
ATLAS 1500
Comprimento Total

Altura

Largura Máxima

Peso

Volume

Vazão

Velocidade de Trabalho

Discos de Distribuição

Largura de Distribuição

Transmissão

Sistema de Acionamento

Hidráulico do Trator

Opcionais

1583 mm

1803 mm

2000

576 Kg Teórico

1,3 m3

13 kg/ha a 6000 kg/ha

4 km/h a 18 km/h

Disco 024" (Padrão Modelo Único)

Produtos Granulados até 36 m

Produtos em Pó até 14 m

Acionamento Hidráulico

Comando Hidráulico Mínimo 46 L

Com Cardã nos Discos Mínimo 16 L

Dual Control

Pratos a Cardã

ATLAS 1500

INOVAÇÃO EM AGRICULTURA DE PRECISÃO



 O Distribuidor de Sólidos Atlas 1500 é destinado a trabalhar acoplado ao terceiro ponto de tratores ou demais 

auto-propelidos com função de distribuição a lanço, visando melhorar a economia do produto a ser aplicado na distribuição é 

que foi desenvolvido esse implemento, provido de esteira transportadora linear revestida com borracha, tornando uniforme 

o abastecimento dos discos. Esse implemento poderá ser impelido por sistema a cardã ou sistema hidráulico e também por 

sistema combinado. 

 Este produto é voltado para agricultura familiar, cadastrado no Mais Alimentos!

DIFERENCIAIS

CONJUNTO DOS DISCOS

Conjunto dos discos de
distribuição com
regulagem longitudinal

ESTEIRA ANTI PATINAGEM

Esteira de borracha acoplada
à esteira em aço, seguindo
padrão internacional,
o qual não desalinha

Chapéu chinês articulado
por molas com regulagem

CHAPÉU CHINÊS

 O Dual Control System, tecnologia exclusiva CARMETAL, tem por base o acionamento de sensores aliados a um cilindro 

hidráulico instalado na comporta traseira do distribuidor de sólidos, que promove a interface entre a esteira e a comporta de 

forma automatizada, sem que o operador tenha que fazer qualquer comando. 

 Essa tecnologia controla as constantes granulares, propiciando um enorme benefício no que se refere a qualidade de 

distribuição, sendo que em determinadas etapas de aplicação a abertura da comporta oscila de acordo com as necessidades de 

dosagens maiores ou menores, sempre otimizando o perfil ideal de distribuição.
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