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Split
Ceifeira-debulhadora de parcelas de dupla ação
Alpha
Ceifeira-debulhadora de pré-propagações e
grandes parcelas

Máquinas inteligentes para desafios globais.
A WINTERSTEIGER tornou-se líder de um mercado que tende a crescer cada vez mais. Atualmente o grande desafio
da experimentação agrícola é contribuir decisivamente com o suprimento duradouro de alimentos e de energia para o
mundo, através de novos desenvolvimentos.
A WINTERSTEIGER fornece a tecnologia necessária para este fim. A Split é uma ceifeira-debulhadora de parcelas
especialmente desenvolvida para a colheita de duas parcelas em uma única operação. A Alfa foi especialmente
desenvolvida para a colheita de parcelas grandes, campos de experimentação e pré-propagações. Desse modo,
atendem as condições ideais para pesquisa, cultivo, teste e pré-propagação desde culturas agrícolas até as especiais
no mais alto nível.
Nas páginas a seguir, veja, em detalhes, o que o líder do mercado mundial tem a oferecer.
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Split

Ceifeira-debulhadora de parcelas.

Colheita eficiente de duas parcelas em uma única operação.
A WINTERSTEIGER Split é uma ceifeira-debulhadora de parcelas para a colheita de duas parcelas
em uma mesma operação. Nessa máquina, estão combinadas a potência de uma ceifeira-debulhadora
de campo com as exigências para a colheita de parcelas.
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Resumo das vantagens:
Robustez e potência
Tempo de ciclo curto de parcela
a parcela, graças ao transporte
automático de grãos
Quase nenhuma mistura entre as
parcelas esquerda e direita

Praticamente nenhuma mistura
entre parcelas contíguas, graças ao
sistema de transporte de grãos
A mais alta pureza de resultado da
colheita com pouca perda

Robusto sistema de pesagem
com dados precisos
Manuseio ergonômico
Fácil de transportar
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Máquina básica para o máximo desempenho.
O acionamento da WINTERSTEIGER Split se dá por meio de um sistema
hidrostático de tração com potentes motores nos cubos das rodas. O motor
diesel de 136 kW (185 PS) foi concebido para alto rendimento e segurança
operacional. Faixa de velocidade: para frente/para trás de 0 a 20 km/h em três
níveis.
Em terrenos difíceis, pode-se opcionalmente ativar, do assento do condutor, a
tração integral.

Acessórios:
Tanque diesel suplementar de 91 l ou
200 l
Iluminação de trabalho para atividades de manutenção e controle
Corrimão de segurança superior
Plataforma lateral junto ao
sistema de pesagem

Eixo de regulagem (opcional).
O eixo frontal pode ser ajustado de uma largura total de 2,55 m para 3,15 m, o que permite, por um lado, o transporte da
máquina em vias públicas e garante, por outro, uma grande estabilidade no campo.

Eixo de regulagem
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Visibilidade completa na cabine.
A cabine da WINTERSTEIGER Split
destaca-se, especialmente, pela
disposição clara dos controles, pelo
manuseio fácil e ergonômico e pelas
inúmeras possibilidades de regulagem. Além disso, a cabine permite

uma visão excepcional de toda a
área de trabalho. A regulagem do
assento ergonômico com molas é
feita, individualmente, de acordo
com o peso do motorista. A cabine
é ainda equipada com sistema de ar

condicionado, aquecimento e rádio
com CD player.

Acessórios:
Câmara de retorno

Todos os controles e displays estão
claramente dispostos e permitem
fácil acesso:
Funções de entrada e de controle
diretamente no terminal
Direção hidráulica

