
Distribuidor de Fertilizantes e Sementes

ACCURA 1200
www.kuhn.com

*be strong, be KUHN



Mudar a dosagem de uma parcela para outra é
muito simples, basta modificar a abertura na mesma
porcentagem de modulação: aumentando 10% na
escala, aumentará 10% na dosagem aplicada.

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES 
E SEMENTES

ACCURA 1200
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Com 1200 litros de capacidade, o Accura 
1200 conta com a tecnologia de 
distribuição MULTI DISC SYSTEM, onde as 
palhetas podem ser ajustadas em seu 
comprimento e ângulo de ação. As várias 
possibilidades de ajuste permitem variar a 
largura de distribuição entre 12 e 24 m e 
calibrar a dosagem para os mais variados 
tipos de fertilizantes ou sementes.

O resultado é um coeficiente de 
distribuição dentro dos padrões Europeus 
(menor que 12,5%).

A uniformidade de aplicação garante 
aumento na produtividade e redução no 
desperdício de insumos.

MULTI DISC SYSTEM

A tecnologia Multi Disc 
System presente nos
discos do Accura 1200
possui várias opções de
ajuste e permite calibrar o
distribuidor para trabalhar
com uma grande
variedade de produtos,
em diferentes larguras de
trabalho.

CONFORTO

            AJUSTE PROPORCIONAL DFC



Mudar a dosagem de uma parcela para outra é
muito simples, basta modificar a abertura na mesma
porcentagem de modulação: aumentando 10% na
escala, aumentará 10% na dosagem aplicada.
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PRECISO E CONFIÁVEL
O baixo coeficiente de variação do Accura 
1200 é o resultado de uma perfeita 
combinação entre agitador, formato da 
comporta, rotação dos discos e sistema 
de regulagem dos mesmos. A grande 
área de sobreposição nas passadas 
possibilita alta qualidade na aplicação e 
menos sensibilidade ao vento, terrenos 
acidentados e erros de trajetória.

                     DOSAGEM EXATA COM EXTREMA SIMPLICIDADE

    Discos de distribuição facilmente removidos sem o uso de ferramentas.
    Exclusivo Guia de Identificação de Grãos, para facilitar o reconhecimento dos produtos.
    Tabela de distribuição com indicação de todos os parâmetros de ajuste do equipamento.
    Sistema DFC, simplicidade e segurança na regulagem.

           

Os discos de alta rotação  
proporcionam uma maior 
frequência na distribuição dos 
grânulos, garantindo uniformidade 
no perfil longitudinal de aplicação 
e melhor aproveitamento dos 
insumos.

TRANSMISSÃO INTEGRADA

O cárter em aço fundido possui um 
exclusivo sistema de engrenagens 
sob banho de óleo, responsáveis pelo 
acionamento dos discos e eixo em 
inox do agitado.
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EXCLUSIVO

Gráfico do coeficiente de variação (C.V.) da distribuição transversal de 96 kg/ha em 
15 m e 250 kg/ha em 24 m de largura de trabalho.
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QUALIDADE 
DE TRABALHO

QUALIDADE 
DE TRABALHO

O agitador com geometria exclusiva, 
garante o fluxo de fertilizantes 
e sementes sem causar danos 
mecânicos aos mesmos.

ECONOMIA

MAIOR DESEMPENHO AGITADOR COM GEOMETRIA EXCLUSIVA



Modelos A B C

500 450 2700 3450

1000 450 3600 4170

Especificações Técnicas:
ACCURA 1200

Capacidade volumétrica (l) 1200
Material do reservatório de produto Rotomoldado ou Inox
Peso vazio aproximado (kg) - Inóx 260
Peso vazio aproximado (kg) - Rotomoldado 240
Dimensões A x C x L (m) - Inóx 1,22 x 1,30 x 1,91
Dimensões A x C x L (m) - Rotomoldado 1,34 x 1,30 x 2,00
Engate 3 pontos - cat II
Capacidade mínima de levante do trator (kgf) 2500
Rotação na TDP do trator (rpm) 540 *
Acionamento das comportas Manual ou hidráulico
Sistema de regulagem DFC (Direct Flow Control)
Velocidade de trabalho recomendada (km/h) 8 à 12
Discos M1-VXR para largura de trabalho de 12m à 18 m
Discos M1X-VXR para largura de trabalho de 20m à 24m
*Opção disponível
*Item de série *A rotação pode variar de acordo com o tipo de fertilizante e largura de aplicação, para mais informações consulte as tabelas de distribuição
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Nos países da União Eropéia, Nossos equipamentos atendem as Diretivas Europeias «Maquinas»; nos outros 
paises eles são conforme prescrições de segurança em vigor nesses mesmos países. Dentro de nossos prospectos 
e, para uma melhorilustração dos detalhes, alguns dispositivos de proteção podem ser retirados. Fora desses casos 
particulares e em todas as circunstâncias, esses equipamentos de segurança devem ficar montados de acordo 
com as prescrições dos manuais de uso. «Nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, os 
seus equipamentos e acessórios». As máquinas e equipamentos deste documento podem estar cobertos por pelo 
menos uma patente e/ou um modelo registrado(s). As marcas citadas neste documento podem estar protegidas 
em um ou mais países.

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

Para mais informações sobre os produtos KUHN,

visite: www.KUHN.com

Saiba mais sobre a  
KUHN em

Seu revendedor KUHN


