
A SUA TERRA
É PRECIOSA
SISTEMAS DE ESTEIRAS NOS QUAIS VOCÊ PODE CONFIAR
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COMO O AGRICULTOR 
É APAIXONADO PELA 
AGRICULTURA, EU 
QUERO SEMPRE 
CUIDAR DAS MINHAS 
TERRAS.

‘‘

‘‘

Quando eu trabalhava em minhas terras, eu me perguntava como 
seria possível melhorar a qualidade dos solos, para devolver neles 
o que me dão dia após dia.

Em 2005, tive uma inspiração que rapidamente se tornou um 
grande projeto: oferecer sistemas de esteiras duráveis e eficientes 
para equipamentos agrícolas.

Eu soube imediatamente que essa solução agradaria a todos os 
agricultores, para quem as terras são tão preciosas. Por fim, eles 
poderiam acessar suas terras no momento certo, limitando os 
impactos negativos de equipamentos pesados em seus solos e 
plantações!

 
 
Gilles Soucy, fundador
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Gilles Soucy 
inicia os 
negócios.

Concepção de esteiras 
para veículos anfíbios 
(Argo).

Concepção de esteiras 
para todos os veículos 
off-road.

Concepção de esteiras 
para veículos leves de 
transporte de tropas 
de defesa (M113).

Concepção de 
esteiras para 
minicarregadeiras.

Concepção e 
desenvolvimento 
do primeiro 
sistema de 
esteiras destinado 
para colheitadeira.

Concepção de 
esteiras para 
removedores 
de neve.

Concepção de 
esteiras para 
submarinos 
industriais.

Comercialização 
da linha S-TECH 
no setor agrícola.

Distribuição 
das primeiras 
esteiras de 
motoneve.

Concepção e 
desenvolvimento 
do primeiro sistema 
de esteiras para um 
trator agrícola.

Concepção de esteiras 
para veículos de 
transporte de tropas 
de defesa (APC).

Concepção e 
desenvolvimento do 
primeiro sistema de 
esteiras para um trator 
hortícola.

Concepção de esteiras 
para veículos side-by-side.

Grande contrato 
no setor de defesa 
com a STK para 
esteiras de Bronco.

Concepção de 
esteiras para 
veículos pesados de 
transporte de tropas 
de defesa (CV90).

Assinatura de um 
contrato importante 
com dois dos 
maiores fabricantes 
de equipamentos 
agrícolas.

CONHECIMENTO
BASEADO EM MAIS
DE 50 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA

Fundada em 1967, a Soucy tem mais de 
50 anos de experiência em desenvolvimento, 
concepção e fabricação de esteiras de borracha 
para os mercados de veículos industriais, de 
passeio e de defesa.

Desde 2005, assistimos ao desenvolvimento de 
uma série de sistemas de esteiras exclusivamente 
destinadas para veículos e equipamentos 
agrícolas no mercado internacional, que trouxe à 
luz do dia um dos primeiros sistemas de esteiras 
no mundo agrícola.
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ESTA É A FERRAMENTA 
QUE VOCÊ PRECISA 
PARA TRABALHAR 
COM CONFIANÇA EM 
QUALQUER SITUAÇÃO.
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Diminuição da compactação
Flutuação
Tração na terra
Curvas no campo
Conforto ao rodar na estrada
Conforto ao rodar nos campos
Menor custo de aquisição
Economia de combustível em solo seco
Economia de combustível em solo úmido
Estabilidade
Menor taxa de deslizamento 2% - 5% 10% - 15%
Velocidade de rodagem 28 km/h (17 mph)* 40 km/h (25 mph)*
Acesso às terras em todas as condições
Redução das operações de preparo do solo
Redução da pressão sobre o solo 408 g/cm2 (5,8 lb/pol2)* 1.757 g/cm2 (25 lb/pol2)*
Versatilidade nas operações
Durabilidade no campo
Durabilidade na estrada
 

  O quadrado vermelho representa o melhor desempenho    |    *Para uma colheitadeira

TABELA COMPARATIVA Esteira Pneu

ESTEIRA OU PNEU: 
QUAL A DIFERENÇA?
 
