
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidores Orgânicos com Descarga Traseira 

Prospread PS 235 & 242 
Informações do Produto 

Os novos distribuidores orgânicos com descarga traseira ProSpread®  PS 235 e PS 242 da KUHN são opções mais acessíveis para 

pecuaristas que não querem abrir mão de um produto de alta qualidade. O PS 235 e o PS 242 foram projetados para confinamentos e 

leiterias que possuem uma grande variedade de estercos sólidos ou semisólidos bem como compostos orgânicos. Os novos modelos 

apresentam muitas atualizações, incluindo baixa altura de carga e fácil manobrabilidade. 

e maior eficiência da máquina. O novo conceito proporciona os uso mais eficiente dos fertilizantes bem como uma melhor distribuição e 

capacidade de dosagem. 



  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Especificações técnicas Distribuidor orgânico com descarga traseira 

  
 

  PS 235 PS 242 

 DIMENSÕES Horizontal Vertical Hlorizontal Vertical 

 Peso ¹ 2767 kg 3175 kg 3357 kg 3765 

 Capacidade (nível superior / carga máxima) 4,9 m³ / 10 m³ 7 m³ / 11,9 m³ 

 Comprimento total 632 cm 719 cm 691 cm 730 cm 

 Altura total 208 cm 264 cm 221 cm 277 cm 

 Altura de carregamento 163 cm 173 cm 

 Largura externa aos pneus² 300 cm 307 cm 

 Tampa traseira Móvel Móvel Guilhotina 

 Eixo  Simples 10 parafusos Tandem 8 parafusos 

 Pneus 550/45 R22,5 385/65 R22,5 

 Necessidade de potência do trator³ 80 hp 90 hp 90 hp 100 hp 

 1.Unidade  equipada com as opões mais comuns 2. Altura e largura de acordo com tipo de pneu usado 3. Veja manual do operador para dimensionar o 

trator corretamente. 

 

PORTA GUILHOTINA REFORÇADA 

A porta tipo guilhotina favorece a dosagem e 

gerenciamento do fluxo de materiais. Seu 

design reduz a possibilidade de problemas no 

escoamento dos produtos, como 

embuchamentos. A porta guilhotina vem de 

série nos PS 242 com batedores verticais 

VertiSpread®. 

 

 Add picture for second 

argument. 

Add picture for third 

argument. 

ESCOLHA A DESCARGA QUE ATENDA A SUA NECESSIDADE 

Os modelos PS 235 e PS 242 estão disponíveis com batedores horizontais ou verticais 

VertiSpread®. Os batedores horizontais apresentam um design clássico que funciona 

bem com uma grande variedade de materiais, permitindo altas taxas de aplicação em 

altas velocidades. Os batedores verticais proporcionam  uma maior qualidade na 

distribuição em larguras de trabalho de 7,5  à 9,2 m. O módulo batedor vertical é 

facilmente removível para trabalhos onde não for necessário o seu uso. 
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Add picture for first 

argument. 

OPÇÃO DE RODAS E PNEUS 

O PS 235 possui eixo simples com cubo da 

roda de 10 parafusos de série e rodado de 

alta flutuação de 550/45 R22,5. O PS 242 

vem de fábrica com um eixo tandem com 

pneus 385/65 R22,5. 

Add picture for second 

argument. 

 

BALANÇA COMO OPCIONAL 

O PS 242 pode ser equipado com um 

sistema de balança que permite ao 

operador gerenciar e controlar com 

precisão as aplicações de esterco. Uma 

plataforma com cinco sensores fornece 

maior precisão e durabilidade. 

 

 

ESTEIRAS DUPLAS 

Montadas sobre fundo em polietilieno de 

série, as esteiras duplas proporcionam um 

fluxo de material consistente e confiável aos 

batedores. Este design resulta em maior 

rigidez e longevidade tanto para as 

correntes como para as barras. 
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