Visão excepcional de todas as áreas funcionais

Alavanca multifuncional

A alavanca multifuncional concentra
todos os comandos de condução e
de colheita em uma única mão:
Sistema hidrostático de tração para
frente/para trás
Levantar/baixar o acessório de
colheitadeira
Regulagem de velocidade do acessório de colheitadeira
Regulagem de velocidade da corrente transportadora da bandeja de
alimentação
Sistema de pesagem: tecla „ENTER“
para o sistema de pesagem
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Uma variedade de acessórios de colheitadeiras à disposição.
Acessório para a colheita de milho.
O acessório para a colheita de milho de 4 ou 6 fileiras garante uma entrada homogênea mesmo em condições difíceis
de colheita e apresenta as seguintes características de desempenho:
Separação central sem danificar os grãos
Arrancador de dois cilindros com ou sem dispositivo de
corte de caules
Largura das fileiras opcional de 700 ou 750 mm
Separador de restolho – placa de colheita ajustável com
indicador eletrônico, a partir do posto do condutor

Acessório para a colheita de milho, rebatível hidraulicamente
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Caixa de mudança de três velocidades, para o ajuste
da velocidade às diferentes condições de colheita, e
equipada com sistema de monitoramento da velocidade
Disponível em versão rígida ou rebatível

Transporte suave e sem mistura de grãos.
A WINTERSTEIGER oferece os seguintes equipamentos, de acordo com a aplicação:

Ampliação do depósito de grãos para 6200 l

Depósito de grãos.

Coleta de amostras.

A máquina padrão é equipada com
um depósito de grãos de 4200 l; uma
extensão opcional do depósito de
grãos aumenta a capacidade para
6200 l ou mesmo 7700 l. A extensão
do depósito de grãos pode ser recolhida.

Em combinação com o sistema de
pesagem, é possível, opcionalmente,
realizar a coleta de amostras (procedimento de colheita para um único indivíduo). Ela ocorre na cabine, sendo a
amostra transportada para o condutor,
por meio do transporte, do separador
e da unidade de coleta de amostras,
bem como de um sequenciador eletrônico, podendo então ser retirada.
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Debulha perfeita - colheita limpa.
A unidade de debulha repartida, a
caixa de debulha repartida com a
esteira transportadora, bem como o
transporte de grãos duplo e pneumático garantem uma separação
precisa do resultado da colheita de
ambas as parcelas.
Tambor de debulha repartido

Transporte automático duplo de grãos

Bandeja de alimentação repartida

Tambor de debulha repartido

Caixa de debulha repartida

Sacudidor.

Engrenagem de redução para a colheita de
leguminosas (opcional).

O sacudidor separa o grão da palha,
a qual alcança a caixa da peneira,
graças à esteira transportadora da
caixa de debulha. A palha chega ao
chão sem sofrer cortes ou é distribuída pelo triturador ou pelo repartidor
de fardos.

Peneira de limpeza.
Peneira universal regulável de
altíssimo desempenho
Peneira para milho regulável de
altíssimo desempenho
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É importante, especialmente na
colheita de leguminosas, que a
velocidade do tambor de debulha
seja mantida baixa, de modo a permitir uma debulha cuidadosa. Isso evita
a quebra de sementes e mantém

a capacidade de germinação do
produto da colheita. A engrenagem
de redução permite velocidades de
rotação do tambor de debulha de
200 a 575 rpm.

Triturador de palha
(opcional).

Repartidor de fardos
(opcional).

O triturador de palha reparte
uniformemente a palha triturada,
podendo também ser rebatido para
guardar os feixes.

Para distribuir os fardos por toda a
largura de corte da ceifadeiradebulhadora, é possível utilizar um
repartidor de fardos.

Máximo rendimento
graças aos tempos de
ciclo bastante curtos.
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Levantamento móvel de todos os dados de colheita.
A WINTERSTEIGER aposta em soluções orientadas para o futuro na área de levantamento móvel de dados.
Somente os sistemas mais modernos e especialmente desenvolvidos para a pesquisa agronômica são utilizados
em nossas colheitadeiras.
A coleta automática de dados de colheita considera os seguintes parâmetros (de acordo com a seleção do sistema
de dados de colheita):
Peso da parcela com a maior preUmidade do produto da colheita
Determinação dos componentes,
Peso volumétrico
cisão até uma inclinação de encosta
por meio de espectrometria de
equivalente a 10 %
infravermelho próximo (NIRS)

Easy Harvest - software de colheita.
O levantamento, gerenciamento e segurança de dados
tiveram um papel central nos processos de ensaio de
campos agrícolas. O Easy Harvest é utilizado na colheitadeira em conexão com um sistema de dados de
colheita móvel, permitindo a mais elevada precisão na pe-

sagem e na medição da umidade. O Easy Harvest oferece
antes de tudo a vantagem de uma alta confiabilidade operacional e a possibilidade de efetuar a colheita de diversos
ensaios em um campo de uma só passagem.

