
Semeadora mecânica rebocada para plantio direto

SDE
www.kuhn.com

seja forte, seja    
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VERSATILIDADE E 
ROBUSTEZ COM
PRECISÃO
INCOMPARÁVEL
A SDE é uma máquina robusta, simples e precisa. 
Foi desenvolvida para ser uma semeadora de alta 
performance.

A SDE conta com um sistema de caixas variadoras na 
transmissão que garantem uma regulagem precisa, 
ergonômica e rápida.

O dosador Helica é uma exclusividade das semeadoras 
KUHN. Mais eficiente que os dosadores comuns, ele 
garante uma distribuição precisa e uniforme.

O Helica é capaz de distribuir com homogeneidade adubos com 
qualquer granulometria e sementes de todos os tamanhos e
formas, mantendo baixo coeficiente de variação mesmo em
lavouras inclinadas ou com relevo acidentado.



ERGONOMIA E PRATICIDADE NO AJUSTE 
DAS DOSAGENS, SEM DESPERDÍCIOS!

A caixa variadora proporciona um ajuste preciso das 
dosagens. A regulagem é facilmente realizada sem a 
necessidade de manusear correntes e engrenagens.

CAIXA VARIADORA DE TRANSMISSÃO

O hectarímetro Hector 3000 é simples, robusto e 
confiável. Esse opcional é capaz de contar os hectares e 
medir a performance com simplicidade e segurança nas 
informações.

O sensor de nível pode ser aliado ao Hector para monitorar 
o volume do reservatório e proporcionar mais segurança e 
conforto ao operador.

HECTOR 3000
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O sistema permite a calibração da distribuição com 
economia de insumos, pois o conteúdo da bandeja pode 
retornar ao reservatório, além disso todo esse ajuste é 
realizado com a semeadora estática.

BANDEJA COLETORA

A divisória é ajustável sem a 
necessidade de ferramentas, 
otimizando a calibração da semeadora.

DIVISÓRIA DO RESERVATÓRIO

O limitador é pantográfico, mantendo 
a profundidade de plantio uniforme, 
garantindo a emergência homogênea.

LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

O sistema de buchas seladas não 
requer lubrificações periódicas e a vida 
útil das articulações é prolongada.

PANTÓGRAFOS SELADOS



* A potência pode variar em função das condições de trabalho

Especificações Técnicas SDE

SDE 3000 SDE4500
Número de linhas 17 25

Espaçamento (cm) 17

Capacidade do reservatório de semente (L) 640 a 1040 1050 a 1600

Capacidade do reservatório de adubo (L) 740 a 1140 1100 a 1750

Dosador de semente Helica

Dosador de adubo Helica

Sistema de regulagem semente Fuso regulador

Sistema de regulagem adubo Fuso regulador

Sistema de transmissão de semente Caixa variadora

Sistema de transmissão de adubo Caixa variadora

Largura de trabalho (m) 2,72 4,08

Largura de transporte (m) 3,00 4,50

Pneus 400 x 60 x 15.5 / 14 lonas

Peso (kg) 4000 5000

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)* 115 165

Velocidade de trabalho (km/h) 4 a 10

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.


