
DUAL CONTROL SYSTEM

 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, tanto em taxa variável como em taxa fixa.
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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.

· Eixo mais longo (2,80m para 3,20m)

· Kit Grade de proteção.
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 A CARMETAL investe em novas tecnologias priorizando a inovação como principal aliada para desenvolver os melhores 

implementos para agricultura de precisão.

 Os Distribuidores de Sólidos são empregados no manejo de fertilidade do solo com a máxima eficácia, apresentam 

excelência de distribuição com altíssima homogeneidade e precisão. 

 Os equipamentos agrícolas CARMETAL geram inúmeros benefícios aos clientes: economia de insumos, minimização de 

custos, recuperação de áreas com baixo rendimento, aumento de produtividade, consequentemente maior rentabilidade e 

preservação ambiental.

Principais características:
– Permitem o trabalho com vários produtos: calcário seco ou úmido, gesso agrícola, fertilizantes, diversos tipos e tamanhos de 

sementes, inclusive em pequenas dosagens;

– Válvula hidráulica libera / interrompe o fluxo de óleo para acionamento do sistema de distribuição, proporcionando maior 

segurança no transporte;

– Sistema hidráulico com bomba hidráulica composta de dois corpos, que alimenta os motores da esteira e dos discos de 

distribuição;

– Paredes laterais do reservatório com grande inclinação, garantindo fluxo do produto sobre a esteira sem formar galerias;

– Movimentação de carga com sistema misto de engrenagem e esteira de borracha, evitando patinagem da esteira;

– Sistema com acionamento hidráulico com inovador e exclusivo tanque de resfriamento de óleo, evitando paradas 

indesejáveis;

– Reservatório de óleo de grande capacidade, evitando aquecimento do sistema hidráulico;

– Sensor termostato instalado no reservatório de óleo, proporcionando o controle da temperatura através de mostrador 

instalado no veículo;

– Pintura de alta resistência superior a 1000 horas de salt-spray;

– Predisposto a receber controlador de taxa variável;

– Reservatório de lubrificação da esteira independente.
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DESLOCAMENTO CENTRO DE GRAVIDADE

Deslocamento Centro de gravidade
sistema que permite a regulagem do
centro de gravidade do implemento

DIFERENCIAIS

Aletas direcionais dianteiras (inox)
e traseiras (inxx) 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