Resumo dos benefícios:
Operação confortável e fácil
■■ Menu claro e de fácil utilização em diferentes idiomas
■■ Fácil criação de planos de campos e arranjos de
ensaios
■■ Colheita de diversos ensaios em um campo de uma
só passagem
■■ Informações adicionais podem ser acrescentadas às
parcelas como observações
■■ Curvas de umidade pré-calibradas
■■ Importação e exportação de dados mais simples

Preparação.
Pode-se criar um ensaio no software ou importá-lo. Existe
ainda a possibilidade de sincronizar os dados. Os campos

Alta precisão, confiabilidade operacional e
rastreabilidade
■■ Resultados precisos de pesagem e medição da
umidade
■■ Controle de amostragens integrado
■■ Desenhador e impressor de etiquetas integrados
■■ Cópia de segurança dos dados via arquivo de backup
adicional (pen drive, por exemplo)
■■ Possibilidade de controle manual dos processos
■■ Sistema de diagnóstico de falhas
■■ Pode ser usado por várias pessoas com diferentes
direitos

podem ser arranjados e deslocados à vontade.

Ensaios e planos de campo também podem ser importados
Criação de um ensaio
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Diversos ensaios podem ser arranjados e deslocados à vontade em um campo

Colheita.
No modo de colheita, você sempre pode ver clara e facilmente onde se encontra, que parcelas já foram colhidas e

os resultados correspondentes. Além disso, as amostras
podem ser etiquetadas.

Navegação fácil no campo

Criação fácil de observações

Exportação de dados.
Os dados podem ser sincronizados ou exportados em
arquivo CSV para utilização posterior.

Desenhador de etiquetas
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Sistema móvel de dados de colheita Single High GrainGageTM.
Este sistema móvel de dados de colheita adequa-se especialmente quando ciclos de pesagem rápidos são necessários,
assim como no emprego do software de colheita Easy Harvest e na utilização de planos de campo, armazenamento dos
dados medidos e exportação dos resultados.
O processo durante a colheita ocorre conforme descrito a seguir:
O sistema de pesagem consiste
Além disso, os dados podem ser
de dois recipientes preliminares
impressos em uma impressora de
(respectivamente para as parcelas
campo móvel ou salvos em um
direita e esquerda) e um recipiente
cartão de memória suplementar
de pesagem, que contém os
sensores necessários para a
medição do peso e da umidade
O ciclo de pesagem é ativado manualmente pressionando-se uma
tecla no final da parcela
O resultado da colheita é transportado dos recipientes preliminares para os recipientes de
pesagem, onde ocorre a medição
Com isso, é medida respectivamente a parcela esquerda e, em
seguida, a da direita
O armazenamento dos dados ocorre em um PC, como o Panasonic
Toughbook

Este sistema de pesagem dispõe,
além disso, de um temporizador de
contagem decrescente para a determinação do ponto de medição ideal

Os dois recipientes preliminares são abertos e o resultado da colheita cai nos recipientes de pesagem

Resumo das vantagens:
O sistema de uma câmara garante
um ciclo rápido
Eletrônica de precisão: a nova eletrônica HM800 liga os sensores de
peso e umidade por meio de uma
linha de dados de um barramento
CAN. O elemento central deste novo
sistema de captura de dados é
constituído de um „módulo atuador
e analógico HM800“, o que torna
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desnecessário o uso de cabos
longos e incômodos
Sensor de inclinação e de
movimento: aumenta a precisão na
pesagem e reduz os erros causados
pela vibração ou movimentação da
colheitadeira. Ele permite realizar
a pesagem enquanto a colheitadeira se move pela parcela, como
também em terrenos de até 10% de
inclinação

