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DISTRIBUIÇÃO

FAIXA DE

APLICAÇÃO
ATÉ

36

metros *

O Tornado 1300 é um distribuidor de disco
duplo que garante qualidade e eficiência
na distribuição de fertilizantes granulados
e sementes finas, com excelente faixa de
distribuição.

Vídeo
Comprove a qualidade de
trabalho do Tornado 1300
no campo.

Web
Acesse a página do Tornado
1300 no site da Stara para
mais informações.

* Dependendo do tipo de produto
e velocidade de aplicação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

Altura

Reservatório

Tornado 1300

1,20 m
Peso

Produzido em polietileno com capacidade
para 1.300 kg. É de fácil remoção para
limpeza e manutenção. Também é
equipado com chapéu chinês em plástico
com altura regulável, proporcionando maior
precisão no momento da aplicação.

Capacidade de carga
1.300 kg

260 kg

Largura de distribuição

Sistema de distribuição

18 a 36 m

Duplo disco em aço inoxidável

Engate categoria II

Velocidade de trabalho

Sistema hidráulico de três pontos

6 a 12 km/h

Rotação (TDP)

Vazão

540 rpm

Varia de acordo com o tipo de

Comprimento

produto e velocidade de aplicação.

1,30 m

Recomendação

Largura

Sistema hidráulico do trator com

2,30 m

capacidade para 2,5 toneladas

Tela de Proteção
Produzida em nylon e altamente resistente a
corrosão. Evita a entrada de objetos estranhos
ou torrões nos discos de distribuição.

Dosador
Acionado através do sistema manual ou
hidráulico, permitindo o acionamento de
apenas um dosador para arremates.

Comportas
Sistema de abertura em forma de losango,
permitindo mesmo em dosagens mínimas
depositar o produto em um único ponto dos
discos, garantindo melhor performance de
distribuição.

Discos

Misturadores
Possui misturadores excêntricos blindados
que reduzem os danos nas sementes e
garantem o fácil escoamento de fertilizantes
granulados e sementes até os discos,
mantendo a qualidade de distribuição.

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

www.staraconsorcio.com.br

www.financeira.stara.com.br

Os discos são de aço inoxidável e cada
um tem quatro palhetas que podem ser
ajustadas em quatro posições diferentes,
garantindo melhor uniformidade de
distribuição na faixa desejada e regulagem
mais precisa.
www.stara.com.br
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