KOMANDER
CAFEEIRA
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ADUBADEIRA DE PRECISÃO

PATENTEADO

Imagens meramente ilustrativas

COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO OU MECÂNICO (CARDAN)

OPCIONAL:

Kit
Rodeiro

DESDE 1972

Adubadeira de precisão para engate no levante hidráulico do trator
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

 Indicada para diversas culturas

Aplicação de adubos em pó ou granulados em diversas
culturas como cafeicultura, citricultura e fruticultura.

 Versões disponíveis

Disponível na versão HP, com acionamento hidráulico
das esteiras e também na versão mecânica, sendo o
acionamento através da TDP do trator (cardan).

 Esteiras independentes

Acionamento independente das esteiras com comando
mecânico (cabo de aço), podendo ser ﬁxado junto ao
operador.

 Versão Inox, feita para durar

Versão opcional com a caçamba mais as longarinas
fabricadas sem aço inoxidável.

Indicada para tratores com
vazão no sistema
hidráulico remoto acima de 30
litros/minuto

OPCIONAL:

Esteiras 170mm
para dosagens
maiores

Kit Redução ultra-baixa dosagem
para a versão mecânica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo
Capacidade
Volume de Carga
Carga Máxima de Adubo
*
Dosagem Mínima
Faixa de Distribuição
Acionamento
Comprimento Total
Largura Total
Largura Rodeiro (opcional)
Altura Total
Peso Total (com kit rodeiro)

Bicas com
ponteira
em lona ﬂexível

600 HP
12 sacos de adubo
0,64 m³
600 kg
35 gramas/metro
~8 metros
hidráulico (HP)
1,60 metros
1,20 metros
1,10 metros
1,40 metros
610 kg

(*) Dosagem mínima variável de acordo com a densidade do produto.

Comando
mecânico das esteiras

O fabricante se reserva o direito de modificar as características técnicas destes produtos sem aviso prévio.

diversos tipos de culturas.
 Completa linha de roçadeiras proﬁssionais de
transmissão direta para as culturas de café,
citros, maçã, pastagens, palhadas e outras.
 Podadeiras para culturas cafeeira e citros.

rotativos para restos de podas
 Trituradores
e galhadas.
 Adubadores de Perﬁl para construção de
perﬁl do solo.

 Possuem a segurança de assistência técnica
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 Adubadeiras de precisão para os mais

600
12 sacos de adubo
0,64 m³
600 kg
40 gramas/metro
~8 metros
mecânico (cardan)
1,60 metros
1,20 metros
1,10 metros
1,40 metros
635 kg

