Precisão e alto rendimento na distribuição
de corretivos, sementes e fertilizantes

HÉRCULES 24000 C

PRECISÃO E
ALTO RENDIMENTO

Os Hércules 24000 C são ideais para produtores
que buscam grande autonomia de trabalho na
distribuição de corretivos como calcário seco ou
úmido, gesso agrícola seco, fertilizantes e sementes.
Com os Hércules 24000 C o produtor pode trabalhar
com distribuição com taxa fixa ou variável, de
acordo com a necessidade da área, otimizando o
aproveitamento de insumos.

Reservatório
Produzido em inox, garantindo alta resistência e
durabilidade. Possui capacidade para 12 m³.

SHS - Sistema Hidráulico Stara
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O Departamento de Marketing reserva-se ao direito de aperfeiçoar e/ou modificar as características de seus
produtos, sem prévio aviso, livrando-se da obrigação de proceder com os produtos já comercializados.
Imagens meramente ilustrativas

Reservatório independente com capacidade de 160
litros, responsável pelo acionamento da taxa variável.

Balança Eletrônica*

Mostra em tempo real o volume do reservatório,
permitindo gerenciar paradas e melhorar a gestão
do tempo de operação.
* Opcional - Disponibilizado apenas para base fixa

Comporta Dupla*

Sistema Roll On

Permite acoplar/desacoplar o reservatório,
otimizando o uso do caminhão.

VELOCIDADE

DE APLICAÇÃO
DE

4 A 18 km/h

garantindo a realização de trabalhos em até
1.200 ha/dia*, mantendo a qualidade de distribuição.
*Em 24 horas de trabalho

TECNOLOGIA
Topper 5500 SL
Controlador
completo
para
a
Agricultura de Precisão, projetado
e produzido pela Stara. Sua tela
multitoque permite maior facilidade e
interatividade entre a máquina e o operador.

Web

Acesse a página do Hércules
24000 C no site da Stara para
mais informações.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo
Hércules 24000 Caminhão
**Comprimento
8,40 m
**Altura
2,90 m
**Altura com balança
3,15 m
**Altura com arco e lona
3,00 m
**Largura
2,50 m
Capacidade de carga
12 m³
*Pneus traseiros
700 x 40 x 22,5” Aro 24” x 22,5”

A sua fazenda na palma da mão.
A Telemetria Stara proporciona o
gerenciamento das informações em
tempo real das operações realizadas na
lavoura através de um dispositivo com
acesso à internet.

Permite o fechamento de apenas um dos lados
do reservatório que envia os produtos aos discos.
Com isso, evita a distribuição em áreas já aplicadas,
trazendo economia de fertilizantes, por não
permitir a sobreposição, e mantendo a aplicação
da dosagem ideal.

*Pneus dianteiros
400 x 55 x 22,5” Aro 16” x 22,5”
*É recomendado utilizar pneus dianteiros
e traseiros de alta flutuação. A Stara não
disponibiliza pneus de alta flutuação.
**Os valores podem variar em função do modelo
de caminhão ao qual o distribuidor é acoplado.

Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!

www.staraconsorcio.com.br

www.financeira.stara.com.br

*Opcional

Esteira

Esteira de borracha, com sistema autocentralizador
da fita transportadora e com roletes que facilitam o
funcionamento da máquina, evitam a sobrecarga e
proporcionam maior precisão na distribuição.

www.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA
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