
Semeadora mecânica rebocada para plantio direto
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KUHNseja forte, seja    



EXCELENTE PLANTABILIDADE COM BAIXO 
CUSTO OPERACIONAL

Desenvolvida para atender os pequenos e os médios produtores que buscam uma semeadora versátil, com baixo custo 
operacional e com excelente plantabilidade, a linha de semeadoras SELECT é leve, compacta e robusta.

Além disso, a SELECT apresenta uma versão verão montada com linhas para grãos grossos, que, somada a sua com-
pleta gama de opcionais, permite que a SELECT se adapte às mais diversas condições, independente da cultura e do 
tipo de solo.

SELECT

VERSÕES INVERNO E VERÃO

A semeadora SELECT, de série, é uma semeadora para 
grãos finos.

Opcionalmente, a SELECT pode ser configurada com com-
ponentes que a permitem realizar o plantio de grãos grossos.
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ALTA PRODUTIVIDADE GARANTIDA COM BAIXO 
CUSTO E SIMPLICIDADE

BAIXO CUSTO OPERACIONAL

A SELECT é a semeadora ideal para o produtor que busca simplicidade, agilidade e redução de custos. Todas as suas regulagens, 
da caixa de transmissão até o limitador, são realizadas de forma simples, rápida e precisa, sem requisitar o uso de nenhum tipo de 
ferramenta.

AS LINHAS DA SELECT TEM A ROBUSTEZ E A FLEXIBILIDADE QUE O PLANTIO DIRETO EXIGE

LINHAS PANTOGRÁFICAS

Sistema pantográfico garante uma 
melhor flutuação em coxilhas, curvas 
de nível e terrenos acidentados.

AJUSTES RÁPIDOS

As linhas de plantio possuem ajustes 
simplificados, rápidos,  e com ergono-
mia, sem a necessidade de ferramentas.

PANTÓGRAFOS SELADOS

Com o sistema de buchas seladas 
não há a necessidade de lubrificações 
periódicas e a vida útil das articulações 
é prolongada.

LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Os limitadores de profundidade são 
pantográficos e garantem que a pro-
fundidade de deposição das sementes 
e do adubo seja homogênea.

RODADO DE TRANSPORTE

Esse opcional permite o transporte 
entre talhões com total ergonomia, 
segurança e agilidade.

CAIXA DE PASTAGEM

A SELECT dispõe desse opcional 
para av semeadura consorciada 
com pastagens.

33



Im
pr

es
so

 n
o 

Br
as

il 
- Y

92
C0

2B
R 

- 0
1.

20
 - 

Co
py

rig
ht

 2
02

0 
KU

H
N

* A potência pode variar em função das condições de trabalho

Especificações Técnicas SELECT

SELECT 13 SELECT 17 SELECT 21
Número de linhas grãos finos 13 17 21

Espaçamento grãos finos (cm)           17

Número de linhas grãos grossos 5 7 8

Espaçamento grãos grossos (cm)          45

Capacidade do reservatório de semente (L) 416  555 890

Capacidade do reservatório de adubo (L) 480 640 1150

Sistema de transmissão de semente         Caixa de transmissão por engrenagens

Sistema de transmissão de adubo         Caixa de transmissão por engrenagens

Sistema de regulagem semente           Fuso regulador

Sistema de regulagem adubo         Caixa de transmissão por engrenagens

Dosador de semente         Rotor helicoidal acanalado

Dosador de adubo           Fertisystem

Largura de trabalho grãos finos (m) 2,04 2,72 3,40

Largura de trabalho grãos grossos (m) 1,80 2,70 3,15

Largura de transporte (m) 2,86 3,50 5,04

Pneus 7.00 – 16 10 L 400 x 60 x 15.5 / 14 L

Peso (kg) 2100 2500 3400

Requisitos do trator – levante              1 válvula de dupla ação

Requisitos do trator – marcador de linha              1 válvula de dupla ação

Potência mínima do trator grãos finos (cv)* 80 105 125

Potência mínima do trator grãos grossos – disco  (cv)* 55 75 85

Potência mínima do trator grãos grossos – facão  (cv)* 65 90 100

Velocidade de trabalho (km/h)          4 a 10

Saiba mais sobre a KUHN em

www.kuhn.com

Para informações sobre a revenda KUHN mais 
próxima visite: www.kuhn.com

Seu Revendedor KUHN

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

A Kuhn reserva se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem prévio aviso, 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 detalhadas da fábrica.
As máquinas e equipamentos deste folheto 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.


