A SDA-A efetua a semeadura direta, cultivo mínimo
ou semeadura convencional de Trigo, Aveia, Cevada,
Centeio, Arroz de sequeiro ou irrigado e outros grãos
finos; destacando-se por sua elevada resistência e maior
uniformidade na distribuição de fertilizantes e sementes.

Cabeçalho:
Desenvolvido para permitir que a semeadeira
tenha total condições de suplantar os mais
diferentes obstáculos encontrados durante a
operação de plantio, fazendo uma perfeita
ligação entre o trator e a máquina.

Distribuição de
adubo: através de
Rosca Sem-Fim,
com revestimento
interno antiaderente. Maior
precisão e uniformidade
em todas as linhas de plantio.
Distribuição de Sementes:
através de condutor telescópico,
permitindo variar seu comprimento
conforme o movimento das linhas.

Distribuidor de Sementes:
com rotor acanalado helicoidal,
com regulagens de abertura.
Regulador de Sementes:
volante para regulagem da
distribuição de sementes.

Transmissão: câmbio
externo, facilitando as trocas
de regulagens e com 43
combinações no adubo.
Catracas: de transmissão
automática na distribuição de
adubo e semente.

Rodeiro:
montado
nas laterais,
proporcionando
contato
permanente com
o solo. Pneus
14.9/13-28.

Disco Duplo Encontrado: Ø15” x 15.1/2”,
com limpadores internos flexíveis e ajustáveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

SDA-A

Espaçamento
Entre Linhas
(mm)

Capacidade dos Depósitos

Peso* Potência
(kg) no Motor
(cv)

Largura
Útil
(mm)

Litros

kg

Litros

kg

19		

2844

610

490

700

780

4234

90-95

23

158

3476

770

620

880

980

4808

95-105

29		

4424

915

735

1050

Nº Máx.
de Linhas

Semente

Adubo

1170 5646 120-140

- Profundidade de Plantio: 0 - 60 mm
- Comprimento Total: 3750 mm
- Largura de Transporte: 4450mm (19 linhas) e 4900 (23 linhas).
* Pesos Aproximados.
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