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MACANUDA TOP

FORTE ATÉ NO NOME

MACANUDA TOP 28000
CAPACIDADE DE SEMENTE
POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA NO MOTOR DO TRATOR
PNEUS
PESO
ESPAÇAMENTO
COMPRIMENTO DE TRABALHO
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE
LARGURA DE TRANSPORTE
LARGURA DE PLANTIO
ALTURA PLANTIO

4000 KG
196 CV
14 – 17,5
13800 KG
45, 50, 76 E 90cm
8650mm
11050mm
5700mm
19980mm
2400mm

MACANUDA TOP 3000
CAPACIDADE DE SEMENTE
POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA NO MOTOR DO TRATOR
PNEUS
PESO
ESPAÇAMENTO
COMPRIMENTO DE TRABALHO
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE
LARGURA DE TRANSPORTE
LARGURA DE PLANTIO
ALTURA PLANTIO

4500 KG
210 CV
14 – 17,5
14400KG
45, 50, 76 E 90cm
13650mm
11050mm
5700mm
13770mm
2400mm

Acionamento eixo semente
através de Sistema de
recâmbio.

MACANUDA TOP 36000

Disco de Corte: Sistema de
disco de corte de 20´´,
independente da linha da
semente, com giro livre e
regulagem de altura.

Sulcador Semente: Composto do
conjunto de disco duplo
desencontrado 15x15´´, com
eficiente sistema de corte da palha e
colocação da semente no sulco de
plantio.

Sistema de regulagem do disco
de corte: O sistema de regulagem
de pressão e fácil acesso, pois
apresenta molas frontais.

CAPACIDADE DE SEMENTE
POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDANO MOTOR DO TRATOR
PNEUS
PESO
ESPAÇAMENTO
COMPRIMENTO DE TRABALHO
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE
LARGURA DE TRANSPORTE
LARGURA DE PLANTIO
ALTURA PLANTIO

5200KG
260 CV
14 – 17,5
16600KG
45, 50, 76 E 90cm
9365mm
11500mm
5700mm
16600mm
2400mm

Exclusivo anel corretor
de folga (com 3 pontos de
ajuste), responsável por
fazer a correção da
possível folga entre o disco
alveolado e o mecanismo
dosador conforme
espessura do disco,
mantendo a precisão na
distribuição das sementes.

SISTEMA AUTO TRANSPORTE

Com eficiente sistema
de sucção (pressão
negativa-vacuo)
permite que a semente
permaneça presa ao
disco do dosador
pneumático ate sua
deposição correta no
sulco de plantio.

Sistema dosador
pneumático: equipada com
os mais eficientes dosadores
pneumáticos do mercado.
Distribuição de sementes
independente da variação da
peneira, sem troca de discos.
Exclusivo sistema de
vedação, proporcionando
menor desgaste, maior vida
útil e fácil operação.
Proximidade do sistema
dosador ao solo permite uma
melhor distribuição da
semente ao sulco.

O p ç ã o :
Acionamento eixo
semente através de
Sistema hidráulico.
(monitor).

Pipoqueira: Sistema
de distribuição por
pipoqueira, de fácil
o p e r a ç ã o ,
proporcionando uma
distribuição precisa e
uniforme.

R o d a s
d e
compactação: formato
em ´´v´´, permitindo a
regulagem de pressão
ao solo, regulagem do
ângulo de ataque, sem
uso de ferramentas.

Sistema de regulagem
semente: Através do
s i s t e m a T R - Tr o c a
Rápida, de fácil acesso
e proporcionando várias
combinações para uma
excelente distribuição
de semente.

Rodas de manutenção
de profundidade:
Independe-tes, com
rolamentos duplos e
cônicos ajustáveis, com
maior diâmetro, de
borracha flexível
proporcionando
menores espaçamentos
entre linhas e trabalha
com maior umidade do
solo.

Acionamento da turbina
para sistema dosador
pneumático: pode ser
por sistema de cardan ou
motor hidráulico.

Disco semente sistema
pneumático Defasado
15” e 15 ½”
Rodado: Com 8 pneus
1 4 - 1 7 . 5 , p r o p o rcionando maior
estabilidade a
semeadora, diminuindo
significativamente o
índice de compactação
p o r p a r t e d o
implemento.
Disco de
corte 20”
turbo

Ângulo de trabalho: com eficiente ângulo de 12º, positivo ou negativo, proporciona
que a Macanuda Top acompanhe as oscilações do terreno em que esta trabalhando,
oferecendo assim uma deposição perfeita da semente e também diminuindo a força de
tração, resultando uma econômica de combustível.

Linhas pantográfica:
Com sistema de pressão
de fácil e ampla
regulagem garantindo
plantio com pressão
constante e uniforme em
qualquer situação de
terreno.

