Performance de distribuição

Discos e Anéis Apollo com
o dosador mecânico de sementes
TITANIUM®

Não é à toa que os Discos Apollo se tornaram
referência no plantio de precisão, especialmente:

Milho
Esse time é responsável
por uma distribuição de sementes
que beira a perfeição!

Exemplo de disco.

Exemplo de disco.

Soja

Disco Apollo
RampFlow 8mm

Disco Apollo
RampFlow 11mm

Contate seu revendedor ou acesse:
www.assy.com.br

E isso não é por acaso. Os Discos Apollo
possuem tecnologias exclusivas responsáveis por
aumentar consideravelmente a plantabilidade.
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de sementes imbatível!
EXPERIMENTE

Garanta a
rentabilidade
do plantio com
a linha Apollo

Conheça a nossa linha de discos:

O disco Apollo RampFlow®
é líder de mercado.

M

Culturas disponíveis:

Feijão

Soja**

Rampflow®
Frente - Disco Soja

Milho

**

Os discos Apollo Rampflow® para
Soja, além da rampa com ondulações,
possuem outra tecnologia patenteada
chamada Coneflow®, que consiste
no formato cônico da saída dos furos,
o que reduz exponencialmente ainda
mais a possibilidade de sementes
presas nessa cultura.

Coneflow®

Assista no Youtube:
Apollo Rampflow® em campo.

Verso - Disco Soja

Algodão

Baldan
Fankhauser
Genius
Imasa
Industrial KF
Jumil

Kuhn
Massey Ferguson
Planti Center
Tatu Marchesan
Valtra
Vence Tudo

Culturas disponíveis:
Amendoim
Girassol

Apollo L-Rampa
Com dimensões e projeto exclusivos,
os discos Apollo L-Rampa são
próprios para culturas com sementes
menores e responsáveis pela redução
de até 43%* das sementes duplas e
falhas, através de precisa rampa lisa
em cada furo.

IMPORTANTE:
Os Discos Apollo devem ser utilizados em
conjunto com os Anéis Apollo, projetados
especificamente para os nossos discos,
considerando as diferentes alturas de sementes.
Acesse nosso site e saiba mais sobre a
importância da escolha correta do disco
e do anel e como fazê-la.

Culturas disponíveis:
Canola
Sorgo

Exemplos de anéis
L-Rampa
Frente - Disco Sorgo
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* Dados baseados em estudos independentes realizados por: FATEC, UNESP e PIONEER. Consulte material completo no nosso site.
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Há ainda os Discos Apollo com tecnologia
estrutural, que embora não levem a rampa,
consistem no uso de matéria-prima diferenciada
e projeto específico para assegurar uma ótima
performance com o dosador TITANIUM.

Pelo seu alto desempenho, equipa originalmente
as principais montadoras de plantadeiras no
país. Aplicável a:
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Discos com tecnologia patenteada
que consiste no leve rebaixo
ondulado em cada furo - Rampa
Ondulada. Esse design diferenciado,
permite a redução em média de
60%* de sementes duplas e falhas,
por diminuir o atrito entre a rampa
e as sementes durante a rotação
do disco.

Apollo Estrutural

Frente - Disco Amendoim

Apollo RampFlow®

