ADUBADEIRA DE PRECISÃO
COM RESERVATÓRIOS PARA DOIS TIPOS DE PRODUTOS

Indicada para tratores com vazão no sistema
hidráulico remoto acima de 35 litros/minuto

Esta adubadeira contém pintura com fundo epóxi e acabamento em PU.

Equipamento protegido pelas patentes: PI9300926-7 e PI9500898-5

CARTÃO BNDES
Produto Credenciado

Abril/2015

Adubação para dois tipos de produtos
com regulagem independente
EXCLUSIVIDADE
KOMANDER DUAL INOX
† Dupla caçamba para dois produtos
Dois depósitos com regulagem de dosagem
independente para dois tipos de produtos
com a distribuição simultânea dos mesmos.

Sistema centralizado de
lubrificação (graxa)

Caçambas mais Longarinas
feitas em aço inox

† Feita para durar
Caçambas mais as longarinas fabricadas em
aço inoxidável.
† Sistema centralizado de lubrificação
(graxa)
Graxeiras localizadas em um só lugar.
† Opcionais:
Bicas flexíveis feitas de borracha atóxica e de
alta resistência;
Pode ser fornecido com o Kit Taxa Variável.

Opcional: Bicas laterais flexíveis
para as Komander Cafeeiras

Comando elétrico das esteiras
(Não utiliza nenhum cabo de aço)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo
Capacidade
Volume de Carga
Carga Máxima de Adubo
Carga Máxima de Calcário
Faixa de Distribuição
Acionamento
Comprimento Total
Largura Total
Altura Total
Rodeiro
Pneus (Tipo Agrícola)
Pressão dos Pneus
Peso

OPCIONAL
Kit Taxa Variável para
Agricultura de Precisão

DUAL 40 C / CD*
24 / 20 sacos de adubo
2,2 m³ (1,2 m³ / 1,0 m³)
2.400 kg (1.400 kg / 1.000 kg)
4.400 kg (2.400 kg / 2.000 kg)
~ 10 metros
hidráulico (HD FULL)
3,60 metros
1,40 metros
1,90 metros
simples
10.5 / 65 RA 28
50 lbs/pol²
1.060 kg

(*) O modelo 40 CD é com lance dianteiro.
Sistema de duas caçambas disponível para todos os modelos de adubadeiras Komander.

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

OUTROS PRODUTOS KAMAQ
Além dos produtos contidos neste folheto, são produzidos ainda: adubadeiras de precisão para os mais diversos tipos de
culturas. Temos a mais completa linha de roçadeiras profissionais de transmissão direta para as culturas de café, citros,
maçã, pastagens, palhadas e outras. Também podadeiras para culturas cafeeira e citros. Dispomos ainda de trituradores
rotativos para restos de podas e galhadas. Todos esses produtos são fabricados com tecnologia e qualidade KAMAQ e
possuem ainda a segurança de um sistema de assistência técnica com atendimento para todo o Brasil.
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