
DISTRIBUIDORES DE
SÓLIDOS EMBARCADOS

ZEUS 25001

ZEUS 25001/25002
Comprimento Total

Altura

Largura Máxima

Peso

Volume

Vazão

Velocidade de Trabalho

Discos de Distribuição

Largura de Distribuição

Transmissão

Reservatório de Óleo

Potência Requerida (caminhão)

6366mm

Com Fominha 1812mm

Sem Fominha 1512mm

2600mm

4130 Kg Teórico

9 m3 Sem Fominha

11,5 m3 Com Fominha

20 kg/ha a 6000 kg/ha

4 km/h a 25km/h Teórico

Com Dual Control System variação a mais de até 40%

Determinados produtos até 40 km/h

Discos 024" (Padrão Modelo Único)

Produtos Granulados até 36m

Produtos em Pó até 14m

Acionamento Hidráulico

280 L

Traçado 200 CV

ZEUS 25001

INOVAÇÃO EM AGRICULTURA DE PRECISÃO

ZEUS 25001 ROLL-ON ROLL-OFF

ZEUS 25002 CANAVIEIRO



ZEUS 25001

OPCIONAIS

· Discos em aço inox.

· Bandejas de aferição.

· Abafadores articulados.

· Conjunto de célula de carga ( Balança).

· Kit para implementação em sistema Roll-on Roll-off.

· Kit Grade de proteção.

Distribuidores de Sólidos Embarcados

 Os Distribuidores de Sólidos Embarcados são destinados a trabalhar instalados sobre o chassi do caminhão ou no sistema 

Roll-On  Roll-Off, que é um equipamento versátil, permite várias aplicações otimizando o uso do veículo, dentre elas, carregar e 

descarregar o Zeus 25001 / 25002 em poucos minutos, fazendo uso do caminhão para realizar outros trabalhos. 

 Os equipamentos são empregados no manejo de fertilidade do solo com a máxima eficácia, apresentam excelência de 

distribuição com altíssima homogeneidade e precisão. Geram economia de insumos, minimização de custos, recuperação de 

áreas com baixo rendimento, aumento de produtividade, consequentemente maior rentabilidade e preservação ambiental.

 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.

ZEUS 25002

DIFERENCIAIS

DUAL CONTROL SYSTEM

DUAL CONTROL SYSTEM

ZEUS 25002 CANAVIEIRO

Aletas direcionais 
dianteiras (inox) e traseiras 
(inox) de partículas
no conjunto 
de distribuição

CONJUNTO DE ALETAS

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

ZEUS 25001 ROLL-ON ROLL-OFF

CONTROLADORES
DE AP