Cada um tem as suas vantagens dependendo do tipo de aplicação
e das condições do solo em que operam.

VANTAGENS DAS ESTEIRAS

ACESSO ÀS TERRAS A QUALQUER 
MOMENTO 
Você terá acesso constante às suas terras 
sem dificuldade. Pouco importam as condições 
meteorológicas, você pode fazer o seu 
trabalho no momento desejado, sem medo de 
danificar o solo e as plantações.

TRAÇÃO INCOMPARÁVEL 
Os sistemas de esteiras têm uma porcentagem 
menor de deslizamento e uma área maior de 
contato com o solo. Assim você pode puxar 
cargas mais pesadas sem danificar o solo.

RESPEITO PELO SOLO 
As esteiras permitem limitar a compactação 
do solo assim como a criação de sulcos. Os 
ganhos imediatos são determinados reduzindo 
drasticamente o tempo investido no preparo 
e na restauração do solo, e melhorando a 
produção através de uma maior infiltração de 
água e ar na terra.

ECONOMIA DE TEMPO
Graças aos sistemas de esteiras, você pode 
aumentar a carga do seu equipamento 
mesmo quando o solo está úmido. Assim, 
você pode maximizar sua presença nos 
campos e reduzir o desperdício de tempo.
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SOLO CUIDADO, 
BOA COLHEITA
 
Os sistemas de esteiras são uma maneira eficaz de controlar a 
compactação do solo. Preserve a saúde do seu solo e colha com 
toda a confiança.

OS EFEITOS NEGATIVOS DA COMPACTAÇÃO
• O deslizamento danifica consideravelmente o solo;

•  A compactação impede o desenvolvimento das raízes;

• A compactação bloqueia a circulação dos elementos necessários para uma boa colheita;

•  A água não drenada causa fragilidade ao solo, sela o microssistema, leva a um possível 
apodrecimento e torna as terras impraticáveis;

• O preparo do solo necessário para remediar a compactação toma tempo e recursos.

A alta pressão de contato 
causa a compactação do solo.

A pressão distribuída 
da esteira atenua a 

compactação do solo.

A compactação do solo 
diminui o crescimento.

Um solo aerado 
permite um melhor 
crescimento

SOLO COMPACTADO SOLO AERADO

OS BENEFÍCIOS  DOS SISTEMAS DE ESTERIAS PARA O SOLO
•  O aumento da flutuação e tração limitam os danos ao solo e permitem o acesso a todos os tipos 

de terreno;

•  A ausência de compactação proporciona um solo mais arejado, no qual a água se infiltra e é mais 
drenada;

•  As raízes das culturas podem crescer sem obstrução em um solo bem estruturado, permitindo 
alcançar os nutrientes e a água;

•  Capacidade de não efetuar o preparo do solo, economizando tempo e recursos, reduzindo o 
número de passagens.

VIDA SUBTERRÂNEA MUITO POBRE
“A compactação do solo pode diminuir o crescimento das 
plantas, reduzir a penetração das raízes e também reduzir 
seu tamanho e sua distribuição, restringindo a circulação 
de água e ar no solo, causando estresse nutricional e 
retardando o surgimento de plântulas. Estudos mostraram 
que a compactação pode reduzir a produção em até 50% 
em algumas áreas, dependendo da profundidade da 
compactação e sua severidade.“ *

*Fonte: Impact of Soil Compaction on Soil Physical, 
  Hydraulic Properties and Yields Agricultural Systems 
  Research - Departamento de Agricultura dos Estado Unidos.
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É IMPOSSÍVEL LUTAR 
CONTRA A NATUREZA. 
COM UM SISTEMA DE 
ESTEIRAS SOUCY, VOCÊ 
ESTARÁ SEMPRE PRONTO 
PARA TRABALHAR JUNTO 
COM ELA.

