
Distribuidor de Adubos e Calcários 
DSE 7500 - 10500 - 12500 VTAX

       A MELHOR RELAÇÃO CUSTO x BENEFÍCIO 
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Baixa potência requerida
Grande autonomia de trabalho

Distribuição suave e precisa
Excelente capacidade de carga

Paredes laterais da caixa de carga com
grande inclinação, garantindo fluxo do produto

sobre a esteira, sem formar galerias
Ótima e consistente qualidade na descarga

Gerenciamento total de operação



 Principais Características

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.

Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Rua Zelindo Frizon, 257 - Distrito Industrial Ildo Parise - CEP 95330-000 - Veranópolis

E-mail: vendas@ipacol.com.br  -  ipacol@ipacol.com.br
www.ipacol.com.br

Fone: 54 3441 9550 / 9650

DSE VTAX - DISTRIBUIDOR DE ADUBOS E CALCÁRIOS   

Distribuidor de Adubos e Calcários 
DSE 7500 - 10500 - 12500 VTAX

Monitor de taxa fixa e taxa variavel :

DSE 7500 7.50

10.50

3.60

5.25

5.345

5.890

2.050

2.875

2.74080 - 90

90 - 100

2.450RT 20

DSE 10500 3.410 2.725RT 24

CapacidadeModelo Rodados
P eso Comprimento

Total (mm) Kg
Potência

Requerida (CV)
Largura

Total (mm) 
Altura

Total (mm) m³t

DSE 12500 12.50 6.35 RT 24 2.985 5.890 90 - 100 3.410 2.925

Opcionais:
Rodado tandem articulado«

O Distribuidor IPACOL efetua a distribuição uniforme de fertilizantes, sementes 
e corretivos sem interrupções e com uniformidade;

Acionamento hidráulico da esteira e dos discos através de motores hidráulicos;

Engate regulável e oscilante, para permitir maior segurança no transporte;

Macaco de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator;

Acionamento pela tomada de força do trator a 540 rpm para bomba hidráulica;

Esteira de 710 mm modulada de travessas de aço revestida em borracha, de 
6,35 mm e tampa de saída com abertura de 30cm;

Aliviador de esteira  e plataforma lateral;

Abertura da comporta dosadora com regulagem de escala milimétrica, 
garantindo precisão na distribuição, com controle manual programável para a 
descarga, com opção de monitor programável para taxa fixa e taxa variavel; 

Eixo de rodas com regulagem próximo ao centro de gravidade que proporciona 
a transferência do peso para a barra de tração do trator, indispensável para 
manter a estabilidade no transporte;

Fácil operação e reduzido custo de manutenção;

Largura de distribuição de 8 a 25 metros;
Pintura PU;

Com palhetas exclusivas que permitem regulagens para distribuição uniforme; 

Com controles elétricos automáticos para a esteira e manual para os discos;

Com bomba hidráulica, tanque, comando e trocador de calor;

Discos em inox para adubo e discos em aço carbono para calcário;

Bitola regulável,  para o DSE 7500 mínimo de 1630mm até o máximo de 2410mm 
e para o DSE 10500 - 12500 mínimo de 1630mm até o máximo de 3350mm 
(ambas medidas por fora dos pneus);

Com rodado tandem aro 20 para o modelo DSE 7500 e com rodado tandem aro 
24 para os modelos DSE 10500 e DSE 12500;
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Com grade superior para caixa de carga e arcos para lona;«
Caixa de carga em inox.«
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