
SOLUÇÃO PARA
ACESSO AOS CAMPOS
A QUALQUER MOMENTO
SISTEMAS DE ESTEIRAS
NOS QUAIS VOCÊ PODE CONFIAR

Sistemas de esteiras para pulverizadores automotores
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Nem sempre é possível esperar pelas condições climáticas ideais para pulverizar seus campos. 
Com o esteiras de borracha S-TECH 7016, você pode seguir seu programa de pulverização, 
independentemente das condições do solo.

Como a janela de pulverização é muito curta, cada dia conta. Mesmo que o acúmulo de chuva afete 
as condições do solo ou mesmo a presença de vento, a utilização de um esteira de borracha 
garante maior liberdade de trabalho. Graças ao S-TECH 7016, é possível trabalhar mesmo na 
ausência das condições ideais.

SISTEMAS DE ESTEIRAS
PARA PULVERIZADORES
AUTOMOTORES

ACESSO CONSTANTE AOS SEUS CAMPOS
A área de contato do S-TECH 7016 é de 0,73 m2 
(1.136 pol.2) por eixo. A tração e a flutuação das 
esteiras permite o acesso aos seus campos mesmo 
quando os solos estão moles ou encharcados.

TRABALHO DE PULVERIZAÇÃO 
MAXIMIZADO
A barra do pulverizador é muito mais estável 
quando se usa um esteira de borracha. Assim, ela 
pode ser rebaixada próximo às plantas para 
garantir uma cobertura melhor de irrigação. Além 
disso, como há menos desvios, a perda de 
defensivos agrícolas durante a pulverização é 
consideravelmente menor.

PROTEÇÃO DE PLANTAS EM 
CRESCIMENTO
O S-TECH 7016 aumenta a distância do veículo 
autônomo pulverizador ao solo em 152 mm (6 pol.) 
em comparação com a utilização de pneus. Desta 
forma, é possível mover-se com segurança, sem 
danificar as preciosas plantas. Para a cultura do 
milho, trata-se de um ganho significativo, que 
propicia uma janela de intervenção maior.

CONDUÇÃO FÁCIL E PRECISA
O fato das esteiras do S-TECH 7016 terem apenas 
406 mm (16 pol.) de largura torna a operação do 
pulverizador automotriz fácil e precisa.

MANUTENÇÃO MÍNIMA
Graças aos cubos de banho de óleo, a manutenção 
é feita a cada 250 horas ou anualmente. Você vai 
notar, também, que a limpeza após cada uso é 
rápida e fácil.

S-TECH 7016

Pneu
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PULVERIZADOR

 A 406 mm    |    16 pol.

 B 2.639 mm    |    103,9 pol.

 C 1.765 mm    |    69,5 pol.

 D 1.029 mm    |    40,5 pol.

 E 711 mm    |    28 pol.

 F 432 mm    |    17 pol.

Consulte o site soucy-track.com para obter todos os detalhes sobre veículos compatíveis com nossos esteiras de borrachas.

 Por conjunto de 2 esteiras
 1,46 m2    |    2.261 pol.2

Superfície 
total de 

contato com 
o solo

 S-TECH 7016
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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 - América do Sul / Central
agsuporte.sads@soucy-group.com

Email
soucy.track@soucy-group.com

Internacional
1 800 9118-7225

América do Sul / Central
62 3121-6000

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


