INFORMAÇÃO

SOBRE O PRODUTO

Seed Count & Fill S-60
Equipamento de contagem de sementes de grande
velocidade e precisão.
O Seed Count & Fill S-60 faz a contagem rápida e segura de grandes quantidades de sementes e as ensaca nas quantidades desejadas. Assim cultivadores de sementes e instituições de pesquisa agrícola podem efetuar também
contagens de quantidades superiores de sementes com uma precisão de quase 100 %. O display nítido garante uma operação fácil, e o carrossel permite
um ensacamento rápido e simples.
Propriedades:
■■ Faz com segurança a contagem de todos os padrões de
sementes de 1 mm a 25 mm de tamanho
■■ Conta de modo seguro grandes quantidades de
■■ sementes, p.ex. a partir do equivalente a cinco pacotes
de mil sementes de trigo por minuto
■■ Dispõe de trinta cones de alimentação por carrossel
■■ Controle via monitor sensível ao toque
■■ Esvaziamento rápido
■■ Limpeza pneumática e automática da unidade de
contagem
■■ Pode contar um número determinado de sementes

Velocidade de contagem média possível
(pacotes por minuto)
Quantidade

50
sementes

100
sementes

200
sementes

1000
sementes

Milho

12

9

7

2

Trigo / arroz

15

12

9

5

Canola

15

12

9

7

Tipo de semente

Resumo dos benefícios:
Precisão de quase 100%
■■ Consideravelmente mais rentável do que soluções
de empacotamento utilizando balanças
■■ Sua força de trabalho pode se dedicar a tarefas
mais complexas
■■ É fácil de operar, dispondo de uma interface
amigável ao usuário
■■ Exige pouco trabalho de manutenção e é fácil de
limpar
■■

Características técnicas
Suprimento de energia

115 – 240 VAC 50/60 Hz unifásica

Valor nominal

3,15 A

Ar comprimido

0,1 bar (contínuo durante o funcionamento)

Dimensões (C x L x H)

830 x 750 x 2050 mm

Cone de alimentação

6000 ccm, 6 litros

Peso

100 kg
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