
Plantadeira mecânica rebocada para plantio direto

PLUS
www.kuhn.com

seja forte, seja    



PLUS

Os elementos estruturais foram concebidos com o 
equilíbrio perfeito entre robustez e leveza. O resultado é 
uma plantadeira que realiza um plantio com qualidade e 
eficiência, mantendo um dos elementos fundamentais da 
linha de plantadeiras KUHN: o alto poder de corte.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL ALIADA 
AO DESEMPENHO
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UMA PLANTADEIRA 
LEVE, ROBUSTA E 
COM ALTO PODER 
DE CORTE
Simples, versátil e robusta, a plantadeira PLUS agrega 
os benefícios de toda a linha de plantadeiras KUHN.

Desenvolvida para as pequenas e médias propriedades, 
ela atende os produtores que buscam eficiência 
operacional no conjunto trator/plantadeira, 
independente das condições de solo e de relevo.

A PLUS possui componentes estruturais que são leves 
e, ao mesmo tempo, robustos, além de linhas de plantio 
que permitem a personalização de acordo com a 
necessidade.

VERSATILIDADE NOS OPCIONAIS
UM CONJUNTO DE OPCIONAIS QUE PERMITEM MAIS DE UMA CENTENA DE COMBINAÇÕES

O conjunto é robusto, com grande 
amplitude de flutuação e regulagem na 
pressão de corte.

DISCOS DE CORTE

Conta com opções de discos e 
facão. A linha garante uma deposição 
homogênea do adubo.

SULCADOR LINHA ADUBO

Garante a profundidade homogênea 
das sementes, com opções que se 
adaptam a qualquer tipo de solo.

LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

As calibrações e os ajustes ocorrem com simplicidade e 
agilidade. As caixas de transmissão são amplas e facilmente 
acessadas; ajustar o esticador da corrente dispensa o 
auxílio de ferramentas.  Os ajustes realizados nas linhas 
também são definidos sem a necessidade de ferramentas, 
conferindo agilidade e segurança nas calibrações.

TRANSMISSÃO E LINHAS COM AJUSTES FACILITADOS
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* A potência pode variar em função das condições de trabalho

Especificações Técnicas PLUS

PLUS 700 PLUS 900
Número de linhas 7 9

Espaçamento (cm) 45

Capacidade do reservatório de semente (L) 350 450

Capacidade do reservatório de adubo (L) 656 820

Dosador de semente Discos alveolados

Dosador de adubo Fertisystem

Sistema de transmissão de semente Caixa de transmissão por engrenagens

Sistema de transmissão de adubo Caixa de transmissão por engrenagens

Largura de trabalho (m) 2,7 3,6

Largura de transporte (m) 3,45 4,17

Pneus 7.00 – 16 10 lonas

Peso (kg) 3000 3400

Requisitos do trator – levante 1 válvula de dupla ação

Requisitos do trator – marcador de linha 1 válvula de dupla ação

Potência mínima do trator – com disco (cv)* 75 95

Potência mínima do trator – com facão (cv)* 90 115

Velocidade de trabalho (km/h) 4 a 8

www.kuhn.com

Para informações sobre a revenda KUHN mais 
próxima visite: www.kuhn.com
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Saiba mais sobre a KUHN em

Seu Revendedor KUHN

KUHN DO BRASIL 
R. Arno Pini, 1380 - CEP 99050-130 - Passo Fundo/RS

A Kuhn reserva se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem prévio aviso, livre
da obrigação de atualizar os produtos previamente comercializados.
As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do 
apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica.
As máquinas e equipamentos deste folheto podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um 
modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.


