
ESPECIFICAÇÕES – PLANTADORA ADUBADORA MÚLTIPLA MULTIPLE M

Modelo
Nº de
linhas

Espaçamento
(cm)

Largura 
mín. útil 
trabalho 

(mm)

Largura 
máx. útil 
trabalho 

(mm)

Pot. mínima 
requerida (cv)

Velocidade (km/h)
Capacidade semente 

(kg/l)
Capacidade adubo 

(kg/l)
Massa 
aprox. 
[vazia] 
inverno 

(kg)

Massa 
aprox. 
[vazia] 
verão
(kg)

Disco 
duplo

Sulcador Trigo Soja Milho Inverno Verão Inverno Verão

2509 M

5 80 a 90 3200 3600

95-110 105-120 6 a 8 6 a 8 4 a 6 1012/1312

1069/1381

1874/1630 1676/1458 3750 4100

6 65 a 75 3250 3750 1074/1388

7 55 a 60 3300 3600 1079/1395

8 50 3500 3500 1084/1402

9 45 3600 3600 1089/1409

10 40 3600 3600 1094/1416

11 37,5 3750 3750 1099/1423

12 34 3740 3740 1104/1430

23 17 3740 3740 -

25 17 4080 4080 -

2911 M

6 80 a 90 4000 4500

110-130 125-145 6 a 8 6 a 8 4 a 6 1171/1517

1230/1594

2167/1885 1858/1616 4850 5100

7 70 a 75 4200 4500 1235/1601

8 60 a 64 4200 4480 1240/1608

9 55 4400 4400 1245/1615

10 50 4500 4500 1250/1622

11 45 4500 4500 1255/1629

12 40 4400 4400 1260/1636

13 37,5 4500 4500 1265/1643

14 34 4420 4420 1270/1650

27 17 4420 4420 -

29 17 4760 4760 -
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Observações:
• A potência necessária para o trator pode variar de acordo com as condições do solo, profundidade dos sulcadores e velocidade de trabalho.
•  A potência especificada na tabela para o uso de sulcador no adubo é referente ao número nominal de linhas espaçamento de 45 cm  e 17 cm (BP 2509 – 9 linhas de 

verão), assim como para os discos duplos nas linhas de inverno (BP 2509 – 23 linhas).

Limitadores de profundidade das 
sementes com regulagem de altura e 
ângulo, mecanismo rápido e prático, 
garantem uniformidade na profundidade 
e correto posicionamento no solo.
Discos duplos da semente defasados, 
sendo um de 14” e outro de 15”.

Distribuição de sementes para 
culturas de verão, por meio de 
discos alveolados com sistema 
“pipoqueira”, garante maior qualidade 
e uniformidade no plantio.

Distribuição de sementes para 
culturas de inverno com rotor 
acanalado helicoidal, com regulagem 
fácil e precisa, visualização por meio 
de indicador.

Compactador em “V”, com regulagem 
de pressão, ângulo e abertura, ou 
compactadores planos com regulagem 
de pressão, adequando-se a cada 
situação de plantio.



Tecnologia que garante maior agilidade no plantio di-
minui o número de paradas, além de proteção, ga-
rantia de durabilidade dos demais componentes da 
máquina e segurança do operador. Por mais que sua 
construção seja de certa forma complexa, o princípio 
de seu funcionamento é bastante simples:

TRÊS OPÇÕES NA DEPOSIÇÃO DE FERTILIZANTES:

EXCLUSIVO SISTEMA DE 
INVERSÃO DOS RESERVATÓRIOS

SULCADOR DESARME-ARME
O LEGÍTIMO

1

2

3

Sulcador afastado com maior distância em relação 
ao solo, permite a performance ideal nas condições 
mais severas de plantio.

Enquanto desloca-se calado recebe apenas a resistência do 
solo, o sulcador trabalha normalmente.

Linha do adubo para culturas de verão adota o mes-
mo sistema de discos duplos da semente, maior eco-
nomia na configuração múltipla.

Ao receber o impacto ocasionado por uma pedra, grande raiz 
ou outro obstáculo, o sulcador desnuca-se e permite que a li-
nha passe sem que ocorra nenhum dano.

Ao superar o obstáculo, o sulcador volta a sua posição de tra-
balho automaticamente, sem que haja a necessidade de rea-
lizar nenhuma operação posterior ao desarme. O processo 
todo ocorre sem que o operador necessite descer do trator.

Tanto o sulcador afastado quanto o 
sistema desarme-arme são dotados 
de abertura traseira, evita a obstrução 
na queda do fertilizante e permite a 
distribuição do mesmo ao longo do 
sulco, melhora significativamente a 
emergência e a germinação.

LINHA DO ADUBO

Linhas do adubo 
desencontradas com disco 
de corte 17” garantem a 
vazão da palha, acabamento 
e velocidade de plantio. 
Regulagem de pressão das 
linhas da semente, adubo e 
discos de corte de fácil acesso.

Os dois conjuntos de reservatórios de fertilizante e se-
mente (frontal e traseiro) da série Multiple M possuem ele-
vada capacidade de carga.

Para aumentar a capacidade em todas as versões apre-
senta uma inédita interligação dos reservatórios, que pos-
sibilita escoar seus conteúdos e direciona o produto dos 
dois reservatórios, soltando as duas abraçadeiras.

CÂMBIO

Sistema de câmbio rápido e 
prático das rodas dentadas, 
dispensa o uso de ferramentas 
e possibilita ampla gama de 
combinações.

DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTE

Dosador de precisão. Isento 
de graxeiras, com lubrificação 
permanente, garante fertilizante na 
medida da sua lavoura, gera alta 
germinação e desenvolvimento 
uniforme das culturas com mais 
praticidade, precisão, eficiência e 
muito mais economia.

•  Modelo 2509 utiliza pneu 400 x 60 x 155 de alta 
flutuação e modelo 2911 pneu 12,4 x 24 – 10 lonas.

•  Plataforma central e lateral ampla e antiderrapante, 
facilita o acesso e abastecimento.

•  Reservatório dotado de duas tampas permite o 
abastecimento sem a mistura dos produtos.

•  Exclusiva plataforma lateral basculável para 
abastecimento.

•  Rodado para transporte longitudinal hidráulico (2509 e 2911) ou 
manual (2509), ambos de fácil operação e acoplamento, garante 
segurança e agilidade nas operações.

•  Caixas de sementes finas em aço com sistema de rotor para 
dosagem e regulagem fácil com indicador.

•  Limitador de profundidade do adubo, para culturas de verão, que 
garante a uniformidade da altura e deposição dos fertilizantes.

•  Marcador de linhas hidráulico – pode ser vinculado ao levante da 
máquina ou independente.

• Hectarímetro digital
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