‘‘

‘‘
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SISTEMAS DE ESTEIRAS QUE FUNCIONAM EM 
UMA VARIEDADE DE APLICAÇÕES:

• PREPARO DO SOLO E SEMEADURA
• PULVERIZAÇÃO E FERTILIZAÇÃO
• COLHEITA
• SILVICULTURA
• MANUTENÇÃO DE TRILHAS
• VEÍCULOS DE PASSEIO

UMA LINHA DE 
PRODUTOS CONCEBIDOS 
PARA ACOMPANHAR 
VOCÊ EM TODAS AS 
SITUAÇÕES
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S-TECH 012P

18

Esteira Pneu
Efeito “pich row”

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MAIS FÁCEIS
Não é necessária nenhuma modificação para a 
instalação do sistema de esteiras na plantadeira. 
A troca entre as esteiras e os pneus é muito fácil e 
rápida.

NENHUM RASTRO 
O peso distribuído dessa forma por uma área 
maior reduz a pressão exercida sobre o solo pelo 
equipamento. As esteiras não cavam sulcos e não 
formam aterramentos durante as curvas no final 
do campo. Assim, com um solo mais arejado e sem 
rastros, as sementes têm condições ideais para um 
bom começo.

AUMENTO DA AUTONOMIA 
A maior área de contato com o solo ajuda a 
aumentar sua produtividade, permitindo que você 
carregue seu equipamento ao máximo permitido 
pelo fabricante.

SISTEMAS DE ESTEIRAS 
PARA SEMEADORAS
RASTROS MÍNIMOS, FLUTUAÇÃO MÁXIMA
Uma boa qualidade de semeadura é crucial para uma boa colheita. O S-TECH 012P ajuda a 
distribuir melhor a carga além de reduzir os rastros. A compactação do solo é, portanto, diminuída, 
como o efeito “pinch row”. O surgimento e o crescimento das plantas são, consequentemente, 
mais uniformes nas terras.
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S-TECH 7016

20

GANHE AUTONOMIA E LIMITE A PERDA 
DE TEMPO
Graças a uma melhor superfície de contato com 
o solo, você pode aumentar sua produtividade 
carregando seu reservatório com o máximo da 
capacidade, mesmo quando as condições do 
solo não são ideais. Isso eliminará vai-e-vens 
desnecessários às terras e economizará tempo.

PULVERIZE QUANDO FOR NECESSÁRIO 
Os sistemas de esteiras Soucy oferecem toda 
a tração e flutuação necessárias para que você 
trabalhe quando quiser, sem atolar. Graças às 
esteiras, você tem controle total sobre o calendário 
de irrigação de suas terras.

UMA GRANDE ESTABILIDADE PARA UM 
TRABALHO BEM FEITO
As esteiras melhoram a estabilidade da barra de 
pulverização, reduzindo o afundamento do solo 
e eliminando o ressalto dos pneus. Com essa 
estabilidade, é possível abaixar a barra mais perto 
das culturas para fornecer uma melhor cobertura de 
pulverização com menos desvio.

SISTEMAS DE ESTEIRAS 
PARA PULVERIZADORES 
AUTOMOTIVOS
SEMPRE PRONTOS
A pulverização de suas terras nem sempre pode esperar pelas condições climáticas ideais: a janela 
de aplicação de pesticidas e fertilizantes é muito pequena. O S-TECH 7016 permite seguir seu 
ritmo e calendário de pulverização, mesmo em condições difíceis.
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S-TECH 1000X

22

Novos cubos banhados em óleo com vedações mecânicas reduzem o intervalo de manutenção para 500 horas, ou anualmente.

TRABALHE COM UMA FERRAMENTA 
CONFIÁVEL
A manutenção simplificada do S-TECH 1000X 
reduz o tempo de inatividade. Graças aos cubos 
banhados em óleo com tampas transparentes, não 
é necessário proceder à lubrificação diária. O novo 
chassi aperfeiçoado facilita a evacuação de lama e 
detritos para reduzir o tempo de limpeza.

A GARANTIA DE ACESSAR AS TERRAS NO 
MELHOR MOMENTO 
As máquinas cada vez mais pesadas podem trabalhar 
sem medo de atolar graças à superfície de contato 
aumentada em 12,5% em relação ao sistema anterior. 
Quando chega a hora de passar de uma terra 
para outra, você pode contar com uma velocidade 
de transporte de até 28 km/h (17,5 mph)* para 
maximizar seu tempo de colheita.

*Varia dependendo do modelo da colheitadeira e sua configuração.

