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O ACCURA 1200 oferece uma solução simples e integrada para 
uma diversidade de operações. Isso inclui culturas específicas, como 
vinhedos, pomares e hortaliças, bem como fazendas de grãos e 
campos com forrageiras.

ESCALA DE CONTROLE DE FLUXO DIRETO – DFC

Nada poderia ser mais simples do que alterar a taxa de aplicação de 
uma área para outra. Isso é feito facilmente posicionando um batente 
de abertura na escala de controle de fluxo direto - DFC. Com isso, 
você pode modificar a taxa de aplicação sem nenhum equipamento 
extra. 

O princípio é bastante simples: a posição de abertura é modificada 
na mesma porcentagem que a taxa de aplicação. Isso significa, por 
exemplo, que você aumenta a abertura em 10% para uma taxa de 
aplicação 10% maior.

SISTEMA MULTI-DISC (MDS)

O MDS fornece alta precisão de taxa de aplicação, bem como 
padrões de distribuição exatos para diferentes fertilizantes e culturas 
de cobertura comuns e sementes forrageiras. Dependendo do tipo 
de material e da largura de trabalho, o comprimento e a orientação 
das pás podem ser ajustados com precisão com a ferramenta 
fornecida. Graças ao indicador de posição tridimensional bem 
marcado, você pode configurar as pás de forma rápida e fácil.

PERFIL DE DISTRIBUIÇÃO TRIANGULAR

O método de sobreposição, duplica sua proteção contra a aplicação 
excessiva ou insuficiente do produto, aproveitando o padrão natural 
de distribuição criado pelos distribuidores de fertilizantes de disco 
duplo da KUHN.

O padrão de propagação triangular fornece distribuição consistente, 
o que reduz o impacto de erros de direção ou ajustes inadequados. 
Utilizando este método, o ACCURA 1200 fornecem uma distribuição 
de alta precisão.

GUIA DE FERTILIZANTES

Para fertilizantes de origem desconhecida, o guia de identificação 
classifica as diferentes variedades de fertilizantes por categoria, 
ajudando você a reconhecer o produto e determinar a configuração 
ideal.
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Caixa de transmissão integrada, 
engrenagens banhada em óleo, acionam 
os discos e o eixo em inox do agitado

O perfil de distribuição triangular reduz 
o impacto de erros de condução, 
desperdício de insumos e intoxicação de 
plantas por excesso de fertilizantes
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REEL COMMERCIALALTA PRECISÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE 
FERTILIZANTES

ACCURA 1200



PONTOS
IMPORTANTES

Tela de proteção para evitar que impurezas 
caiam nas comportas

1

Agitador com geometria exclusiva, garante 
o fluxo de fertilizantes e sementes sem 
causar danos mecânicos nos mesmos

2

Escala de controle de fluxo direto – DFC, 
altera a taxa de aplicação de forma simples

3

Facilidade para retirar o reservatóio e 
limpar a máquina

4

Sistema MDS - modifica a largura de 
trabalho em alguns segundos, alterando 
o ponto de queda do fertilizante no disco

5

Guia de identificação de adubo, para facilitar 
o reconhecimento do produto e tabela de 
distribuição com indicações de ajuste
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Modelo ACCURA 1200
Capacidade do reservatório (l) 1200
Material do reservatório Polietileno
Discos de distribuição x largura útil de trabalho (m) M1C (10-18m) / M1XC (20-24m)
Controle da taxa de aplicação Escala de controle de fluxo direto – DFC
Regulagem da largura de trabalho Sistema Multi-Disc – MDS
Acionamento das comportas Hidráulico
Peso (kg) 250
Dimensões  A x C x L (m) 1,34 x 2,02 x 1,30
Tipo de engate 3 pontos
Capacidade mínima do levante hidráulico (kg) 2.500 – categoria II
Rotação da TDP (rpm) 540 *
Conexões hidráulicas requeridas no trator 2 válvulas de dupla ação
Velocidade de trabalho (km/h) 8 a 12 
Bandeja para verificação de distribuição

* A rotação pode variar de acordo com o tipo de fertilizante e largura de aplicação, para mais informações consultar as tabelas de distribuição.

Confira os outros integrantes da linha ACCURA da KUHN
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*Opção disponível 
*Item de série 

Especificações técnicas

www.kuhnbrasil.com

A Kuhn reserva-se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem aviso prévio, 
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 prospecto 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.

Para informações sobre a revenda KUHN mais 
próxima visite: www.kuhnbrasil.com

Também encontre a KUHN 
nas redes sociais

Seu revendedor KUHN

KUHN DO BRASIL 
R. Arnô Pini, Passo Fundo - RS


