Plantadeira mecânica rebocada para plantio direto

SELECT GG
Informação do produto

www.kuhn.com

Proporcionando aos pequenos e médios produtores toda a robustez e qualidade presentes nas grandes plantadeiras KUHN, a SELECT GG é uma
plantadeira versátil em suas opções para a linha de fertilizante, além de possuir baixo índice de manutenção. Com o conceito que posiciona os
rodados no lado externo do chassi, a plantadeira SELECT GG possui alta estabilidade em áreas inclinadas, resultando em um plantio com qualidade.

TRANSMISSÃO SELADA

RODADOS EXTERNOS

VERSATILIDADE NAS OPÇÕES

Sem a necessidade de lubrificação diária,
a manutenção é baixa, aumentando a
durabilidade e o retorno para o produtor.

Os rodados estão posicionados nas laterais
do chassi, o que resulta em maior
estabilidade em áreas inclinadas.

Uma ampla gama de opcionais capaz de
suprir as necessidades dos produtores,
garantindo um plantio eficiente.

Especificações Técnicas

SELECT GG
SELECT GG 5

Número de linhas
Espaçamento (cm)

SELECT GG 7

5

7
45

Capacidade do reservatório de semente (L)

250

350

Capacidade do reservatório de adubo (L)

540

720

Dosador de semente

Disco alveolado

Dosador de adubo

Fertisystem

Sistema de transmissão de semente

Caixa de transmissão por engrenagens

Sistema de transmissão de adubo

Caixa de transmissão por engrenagens

Largura de trabalho (m)

1,8

Largura de transporte (m)

3,2

Pneus

2,7
4,02
7.00 – 16 10 lonas

Peso (kg)

2130

Requisitos do trator – levante

2635
1 válvula de dupla ação

Requisitos do trator – marcador de linha

1 válvula de dupla ação

Potência mínima do trator – com disco (cv)*

55

75

Potência mínima do trator – com facão (cv)*
Velocidade de trabalho (km/h)

65

90
4a8

Para informações sobre a revenda KUHN mais
próxima visite: www.kuhn.com
Seu Revendedor KUHN

KUHN DO BRASIL
R. Arno Pini, 1380 - CEP 99050-130 - Passo Fundo/RS

A Kuhn reserva se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem prévio aviso, livre
da
obrigação
de
atualizar
os
produtos
previamente
comercializados.
As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do
apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica.
As máquinas e equipamentos deste folheto podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um
modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

www.kuhn.com

Saiba mais sobre a KUHN em
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* A potência pode variar em função das condições de trabalho