SISTEMAS DE ESTEIRAS 
PARA COLHEITADEIRA
COLHEITA COM TODA A CONFIANÇA
Condições difíceis de colheita e clima desfavorável podem acabar com meses de esforço.  
Acamação, degradação da qualidade, perda de produção, perda de tempo: os custos aumentam 
rapidamente. A garantia de poder colher no momento certo passa pela superfície de contato 
enorme do S-TECH 1000X, que permite atravessar até os campos mais encharcados.
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ST-1000

24

CONFORTO DE RODAGEM E 
PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
Os tandens longitudinais permitem que as esteiras 
se moldem ao relevo do terreno, garantindo um 
conforto ideal e uma condução agradável durante 
as colheitas.

LIMITE AS PERDAS DE PRODUÇÃO
Pesquisas mostraram que as perdas de produção 
devido à compactação totalizam mais de 40%, seja 
qual for o seu tipo de cultura. Com quase 5 vezes 
menos pressão sobre o solo do que a exercida por 
pneus, os sistemas de esteiras Soucy têm a 
vantagem de aumentar consideravelmente a 
flutuação para poder circular em solos encharcados.

SISTEMAS DE ESTEIRAS 
PARA COLHEITADEIRA
DESEMPENHO E CONFORTO
Com o aumento drástico do peso dos equipamentos agrícolas nos últimos anos, a 
compactação do solo tornou-se uma questão importante para os agricultores. Para limitar 
os efeitos negativos e onerosos da compactação, devemos agora nos voltar para novas 
soluções, especialmente para equipar as máquinas com sistemas de esteiras.

Sistema Soucy 
Pressão sobre o solo de
408 g/cm2 (5,8 lb/pol2)

Pneu 
Pressão sobre o solo de
1.757 g/cm2 (25 lb/pol2)
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ST-032, ST-032HD
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ESTABILIDADE E AUTONOMIA 
Com uma maior superfície de contato com o solo, 
você pode aumentar sua produtividade carregando 
o equipamento ao máximo permitido pelo 
fabricante, eliminando vai-e-vens desnecessários 
à terra.

VERSATILIDADE
Fácil de instalar, o sistema pode ser adaptado a 
vários tipos de reboques e equipamentos, 
permitindo que você o use em uma semeadora na 
primavera e em um reboque de grãos no outono.

FLUTUAÇÃO 
Ao distribuir o peso em uma superfície maior, os 
sistemas de esteiras reduzem a pressão exercida 
sobre o solo pelo equipamento, reduzindo assim 
significativamente a compactação do solo.

O sistema de esteiras foi projetado para se adequar a muitos tipos de reboques e equipamentos.

SISTEMAS DE ESTEIRAS 
PARA REBOQUES
VERSATILIDADE, FLUTUAÇÃO E ESTABILIDADE
Ao adotar um sistema de esteiras Soucy para reboques, você consegue proteger seu solo e 
também aumentar sua produtividade. Graças aos benefícios de flutuação proporcionados pelas 
esteiras, você poderá encher o seu reboque de grãos ou sua tremonha de sementes até a 
capacidade total, sem o risco de se atolar ou danificar o solo.
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S-TECH 600R
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O sistema se ajusta à largura de suas fileiras, de 
1.500 a 2.250 mm (59 a 89 polegadas).  Não requer 

nenhum acessório adicional.

MAIOR DISTÂNCIA DO SOLO
Aumento da distância entre o solo e o trator de 
150 a 350 mm (5,9 a 13,8 pol) dependendo do 
modelo do trator e dos pneus. Isso permitirá que 
você circule pelas plantações em crescimento ao 
mesmo tempo que protege suas valiosas mudas 
durante as operações.

FERRAMENTA DE TRABALHO VERSÁTIL
Uma vez que o S-TECH 600R pode ser instalado 
em uma ampla variedade de tratores, ele destaca-
se nas aplicações de transplantação, pulverização 
e colheita.

DOIS EM UM
Esta é a esteira mais estreita do setor: ela oferece 
uma superfície de contato maior do que um pneu de 
flutuação e ao mesmo tempo mantém a estreiteza 
necessária para passar entre as fileiras. Esse 
recurso se traduz em um contato com o solo até 
3,5 vezes maior que pneus de largura equivalente. 
As esteiras serão um grande trunfo para reduzir 
a compactação do solo e permitir que você circule 
apesar das condições úmidas.

