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REEL COMMERCIAL

Com reservatório de inox e capacidade 
para 5m³, o Accura realiza a distribuição 
de fertilizantes, sementes e corretivos 
(calcário ou gesso), necessitando apenas 
trocar seus respectivos kits de distribuição.

PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DE
FERTILIZANTES, SEMENTES E CORRETIVOS

ACCURA 10000

ROBUSTEZ E 
VERSATILIDADE

Kit corretivos

Kit fertilizantes e sementes
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Perfil triangular

Boa 
distribuição

Perfil trapezoidal

Boa 
distribuição

Perfil trapezoidal

Área com 
subdosagem

O exclusivo sistema de distribuição,  proporciona 
maior uniformidade quando comparado com o perfil 
trapezoidal existente nos modelos concorrentes.

PERFIL DE DISTRIBUIÇÃO 
TRIANGULAR
Fornece uma distribuição uniforme, garantindo ganhos 
reais em produtividade já que reduz o impacto de erros 
de condução, ajustes inadequados, desperdício de 
insumos, intoxicação e acamamento de plantas por 
excesso de  fertilizantes. 

Perfil triangular

Perfil trapezoidal

Perfil trapezoidal

Podemos concluir que uma variação da distribuição 
relacionada à qualidade do fertilizante, precisão do 
ajuste, velocidade do vento, erros de condução, dentro 
outros, será atenuada com um princípio de distribuição 
triangular, ao contrário do perfil trapezoidal.

Largura de trabalho Largura de distribuição total



    

QUALIDADE
DE TRABALHO

ACCURA 10000

A uniformidade de aplicação é garantida devido a geometria específica 
da abertura e ponto de deposição do material. O controle da dose é 
feita pela variação da velocidade da esteira.

Esse sistema garante que o coeficiente de variação esteja dentro 
dos padrões Europeus  (abaixo de 12,5%), o que assegura o melhor 
aproveitamento  dos fertilizantes aplicados.

O sistema é composto pelas seguintes partes:
1. Comporta: com um formato exclusivo.
2. Escova condutora: direciona a caída do produto,
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O Accura é equipado de série com uma comporta 
simples, mas conta com opção de comporta dupla, 
para realizar o corte de seção de meia máquina 
quando necessário.

3. Discos: rotação nominal de 900 rpm; com palhetas 
fixas facilitam a regulagem.
4. Caixa de transmissão: eixo e engrenagem operam 
no banho de óleo, protegidos contra poeira.
5. Régua de distribuição: regula o ponto de deposi-
ção do produto sobre o disco, determinando a largura 
útil de trabalho.

AJUSTE DE DISTRIBUIÇÃO COAXIAL - CDA

COMPORTA DUPLASISTEMA CDA

Permite corte de seção (meia máquina)

[]
DISTRIBUIÇÃO PERFEITA 

NOS DOIS LADOS
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Especificações

TRANSMISSÃO HIDRÁULICA
Conta com bomba hidráulica dupla: a primeira aciona o motor hidráulico dos discos de distribuição e a segunda. 
aciona o motor da esteira.

TRANSMISSÃO MISTA
Conta com bomba hidráulica para acionar o motor da esteira e um sistema de cardan para acionar os discos.

Bomba hidráulica

Caixa redutora

Reservatório de óleo

Fácil acesso a esteira transportadora



6

Especificações

RODADO
Equipado com rodado tandem, dirigível na segunda 
roda e pneus 12,4 x 24. Com bitola de 1,95m a 3,2m. 
Recomenda-se a utilização de um trator com pelo menos 
120cv para realizar o seu reboque.

ESTEIRA
Esteira de borracha auto-centralizante, faz o transporte do 
produto a ser aplicado. Conta com esticador bilateral para 
regulagem da tensão. 

GRADE DE PROTEÇÃO

Grade protetora de fácil remoção, impossibilitam  a 
passagem  de fertilizantes empedrados ou outros produtos 
indesejados, aumentando a vida útil da esteira e mantendo 
a uniformidade de distribuição. 

ACESSO

Escada, plataforma antiderrapante e corrimão de 
segurança para facilitar o acesso do operador ao 
reservatório principal.

KUHN PARTS

PROJETADAS E PRODUZIDAS PARA DESAFIAR O 
TEMPO
As fundições e forgearias bem como os processos de manufatura de alto nível 
da KUHN possibilitam a produção de peças que desafiam o tempo. Você 
realmente pode confiar em nossa experiencia e peças originais. Nossos clientes 
se beneficiam do suporte e logística de serviços do nosso Departamento de 
Peças, o qual proporciona soluções rápidas e confiáveis em conjunto com nosso 
revendedor KUHN autorizado mais próximo.
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Especificações

DISTRIBUIÇÃO
Discos em aço inox com palhetas com revestimento duro 
para distribuição de corretivos (calcário ou gesso agrícola) 
possibilitam larguras de trabalho de até 14 m.

As palhetas fixas de aço inox com revestimento duro 
para distribuição de fertilizantes granulados e sementes 
não requerem regulagem e apresentam alta resistência 
ao desgaste. Diferentes versões possibilitam larguras de 
trabalho de 24 - 36 m.

Correntes de elos para auxiliar na distribuição de 
corretivos em pó (calcário e gesso agrícola).

Calhas para auxiliar a coleta de produtos no momento 
da calibração. 

Discos
S6:24 a 36 m
S8:30 a 36 m

TERMINAL VIRTUAL
Possui terminal virtual que oferece um layout de fácil 
operação e manuseio. Para a aplicação de produto, a 
máquina realiza o trabalho a taxa variável, garantindo uma 
aplicação precisa a diferentes doses

COMUNICAÇÃO ISOBUS
Vêm de fábrica com a tecnologia ISOBUS. É possível 
integrar diretamente mapas de distribuição no terminal e 
também usar sistemas ISOBUS dos tratores John Deere, 
New Holland, Case, Massey Ferguson, Valtra, além de 
terminais de outras marcas

Transmissão mista 

Agres

Transmissão hidráulica

Trimble GFX-350



KUHN MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A. 
Rua Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

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 detal-
hadas 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 mais informações sobre os produtos 
KUHN visite:

www.kuhnbrasil.com.br

Também encontre a KUHN 
nas redes sociais

www.kuhn.com

Seu revendedor KUHN

Especificações técnicas
ACCURA 10000

Capacidade do reservatório (l) 5.000
Material do reservatório Chapas em inox parafusadas
Rotação da TDP (rpm) 540
Velocidade de trabalho recomendada (km/h) 8 - 14 
Potência mínima necessária do trator (cv) 120
Vão livre no eixo (m) 0,95
Vão livre na caixa tripla (m) 0,75
Altura (m) 2,50
Comprimento (m) 6,85
Largura do reservatório (m) 2,20
Largura do eixo tandem (m) 1,95 - 3,20 m - máxima regulagem de bitola

3,60 m - máxima externa do eixo
Peso vazio (kg) 4.030
Rodado – tandem 3,2m – 12.4 x 24
Rodado – tandem 3,2m – 16.9 x 24
Disco de distribuição S6 (24 – 36 m)
Disco de distribuição S8 (30 – 36 m)
Bandeja para verificação de distribuição
Arcos para cobertura
Lona de cobertura abre fácil
Grade de proteção – fertilizantes malha 100 x 100
Grade de proteção – corretivos malha 50 x 100
Terminal Agres – transmissão mista
Terminal Trimble GFX-350 – transmissão hidráulica

*Opção disponível 
*Item de série 
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