SDACP

SEMEADEIRA DIRETA ARTICULADA

A SDA CP efetua a semeadura direta, cultivo mínimo ou semeadura convencional de Soja, Trigo,
Aveia, Cevada, Centeio, Arroz de sequeiro ou irrigado e outros grãos finos; destacando-se por sua elevada
resistência, maior uniformidade na distribuição de fertilizantes e sementes, maior articulação das rodas
motrizes, além de opcionais para diferentes aplicações.

ELEVADO RENDIMENTO
OPERACIONAL

Molas Triplas: fornecem pressão
adequada de trabalho em diferentes tipos de solo.
Cilindros hidráulicos: com anéis limitadores de
curso das hastes para controle uniforme da profundidade de trabalho.
Travas: através dos cilindros para a realização de um transporte seguro.

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.
CAIXA DE SEMENTES FINAS
Para Pastagens - (Opcional):
SDA CP

15

Volume (Litros)

88 112 133 166

19 23 29

Peso do Conjunto (kg) 92 108 136 170

Plataforma: traseira antiderrapante, basculável e
equipada com corrimãos,
para facilitar o abastecimento e o
armazenamento da semeadeira.

Distribuição
de adubo: através de
Rosca Sem-Fim, com
revestimento interno antiaderente. Maior precisão e
uniformidade em todas as
linhas de plantio.

Escada: anti-derrapante, articulável e removível, facilitando o
acesso à plataforma.
Contrapesos: auxiliam a
penetração em solos pesados, podendo ser facilmente
removidos.

A SDA CP é acoplada ao trator através do engate fixo à
barra de tração do trator e ao sistema hidráulico através
do engate rápido que possibilita o acionamento do
levante das linhas.
Transmissão: com fácil ajuste das quantidades de
adubo e semente através de engrenagens. Acionamento
com rodas motrizes articuláveis, que acompanham os
desníveis do terreno evitando cortes na distribuição.
Catracas: de transmissão automática na distribuição
de adubo e semente (arremate feito através da válvula
seqüencial).

Circuito Hidráulico:
equipado com válvula
sequencial e válvula
divisora de fluxo.

Regulador de Sementes:
volante para regulagem da
distribuição de sementes.

Separador das Linhas:
mantém a distância uniforme
entre as linhas, reduzindo o
esforço lateral e o desgaste na
articulação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

SDA
CP

Capacidade dos Depósitos

Nº Máx.
de Linhas

Espaçamento
Entre Linhas
(mm)

Largura
Útil (mm)

Litros

kg

Litros

kg

15

158

2212

610

490

700

19

158

2844

770

620

21

175

3500

910

730

Semente

Peso
(kg)

Potência
no Motor
(cv)

780

3731

80 - 90

880

980

4272

90 - 95

1040

1170

4444

95 - 105

Adubo

23

158

3476

910

730

1040

1170

4838

95 - 105

27

175

4550

1160

930

1300

1470

5311

120-140

29

158

4424

1160

930

1300

1470

5754

120-140

- Profundidade de Plantio: 0 - 60 mm
- Pneus: P/ SDA CP 15 e 19 Linhas - 12.4/11 x 28
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.
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- Comprimento Total: 3750 mm
- P/ SDA CP 23, 27 e 29 Linhas - 14.9/13 x 28
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