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vDrive
O vDrive faz cada linha agir como uma plantadeira independente 
e tem a capacidade de realizar plantio com precisão e aumentar a 
performance da plantadeira. 

Desenvolvido para eliminar toda a parte de transmissão mecânica das máquinas o 
dispositivo faz o gerenciamento correto de população, compensação de plantio em 
curvas e os desligamento linha-a-linha. Além disso, o vDrive é uma peça única e 
dispensa qualquer tipo de manutenção diária como lubrificação e reapertos.

Máximo controle
•  Com o controle linha a linha, você atinge um plantio perfeito em qualquer área de 

plantio.
•  Faz o controle instantâneo de população, sendo possível utilizar taxa variável de 

sementes.
• Geração de relatórios de população em alta resolução.

Exatidão nas curvas
•  Com vDrive, cada linha de plantio ajusta a população independentemente.
•  Planta a população exata nas curvas, inclusive com as prescrições de taxa variável.

Preciso e ágil
•  As sementes são distribuídas no centro do tubo com espaçamento perfeito.
•  Com o controlador integrado ao motor é possível executar e reagir em milésimos 

de segundo.

Desligamento linha-a-linha
•  Evita sobreposição de sementes em áreas já plantadas fazendo o desligamento  

das linhas individualmente. 
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Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem 
ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard 
pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme 
todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
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Monitor 2020 SeedSense Geração 3
•  Todas as informações da plantadeira controladas  

por um único monitor.
•  Oferece em tempo real informações como mapa de 

plantio, singulação, população, velocidade de plantio, 
controle linha-a-linha.

•  Informações no formato semáforo (verde = bom, 
amarelo = atenção, vermelho = plantio não está 
sendo feito na melhor forma – algo errado)

• 100% Integrado com o FieldView.
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