TORNADO 1300
Uniformidade e precisão na distribuição
de sementes e fertilizantes

TORNADO 1300

O Tornado 1300 garante qualidade e eficiência na distribuição
de fertilizantes granulados e sementes finas. Possui excelente faixa
de distribuição que varia de 18 a 36 metros*, sendo compatível com
a largura de pulverização e reduzindo significativamente o índice de
amassamento, proporcionando maior rendimento.
O Tornado 1300 reúne características que lhe conferem uma
capacidade de carga compatível com tratores de pequeno e médio porte
com alta resistência aos impactos.

Reservatório
Faixa de aplicação regulável
de 18 a 36 metros com
excelente uniformidade
na distribuição.

Dosador

O acionamento do sistema é feito através
do comando manual duplo pull-push ou
hidráulico que permite o acionamento de
apenas um dosador quando necessário
para fazer os arremates.

Especificações Técnicas

Comportas
Mexedores

Possui mexedores excêntricos
blindados que reduzem
os danos nas sementes e
dispensam lubrificações.
Comporta 1

Comporta 2

O sistema de abertura de comportas em forma de losango
permite a realização de trabalhos com baixas taxas de vazão.

Discos
Os discos são de aço inoxidável e cada
um tem quatro palhetas que podem ser
ajustadas em quatro posições diferentes.

Modelo
Tornado 1300
Capacidade volumétrica
1.300 l
Capacidade de carga
1.300 kg
Largura de distribuição
18 a 36 m
Engate categoria II
Sistema hidráulico de três pontos
Rotação (TDP)
540 rpm
Comprimento
1,30 m
Largura
2,30 m

Altura
1,20 m
Peso
260 kg
Sistema de distribuição
Duplo disco em aço inoxidável
Velocidade de trabalho
6 a 12 km/h
Vazão
Varia de acordo com o tipo de
produto e velocidade de aplicação.
Recomendação
Sistema hidráulico do trator com
capacidade para 2,5 toneladas

Imagens meramente ilustrativas

Reservatório em polietileno e de fácil remoção, o que
facilita a manutenção e a limpeza, proporcionando maior
durabilidade ao equipamento.
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Equipado com Chapeú Chinês
em plástico e altura regulável,
para maior precisão no
momento da aplicação.

(54) 3045.3730

A tela de proteção é em nylon
altamente resistente a corrosão.
A sua função é bloquear a entrada
de objetos estranhos ou torrões
no reservatório de produto. Isso
garante que a distribuição seja
uniforme e precisa.

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.

Tela de proteção

*De acordo com o tipo de produto
e velocidade de aplicação.

