ADUBADEIRAS DE PRECISÃO

Calcário » Faixa Lateral

Calcário » Faixa Total

Planta Nova » Faixa

Falhas e Replantas

Finais de Rua » Morredouros

Palha de Café

Intermitente » Planta Nova

Adubação em Faixa
Setembro/2016

Todas as adubadeiras contém pintura com fundo epoxi e acabamento em PU.

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

CARTÃO BNDES
Produto Credenciado

Desenvolvida para aplicações do sistema Komander com acionamento
totalmente hidráulico, equipada com motores hidráulicos independentes,
sendo um para o acionamento de cada esteira.

Motores Hidráulicos
(Independentes para cada esteira)

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

KOMANDER HD FULL
Acionamento hidráulico, sendo o comando das esteiras
elétrico (12V), podendo ser fixado junto ao operador,
facilitando as manobras.

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

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

20 E / ED* HD FULL
24 sacos de adubo
1,20 m³
1.200 kg
—
25 gramas/metro
~10 metros
hidráulico
3,40 metros
1,35 metros
1,50 metros
simples
CT52-6.5 x 16CTT 10
50 lbs/pol²
750 kg

36 C / CD* HD FULL
36 sacos de adubo
1,80 m³
1.800 kg
3.600 kg
35 gramas/metro
~10 metros
hidráulico
3,40 metros
1,75 metros
1,50 metros
simples
10.5 / 65 RA 28
50 lbs/pol²
820 kg

Kit Taxa Variável
60 C HD FULL
60 sacos de adubo
3,00 m³
3.000 kg
6.000 kg
35 gramas/metro
~10 metros
hidráulico
4,10 metros
1,80 metros
1,80 metros
tandem
10.5 / 65 RA 28
50 lbs/pol²
1.080 kg

(*) Os modelos 20 ED e 36 CD são com lance dianteiro.

Agricultura de Precisão
A linha de adubadeiras Komander nas versões
HP e HD FULL podem agora serem montadas
com o exclusivo Kit Taxa Variável para
aplicações de adubo no sistema de taxa
variável de dosagem.

OPCIONAL

Disponível para todos os modelos de
adubadeiras KOMANDER HP e HD FULL.

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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