


Este sistema de segurança com mola plana permite 
o rápido retorno das hastes à posição de trabalho, 
simplesmente levantando o subsolador. Não requer 
cuidados de manutenção ou reajustes periódicos.

SUBSOLAGEM
NA PROFUNDIDADE CORRETA

ROLO DESTORROADOR: efetua a redução dos 
torrões e facilita o trabalho de outros implementos, 
deixando o solo pré-nivelado.

Anéis bi-partidos, instalados nas hastes dos cilindros, 
determinam a profundidade uniforme durante todo 
o serviço.
A graduação existente nas próprias hastes permite 
visualizar facilmente a profundidade de trabalho.

A camada dura limita o crescimento das raízes
e aumenta os riscos de erosão.

O uso do AST/MATIC 450 devolve as condições 
ideais de aeração do solo.

O AST/MATIC 450 possui uma estrutura moderna 
e de alta resistência. O desenho especial das hastes 
permite aliar alta  resistência, baixo esforço de tração 
e reduzida movimentação do solo.

OPCIONAIS

DISCOS DE 
CORTE 18": 
efetuam o corte
da palha e da 
vegetação, evitando 
embuchamentos.

SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos,
sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.   -   10/2012 - Rev. 05
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Especificações Técnicas:

Nº de
Hastes

Largura Útil 
(mm)

Espaçamento 
(mm)

Profundidade 
(mm)

Modelo
Peso (Kg)

c/ opcionais

Potência 
Requerida 

(cv)

   05  2000   1560 80 - 105

   07  2800   2115 105 - 130

   09  3600   2438 130 - 160

  11  4400 400 450 2925 160 - 220

  13  5200   3408 240 - 260

  15  6000   4105 280 - 300

  17  6800   4890 310 - 340

AST/
MATIC 
450


