
Drilor
Semeadora de grãos finos e pastagem



· Maior autonomia 
Depósito de 9.500 litros somente semente ou dividido em 60% semente 
(5.700 litros) e 40% adubo (3.800 litros)

· Redução de tempos não operativos
Grande largo de trabalho. Seu sistema de fechamento, comandado por um 
único operador desde a cabine do trator, transforma os 10 m de largo de 
trabalho em 3.9 m para o transporte. Redução do radio de giro e nas 
cabeceiras do lote. 

· Transporte simples e com segurança
Versatilidade e facilidade nas manobras. Sua bitola de 2.8 m e único 
cabeçalho de engate no trator permite um translado rápido em ruas e 
carreteiras. No transporte utiliza somente uma prancha e não necessita ser 
desmontada.

· Distribuição independente e uniforme 
Semente e adubo se trasladam por condutos independentes, alimentando 
cada chevron somente 2 linhas, o cual garante uniformidade na distribuição 
no semeado. Caixa opcional para pastagens.

Drilor
Semeadora de grãos finos e pastagem

A mais moderna tecnologia em semeadoras de precisão
Características técnicas

Modelos (largo de trabalho)

5 m

N° de linhas / espaçamentos (cm)

Largo de transporte em prancha(m)

Largo de transporte em ruas (m)

Vão livre em posição de transporte (mm)

Capacidade depósito somente semente (lts)

Capacidade depósito semente / adubo (lts)

Peso aproximado para máximo de linhas (kg)

Rodados 

Potencia aprox. do trator para máx.. de linhas (HP)

Pressão (kg/cm2) / Caudal (lts/min)

47 / 17.5

41 / 20

31 / 26.6

24 / 35

21 / 40

16 / 52.5

12 / 701

10 m8.5 m

55 / 17

49 / 20

37 / 26.6

28 / 35

25 / 40

19 / 52.5

14 / 70

1700 1200

200 240

160 - 180 / 120

3.9

4.2

390

9000

5700 / 3800

23.1 / 26 - 400 / 60x15.5” -
400 / 55x22.5”www.crucianelli.com


