
Plantadeira mecânica portada para plantio direto

PLM
www.kuhn.comInformação do produto

A plantadeira PLM é uma máquina simples, com baixo índice de manutenção e com opções que se adaptam a 
realidade das pequenas propriedades. Os ajustes são realizados de forma rápida e com total segurança, aliando ergonomia e 
versatilidade. Compatível com os tratores de baixa potência, a PLM entrega um resultado excelente com simplicidade e precisão.



* A potência pode variar em função das condições de trabalho

Especificações Técnicas PLM

PLM 2000 PLM 3000 PLM 4000
Número de linhas 2 3 4

Espaçamento (cm) 90

Capacidade do reservatório de semente (L) 100 150 200

Capacidade do reservatório de adubo (L) 130 195 260

Dosador de semente Disco alveolado

Dosador de adubo Rosca sem-fim

Sistema de transmissão de semente Recâmbio de engrenagens

Sistema de transmissão de adubo Recâmbio de engrenagens

Largura de trabalho (m) 0,90 1,80 2,70

Largura de transporte (m) 1,80 2,60 3,50

Pneus 165 x 70 R13

Peso (kg) 425 615 800

Requisitos do trator – levante Sistema de engate 3 pontos

Potência mínima do trator – com disco (cv)* 55 65

Velocidade de trabalho (km/h) 4 a 7

SIMPLICIDADE COM ERGONOMIA

O ajustes na transmissão são realizados de 
forma rápida e segura, sem a necessidade 
de ferramentas.

VERSATILIDADE NAS OPÇÕES

O sulcador de adubo pode ser configurado 
com discos duplos ou com facão,
garantindo excelente performance em solos 
macios ou compactados.

ROBUTEZ E DURABILIDADE

O chassi foi desenvolvido com uma viga 
tubular posicionada a 45º, resultando em 
um conjunto simples, com elevada
resistência estrutural.

www.kuhn.com

Para informações sobre a revenda KUHN mais 
próxima visite: www.kuhn.com
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Saiba mais sobre a KUHN em

Seu Revendedor KUHN

KUHN DO BRASIL 
R. Arno Pini, 1380 - CEP 99050-130 - Passo Fundo/RS

A Kuhn reserva se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem prévio aviso, livre
da obrigação de atualizar os produtos previamente comercializados.
As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do 
apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica.
As máquinas e equipamentos deste folheto podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um 
modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.