Sensor de umidade: as medições
mais precisas são também
possíveis com elevadas taxas de
umidade
A colheita contínua de parcelas
longas é possível
Utilização do software de colheita
Easy Harvest

Dados técnicos
Sistema de pesagem
Dimensões (C x L x H)

787 x 483 x 1118 mm

Peso

72 kg

Capacidade

Aprox. 20 kg de milho

Abertura de saída de grãos

457 mm

Atuador

Pneumática de precisão

Precisão da medição/velocidade
Peso

+/- 80g absoluto

Peso em hectolitros (opcional)

+/- 1,2 kg/100 l para mais de 95% das amostras

Umidade

+/- 0,5% a 25% (base do peso no estado úmido - wwb), +/- 0,9% a 35%

Quantidade mínima para a
determinação de umidade

Aprox. 7 litros
Aprox. 2 litros para uso na diminuição do volume

Tempo de ciclo da velocidade

Aprox. 16 s – sistema pronto / dados registrados

Eletrônica HM 800
Tipo de proteção

À prova de água e pó conforme a IP67

Temperatura operacional

-20°C a +50°C

Suprimento de energia

9 a 17 V DC

Interface

Barramento CAN – 4 fios

Conexão

Conectores Con-X-All

Reservamo-nos ao direito de realizar modificações técnicas.

Análise NIRS.
A espectrometria de infravermelho próximo (NIRS) tem
sido útil, há décadas, na análise agrícola e foi desenvolvida na teoria e na prática. Isso indica que a transição da
medição em laboratório para a de campo, e até mesmo
à medição on-line diretamente nas colheitadeiras, deverá
ter uma importância cada vez maior. Para o levantamento
móvel da umidade e da qualidade diretamente na colheitadeira, existe a possibilidade de equipar a Split com um
dispositivo de análise NIRS.
O processo durante a colheita ocorre conforme descrito
a seguir:
Depois do recipiente de pesagem, o produto da colheita
passa pela óptica NIRS
A disposição é feita de modo que o resultado da
colheita limpa o vidro a cada ciclo de pesagem
Com o sinal para abrir a tampa do recipiente de
pesagem, inicia-se a medição NIRS no software
A duração da medição pode ser ajustada no software
O software é executado em um laptop na cabine

Medidor NIRS montado no sistema de pesagem

Valores de referência de dois anos de colheitas

O gráfico mostra uma validação cruzada do conteúdo de
água do milho com valores de referência de dois anos
de colheitas. No eixo X, são registrados os valores de
referência de amostras da medição estacionária. No eixo
Y, são registrados os valores medidos de modo móvel na
ceifadeira-debulhadora.

Referência [%]

Validação cruzada do conteúdo de água do milho com valores de referência de dois anos
de colheitas
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Split
Números. Dados. Fatos.
Dados técnicos
Máquina básica/motor
Motor diesel

136 kW/185 PS, 6 cilindros

Capacidade do tanque

200 l, tanque suplementar para 91 ou 200 l

Sistema hidrostático de tração
Sistema hidrostático de tração

De 3 níveis: 7 / 14 / 20 km/h

Direção

Hidráulica

Pneus frontais = eixo de tração

18,4 – 34 R ou 600/65 R34

Pneus traseiros = eixo de direção

11,5-15 ou 360/70 R20

Freio de serviço

Hidrostático

Freio de estacionamento

Freio de tambor

Distância entre o veículo e o solo

320 mm

Distância entre os eixos

3260 mm

Raio de viragem

5900 mm

Acessório de colheitadeira
Acessório para colheita de milho

De 4 ou 6 fileiras repartido centralmente, rígido ou rebatível

Cabeça de colheita em linha

De quatro fileiras para a colheita em fileiras de soja e sorgo, rígido ou rebatível

