O mais eficiente e preciso
Dosador Mecânico de Sementes.

TITANIUM proporciona ao agricultor um altíssimo
percentual de redução de duplas e falhas.

Tecnologia Patenteada.

Eficiência única na distribuição das sementes
para ampliar a rentabilidade no plantio.
100 Yellow | 25 Magenta

100 Black

Diferenciais do TITANIUM:
Visor
Permite acompanhar o desempenho durante o plantio: forma prática
para identificar possível incompatilibilidade do tamanho das sementes
com o disco e o anel escolhidos.

Três Poliflows
Organizadores de poliuretano que conduzem
as sementes precisamente nos furos do disco e
minimizam as possibilidades de danos mecânicos.

Escovaflex
Trabalha expulsando as sementes que não caíram por gravidade.
Seu contato com as sementes é homogêneo e suave, gerando menos
atrito e danos.
O Dosador Mecânico Titanium não demanda potência adicional do motor.
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Indicado para oito culturas a partir da troca dos discos e anéis:

Algodão

Amendoim

Canola

Feijão

Vídeo demonstrativo
do TITANIUM.
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Girassol

Milho

Soja

Sorgo

Uso exclusivo com os
discos e anéis Apollo.
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O complemento ideal para
a dosagem de sementes.

O Reservatório de Sementes (Pipoqueira) possui
design compacto (6 litros) e robusto. Proporciona
fácil escoamento da semente e facilita a troca
dos discos e anéis.
Bocal
Giratório

Diferenciais do Reservatório
de Sementes:

Reservatório
de Sementes

Bocal Giratório
Acoplado à mangueira rígida, evita dobras
(embarrigamento), corte de fluxo no abastecimento
e permite o escoamento total das sementes
da caixa central.

Titanium

Instalação
Sem necessidade de adaptações ou furações
na montagem com o Dosador Mecânico Titanium.*

Medidas disponíveis de bocal:

*Montagem exclusiva no Titanium.
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Robustez
Bocal giratório
para mangueira
de 3”

Bocal giratório
para mangueira
de 2,5”

Resistente e impermeável, feito com a mesma
matéria-prima do Titanium, impede a entrada
de água da chuva e poeira.

Saiba mais sobre as tecnologias da J.Assy Agrícola
para o plantio de precisão no www.assy.com.br ou
consulte nosso representante.
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