Maior capacidade no
tratamento instantâneo
das sementes

REBOKE 12000 TSI

AGILIDADE E

PRATICIDADE

A Reboke 12000 TSI realiza o tratamento e
o abastecimento das plantadoras em uma
única máquina.

Correia Transportadora
Correia de taliscas retas no centro e
sanfonadas nas laterais, reduzindo o dano
mecânico às sementes durante o transporte
da Reboke para as plantadoras.

Sistema Grafite

Através do Flex VT pode-se regular
as vazões, realizar calibrações e
iniciar ou parar o trabalho. Possui
também um controle remoto que
através dele o operador pode ligar e
desligar o tratamento a distância.

Reservatório de Tratamento
Possui 3 reservatórios em polietileno
com capacidade para 35 litros cada, 2
para defensivos e 1 reservatório térmico e
esterilizado para o inoculante.

Reboke 12000 TSI Grafite
Realiza a aplicação
instantânea de
grafite nas sementes,
garantindo que a semente
tenha o seu fluxo facilitado
durante o plantio

Incorpora o grafite
à semente no tubo
de descarga.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Modelo

Reboke 12000 TSI

Reboke 12000 TSI Grafite

Altura

Altura

3,52 m

3,52 m

Altura de abastecimento

Altura de abastecimento

4,6 m

4,6 m

Largura

Largura

3,4 m

3,4 m

Comprimento

Comprimento

6,25 m

6,25 m

Peso aproximado

Peso aproximado

4.480 kg

4.300 kg

Capacidade de reservatório

Capacidade de reservatório

12 m³

12 m³

Capacidade de tratamento de semente

Capacidade de tratamento de semente

Até 350 kg/min*

Até 350 kg/min*

Faixa de dosagem inoculante

Faixa de dosagem grafite

130 a 2.000 ml/min

100 a 2.500 g/min

Faixa de dosagem defensivo

Pneus

130 a 4.000 ml/min

18.4 x 34” / 23.1 x 26”

Faixa de dosagem grafite
100 a 2.500 g/min
Pneus
18.4 x 34” / 23.1 x 26”
* De acordo com o tipo de produto e dosagem de defensivos.

Web

Acesse a página da Reboke 12000 TSI
no site da Stara para mais informações.
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Imagens meramente ilustrativas

NAS ATIVIDADES DO PLANTIO

Painel Eletrônico

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