Tecnologia ao alcance do produtor

LINEA
A mais completa
da categoria

Plantadeira Hidráulica

SR Planter Linea

LINEA
Opcionais:

Dosador de adubo
Fertisystem autolub;

•

•

Distribuição de
adubo por sistema
rosca sem-fim de 1”
ou 2”, garantindo
maior precisão na
distribuição.

Dosador de adubo duplo
sem-fim Toplanting.

Passarela e
corrimão de série.

Rodado articulado,
com regulagem
de profundidade,
podendo ser montado
por dentro ou por
fora da linha de plantio.

Disco Duplo
Defasado
13” x 14”.

Disco de
corte 16”.
Pneus 5.60 x 15
militares.

Pé de
apoio.

Opcional disco
turbo 16”.

Opcional:
•

Dosador de sementes
TOP X3

Engate rápido na
caixa de sementes.

Rodas limitadoras de profundidade com
banda de borracha e regulagem de ângulo,
proporcionando maior durabilidade e melhor
precisão na disposição das sementes.

Rolamento duplo blindado sem a
necessidade de lubrificação.
Acionamento da distribuição de sementes por cardan autolubrificante
proporcionando alta precisão na distribuição de sementes
e diminuindo o uso de correntes na máquina.
Linhas pantográficas de série, com bucha autolubrificantes
diminuindo pontos de lubrificação e aumentando a vida útil.
Sulcador fixo, oscilante ou pula obstáculos.
Opcional disco duplo.

Opcional:
Terceira roda compactadora.

Modelo
Chassi (m)
Linhas
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Capacidade Total Adubo (lts/kg)

1000 1150
75

80

43/50
34

Capacidade por Linha de Semente (lts)
Pneu

5,60 x 15 Militar

OPCIONAIS:

Dosador de adubo
Fertisystem autolub

Dosador de adubo
duplo sem-fim Toplanting

Dosador de sementes
TOP X3

Dosador de adubo Fertisystem
Auto-Lub AP NG proporciona a
regularidade na distribuição do
fertilizante ao longo da linha de
plantio, transportando a mesma
quantidade, independentemente do
ciclo e das variações topográficas da
lavoura.

Dosador de adubo duplo sem-fim
Toplanting, proporciona adubação
homogênea
em
toda
área
plantada, garantindo distribuição
constante
do
fertilizante
em
qualquer terreno.
Possui funil
giratório com 8 posições de
acoplamento. Eixos mancalizados
que garantem estabilidade no
arraste do fertilizante.

O TOP X3 é um dosador de
sementes mecânico que traz
soluções para o agricultor otimizar
a distribuição de sementes ao
longo do sulco, melhorando
consideravelmente seu coeficiente
de variação, ajudando assim, na
realização de um plantio muito
mais uniforme.

OUTROS
OPCIONAIS:

• Disco duplo no adubo;
• Compactador tipo terceira roda com banda de borracha de 100 mm;
• Compactador tipo linquiça em “V” com regulagem de ângulo.
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