
DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS

LINHA AGRÍCOLA



    O distribuidor Zeus 4002 é destinado para trabalhar acoplado em um auto propelido, 
sua função está atrelada ao manejo de fertilidade do solo com máxima eficiência, 
apresentando excelência de distribuição com altíssima homogeneidade e precisão.
   Permite a utilização do sistema de fechamento de seção, tecnologia desenvolvida pela 
Carmetal, que tem por base o acionamento de sensores aliados a dois cilindros 
hidráulicos instalados na comporta traseira do distribuidor, a qual promove a interface 
entre a esteira e a comporta de forma automatizada, sem que o operador tenha que 
fazer qualquer comando.
    Essa tecnologia propicia a minimização de custos, recuperando áreas com baixo 
rendimento, aumentando sua produtividade.

Chapéu chinês articulado por molas 
de regulagem, onde elimina a 
formação de galerias.

Aletas direcionais dianteiras e 
traseiras (inox) de partículas no 
conjunto de distribuição, detém a 
maior faixa de aplicação do 

Sistema de enlona fácil, direto de 
fábrica, com possibilidade de 
automatizar o enlonamento (projeto 
especial).

Plataforma lateral,  para facilitar ao 
acesso a caixa de carga e manuseio 
de bags.

Alguns diferenciais:

Esteira de borracha acoplada á 
esteira de aço, evitando 
desalinhamento do produto evitando 
a patinagem e erro de dosagem, 

Sistema de fechamento de seção, 
mais produtividade e máximo 
desempenho, minimizando 
disperdícios.

Kit tela de proteção junto a caixa de 
carga, eliminando as compactações 
formadas.

Conjunto de discos de distribuição 
com regulagem longitudinal e pratos 
plug and play para duplo sentido de 

Kit granular onde promove a queda 
do produto no ponto ideal para 
atingir um melhor perfil de 

Basculamento da caixa de carga, 
facilitando a manutenção e limpeza 
do implemento.
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Opcionais:

*    Pratos de distribuição em aço inox.
*    Bandejas de aferição.
*   Abafadores articulados.
*   Kit células de carga (balança).  

Especificações Técnicas:
Comprimento total: 3.405 mm

Altura: 1.988 mm

Largura máxima: 3.000 mm

Peso: 1.660 kg

Volume de carga: 4,0 m³

Vazão: 13 kg/ha a 6000 kg/ha

Velocidade de trabalho: 4 km/h a 18 km/h teórico

C/ Dual Control variação a mais 40%

Discos de distribuição: Disco Ø24" (padrão modelo único)

Largura de distribuição: Produtos em pó até 14 m

Transmissão: Acionamento hidráulico

Reservatório de óleo: Do auto propelido

Potência requerida (auto propelido): Consultar

Sistema hidráulico: Dependente do auto propelido

Bomba conforme versão equipamento

2.500 mm

Produtos granulados até 36 m

Determinados produtos até 40 km/h

Valores Aproximados
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