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Imagens meramente ilustrativas

EFICIÊNCIA

O Corisco é um pulverizador consagrado da
Stara pela sua agilidade e eficiência na aplicação de defensivos nos mais diversos tipos
de terrenos.

AUTONOMIA

Controlador de vazão

Corisco 700/1200/1500 E e H

Topper 5500 SL com DGPS e desligamento

Reservatório com capacidade para 700 litros
que, somados ao tanque frontal*, proporcionam grande autonomia de trabalho.

Capacidade do reservatório

automático de seções

Traseiro 700 l - Dianteiro 500 ou 800 l

Porta-bicos

Reservatório de água limpa

De corpo simples ou triplo com válvula anti-gotejo

45 l

Sistema de agitação

Barras

Transferência de calda e agitador hidráulico

Corisco E: 18 ou 21 m / Corisco H: 18 m

*Opcional de 500 ou 800 litros com sistema de circulação
constante da calda entre os reservatórios, mantendo a
homogeneidade da calda.

Reabastecimento

Bomba de pulverização - Barras 18 m (pulverizando)

120 l/min com filtragem de calda abastecida

Bomba de membrana (151 l/min)

Altura de aplicação

Bomba de pulverização - Barras 21 m (pulverizando)

De 0,40 a 1,80 m

Bomba de membrana (235 l/min)

Peso

Bomba de transferência da calda

850 kg (variável de acordo com o tamanho das barras)

Bomba de membrana (105 l/min)

Altura

Comando de abertura da barra

3m

Eletrohidráulico ou hidráulico

Largura

Comando de pulverização

Barra E: 2,42 m / Barra H: 2,80 m

Acionamento elétrico

Comprimento

Quadro de Barras

Sistema pendular, acompanhando as variações do terreno automaticamente, garantindo a eficiência da pulverização.

Sistema Autocompensador

Permite erguer as barras com mais opções
de ângulo, possibilitando a passagem por
obstáculos sem desiquilibrar a barra oposta, mantendo a qualidade da aplicação.

Bomba de Pistões

Possui bomba de pistões com membranas altamente resistentes à ação corrosiva dos produtos, o que permite trabalhar com adubação líquida, otimizando o uso do pulverizador.
Também possibilita o esgotamento do reservatório e o reabastecimento por sucção direta com o próprio pulverizador, facilitando as
operações em qualquer situação de trabalho.

Abertura de Barras

Corisco E: Eletrohidráulica
Corisco H: Hidráulica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

TECNOLOGIA
Topper 5500 SL
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.

1,90 m

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho do Corisco no campo.

Web

Acesse a página do Corisco no
site da Stara para mais informações sobre o pulverizador.

Orion Flex
Responsável pela abertura
elétrohidráulica das barras.

POD Universal

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

Responsável pela leitura de
sensores e controle da taxa fixa
ou variável de pulverização.
www.staraconsorcio.com.br
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