
Plantor
Plantadora para grãos graúdos

®



· Maior autonomia e rapidez de carga
Alta produtividade, com 3 depósitos centralizados de
polietileno de 2400 lts cada um.

· Redução de tempos não operativos
Maior largo de trabalho. Seu sistema de fechamento frontal
patenteado, comandado por um único operador desde a
cabine do trator, transforma os 18 m de largo de trabalho em
menos de 4 m para transporte.

· Transporte simples e com segurança
Versatilidade e facilidade nas manobras. Seus 2 pares de
rodas centrais em balancim e 2 articulados giratórios na
parte dianteira permitem que seu peso esteja sempre sobre
as rodas, sem sobrecarregar o engate do trator no traslado.

· Três modelos
Dependendo do largo de trabalho: 12.6 m / 15.7 m / 18.9 m
com varias opções de números de linhas e espaçamentos.

Plantor ®

Plantadora para grãos graúdos

A mais moderna tecnologia em plantio de precisão
Características técnicas

Modelos (largo de trabalho)

5 m

N° de linhas / espaçamentos (cm)

Cumprimento posição de trabalho (m)

Altura posição de trabalho (m)

largura de transporte (m)

Cumprimento posição de transporte (m)

Altura posição de transporte (m)

Vão livre em posição de transporte (mm)

Capacidade de deposito semente (2 depósitos)

Capacidade de deposito adubo (1 deposito)

Peso aproximado vazia (sem disco para adubo)

Peso carregada na máxima capacidade (kg)

Rodados 

Potencia requerida do trator com linhas a 52.5 cm (HP)

Requerimento hidráulico:

Requerimento elétrico:

*Este requerimento é para V-Drive. No caso de RowFlow caudal mínimo necessário de 185 lts/min
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390 (com unidades sem travar)

4800 lts / 3456 kg

2400 lts / 3120 kg

6 rodas 400 / 55-22.5

Centro fechado
3 pares de saídas c/regulagem

Caudal mínimo: (*) 140 lts/min. / Pressão: 200 bar

12 V / 1.25 amp. por linha de plantio
Antena e piloto

Frequência: 5 ou 10 Hz / 19200 ou 38400 bps 
SF1, SF2, RTK
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