Agilidade e praticidade no
tratamento instantâneo
de sementes

REBOKE 6000 TSI

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

AGILIDADE E

PRATICIDADE
NAS ATIVIDADES DO PLANTIO
A Reboke 6000 TSI realiza o tratamento e
o abastecimento das plantadoras em uma
única máquina.

Sistema Grafite

Sistema Hidráulico Stara (SHS)
Sistema de óleo independente para o
acionamento da parte hidráulica da Reboke 6000 TSI para trabalhos com tratores
que não atendem a vazão mínima de óleo
de 50 l/min.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo
Reboke 6000 TSI
Altura
3,3 m
Altura de descarga
3,7 m
Largura
3,2 m

Reservatório de Tratamento

Possui 2 reservatórios em polietileno com
capacidade para 35 litros cada, um para defensivos e um reservatório térmico e esterilizado para o inoculante.

Comprimento
5,275 m
Capacidade do reservatório
6 m³
Capacidade de tratamento de semente
Até 150 kg/min*
Capacidade reservatório de tratamento
35 litros cada
Faixa de dosagem de inoculante

Incorpora o grafite à semente no tubo de
descarga.

Helicóide

80 a 700 ml/min

Revestido com borracha que evita danos
aos grãos.

200 a 2.000 ml/min

Faixa de dosagem de defensivo
Pneus
7.50 x 16” - 10 lonas
Opcionais
Sistema SHS
Engate comboio
*Dependendo do tipo de semente

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

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

www.staraconsorcio.com.br

www.financeira.stara.com.br

Web

Acesse a página da Reboke 6000 TSI
no site da Stara para mais informações.
www.stara.com.br
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