SISTEMAS DE ESTEIRAS 
ESTREITAS PARA TRATORES
PODE TRAZER!
Suas culturas de alto valor exigem um trabalho incansável, de precisão e uma versatilidade à prova de tudo. 
Para permitir que você faça sempre mais e melhor, o S-TECH 600R está disponível em duas larguras: 
305 mm (12 pol) e 406 mm (16 pol). Independentemente do tipo de solo, das condições ou da intensidade 
do trabalho, este sistema foi concebido para se adaptar às suas terras e às suas necessidades.

Esteira Pneu
Efeito “pich row”
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S-TECH 600GX
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RENTABILIZE O SEU TRATOR
Visto que é fácil e rápido trocar de esteiras para pneus, 
é possível alugar seu trator quando não estiver sendo 
usado. Como resultado, seu equipamento mantém um 
excelente valor de revenda.

REDUZA SEUS CUSTOS OPERACIONAIS
Sua concepção completamente reprojetada garante 
uma redução na frequência de manutenção e custos 
mínimos de reparo.

MAXIMIZE SEU USO
Utilize seu trator equipado com o sistema de 
esteiras S-TECH 600GX o ano todo. Seja para 
aplicação de fertilizantes na primavera ou para o 
preparo do solo no outono, essas esteiras oferecem 
flutuação e tração de sobra. No inverno, seu trator 
se tornará a máquina perfeita para a preparação de 
trilhas.

SISTEMAS DE ESTEIRAS 
LARGAS PARA TRATORES
A SOLUÇÃO QUE NÃO RECUA DIANTE DE NADA
Verão ou inverno, nunca te decepcionará. Embasado em 50 anos de experiência no desenvolvimento 
e fabricação de esteiras de borracha, este sistema é o único sistema de esteiras do mercado testado 
e comprovado nas 4 estações. Ele garantirá durabilidade, conforto, tração e resistência durante todo 
o ano.

TRASEIRA DIANTERIA
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ST-110X
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DISPONÍVEL O ANO TODO 
Seja na lama ou na neve e para qualquer tipo de 
trabalho, os sistemas de esteiras para veículos 
utilitários ajudarão você a chegar onde seus pneus 
nunca puderam estar. Eles representam uma 
verdadeira apólice de seguro quando as condições 
meteorológicas não cooperam!

COMPREENDA O VERDADEIRO 
SIGNIFICADO DA PALAVRA “RESISTENTE”
Considerando o uso que você faz do seu veículo 
utilitário, nós trouxemos o sistema mais forte para 
o mercado e ainda oferecemos a melhor tração até 
o momento. Você descobrirá um novo potencial 
para o seu veículo que ultrapassará os limites que 
você sempre teve com os pneus.

SISTEMAS DE ESTEIRAS 
PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS
BOM TEMPO, MAU TEMPO, VERÃO OU INVERNO
Ao equipar o seu veículo utilitário com um sistema de esteiras Soucy, você facilitará o seu trabalho 
de silvicultura ou na sua fazenda, mas acima de tudo, poderá trabalhar quando quiser, sem deixar 
as condições meteorológicas ditarem o seu horário de trabalho.
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DEPOIMENTOS

Desde que instalamos esses sistemas de esteiras no 
nosso pulverizador, nós conseguimos pulverizar no 
momento certo, causando apenas danos mínimos às 
terras. Ganhamos tempo quando as condições são 
úmidas, conseguindo encher o reservatório totalmente 
em vez de encher só um quarto ou 
metade para evitar atolar. “

Ron Petaski, usuário 
Petaski Farms Ltd. 
Manitoba, Canadá

“

Eu sei que os sistemas Soucy 
são fabricados no Canadá e que 
a empresa está em atividade 
há vários anos. Ela é o principal 
fabricante, não do ponto de vista 
do volume, mas da qualidade, e foi 
isso que determinou a escolha dos 
sistemas que eu realmente queria 
para os meus equipamentos. “