Mecanismo de corte

Mesa da ceifadeira dividida em diferentes larguras

Coleta de grãos e transporte
Transporte de grãos

Transporte pneumático duplo

Depósito de grãos

4200 l

Altura do esvaziamento do depósito
de grãos

4m

Sistema de pesagem

HarvestMaster ou sistema de coleta e transmissão de dados DK 800

Coleta de amostras

Coleta de amostras na cabine

Debulha e limpeza
Caixa de debulha

Dividida com esteira transportadora da caixa de debulha

Tambor de debulha fechado

Largura: 1110 mm, diâmetro: 500 mm, número de barras: 8, número de rotações: 400 a 1150 rpm, de
regulagem contínua

Côncavo

Superfície: 2 x 0,25 m², ângulo de tração: 105°, número de barras: 12

Sacudidor

Dividido em quatro partes (divisão 2 x 2)

Ajuste de acordo com o vento

Eletricamente

Opcionais
Engrenagem de redução da velocidade de rotação de tambores de debulha de 200 a 575 rpm, extensão
do depósito de grãos manual ou acionada eletricamente de 6200 l ou 7700 l, câmara de retorno, corrimão
de segurança superior, plataforma lateral, iluminação de trabalho, triturador de palha, repartidor de fardos
Dimensões
Medidas

Comprimento:
Largura:
Altura:

10200 mm
2550 a 2950 mm
3680 mm

Peso

Aprox. 9000 kg (sem acessório de colheitadeira)

Reservamo-nos ao direito de realizar modificações técnicas.

Reboque para o transporte.
Para o transporte da Split, está disponível um reboque especialmente construído.
Dados técnicos
Dimensões

Comprimento:
Largura:

Tara

5000 kg

Peso máximo permitido

16000 kg

Conjunto de pneus

Rodas gêmeas na frente e atrás

Suspensão

Suspensão pneumática

Sistema de frenagem

Sistema de frenagem de ar comprimido de dois circuitos em todas as rodas

Reservamo-nos ao direito de realizar modificações técnicas.
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8800 mm
2550 mm

Robusto e confiável
em cada situação.
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Alpha

Ceifeira-debulhadora de pré-propagações e grandes parcelas.

Colheita eficiente de pré-propagações e parcelas grandes.
A WINTERSTEIGER Alpha é uma ceifeira-debulhadora especialmente desenvolvida para parcelas grandes, campos de
experimentação e pré-propagações. Nessa máquina, estão combinadas a potência de uma ceifeira-debulhadora de campo
com as exigências de pureza.
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Resumo das vantagens:
Qualidade na auto-limpeza, graças
ao transporte automático de grãos
e à esteira transportadora da caixa
de debulha

Limpeza simples da máquina
graças às aberturas de limpeza do
tambor de debulha, do côncavo,
da bandeja de alimentação e da
caixa de debulha, bem como do
piso do sacudidor de fácil remoção

Robustez e potência
Manuseio fácil e ergonômico
Fácil de transportar
Diversas opções
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Uma variedade de acessórios de colheitadeiras à disposição.
A Alpha pode ser equipada com diversos mecanismos de corte, um acessório para a colheita de milho ou uma cabeça
de colheita em linha.

Mecanismo de corte.
O mecanismo de corte é uma combinação de moinho, rosca de alimentação e bandeja de alimentação, já tendo sido
testado nas mais adversas condições de colheita, como
em cereais deitados, resíduos vegetais da cultura anterior
e plantas com alto teor de umidade.

O mecanismo de corte apresenta as seguintes
características de desempenho:
Alimentação homogênea e alta capacidade de
colheita
Flexibilidade graças às diversas larguras de mesas de
ceifadeiras (larguras de corte de 3100, 3450, 3900,
4200, 4500, 4800 e 5100 mm)
Acessórios:
Extensão do mecanismo de corte lateral e mecanismo
de corte para a colheita de colza
Equipamento para a colheita de girassol

Mecanismo de corte

Debulha perfeita - colheita limpa.

20

O tambor de debulha, a caixa de debulha com sua esteira
transportadora e o transporte pneumático de grãos permitem a melhor debulha do produto da colheita.

