Uniformidade e precisão na
distribuição de sementes e
fertilizantes

TWISTER 1500 APS

UNIFORMIDADE E
PRECISÃO

O Twister 1500 APS é um distribuidor hidráulico
de disco duplo para fertilizantes e sementes
finas. Com o Twister o produtor pode trabalhar
com distribuição à taxa fixa ou variável, de
acordo com a necessidade da área, otimizando
o aproveitamento de insumos.

FAIXA DE

APLICAÇÃO
ATÉ

36

metros *

Misturadores
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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

Sistema Helicoidal, com rotação de apenas
196 rpm, evitando danos ao produto aplicado.
Garante o escoamento de fertilizantes e
sementes até os discos de distribuição.

Discos

Os discos são de aço inoxidável e possuem sistema
de regulagem das palhetas, proporcionalizando
uma faixa de aplicação de 18 a 36 metros*.

Abertura individual, facilitando os arremates no
momento da aplicação.

Taxa variável

Ao trabalhar com taxa variável, a dosagem de
insumos é alterada automaticamente, conforme
as recomendações do mapa de aplicação
importadas para o controlador Topper 5500 SL.
Seu maior benefício é a precisão nas aplicações
indicadas pelos mapas de prescrição
de dosagens, aplicando apenas o que é
necessário em cada área, trazendo economia
de fertilizantes e aumento de produtividade.

Web
Acesse a página do Twister 1500
APS no site da Stara para mais
informações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produzido em polietileno com capacidade
para 1.500 kg.
É de fácil remoção para limpeza e manutenção.

Comporta

Comprove a qualidade de
trabalho do Twister 1500 APS
no campo.

* Dependendo do tipo de produto e
velocidade de aplicação

Reservatório

* Dependendo do tipo de produto e velocidade de aplicação

Vídeo

Modelo

Peso

Twister 1500 APS

360 kg

Capacidade de carga

Sistema de distribuição

1.500 kg

Duplo disco em aço inoxidável

Largura de distribuição

Discos 18 - 24 e 24 - 36 m

18 a 36 m

Velocidade de trabalho

Engate

4 a 20 km/h

Sistema hidráulico de 3 pontos

Vazão

Rotação (TDP)

8 a 3.440 kg/ha ou 400 kg/min.*

540 rpm

Recomendação

Comprimento

Trator com sistema hidráulico, capacidade

1,50 m

para 2,5 ton e vazão maior que 55 l/min.

Largura

Opcionais

2,20 m

Taxa variável

Altura

*Podendo variar de acordo com a densidade do produto

Sem arco para lona 1,30 m
Com arco para lona 1,70 m

TECNOLOGIA
Topper 5500 SL

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

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.

www.staraconsorcio.com.br

www.financeira.stara.com.br

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.
www.stara.com.br
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