
GV 240I
SPRAY SYSTEM
Câmara  de  tratamento Spray  System,  alimentada  por 
um silo  pulmão próprio  e  uma  moderna  eclusa  que 
abastece  o  fluxo  contínuo automaticamente, com a 
quantidade de sementes programada;�
Caracol e  detalhes  internos  com  revestimento 
emborrachado preservando a qualidade da semente, ou 
seja, não há dano;�Capacidade  de até 180Kg/min  (soja)  e  
rendimento 10.000Kg/h (soja, fluxo contínuo);�
Possui silo pulmão e carros frontais integrados e 
deslizantes.�Estrutura compatível com  a grande maioria  
das  elevações  de empilhadeiras e pás carregadeiras a 
campo;�
Sistema por dosagem eletrônica (digital), simples de 
operar, que evita o contato do operador com os produtos;
Proporciona  homogenização,  utilizando  dosagens  
precisas  sem  gerar desperdícios via exclusiva bomba 
peristáltica fluxométrica;�
O sistema realiza a dosagem conforme programado via 
Touch Screen, tanto do volume de sementes quanto das 
caldas;�
Software gerencial  que  armazena  os  dados  de  volumes  
dos  produtos utilizados;�
Possui login e senha para até as 10 receitas de 
tratamentos salvas no programa;�
Para o controle digital do sistema existe um totem móvel, 
flexibilizando o layout da máquina;
�Sistema inteligente que alerta o operador quando a 
semente e ou calda chegam ao final, aguardando o 
reabastecimento;
�Bombas peristálticas podem ser conectadas 
diretamente aos IBC’s;�
Atende  a  todos  os  produtores,  com  tecnologia,  
precisão  e  um recobrimento perfeito do tratamento. �
Ideal para UBS (Unidade de Beneficiamento de 
Sementes);�
Sistema de coletor de pó integrado, incluindo ciclone e 
filtros de manga;�
Atende a Norma de Segurança NBR 12.
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As imagens são meramente ilustrativas e contem opcionais. Consulte o seu vendedor.

PESO

ALTURA

LARGURA

COMPRIMENTO

CAPACIDADE DE TRATAMENTO

1.680KG

3,57 m

2,80 m

5,04 m

180kg/min

ITENS DE SÉRIE 04 reservatórios líquidos
01  caixa pó

ALTURA DO RESER. LÍQUIDO 1,12 m

CAPACIDADE DO RESER. LÍQUIDO 60 L / cada

CARACOL DE HOMOGENEIZAÇÃO: motor redutor de 2CV

TIPOS DE TRATAMENTO LÍQUIDOS: inoculantes, 
defensivos, fugicidas, 
micronutrientes
PÓ: pó secante, grafite

CÂMARA DE TRATAMENTO: motor elétrico1CV

SISTEMA DE TRATAMENTO Digital (touch screen)

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: Trifásica 380 Volts.

OPCIONAIS Mexedores para IBC.

Máquina de tratamento de sementes industrial gv240i spray 
system grazmec (10 ton/hora/soja), projeto eficiente que une 
acabamento extremamente fino nas sementes tratadas, software 
próprio de fácil operação em touch screen (eliminando aferições) e 
um sistema prático facilitador de logística (entrada e saída de 
grãos) que reduz drasticamente o valor dos investimentos em 
periféricos sem perda de rendimento e até qualidade do produto 
final.
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ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

CÂMARA DE 
TRATAMENTO

SPRAY SYSTEM

BOMBAS PERISTÁLTICAS
SENSORIADAS

FLUXOMÉTRICAS
CAIXA PÓ SISTEMA DE COLETOR

DE PÓ INTEGRADO

SOFTWARE DE
 GESTÃO E DOSAGEM 
 VIA TOUCH SCREEN.

Moderna eclusa  acoplada
a câmara de tratamento

Spray System

Sensor de entrada de grãos


