STAC SP 550

SUBSOLADOR SUPER PESADO, TERCEIRO PONTO E ARRASTO

STAC SP 550 7 HASTES

QUALIDADE & PRODUTIVIDADE QUE O CAMPO PRECISA

STAC SP 550 | SUBSOLADOR SUPER PESADO, TERCEIRO PONTO E ARRASTO
Os subsoladores Civemasa são construídos
com estruturas modernas e super-reforçadas, com
a vantagem de se ter a possibilidade de tracioná-los
pela barra de tração ou pelo terceiro ponto do trator,
sem a retirada dos discos de corte.
As hastes possuem regulagem de largura de
trabalho e são equipadas com desarme automático
de mola helicoidal dupla.
Os discos de corte são individuais (estão
posicionados à frente de cada haste) e oscilantes,
possuem molas de com pen sação devido aos
diferentes níveis de profundidade, permitindo desta
forma que o subsolador STAC SP 550 execute um perfeito trabalho em soqueiras dessecadas, palhadas ou sobre massa
verde. Os discos são lisos, com medida de 24”x6,0mm.
Os rolos destorroadores com regulagem da pressão de trabalho sobre o solo, exercem perfeitamente sua função
de acabamento, pois são oscilantes, copiando e nivelando todo tipo de terreno. São também completamente dobráveis
sobre o implemento com a finalidade de facilitar o transporte.
Os pneus são acionados por cilindros hidráulicos conjugados através do eixo e exercem dupla função, de transporte
e de controle de profundidade.
O controle da profundidade de trabalho é determinada por um fuso de regulagem nos braços dos rodados.

MODELO

QUANTIDADE
DE HASTES

TRATORES
4 x 4 (CV)

PESO
(kg)

STAC SP 550

5
7
9

180 a 240
270 a 325
380 a 460

3460
4368
5195

Fone: (16) 3382.8222

LARGURA DE
MEDIDA
ESPAÇAMENTO ENTRE PROFUNDIDADE
TRABALHO (mm) DOS PNEUS
HASTES (mm)
DE TRABALHO

2500
3500
4500
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11L - 15
12 x 16,5
12 x 16,5

435 - 465 - 500

até 550 mm

ESPESSURA
DA HASTE

1.1/2”

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a
obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. 09/2020 - Rev. 00
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