Jim Knollenberg, usuário 
Kand K Grain Farms Inc. 
Illinois, Estados Unidos

“

A Soucy ganhou o contrato para 
construir as esteiras militares. Se você 
tem uma esteira que pode suportar 
36.000 kg a 80 km/h (80.000 lb a 
50 mph) e pode atravessar o país, 
isso diz muito sobre a constituição da 
esteira. “

John Howell, usuário 
Howell Farms 
Washington, Estados Unidos

“

Nós mudamos de rodas para esteiras para minimizar 
a compactação dos nossos solos arenosos. Desde 
que fizemos essa mudança, houve definitivamente 
um aumento em nossa produção, o que significa 
ganhos significativos em nossa produtividade. “

Johannes Barnard, usuário 
Fazenda de girassol e milho 
Hoopstad, África do Sul

“

Graças aos sistemas de esteiras Soucy, podemos 
trabalhar quando ninguém pode, e podemos suprir a 
demanda por legumes quando os mercados precisam 
deles, não importa o clima. “

Pedro José Cernuda Navarro, usuário 
Comercial Agrícola Castellana S.L. 
Espanha

“

Os sistemas de esteiras Soucy 
permitiram que nós salvássemos 
nossas cenouras das inundações. 
Conseguimos colher nossas 
cenouras nas piores condições. 
Desde então, percebemos como é 
importante ter esteiras. “

Linas Šateika, usuário 
Fazenda Lino Šateikų 
Šiauliai, Lituânia

“

Vendemos muitos conjuntos em condições difíceis 
e os produtos são muito confiáveis. Nós somos 
definitivamente um revendedor satisfeito. “

Fredo Vlaming, revendedor 
Vlaming Groep B.V. 
Países Baixos

“

Eu considero que a Soucy trouxe 
os sistemas de esteiras para um 
nível totalmente novo. Você pode 
facilmente ver que são sistemas 
de qualidade olhando para a sua 
fabricação, sua constituição e o 
produto final. “

Cary Newbold, revendedor 
Casey Farm Pride 
Illinois, Estados Unidos

“

O acesso ao solo em 
diversas condições dos 
sistemas de esteiras 
Soucy é muito bom. “

Michael Nault, 
usuário 
Ferme Nault inc. 
Québec, Canadá

“
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NOSSAS TECNOLOGIAS

Fórmula de borracha comprovada há mais 
de 50 anos em veículos de passeio, defesa e 
agrícolas.

Peças fundidas e usinadas pela Soucy, feitas 
sob medida para sistemas de esteiras.

Esteira de borracha moldada em uma só 
peça e não juntada.

Rodas mais leves: maior capacidade de carga.

Roda UHMW-PE com filme de borracha 
quimicamente soldado, mais leve e durável.

Contorno customizado de acordo com a 
aplicação resultando em um excelente 
desempenho no campo.

Um sistema de 
esteiras fornece 
uma superfície 
de contato com o 
solo incomparável, 
permitindo chegar 
às terras quando 
você realmente 
precisa, ao mesmo 
tempo limitando os 
efeitos negativos 
de equipamentos 
pesados sobre 
o solo e as 
plantações.

MAIS DE 100 ENGENHEIROS 
E PROJETISTAS INDUSTRIAIS 
TRABALHAM JUNTOS PARA 
ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES
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Totalmente desenvolvidos 
na América do Norte e 
projetados para responder 
às necessidades dos 
agricultores.

Fabricação e montagem 
projetadas para conservar 
os mais altos padrões de 
qualidade.

Testados em nosso centro 
de testes físicos para 
garantir a confiabilidade de 
nossos produtos.

