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UM NOVO PATAMAR
DE EFICIÊNCIA.
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RENDIMENTO OPERACIONAL COM QUALIDADE
DE DISTRIBUIÇÃO, VERSATILIDADE E ROBUSTEZ
Desenhada para você plantar mais e melhor.
A PL7000 é a máquina indicada para as grandes
propriedades, onde sua eficiência permite uma grande
área plantada por linha. Nesta versão, trabalha só com
sementes, permitindo uma necessidade menor de
potência, resultando em maior área plantada por cv do
trator.
Sua largura de transporte permite um ágil deslocamento
dentro da propriedade, permitindo o início rápido da sua
operação.
Combinada a toda essa eficiência, temos uma semeadora
robusta, com alto poder de adaptação e que carrega
a mesma característica da PL6000 de qualidade de
distribuição.
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TECNOLOGIA DE
PLANTIO EXCLUSIVO DE
SEMENTES: RENDIMENTO
INCOMPARÁVEL
Para produtores técnicos que trabalham o perfil de solo
e conseguem extrair toda a eficiência do plantio só de
sementes, mantendo o potencial produtivo da cultura.
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EFICIÊNCIA SEM COMPARAÇÃO

·

Necessita uma potência menor por linha 7,5 a 8,5 cv.

·

Máquinas maiores com o mesmo trator.

·

Menos paradas para abastecimento
significa mais horas efetivas durante a
jornada.

·

Agilidade no transporte na propriedade.
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AUTONOMIA: MENOS
PARADAS, MAIS HORAS
TRABALHADAS.
A PL7000 trabalha com duas
caixas de 2040 kg com o
mesmo diferencial da PL6000,
facilitando o carregamento
com a colocação de Big Bags
completos nas caixas, mesmo
que se tenha sobra de sementes
no reabastecimento, evitando o
parcelamento do Bag.

DISTRIBUIDOR VSET2
• Simplicidade.
•

Facilidade.

• Confiabilidade.
•

Precisão.

CONDUTOR DE
SEMENTES
• Precisão na colocação
de sementes no sulco de
plantio.
• Formato de rampa. (a)
• Colocação da sementes no
ponto de fechamento do
sulco. (b)

(a)

(b)
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PL 7000

QUALIDADE
DE DISTRIBUIÇÃO
RODAS LIMITADORAS
• A roda limitadora puxada
evita embuchamento e o
desgaste excessivo
• A roda limitadora
junto do disco mantém
a profundidade da
sementes mais uniforme
e acompanha melhor a
superfície do solo

8

VERSATILIDADE: SE ADAPTA
A DIVERSAS CONDIÇÕES DE
PLANTIO E PALHADA
Na PL7000, o desencontro das linhas de 40 cm
permite um grande fluxo de palhada e evita o
embuchamento. Além disso, linhas com grande
curso, idênticas às da PL6000, permitem o
acompanhamento do terreno, mantendo sempre a
boa qualidade da operação.
O sistema de transferência de pressão das
seções por pistões hidráulicos permite melhor
uniformidade do trabalho das linhas ao longo do
chassi.

OPCIONAIS DE
FÁBRICA
• Desligamento de seção
por embreagem elétrica.
• Roda cobridora plana.
• Disco Corrugado ou
Ondulado de 20”.
• Sistema de transferência
de peso hidráulico para as
seções do chassi.

• 13 pontos de graxa – 50 horas
• Pintura a pó, primer epóxi.
• Chassi robusto com 2 travessas.
• Rolamentos e buchas igual PL6000.
• Caixa de rotomoldado com 18 saídas.
• Tampa-escotilha com presilhas de pressão.
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RESISTÊNCIA
DO TAMANHO
DA SUA
PRODUTIVIDADE
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PLM
PRECISÃO
E QUALIDADE
NO PLANTIO
A PL7000 vem com um conceito de
solução completa e integrada com
os monitores dos nossos tratores.
Comunicação compatível com
monitores ISOBUS.

7000
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MONITORAMENTO
DE SEMENTES POR
SENSORES ÓPTICOS,
É POSSÍVEL
MONITORAR EM
TEMPO REAL*:
• População semeada
• Falhas e sementes duplas
• Índice de qualidade de
plantio
Os mapas de plantio são
opcionais e necessitam da
liberação do controle de
tarefas.

CONTROLE DE
SEMENTES:
• Taxa de sementes
controlada
eletronicamente e
acionada por motores
hidráulicos
• Praticidade na regulagem
da taxa, diretamente no
monitor do trator.
• Com opcional de trabalho
com mapas de prescrição
e taxa variável*

CORTE DE SEÇÕES:
Desligamento de seções por
embreagem elétrica no cabo
de transmissão*.
• Economia de sementes
• Evita superpopulação
nas cabeceiras, evitando
o estresse das plantas,
melhorando a sanidade,
evitando o acamamento
e melhorando a
produtividade

*Gravação de dados, leitura de mapas de prescrição e corte de seções demandam liberação do
Controlador de Tarefas (CT).
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