
Semeadora Rebocada para Plantio Direto

ORIZA
www.kuhn.com
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O cultivo do arroz exige das semeadoras elevada resistência e 

durabilidade. Os esforços transferidos ao chassi, rodados e demais 

componentes estruturais atingem os mais altos patamares. 

A KUHN uniu todo seu conhecimento e tradição no plantio de 

arroz e desenvolveu a ORIZA, uma semeadora forte, robusta e 

eficiente.

Os reservatórios de alta capacidade da ORIZA permitem um 

plantio com menos paradas para abastecimento, otimizando a 

jornada de trabalho e garantindo o plantio na hora certa.

A ORIZA possui reservatórios em 
polietileno, resistentes a corrosão 
e com capacidade média 
25% superior aos modelos 
concorrentes.

Com menos paradas para 
abastecimento o rendimento da 
semeadora é maior e o plantio 
ocorre no momento certo com 
maior segurança.

UMA SOLUÇÃO 
COM EFICIÊNCIA E 
ROBUSTEZ  PARA O 
PLANTIO DE ARROZ

RESERVATÓRIOS COM 
ALTA CAPACIDADE

COMPONENTES 
ESTRUTURAIS ROBUSTOS

O chassi, rodados e cabeçalho 
da ORIZA foram projetados e 
testados para suportar todos 
os esforços transferidos para os 
componentes, garantindo uma 
longa vida útil ao equipamento.

ORIZA
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AROS LIMITADORES SEMPRE LIMPOS
Os raspadores possuem regulagem em duas direções, garantindo a limpeza total dos aros limitadores e do disco, 
assegurando a profundidade de plantio uniforme.

Os limpadores dos discos possuem sistema com mola, mantendo a pressão constante independente do desgaste. 
Esse conjunto de elementos garantem um estande de plantas uniforme e de alta qualidade, proporcionando 
produtividade elevada e retorno para o produtor.

RRODADOS
A articulação dos rodados 
mantém os pneus sempre 
em contato com o solo.

REGULAGEM DO CILINDRO
A regulagem é realizada com 
praticidade e segurança, através de 
um sistema com algemas.

ESTICADOR EFEITO MOLA
O esticador da transmissão possui 
efeito mola, evitando folga ou tensão 
excessiva na corrente.

As linhas da ORIZA possuem a flutuação necessária para 
plantar com eficiência e qualidade, mesmo em terrenos 
irregulares ou sobre as taipas.

LINHAS DE ALTA FLUTUAÇÃO

COMPACTADORES
Os compactadores com corpo em ferro fundido, conferem 
a robustez necessária para o plantio nas taipas. A 
roda perfilada trabalha ao lado do sulco, garantindo o 
fechamento do mesmo e acomodação das sementes.
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PLANTIO DE ARROZ COM UNIFORMIDADE 
COMEÇA POR LIMPADORES EFICIENTES



KUHN DO BRASIL S.A
Rua Arno Pini, 1380 – CEP 99050-130 – Passo Fundo/RS 

Para mais informações sobre a revenda KUHN mais 
próxima e outras informações sobre os produtos KUHN 
visite: www.kuhn.com

Também encontre a KUHN 
nas redes sociais

www.kuhn.com

Seu revendedor KUHN

Especificações técnicas ORIZA

ORIZA 26 ORIZA 32
Número de linhas 26 32
Espaçamento (cm) 17
Capacidade do reservatório de semente (L) 1400 1680
Capacidade do reservatório de adubo (L) 1730 2050
Capacidade do reservatório de sementes versão SEED (L) 3130 3730
Dosador de semente Rotor acanalado helicoidal
Dosador de adubo Plantfácil
Sistema de regulagem semente Fuso regulador
Sistema de regulagem adubo Caixa de transmissão por engrenagens
Sistema de transmissão de semente Caixa de transmissão por engrenagens
Sistema de transmissão de adubo Caixa de transmissão por engrenagens
Largura de trabalho (m) 4,25 5,27
Largura de transporte (m) 3,25
Pneus – máquina TM95 18.4 - 30 12 lonas
Pneus – rodado de transporte 10.5 / 80 - 18 12 lonas
Peso (kg) 5800 6400
Requisitos do trator – levante 1 válvula de dupla ação
Requisitos do trator – rodado de transporte 1 válvula de dupla ação
Potência mínima do trator (cv)* 120 140
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* A potência pode variar em função das condições de trabalho

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.
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