
TURBINE
- Trabalha acoplado ao terceiro ponto do trator com 
acionamento do sistema misturador realizado através da 
TDP, via cardã. Já o acionamento do sem-fim do tubo de 
descarga é realizado através do sistema hidráulico do 
trator, via motor hidráulico; Assim, pode-se desligar o 
sistema misturador enquanto a semente é descarregada;
- Realiza a aplicação de produtos líquidos e pós (grafite / 
secante) na semente, tudo na mesma operação;
- O abastecimento de sementes na graneleira deve ser 
realizado por big bag via empilhadeira ou guincho;
- Realiza a mistura das sementes por lotes, sendo estes 
de 1000 kg cada. Não é recomendado trabalhar fora desta 
faixa (nem acima, nem abaixo);
- Cálculo rápido e fácil da quantidade de produtos a 
aplicar, sem regulagens elétricas ou complexas, nem por 
amostragens;
-  A aplicação é feita via gravidade, através de aplicador 
tubular de gotejamento de fácil limpeza;
- Sem-fim do tubo de descarga totalmente 
emborrachado, evitando atrito e dano mecânico às 
sementes;
- Tubo de descarga posicionado na lateral, dispensando 
manobras do conjunto trator / implemento para o 
abastecimento da plantadeira ou big bags;
- Sistema misturador composto por um sem-fim central, 
garantido a mistura em um ciclo rápido e homogêneo;
- Sistema misturador possui ainda em sua extremidade 
superior uma grade de proteção, ficando assim 
inacessível e garantindo segurança ao operador. 
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As imagens são meramente ilustrativas e contém opcionais. Consulte o seu vendedor.

TURBINE

Garante ao operador 
segurança e melhor 
visibilidade dos 
procedimentos a
o operar.

Com capacidade 
de 15 litros e registro
de saída que facilita o
controle do tempo
 de aplicação.

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICASTURBINETURBINE

Garante ao operador Garante ao operador 
segurança e melhor segurança e melhor 
visibilidade dos visibilidade dos 
procedimentos aprocedimentos a
o operar.o operar.

Com capacidade 
de 15 litros e registro
de saída que facilita o
controle do tempo
 de aplicação.

*Tempos estimados com base na cultura de soja. 
O tempo de mistura varia muito em função da quantidade de calda
 (ml/kg) aplicada por kg de semente, bem 
como da quantidade de pó (g/kg) aplicada por kg de semente.  

Repouso Operação 
Transporte

ALTURA TOTAL 2,86 m 3,16 m

ALTURA DE DESCARGA 2,35 m 2,65 m

ALTURA DA GRANELEIRA 2,35 m 2,65 m

COMPRIMENTO TOTAL 1,65 m

LARGURA TOTAL 3,30 m

PESO ESTIMADO 580 kg

190 mmDIÂMETRO TUBO SEM-FIM DESCARGA

ACIONAMENTO DO SEM-FIM DESCARGA Motor hidráulico

CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 1000 kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE MISTURA 1000 kg / lote

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO LÍQUIDO 15 L

FAIXA DE ROTAÇÃO DE TRABALHO TDP 400~450 rpm

FAIXA DE ROTAÇÃO DO MEXEDOR INTERNO 160~180 rpm

POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR

VAZÃO MÍNIMA DO COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR

90 CV

50L/min

COR PADRÃO Grafite

*TEMPO DE MISTURA ESTIMADO De 2 a 4 min / lote

*TEMPO DE DESCARGA ESTIMADO 3 min / lote

APLICAÇÃO DOS PRODUTOS Manual via aplicador (por gravidade)

SISTEMA DE ENGATE Levante por 3 Pontos do Trator

ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO Óleo SAE 90

VOLUME DE ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO 1,4 L

PLATAFORMA LATERAL
COM ESCADA
 DE ACESSO

RESERVATÓRIO PARA 
APLICAÇÃO DE 

PRODUTOS LÍQUIDOS