PRODUTOS DEVIDAMENTE 
PROJETADOS E TESTADOS
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ST-1000 ST-110XST-032 ST-032HD S-TECH 1000X

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COLHEITADEIRA UTILITÁRIOREBOQUE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Superfície
total de

contato com
o solo

 914 mm   |   36 pol 813 mm   |   32 pol

 3.308 mm   |   130,2 pol 3.330 mm   |   131 pol

 1.767 mm   |   69,6 pol 1.702 mm   |   67 pol

 1.016 mm   |   40 pol 993 mm   |   39 pol

 711 mm   |   28 pol 711 mm   |   28 pol

 368 mm   |   14,5 pol 254 mm   |   10 pol

 — —

 — —

 — —

 — —

 — —

 — —

 
 Por conjunto de 2 esteiras Por conjunto de 2 esteiras
 4,40 m2   |   6.826 pol2 3,96 m2   |   6.138 pol2
 

 813 mm   |   32 pol 356 mm   |   14 pol

 3.424 mm   |   135 pol 1.092 mm   |   43 pol

 1.449 mm   |   57 pol 688 mm   |   26,3 pol

 969 mm   |   38 pol 432 mm   |   17 pol

 711 mm   |   28 pol 254 mm   |   10 pol

 483 mm   |   19 pol 178 mm   |   7 pol

 — 356 mm   |   14 pol

 — 1.118 mm   |   44 pol

 — 688 mm   |   26,3 pol

 — 432 mm   |   17 pol

 — 305 mm   |   12 pol

 — 178 mm   |   7 pol

 
 Por conjunto de 2 esteiras Por conjunto de 4 esteiras
 4,09 m2   |   6.336 pol2 1,02 m2   |   1.588 pol2
 

Visite o site soucy-track.com para conhecer todos os detalhes sobre os veículos compatíveis com os nossos sistemas de esteiras.

TRASEIRA DIANTERIA
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S-TECH 600R S-TECH 7016S-TECH 012P S-TECH 600GX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TRATOR PULVERIZADORSEMEADORA

TRASEIRA TRASEIRADIANTERIA DIANTERIA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Superfície
total de

contato com
o solo

 635 mm   |   25 pol 305  e  406 mm   |   12  e  16 pol

 2.111 mm   |   83 pol 2.057 mm   |   81 pol

 1.590 mm   |   63 pol 1.679 mm   |   66 pol

 1.028 mm   |   40 pol 1.054 mm   |   42 pol

 483 mm   |   19 pol 432 mm   |   17 pol

 279 mm   |   11 pol 279 mm   |   11 pol

 635 mm   |   25 pol 305  e  406 mm   |   12  e  16 pol

 1.815 mm   |   71 pol 1.839 mm   |   72 pol

 1.291 mm   |   51 pol 1.348 mm   |   53 pol

 835 mm   |   33 pol 863 mm   |   34 pol

 483 mm   |   19 pol 432 mm   |   17 pol

 279 mm   |   11 pol 279 mm   |   11 pol

 
 Por conjunto de 4 esteiras Por conjunto de 4 esteiras
 3,29 m2   |   5.100 pol2 1,70  e  2,27 m2   |   2.640  e  3.520 pol2
 

Visite o site soucy-track.com para conhecer todos os detalhes sobre os veículos compatíveis com os nossos sistemas de esteiras.

 305 mm   |   12 pol 406 mm   |   16 pol

 1.500 mm   |   59 pol 2.639 mm   |   103,9 pol

 663 mm   |   26,1 pol 1.765 mm   |   69,5 pol

 419 mm   |   16,5 pol 1.029 mm   |   40,5 pol

 559 mm   |   22 pol 711 mm   |   28 pol

 279 mm   |   11 pol 432 mm   |   17 pol

 483 mm   |   19 pol —

 — —

 — —

 — —

 — —

 — —

 
 Por conjunto de 4 esteiras Por conjunto de 2 esteiras
 1,07 m2   |   1.662 pol2 1,46 m2   |   2.261 pol2
 



UMA REDE DE VENDAS 
TOTALMENTE ÁGIL, PARA ATENDER 
VOCÊ DE FORMA EFICIENTE E 
RÁPIDA
 
Nossa ampla rede de concessionárias e 
distribuidores confiáveis ajuda a melhor atender 
os agricultores em todo o mundo.

Nossa prioridade: oferecer uma solução simples 
e flexível para que você possa ir ao campo 
no momento certo, com uma ferramenta de 
confiança.

Para conhecer todos os nossos pontos de venda 
ou para obter informações adicionais, visite o site 
soucy-track.com.

Email
soucy.track@soucy-group.com

Internacional
1 800 9118-7225

Ligação gratuita
(Canadá/Estados Unidos)
1 877 474-6665
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