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SISTEMAS DE  ESTEIRAS DE BORRACHA
PARA PULVERIZADORES AUTOPROPELIDOS
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A pulverização do  seu campo não pode esperar pelo clima perfeito. Estamos conscientes de que a janela para aplicar 
pesticidas ou fertilizantes é muito limitada. Por isso, desenvolvemos  um sistema de esteiras de borracha  que 
permitem seguir seu próprio ritmo e programar a pulverização, apesar das difíceis condições do solo.

Nossos sistemas de esteiras de borracha  para pulverizadores autopropelidos são uma ótima solução  para oferecer 
tração e flutuação  quando as condições climáticas tornam o solo instável, incapaz de suportar a carga das máquinas 
agrícolas sem ceder ao peso. Não importa  quanta chuva tenha caído e ensopado seus campos,  a S-TECH 7016 te 
ajudará a finalizar a tarefa quando realmente precisar.

A Soucy apresenta o exclusivo S-TECH 7016

PULVERIZE QUANDO FOR NECESSÁRIO, 
INDEPENDENTE DAS CONDIÇÕES DO SOLO
Sabemos que é fundamental que você 
entre no campo na hora certa para 
aplicar fertilizante e pesticidas nas suas 
safras. A SoucyTM fornece toda a tração e 
flutuação  necessária para que você 
possa trabalhar quando for conveniente, 
sem atolar . O sistema de esteiras de 
borracha  para pulverizadores S-TECH 
7016 é a opção mais apropriada do 
mercado, visto que permite  que você 
tenha controle total da sua programação. 
Não deixe que as condições do solo 
mandem quando sua safra precise de 
pulverização!

APROVEITE A ALTA ESTABILIDADE PARA UM TRABALHO BEM FEITO
Nossos sistemas de direcionamento oferecem alta estabilidade aos pulverizadores ao 
reduzir a penetração no solo e eliminar o rebote dos pneus. Com essa estabilidade, as 
barras podem ser baixadas perto das safras sem dificuldade, oferecendo melhor 
cobertura de pulverização e menor movimentação , permitindo ótima efetividade dos 
pesticidas e fertilizantes.

S-TECH 7016

Pneus



OBTENHA UM ALCANCE  MAIOR
Devido a nossos sistemas de esteiras de 
borracha  possuirem uma maior área de 
contato com o solo, você poderá 
aumentar muito a produtividade ao 
maximizar o volume do tanque, ainda 
que as condições do solo sejam difíceis. 
Dessa forma, você irá eliminar viagens 
desnecessárias de ida e volta ao campo e 
economizará tempo  .

LIMITE A PERDA DE TEMPO
A SoucyTM foi projetada para maximizar sua produtividade ao facilitar a instalação e 
reduzir o tempo de manutenção. Os sistemas de esteiras de borracha  S-TECH 7016 
são fáceis de instalar e estão equipados com um sistema de instalação permanente 
que não precisa ser removido uma vez instalado. Mudar  entre pneus e esteiras  é 
mais fácil e rápido.  A S-TECH 7016 precisa de pouca manutenção e não requer 
nenhuma aliteração no seu pulverizador autopropelido.

ESPECIFICAÇÕES

A Soucy apresenta o exclusivo S-TECH 7016

MAXIMIZE SUAS SAFRAS
A S-TECH 7016 maximiza os benefícios de 
pulverizar com uma precisão exemplar 
na aplicação. Com apenas 40cm de 
largura, as esteiras podem trabalhar  nos 
espaçamentos  mais comuns de plantio, 
causando menores danos às safras do 
que os pneus de flutuação. A área de solo 
compactado também é amplamente 
reduzida em comparação aos pneus 
duplos.

ÁREA DE CONTATO COM O SOLO
(POR ESTEIRA)
S-TECH 7016 : 0,742 m2 (1.150 pol.2)
PNEU 380 : 0,172 m2 (267 pol.2)
PRESSÃO MÉDIA NO SOLO
(POR ESTEIRA)
S-TECH 7016 : 10 psi
PNEU 380 : 37,5 psi

Nota importante: Quando houver uma emergência, as  esteiras  S-TECH 7016 permitem 
fazer o trabalho independentemente das condições do solo. Porém, seu uso aumenta 
a   resistência ao rolamento e, em consequência, a carga no sistema hidrostático. Como  
a S-TECH 7016 não precisa que o pulverizador sofra ajuste adicional  respeitando sua 
integridade mecânica, você poderá voltar aos pneus facilmente quando necessário.

Reconhecemos  suas necessidades e  forçamos aos  limites da tecnologia 
para criar o sistema de esteiras de borracha  perfeito para maximizar sua 
produtividade.
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Uma rede de vendas global,
para atendê-lo melhor.
É nossa prioridade desenvolver uma 
rede de concessionários e distribuidores 
confiáveis para fornecer serviços 
rápidos e eficazes a todos os produtores  
possíveis no mundo inteiro.

Para mais detalhes sobre todos os 
nossos pontos de venda ou  informações 
adicionais, visite nosso site em 
soucy-track.com

Soucy

Nossas promessas

Os produtos SoucyTM foram projetados pelo Soucy, uma empresa de fabricação fundada em 
1967 voltada principalmente ao desenho de componentes, acessórios e sistemas de esteiras de 
borracha  para os mercados agrícola, industrial, militar e de veículos esportivos motorizados.

Soucy trabalha todos os dias com os principais fabricantes de veículos do mundo para 
desenvolver conceitos inovadores. Com suas 12 subsidiárias e 1.760 funcionários, Soucy 
pode operar como único fornecedor para todos os projetos que assume, tornando-o um sócio 
estratégico para fabricantes de equipamentos originais.

O objetivo de tudo o que fazemos no dia a dia é atender estas três promessas:

DESEMPENHO
Nossos produtos são os mais eficientes
e elevam os padrões da indústria.

SÓCIO CONFIÁVEL
O cliente é nossa prioridade e estamos comprometidos a fornecer-lhe
assistência de primeiro nível, atendimento pós-venda e treinamento.

PAZ DE ESPÍRITO
Desde o design até a manufatura, cada passo é profundamente
estudado a fim de eliminar o tempo de inatividade dos  produtores.
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NOSSAS SUBSIDIÁRIAS

Distribuição de peças, 
roupas e acessórios
Kimpex Inc.
Moldagem de borracha
Shanghaï Soucy Rubber

Compra, garantia de qualidade
Soucy China
Design, engenharia,
desenvolvimento, pintura
acabamento, montagem
Soucy International

Produtos costurados e estofados,
peças de poliuretano moldadas
Soucy Composites Inc.
Peças de plástico UHMW-PE
Soucy Plastiques Inc.

Composto de borracha
Soucy Techno Inc.

Esteira de borracha
Soucy Caoutchouc

Fundição de metais
Soucy Belgen Inc.
Colagem de borracha
Soucy Baron Inc.

Usinagem
Soucy Rivalair Inc.


