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SISTEMA TATU DE PLANTIO

PRECISÃO, RESISTÊNCIA
E VERSATILIDADE

A STP² efetua o plantio convencional de milho,
soja, arroz, feijão, sorgo, amendoim e outras culturas,
com excelente desempenho.
O dimensionamento adequado de seus
componentes permite aliar alta resistência, melhor
acompanhamento do perfil do terreno e maior precisão
na distribuição de adubo e sementes.
Plantio no melhor stand em qualquer tipo de solo.

Conjunto
para
amendoim

Conjunto para
algodão com linter

Distribuição de adubo através de
Condutoras Helicoidais (Sem-Fim).
Com revestimento interno de PVC.
Maior uniformidade no plantio.

Vários discos de semente
para milho, soja, feijão,
sorgo, arroz e discos cegos

Sulcador 8”
para milho

CARACTERÍSTICAS:

Discos horizontais perfurados para
diferentes culturas e tamanhos
de grãos. Discos de semente
fornecidos por linha: 01 para milho,
01 para soja e 01 cego.

•

Discos duplos 13” x 13” para colocação do adubo.

•

Discos duplos 13” x 13” para colocação das sementes.

•

Discos cobridores.

•

Rodas de sustentação de ferro ou de borracha.

•

Rodas compactadoras de ferro ou de borracha.

•

Transmissão com corrente de rolos - industrial.

•

Linhas montadas sobre paralelogramos para acompanhar as
ondulações do terreno.

•

Sistemas de adubo montados no chassi.

•

Diversas combinações de rodas dentadas para regulagem da
quantidade desejada de adubo e de sementes.

•

Fácil ajuste da profundidade e pressão sobre as sementes.

•

Marcadores de linha de fácil manuseio.

•

Depósitos de polietileno resistentes à corrosão.

Especificações Técnicas
Chassi (mm)
Número de Linhas
Espaçamento Máx. (mm)
Espaçamento Min. (mm)
Peso Total (Kg)
Potência no Motor (cv)

1800
02
1350

03
700

03
1100

2800
04
800

05
600

04
1050

3600
05
800

06
600

772

922

1080

470
416

568

50 - 55

594
60 - 65

754

904

70 - 75

80 - 85

90

Capacidade dos depósitos: Adubo 50 Kg cada - Semente 34 litros cada - Engate ao trator: Cat. II
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. 04
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