O grão é separado do fardo do cereal por meio do sacudidor e da peneira de limpeza.

Esteira transportadora da caixa de debulha

Transporte automático de grãos

Limpeza.
Para garantir a não ocorrência de misturas, houve o
cuidado de buscar uma limpeza tão simples quanto
possível. Essa é realizada por meio de piso do sacudi-

dor de fácil remoção e um depósito de grãos simples de
limpar, como, também, por meio de diversas aberturas de
limpeza por toda a máquina.

Abertura de limpeza na bandeja de alimentação

Abertura de limpeza na caixa de debulha

Coleta de amostras.
Em combinação com o sistema de pesagem, é possível,
opcionalmente, realizar a coleta de amostras (procedimento de colheita para um único indivíduo). Ela ocorre na
cabine, sendo a amostra transportada para o condutor, por

meio do transporte, do separador e da unidade de coleta
de amostras, bem como de um sequenciador eletrônico,
podendo então ser retirada.
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Alpha
Números. Dados. Fatos.
Dados técnicos
Máquina básica/motor
Motor diesel

SisuDiesel, 136 kW/185 PS, 6 cilindros

Capacidade do tanque

350 l

Sistema hidrostático de tração
Sistema hidrostático de
tração

De 3 níveis: 7 / 14 / 20 km/h

Direção

Hidráulica

Pneus frontais =
eixo de tração

600/65 R34

Pneus traseiros =
eixo de direção

360/70 R20

Freio de serviço

Hidrostático

Freio de estacionamento

Freio de tambor

Distância entre as rodas

Na frente: 2200 mm, atrás: 2240 mm

Distância entre o veículo
e o solo

320 mm

Distância entre os eixos

3260 mm

Acessório de colheitadeira
Mecanismo de corte

3100, 3450, 3900, 4200, 4500, 4800, 5100 mm

Acessório para a colheita
de milho

Para quatro fileiras, rígido ou rebatível hidraulicamente

Cabeça de colheita em
linha

Para quatro fileiras, rígido ou rebatível hidraulicamente

Coleta de grãos e transporte
Transporte de grãos

Transporte automático de grãos

Depósito de grãos

4200 l

Altura do esvaziamento do
depósito de grãos

4000 mm

Sistema de pesagem

HarvestMaster ou sistema de coleta e transmissão de dados DK 800

Coleta de amostras

Coleta de amostras na cabine (opcional)

Debulha e limpeza
Caixa de debulha

Com esteira transportadora da caixa de debulha

Tambor de debulha

Largura: 1110 mm, diâmetro de 500 mm
Número de barras: 8, número de rotações: 400 a 1150 rpm, de regulagem contínua

Côncavo

Superfície: 0,5 m², ângulo de tração: 105°, número de barras: 12

Sacudidor

De 4 partes

Ajuste de acordo com o
vento

Eletricamente

Opcionais
Engrenagem de redução da velocidade de rotação dos tambores de debulha de 200 a 575 rpm, extensão do
depósito de grãos manual ou acionada eletricamente de 6200 l ou 7700 l, câmara de retorno, corrimão de
segurança superior, plataforma lateral, iluminação de trabalho, triturador de palha, repartidor de fardos
Dimensões
Medidas

Comprimento:
Largura:
Altura:

Peso

Aprox. 9000 kg (sem acessório de colheitadeira)

Reservamo-nos ao direito de realizar modificações técnicas.
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10200 mm (com o acessório de colheitadeira)
2550 a 2950 mm
3680 mm

Qualidade na auto-limpeza, graças ao transporte
automático de grãos e à
esteira transportadora da
caixa de debulha.
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Atendimento pós-vendas WINTERSTEIGER.
A entrega do produto é apenas o início.
O melhor momento de avaliar a qualidade de um investimento é muitos anos após a entrega do produto.
Por esta razão, a WINTERSTEIGER criou um atendimento pós-vendas de alcance mundial.

