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Semeadora mecânica rebocada para plantio direto

SDM

seja forte, seja    



UMA SEMEADORA VERSÁTIL, DUAS MÁQUINAS EM UMA

A semeadora SDM admite configurações tanto para o plantio de 
culturas de inverno (grãos finos), como para o arroz.
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SDM

ROBUSTEZ E 
PERFORMANCE 
PARA QUALQUER 
CONDIÇÃO
Para o médio ou grande produtor, a SDM possui um 
conjunto de opcionais para atender todas as necessidades, 
com precisão e ergonomia que só a linha KUHN oferece.

Sinônimo de eficiência na semeadura de grãos finos, a 
semeadora mecânica SDM caracteriza-se por ser uma 
máquina versátil, pois é apta também à realização do plan-
tio de arroz.

A SDM conta com a tradicional e renomada precisão das 
semeadoras KUHN.



AJUSTES FÁCEIS PARA OTMIZAR O SEU TEMPO

A SDM possui elementos que visam à redução do tempo de calibração e um ajuste ergonômico para o operador. 
O resultado é uma máquina trabalhando por mais tempo e uma redução no custo operacional

RESERVATÓRIOS COM ALTA CAPACIDADE

A alta capacidade dos reservatórios possibilita um número 
menor de paradas, garantindo autonomia e alta 
performance.

FLUXO DE INSUMOS

Os reservatórios da SDM estão perfeitamente alinhados 
com os sulcadores de plantio, resultando em um fluxo de 
insumos homogêneo.

UMA SEMEADORA PRONTA PARA TUDO!
ALTA PERFORMANCE NOS GRÃOS FINOS

LINHAS PANTOGRÁFICAS

Garantia de melhor flutuação 
em coxilhas, curvas de nível e 
terrenos acidentados.

LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

O limitador possui sistema panto-
gráfico com regulagem do ângulo de 
abertura das bandas de borracha.

COMPACTADOR PERFILADO

Alto desempenho e eficiência com-
provada no fechamento do sulco em 
solos característicos do cultivo do 
arroz.

ROBUSTEZ E VERSATILIDADE NO ARROZ

A versão arrozeira foi projetada para atender as necessi-
dades que o plantio de arroz apresenta.

RODADO DE TRANSPORTE

Esse opcional permite o transporte 
entre talhões com total ergonomia, 
segurança e agilidade.
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CAIXA DE PASTAGEM

A SDM dispõe desse opcional 
para a semeadura consorciada 
com pastagens.



* A potência pode variar em função das condições de trabalho

Especificações Técnicas SDM

SDM 21 SDM 25 SDM 29
Número de linhas 21 25 29

Espaçamento (cm)           17

Capacidade do reservatório de semente (L) 920 1060 1320

Capacidade do reservatório de adubo (L) 1240 1400 1680

Sistema de transmissão de semente         Caixa de transmissão por engrenagens

Sistema de transmissão de adubo         Caixa de transmissão por engrenagens

Sistema de regulagem semente             Fuso regulador

Sistema de regulagem adubo          Caixa de transmissão por engrenagens

Dosador de semente           Rotor helicoidal acanalado

Dosador de adubo           Fertisystem

Largura de trabalho (m) 3,40 4,08 4,76

Largura de transporte (m) 5,01 5,69 6,37

Pneus grãos finos           400 x 60 x 15.5 / 14 L

Pneus arrozeira           600 x 50 x 22.5 / 12 L

Peso (kg) 4500 5100 5700

Requisitos do trator – levante         1 válvula de dupla ação

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

Potência mínima do trator (cv)* 125 150 175

Velocidade de trabalho (km/h)            4 a 10

Saiba mais sobre a KUHN em

www.kuhn.com

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

Seu Revendedor KUHN

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


