Qualidade na distribuição por gravidade

TECNOLOGIA
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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

BRUTTUS 6000
Possibilita a máxima precisão na distribuição
de sementes, corretivos e fertilizantes. A distribuição é realizada por gravidade através de
esteiras transportadoras que garantem alta
uniformidade de aplicação. A aplicação do
Bruttus 6000 acontece por taxa fixa ou variável.

VELOCIDADE
DE APLICAÇÃO

VARIÁVEL DE

5 a 15 km/h

Evitam a compactação do produto e garantem a uniformidade de deposição sobre as
esteiras.

Esteira
Por ser de borracha proporciona maior precisão na distribuição.

Faixa de Aplicação

4,37
metros

Reservatório

Confeccionado em chapa de carbono. Permite o fácil acesso para limpeza e manutenção.

Grade de Proteção
Filtra o produto aplicado para evitar que pedras, torrões ou outros
objetos entrem no reservatório e
danifiquem os componentes do
sistema de distribuição.

SL

Mexedores

SHS (Sistema Hidráulico Stara)
O SHS possui um reservatório individual responsável pelo acionamento da taxa variável.

Rodado de Transporte*

Facilidade e agilidade no transporte do equipamento (sem carga) para grandes distâncias e para estradas ou porteiras estreitas.
*Opcional

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.

*

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.
* Opcional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo
Bruttus 6000
Rodado
385/65” - 22.5”
Sistema de transmissão
Recâmbio de marchas
Capacidade de carga
3,75 m³ ou 6.000 kg
Largura
5,20 metros
Altura
2,51 metros

Comprimento com cabeçalho
3,58 metros
Altura de aplicação
1,35 metros
Peso da máquina vazia
3.300 kg
Faixa de aplicação
4,37 metros
Opcional
• Conj. p/ transporte lateral
• Marcador de linha
• Conj. redutor de vazão
• Telemetria Stara

COEFICIENTE

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

DE APLICAÇÃO

8%
ABAIXO DE

www.staraconsorcio.com.br

www.financeira.stara.com.br

Obs.: Podendo variar
conforme o produto e
condições climáticas
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