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Modelos  .................................................DCCO 2500 .... DCCO 5500 .... DCCO 7500 .... DCCO 10500

Capacidade de Carga:  ................................ 1,4 m³ ............ 2,3 m³ ........... 3,75 m³ ...............5,25 m³

Distribuição (Calcário - Kg/ha):  .....................................................  até 7.200

Largura de Distribuição - Composto Orgânico .................................10 metros

Largura de Distribuição - Calcário Seco: ...........................................7 metros

Rodado: .......................................................  fixo ...........................balancim / tandem

Pneus Standard:  .................................... (02) 7.50x16 ....(04) 7.50x16 ......(04) 11L-15 ....(04)12.4-24/10

Pneus Opcionais: ....................................(02) 11L-15 .... (04) 11L-15 ...............................................

Rotação na TDP:  ............................................................................  540 rpm

Bitola (mm):  ............................................... 1510 .............. 1620 .............. 1545 .....................1870

Comprimento Total (mm):  ........................... 3600 .............. 4120 .............. 4700 .....................5100

Largura Total (mm):  .................................... 1750 .............. 1860 .............. 1860 .....................2200

Altura Total (mm):  ...................................... 1650 .............. 1750 .............. 1840 .....................2460

Potência no Motor do Trator (cv):  .............. 60 - 65 ...........70 - 85 ..........90 - 100 ............ 100 - 120

Peso (Kg):  ................................................... 938  .............. 1258 .............. 1520 .....................2090

Características:
	Estrutura de elevada resistência.
	Esteira de Aço modulada - 80 cm.
	Rodado Tipo Balancim Tandem 

(DCC0 5500, 7500 e 10500).
	Defletor interno para aplicação
 de calcário, facilmente removível.
	Ganchos para colocação
 de lona de cobertura.

O modelo DCCO possui esteira larga e 
proporciona elevado rendimento, maior 
precisão na distribuição, economia de 

produto e operação extremamente fácil.

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS:

Esteira de 80 cm.

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.   -   10/2011 - Rev. 03
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