Plantio com precisão

VICTÓRIA

EXCELENTE
DISTRIBUIÇÃO

As plantadeiras Victória são pneumáticas,
compactas e com excelente distribuição.
Possuem excelente custo-benefício e estão
disponíveis em versões de 5 até 13 linhas,
realizando o plantio com qualidade em pequenas e médias propriedades.

Chassi

Estrutura soldada que garante mais resistência e durabilidade da plantadeira e possibilita
realizar trabalhos nos mais diversos terrenos.

Reservatório de Fertilizantes

Produzido em polietileno e com design que
facilita o escoamento do fertilizante, a limpeza e a manutenção. Sua capacidade varia de
690 até 1.500 kg*, dependendo do modelo.
* Pode variar de acordo com a densidade do produto e modelo
de plantadeira

Reservatório de Sementes

Individuais por linha, basculantes e produzidos em polietileno, garantindo o escoamento das sementes e maior vida útil. Possuem
capacidade de 30 kg* cada.
* Pode variar de acordo com a densidade do produto e modelo
de plantadeira

Sistema Hidráulico Stara (SHS)*
Responsável pelo acionamento da turbina
DPS, é composto por um reservatório de óleo
com capacidade de 30 litros. Possui trocador
de calor que auxilia no resfriamento do óleo,
mantendo-o em condições ideais de trabalho. O sistema SHS permite trabalhar com
modelos de trator sem fluxo contínuo de óleo,
ampliando os modelos de trator compatíveis
com a Victória.
* Opcional

Caixa de Transmissão

Monitor de Plantio Stara*

Sistema independente para fertilizante e
sementes, possibilitando o desligamento
de apenas um dos sistemas.

O Flex MPS pode ser instalado em plantadeiras da linha Victória para monitoramento de grãos de verão, com entrada para até
36 sensores.
* Opcional

VICTÓRIA CS
Modelo com caixa suspensa de sementes,
com capacidade de até 56 kg* por linha,
aumentando o rendimento operacional. As
caixas suspensas facilitam o abastecimento
e diminuem o peso sobre as linhas, mantendo a profundidade de plantio uniforme.
* Pode variar de acordo com a densidade
do produto e modelo de plantadeira

VICTÓRIA 2250
Disponível nos modelos 5 e 6 linhas, a
Victória 2250 atende com qualidade pequenas propriedades, sendo ideal para
tratores de pequeno porte*.
* Acima de 60 cv (facão afastado) e 66 cv (disco duplo)

RENTABILIDADE
+
E AGILIDADE NO PLANTIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelos

Modelos

Victória 2250

Victória 3150

Victória 4050

Victória 4950

Victória 3150 CS

Victória 5400

06 linhas x 45 cm

08 linhas x 45 cm

10 linhas x 45 cm

12 linhas x 45 cm

13 linhas x 45 cm

Victória 5400 CS

08 linhas x 45 cm

10 linhas x 45 cm

12 linhas x 45 cm

13 linhas x 45 cm
12 linhas x 50 cm

06 linhas x 45 cm

08 linhas x 45 cm

10 linhas x 45 cm

12 linhas x 45 cm

08 linhas x 45 cm

10 linhas x 45 cm

12 linhas x 45 cm

05 linhas x 45 cm

07 linhas x 45 cm

09 linhas x 45 cm

11 linhas x 45 cm

-

07 linhas x 45 cm

09 linhas x 45 cm

11 linhas x 45 cm

-

05 linhas x 50 cm

07 linhas x 50 cm

09 linhas x 50 cm

11 linhas x 50 cm

-

07 linhas x 50 cm

09 linhas x 50 cm

11 linhas x 50 cm

-

04 linhas x 75 cm

05 linhas x 75 cm

06 linhas x 70 cm

10 linhas x 50 cm

-

04 linhas x 90 cm

10 linhas x 50 cm

-

04 linhas x 90 cm

06 linhas x 75 cm

-

-

Largura útil

3,15 m

4,05 m

4,95 m

5,40 m

66 cv (Facão af)

88 cv (Facão af)

