com
43 combinações no
adubo. Câmbio externo
para facilitar as trocas de
engrenagens.

Equipada com sistema
de corte automático das
ramas, através de lâminas
acionadas pelo pneu do
equipamento. Tamanho
aproximado do corte das
manivas: 13,5 cm.

• Depósito de Adubo em
polietileno.
• Linhas independentes,
com roda compactadora
de borracha e discos
cobridores recortados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

PTM

Nº de
Linhas

Espaçamento
Entre Linhas
(mm)

Largura
Trabalho
(mm)

2

800 - 900

2700

- Capacidade de Plantio: 5 a 7 ha/dia
- Largura de Transporte: 2077mm
-

Litros
223

kg

Altura de
Transporte
(mm)

Peso
(kg)

Potência
no Motor
(cv)

250

1800

580

60

- Distância entre Manivas: regulável de 0,3 a 1,0 metro.
Comprimento Total: 1525mm
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as características de seus produtos, sem a obrigação de assim
proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
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Capacidade
de Adubo
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