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
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A Komander HP foi desenvolvida aliando a precisão do
sistema Komander a facilidade, versatilidade e segurança dos sistemas
hidráulicos. Possui válvula reguladora especialmente desenvolvida para
esta aplicação, garantindo precisão, confiabilidade e extrema facilidade
operacional.
Dispõe de exclusivo tacômetro digital para regulagens e
aferições, de forma simples, da dose aplicada.
O sistema hidráulico garante total liberdade de manobras
com as adubadeiras, principalmente em terrenos com muitas curvas de
nível, finais de rua ou outras irregularidades do solo.
A segurança operacional é um aspecto importantíssimo
nessa versão, devido ao fato de não haverem mecanismos em
movimento entre o implemento e o trator. O comando das esteiras é
mecânico, podendo ser fixado junto ao operador, facilitando as
manobras.
Permite a instalação de sistemas de aplicação a taxa variável,
através de GPS.

Comando mecânico das
esteiras »» Komander HP

Modelo com Caçamba mais Longarinas
em aço inox (para modelos HP e HD FULL)

Facilidade de Regulagem

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* HP
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

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

36 C / CD* HP
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

60 C HP
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

Bicas laterais flexíveis para
as Komander Cafeeiras