Ativação e treinamento
A WINTERSTEIGER garante a ativação e treinamento no
mundo todo e naturalmente no local.
Manutenção pró-ativa
Manutenção e substituição preventiva de peças de desgaste predefinidas, em períodos predeterminados,
eliminam problemas antes de seu aparecimento. Por exemplo, durante o período de férias anuais dos nossos clientes
mantendo os custos o mais baixos possíveis.
Plantão telefônico
Com este serviço, destacamos nossa elevada exigência
quanto aos serviços prestados a nossos parceiros no mundo todo. Isto garante o suporte de primeira classe mesmo
fora de nosso horário comercial.

Equipe de atendimento competente
Uma grande equipe de colaboradores altamente qualificados cuida ao todo de:
Instalação e ativação
Treinamento
Manutenção preventiva
Conversões
Modificações
Eliminação de falhas
Reparos
Suporte
Rápido fornecimento de peças de reposição
Serviços de assessoria
Assessoria de especialistas em equipamentos técnicos
para instituições de pesquisa
Participação em simpósios internacionais de cultivo de
sementes
Contatos com especialistas
Assessoria de consultores da área agronômica na definição e implementação de projetos e transferência de
tecnologia

Orientação e cursos de treinamento intensivos
A WINTERSTEIGER presta regularmente serviços de orientação e oferece cursos de treinamento para o pessoal de
serviço diretamente no local, em nossa matriz na Áustria ou em uma de nossas representações ao redor do mundo. Eles
são a base para o domínio perfeito da máquina e uma utilização livre de problemas, o que auxilia a evitar períodos de
inatividade e reduz custos. Os engenheiros da WINTERSTEIGER e os de nossos representantes recebem treinamento
contínuo e informações sobre produtos relativos a novos avanços.
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Quem semeia com a WINTERSTEIGER,
com ela também colhe.
A WINTERSTEIGER tornou-se líder de um mercado que tende a crescer cada vez mais. Atualmente o desafio da
experimentação agrícola é contribuir decisivamente com o suprimento duradouro de alimentos e energia do
mundo através de novos desenvolvimentos. A WINTERSTEIGER fornece a tecnologia necessária para este fim.
Os produtos harmonizados entre si, com cuidado, resultam em um sortimento que cobre o ciclo completo da pesquisa
de campo, da semeadura à colheita:
Semeadura
Semeadoras de precisão, semeadoras de parcelas, semeadoras de uma
só fileira, tratores de parcelas para a
parte frontal e posterior de semeadoras
Fertilização e proteção de plantas
Distribuidores de adubo em parcelas,
pulverizadores agrícolas, pulverizadores de parcelas de tração manual

Avaliação
PCs de campo para o levantamento
móvel de dados
Colheita
Ceifeiras-debulhadoras de parcelas,
debulhadoras estacionárias, colheitadeiras de forragem verde

Processamento laboratorial
Trilhadeira de laboratório, descascador de milho de laboratório, máquina
para o tratamento de sementes,
máquina de cortar amostras,
separador de amostras

Ceifeira-debulhadora de parcelas Split

Semeador de precisão para sementes individuais
Dynamic Disc

Ceifeira-debulhadora de parcelas Delta

Debulhadora de laboratório LD 350

Como um amplo fornecedor no
campo da experimentação agrícola,
a WINTERSTEIGER comprovou ser
parceiro forte de clientes das mais
diversas áreas:

Universidades de agronomia e centros de pesquisa
Ministérios da agricultura e seus respec
tivos órgãos para o cultivo de plantas
Instituições nacionais e internacionais
para projetos de desenvolvimento

Empresas nacionais e internacionais
que desenvolvem pesquisas na área
de cultivo e proteção de plantas
Empresas prestadoras de serviços
que realizam testes para empresas
de pesquisa
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Uma semente valiosa
merece uma colheita cuidadosa.
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WINTERSTEIGER. A Global Player.
Desde a criação da WINTERSTEIGER em 1953, o mundo mudou consideravelmente.
A internacionalização dos mercados e as revoluções tecnológicas tornaram-se os fatores determinantes na
concorrência global.
A WINTERSTEIGER sempre interpretou esses desafios como oportunidades e os utilizou como tal. O
resultado é um crescimento consistente, assegurado pela capacidade
inovadora de seus colaboradores e

impulsionado por aquisições estratégicas. Dessa forma fomos capazes
de criar condições ideais para relacionamentos estáveis e de longo prazo 
com os nossos clientes.

