STAC P 500

SUBSOLADOR PESADO DE
ARRASTO C/ CAIXA DE SEMENTES

Características Principais
Subsolador desenvolvido para trabalhar
tanto nas lavouras de cana-de-açúcar como nas
de cereais. Podem ser tracionados pela barra
de tração ou pelo terceiro ponto do trator sem a
retirada dos discos de corte.
Os discos de corte são individuais e
oscilantes (estão posicionados à frente de cada
haste), possuem molas de compensação devido
aos diferentes níveis de profundidade, permitindo
trabalhos em soqueiras dessecadas, palhadas
ou sobre massa verde. As hastes subsoladoras
possuem desarme automático de mola helicoidal
e são equipadas com bicos alados.

Os rolos destorroadores exercem perfeita função de acabamento, pois são oscilantes e copiam e nivelam
todo tipo de terreno. Os pneus, com eixos e cilindros individuais, exercem dupla função, de transporte e de
controle de profundidade.
As caixas distribuidoras de sementes finas executam a semeadura simultaneamente com a subsolagem.
São indicadas para sementes de crotalária, braquiária, trigo, aveia, etc.. Possuem vários níveis de regulagem,
tanto para a quantidade como para o tipo de semente. Também é possível bloquear linhas de forma independente,
permitindo que a regulagem seja feita de forma mais flexível.

Especificações Técnicas
MODELO

STAC P 500

PESO
QTDE.
POTÊNCIA
APROXIMADO
HASTES DO TRATOR (CV)
(Kg)

5
7

200 a 225
280 a 315

4000
4500

LARGURA DE
TRABALHO (mm)

2200 - 2250
3100 - 3150

ESPAÇAMENTO PROFUNDIDADE
ENTRE HASTES
MÁXIMA DE
(MM)
TRABALHO (MM)

400/425/450

500

DISCOS DE
CORTE

CAPACIDADE
CAIXA DE
SEMENTES

24” X 6,0mm

540 L

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. - 04/2018 - Rev. 00
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