REBOKE 12000 TSI e
REBOKE 12000 TSI GRAFITE
Maior capacidade no
tratamento instantâneo
das sementes

Motor responsável pelo acionamento
da esteira que transporta as sementes
já tratadas.

Sistema de descarga
com tubo telescópico.

A correia transportadora é confeccionada
em PVC com taliscas retas no centro e
sanfonadas nas laterais.

Sistema grafite

Possui sistema que incorpora o grafite à semente no tubo de descarga,
proporcionando um plantio mais homogêneo e com menor desgaste na
plantadora. O sistema grafite possui uma roda dentada em inox, responsável
por movimentar o grafite para evitar a formação de galerias.

SISTEMA DE TRATAMENTO
Reservatórios de produto

Possui três reservatórios em polietileno, com 35 litros cada. Dois reservatórios
são para defensivos destinados à proteção das sementes. O outro reservatório é
térmico e esterilizado para inoculantes, proporcionando maior aproveitamento
e garantindo a sobrevivência das bactérias (Rhizobium) por mais tempo.
Os reservatórios de defensivos e inoculantes possuem sistema de mexedores
internos, com a função de evitar que o produto fique adensado no fundo do
reservatório.

Painel

Painel facilmente visualizado pelo
operador, proporcionando a rápida
e prática regulagem do sistema de
tratamento.

Especificações Técnicas
Modelo
Reboke 12000 TSI
Altura
3.520 mm
Altura de abastecimento
4.600 mm
Largura
3.399 mm
Comprimento
6.247 mm
Peso aproximado
4.480 kg
Capacidade do reservatório
12 m³
Capacidade de tratamento de sementes
Até 350 kg/min*
Pneus
18.4” x 34” / 23.1” x 26”
Capacidade bombonas de tratamento
35 litros
Faixas de dosagem inoculante
130 a 2000ml/min
Faixas de dosagem defensivo
130 a 4000ml/min

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.

A Reboke 12000 TSI Grafite
é uma carreta agrícola que
realiza a aplicação instantânea
de grafite nas sementes,
garantindo que a semente tenha o
seu fluxo facilitado durante o plantio.
A Reboke 12000 TSI Grafite
mantém as principais características
consagradas na Reboke 12000 TSI.
Especificações Técnicas
Modelo
Reboke 12000 TSI Grafite
Altura
3.520 mm
Altura de abastecimento
4.600 mm
Largura
3.399 mm
Comprimento
6.247 mm
Peso aproximado
4.300 kg
Capacidade do reservatório
12 m³
Capacidade de descarga de sementes
Até 350 kg/min
Pneus
18.4” x 34” / 23.1” x 26”
Faixas de dosagem grafite
100 a 2.500 g/min
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os ganhos em produtividade e rentabilidade ao produtor rural.
A Reboke 12000 TSI é a única máquina para tratamento de
sementes do mercado brasileiro equipada com correia transportadora
de taliscas retas no centro e sanfonadas nas laterais. Este sistema reduz
significativamente o dano mecânico à semente, que pode ocorrer
durante o transporte de sementes da Reboke para as plantadoras.

* De acordo com o tipo de produto
e dosagem de defensivos.

Flex VT
Controla o sistema de tratamento da máquina que aciona os
atuadores independentemente.
Através do painel eletrônico pode-se regular as vazões, realizar
calibrações e iniciar ou parar o trabalho.

(54) 3045.3730

A Reboke 12000 TSI é uma carreta agrícola que realiza o tratamento
instantâneo de sementes, proporcionando maior agilidade e praticidade
nas atividades de plantio. Seu projeto e construção foram desenvolvidos
para permitir fácil visualização do operador ao trabalho realizado,
possibilitando o tratamento de sementes e o abastecimento das
plantadoras em uma única máquina, consequentemente, aumentando
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