110 cv (Facão af)

132 cv (Facão af)

169 cv (Facão af)

60 cv (Disco duplo)

80 cv (Disco duplo)

100 cv (Disco duplo)

120 cv (Disco duplo)

130 cv (Disco duplo)

Pneus

2 pneus 750 x 16”

2 pneus 750 x 16”

4 pneus 750 x 16”

4 pneus 750 x 16”

4 pneus 750 x 16”

(12 lonas) 90 LBF/pol²

(12 lonas) 90 LBF/pol²

(12 lonas) 90 LBF/pol²

(12 lonas) 90 LBF/pol²

(12 lonas) 90 LBF/pol²

Capacidade de sementes

30 kg por linha

30 kg por linha

30 kg por linha

30 kg por linha

Capacidade de fertilizantes

821 l ~ 920 kg

1.026 l ~ 1.150 kg

1.232 l ~ 1.380 kg

1.327 l ~ 1.500 kg

Velocidade de operação

6 a 8 km (soja)

6 a 8 km (soja)

6 a 8 km (soja)

6 a 8 km (soja)

6 a 8 km (soja)

4 a 6 km (milho)

4 a 6 km (milho)

4 a 6 km (milho)

4 a 6 km (milho)

4 a 6 km (milho)

Peso

2.500 kg

3.250 kg

4.100 kg

4.500 kg

-

12 linhas x 50 cm

Largura útil
2,25 m

3,15 m

Pneus

Capacidade de sementes
30 kg por linha

4,95 m

5,40 m

88 cv (Facão af)

110 cv (Facão af)

132 cv (Facão af)

169 cv (Facão af)

80 cv (Disco duplo)

100 cv (Disco duplo)

120 cv (Disco duplo)

130 cv (Disco duplo)

2 pneus 750 x 16”

4 pneus 750 x 16”

4 pneus 750 x 16”

4 pneus 750 x 16”

(12 lonas) 90 LBF/pol²

(12 lonas) 90 LBF/pol²

(12 lonas) 90 LBF/pol²

(12 lonas) 90 LBF/pol²

56 kg por linha

56 kg por linha

56 kg por linha

1.026 l ~ 1.150 kg

1.232 l ~ 1.380 kg

1.327 l ~ 1.500 kg

6 a 8 km (soja)

6 a 8 km (soja)

6 a 8 km (soja)

6 a 8 km (soja)

4 a 6 km (milho)

4 a 6 km (milho)

4 a 6 km (milho)

4 a 6 km (milho)

3.250 kg

4.100 kg

4.500 kg

821 l ~ 920 kg

Velocidade de operação

Peso
1.800 kg

4,05 m

56 kg por linha

Capacidade de fertilizantes
616 l ~ 690 kg

-

Potência requerida

Potência requerida
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

Victória 4950 CS

Espaçamentos

Espaçamentos

Atualização: 11/06/2021

Victória 4050 CS

Espaçamento padrão

Espaçamento padrão

2.500 kg

Obs.: Os pesos são de acordo com o modelo padrão da tabela de especificações técnicas.
~Peso aproximado.

Obs.: Os pesos são de acordo com o modelo padrão da tabela de especificações técnicas.
~Peso aproximado.

Opcionais
- Linha de fertilizantes

- Limitadores de profundidade

- Rodas compactadoras

- Linha de fertilizantes pivotada com
mola dupla frontal
- Disco duplo defasado 15.5” x 16 ou
desencontrado 15.5” x 15.5”
- Facão sulcador com desarme/arme
- Facão sulcador

- 80 mm com regulagem múltipla
- 80 mm fixo com 3 regulagens

Compactador em forma de “v” com
duas rodas para fechamento e
compactação lateral do sulco, com
regulagem de ângulo feita através
da alavanca, proporcionando
melhor fechamento do sulco.

SAIBA MAIS

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

www.staraconsorcio.com.br

www.financeira.stara.com.br

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Web

Comprove a qualidade de
trabalho da Victória no
campo.

Acesse a página da Victória
no site da Stara para mais
informações.
www.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA
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