Unidade de negócio SPORTS
Serviços de esqui e soluções de
locação e armazenagem

O resultado:
18 filiais próprias
60 representantes
Vendas em 130 países do
mundo
Parcela de exportação de 90 %
Liderança mundial em três
unidades de negócio:
SEEDMECH, SPORTS e
WOODTECH

Unidade de negócio BOOTDOC
Melhor ajuste para seus pés

Unidade de negócio DRYTECH
Soluções de secagem higiênica de
vestimentas de trabalho

Unidade de negócio SEEDMECH
Equipamento de pesquisa agrícola

Unidade de negócio WOODTECH
Soluções de corte fino

Unidade de negócio BANSO
Lâminas de serra para madeira e
alimentos

Unidade de negócio TÉCNICA DE
ENDIREITAMENTO
Máquinas de desempenar e periféricos
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Áustria: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Austria,
Dimmelstrasse 9, Tel.: +43 7752 919-0, Fax: +43 7752 919-57,
seedmech@wintersteiger.at

Empresas coligadas no mundo:
Alemanha: WINTERSTEIGER AG, Subsidiary Germany,
99310 Arnstadt, Alfred-Ley-Strasse 7, Tel.: +49 7940 983 371,
Fax: +49 7940 983 372, seedmech@wintersteiger.at
Brasil: WINTERSTEIGER South America
Comércio de Máquinas Ldta., Rua Silveira Peixoto,
1040 sala 1303, Batel, CEP: 80240-120, Curitiba, PR - Brasil
Tel./Fax: +55 41 3343 6853, office@wintersteiger.com.br
Canadá: WINTERSTEIGER Inc., 2933 Miners Avenue,
Saskatoon, SK S7K 4Z6, Tel.: +1 306 343 8408,
Fax: +1 306 343 8278, mailbox@wintersteiger.com

www.wintersteiger.com

China: WINTERSTEIGER China Co. Ltd., RM 1105, Building A,
Chaowai SOHO Tower, No. B 6 Chaowai Street, Chaoyang District,
100020 Beijing, Tel.: +86 10 5900 9075, Fax: +86 10 5900 2028,
office@wintersteiger.com.cn
França: SKID WINTERSTEIGER S.A.S., 93 Avenue de la Paix,
F-41700 Contres, Tel.: +33 254 790 633, Fax: +33 254 790 744,
palphonse.wintersteiger@wanadoo.fr
Itália: WINTERSTEIGER Italia s.r.l., Strada Ninz, 82,
I-39030 La Villa in Badia (BZ), Tel.: +39 0471 844 186,
Fax: +39 0471 844 179, info@wintersteiger.it
Rússia: OOO „WINTERSTEIGER“, Krzhizhanovsky Str. 14,
Build. 3, 117218 Moscow, Tel.: +7 495 645 84 91,
Fax: +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru
USA: WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,
Salt Lake City, UT 84116-2876, Tel.: +1 801 355 6550,
Fax: +1 801 355 6541, mailbox@wintersteiger.com

Representantes:
África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Bulgária, Casaquistão, Chile, Colômbia, Coréia, Egito, Equador, Eslováquia, Espanha, Grécia, Holanda, Hungria,
Índia, Irã, Irlanda, Japão, Marrocos, México, Nova Zelândia, Peru, Polônia, Reino Unido, República Checa, Síria, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Venezuela.
Os dados de contato de nossos representantes estão disponíveis em www.wintersteiger.com/seedmech.

PT

Centrais:

78-705-455 Split & Alpha 04/2013. Fotos: Deutsche Saatveredelung AG, Resch, WINTERSTEIGER. Copyright © WINTERSTEIGER AG, artindustrial design GmbH.

O sucesso começa pela escolha certa.
No momento certo. Esperamos por você!

