
Linha de Distribuidores
JF, a solução para o produtor!
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Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.

LINHA DE DISTRIBUIDORES

Rua Santa Terezinha, 921
Jd. Guarujá | Itapira - SP

CEP 13973-900 
Tel: +55 (19) 3863-9600

www.jfmaquinas.com

www.lojajfmaquinas.com.br

JF Máquinas Agrícolas

JFMaquinasAgricolas

jfmaquinasoficial

Em dois modelos, com capacidade para 400 e 600 litros, o JF 
Helix é um equipamento leve e altamente eficiente na 
distribuição uniforme de fertilizantes granulados, calcário, 
sementes ou estercos secos (peneirados) de natureza avícola ou 
bovina.

Os distribuidores e semeadeiras JF Helix 400 e JF Helix 600 são 
soluções econômicas para distribuição de fertilizantes, sementes 
e calcário com um alcance de 9 a 16m. Trabalham com baixo 
consumo de potência e sua capacidade de carga diminui a 
compactação do solo, atendendo também ao produtor que tem 
sua produção em áreas pequenas, onde há necessidade de 
distribuição em bordas.

Vantagens

• Distribuição em bordas.

• Kit especial agitador e trilho: Na distribuição de calcário, este 
conjunto revolve o produto, proporcionando um fluxo 
constante durante o trabalho.

• Disco lançador com 4 pás em formato especial, resultando em 
um lançamento homogêneo em forma de leque, cobrindo uma 
faixa de trabalho de 9 a 16 metros.

• Dosagem ajustável: Todo fertilizante deve ser aplicado na 
dosagem correta, de modo que seu distribuidor precise 
adequar-se a cada um. Tratando-se do JF Helix, isto não é 
problema, a dosagem pode ser facilmente aumentada ou 
diminuída, alterando-se a posição do prato dosador através de 
uma simples alavanca.

Agitador especial 
para calcário e
adubos em pó

Descritivo técnico: Distribuidor e semeadeira monodisco com capacidade para 400 e 600 litros, tratorizado, estrutura em aço, reservatório em polietileno, equipado com disco e rotor 
dotado de 4 pás com alcance de 9 a 16 metros, agitador com cone, agitador especial para calcário, controle de dosagem, prato dosador ajustável por alavanca, acionamento por cardan. 
Rotação requerida na TDP de 540 RPM e potência requerida na TDP de 30 cv para volume de 400 litros e 50 cv para volume de 600 litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acionamento

Altura

Capacidade

Comprimento

Largura

Largura de trabalho (alcance)

Potência requerida na TDP

Rotação requerida na TDP

Produtividade¹

tratorizado

1.250mm

400 litros

1.350mm

1.250mm

9 a 16 metros

30 cv

540 RPM

6 a 721 kg/ha

JF Helix 400

Agitador com cone 
para adubos 
granulados
e sementes

¹Os valores de produção citadas nas tabelas deste folheto são médias obtidas em condições de teste, 
podendo variar de acordo com o grau de umidade do produto, peso específico e condições de trabalho.

4 pás com 
alcance de 
9 a 16m

JF Helix 600

tratorizado

1.450mm

600 litros

1.350mm

1.250mm

9 a 16 metros

50 cv

540 RPM

6 a 721 kg/ha

Peso 82 kg 93 kg

Distribuidor JF Helix 400


