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Nos países da União Eropéia, Nossos equipamentos atendem as Diretivas Europeias «Maquinas»; nos outros 
paises eles são conforme prescrições de segurança em vigor nesses mesmos países. Dentro de nossos prospectos 
e, para uma melhorilustração dos detalhes, alguns dispositivos de proteção podem ser retirados. Fora desses casos 
particulares e em todas as circunstâncias, esses equipamentos de segurança devem ficar montados de acordo 
com as prescrições dos manuais de uso. «Nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, os 
seus equipamentos e acessórios». As máquinas e equipamentos deste documento podem estar cobertos por pelo 
menos uma patente e/ou um modelo registrado(s). As marcas citadas neste documento podem estar protegidas 
em um ou mais países.

Para mais informações sobre a revenda KUHN mais 
próxima e outras informações sobre os produtos 
KUHN visite: www.kuhn.com
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Também encontre a 
KUHN nas redes sociais

Seu revendedor KUHN

REABASTECIMENTO FACILITADO

Para agilizar o dia-a-dia no campo a 
Versa possui reservatórios únicos e 
centrais tanto para fertilizantes como 
para sementes. Seus reservatórios 
fazem também a entrega dos insumos 
até as linha de plantio. O reservatório 
de adubo conta com tecnologia 
ISOBUS e seus dosadores permite 
fazer taxa variável, bem como na 
semente os dosadores.

ISOBUS + TAXA VARIÁVEL

A Versa Air Flow conta com 
dosadores Precision Planting 
de alta precisão que trabalham 
em taxa variável e permite o 
desligamento linha a linha além 
de se adequar a qualquer tipo de 
cultura ou tamanho de semente.
Já os dosadores de adubo 
também  permitem fazer taxa 
variável, para distribuição de 
fertilizantes de forma eficiente com 
o mínimo coeficiente de variação.

EFICIÊNCIA E UNIFORMIDADE
Para fertilização a Versa Air Flow
conta com sistema de distribuição 
pneumática no adubo. Este 
conceito possui dosadores 
autolimpante, sendo livre de 
manutenção, suas cabeças 
dosadoras são responsáveis pela 
uniformidade de aplicação adubo 
entregue em cada linha até o sulco 
de plantio.

Atendendo ao mercado de grandes produtores a KUHN lança a VERSA AIR FLOW que conta com alta tecnologia em um conceito 
capaz de surpreender pelo seu sistema de distribuição pneumática de adubo e semente. 
A plantadora VERSA oferece ao produtor máquinas de 18, 20 ou 22 linhas de plantio plantando com até 10 m de largura. 
Por ser um conceito auto transportável, permite o plantio em talhões de difícil acesso, sua largura de transporte é de apenas 4,80 m. 
Uma máquina de alta capacidade que atende as janelas de plantio mais exigentes em todo o Brasil garantindo um estande de plantio 
uniforme através dos seus dosadores Precision Planting que trabalham com sistema ISOBUS de controle populacional.

Especificações técnicas Versa Air Flow
Número de linhas 18 20 22
Reservatório semente (l) 1300
Reservatório adubo (l) 4400
Largura de trabalho (m) 9 9 10
Distribuição de sementes Pneumát ica negat iva + rotor 
Distribuição de adubo Pneumática positiva + rotor
Equipamento eletrônico FMX 1000 ou ISOBUS
Tipo de reservatório de semente Reservatório Central em polietileno
Tipo de reservatório de adubo Carreta rebocada em chapa inox 

Potência requerida (cv)
com facão 340
com discos 270

Peso aproximado (kg) ~14700 ~15000 ~15300
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