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Função de adubadeira e semeadeira 
Descarga ajustável com comandos duplos

Estrutura simples e resistente, com chassi tubular
Baixo desgaste e baixo consumo de combustível

Baixo custo de manutenção

Distribuidor de Fertilizantes a Disco
DFD

A MELHOR RELAÇÃO CUSTO x BENEFÍCIO 
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Distribuidor de Fertilizantes a Disco
DFD

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.
Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

DFD - DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES A DISCO

Principais Características

Útil e racional na utilização dos insumos para distribuição a lanço, adubos,
calcário, sementes, etc., nova opção e tendência para o pré-plantio. 
Total capacidade de manobra e operação conjugada ao trator para a função
de adubadeira e semeadeira; 
A carga incide no centro de gravidade o que proporciona peso transferido ao
trator, indispensável para manter a estabilidade no transporte e operação;
Apresenta excelente qualidade da aplicação e largura efetiva de trabalho.
Estrutura simples e resistente, com chassi tubular construído em aço de 
primeira qualidade; 
Reservatório em plástico rotomoldado durável, em formato cônico, para 
descarga completa; 
Caixa de transmissão simples e robusta, bem dimensionada para o trabalho, 
com sistema de agitador centrífugo; 
Descarga ajustável com comandos duplos, proporcionando uma distribuição
uniforme; 
Escala indicadora de abertura, para descarga uniforme e controlada; 
Ajuste de altura de aplicação simplificado pelo acoplamento do equipamento
aos três pontos do trator, o que facilita também a carga e descarga;
Escala milimétrica para aplicar com precisão as principais variedades de
sementes e adubos granulados;
Disco, palhetas e defletor em inox;
Qualidade na distribuição de corretivos e fertilizantes;
Reduzido custo de manutenção;
Fácil operação.

  

1.4701.2401.35060587 a 180,600,90DFD 600

1.2201.2001.35050547 a 180,400,60DFD 400

Altura 
mm

Largura
mm

Comprimento
mm

Potência

CV         
Peso

kgm³Modelo

Agitador para fertilizantes ou sementes

OPCIONAIS DFD

Capacidade Largura de distribuição
m

Agitador especial para sementes pré-germinadas

Direcionador 
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