
Tradição aliada à 
excelente qualidade
de distribuição



HÉRCULES 6.0
A TRADIÇÃO DOS DISTRIBUIDORES AUTOPROPELIDOS STARA ALIADA 
À EXCELENTE QUALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO FAZ DO HÉRCULES 6.0 O 
LÍDER DO MERCADO BRASILEIRO NO SEGMENTO.
O HÉRCULES 6.0 POSSUI EXCELENTE QUALIDADE DE APLICAÇÃO E 
PRECISÃO NA DOSAGEM, ALTO RENDIMENTO OPERACIONAL, OTIMI-
ZANDO OS RESULTADOS DA LAVOURA.





HÉRCULES 6.0

Motor
Eletrônico MWM de 220 cv turbo. Além de 
maior economia e durabilidade, possui baixa 
emissão de poluentes, menor vibração e me-
nos ruído.

Caixa de Transmissão
Otimiza o trabalho de movimentação da es-
teira permitindo a aplicação com amplitude 
maior de velocidades, evitando ajustes ma-
nuais para relação de transmissão de veloci-
dade e torque. 

Motores de Roda
São independentes e trabalham com alto tor-
que e baixa rotação nas 4 rodas. 

Elétrica
Composta por chicotes modulares e integra-
dos à máquina. São posicionados no interior 
de eletrodutos de proteção, evitando a expo-
sição e o contato direto com produtos corro-
sivos e intempéries, aumentando a durabili-
dade dos chicotes. 

Bomba Hidráulica
Mesmo em situações de alta aceleração, a 
bomba de tração controla o fluxo do óleo, 
evitando picos de pressão nas mangueiras e 
em todo o sistema de transmissão. A Bomba 
LS (Load Sensing) ajusta automaticamente o 
fluxo de óleo e a pressão, utilizando somente 
a potência necessária para executar funções 
da máquina.

Suspensão Pneumática Ativa
Possibilita melhor nivelamento da máquina 
mesmo em condições irregulares do terreno, 
mantendo a uniformidade da distribuição.

45%
Até

menos 
amassamento 
na bordadura e 
manobras na 
sua lavoura

Giro Inteligente nas 4 Rodas*
Permite um raio de giro 42% menor 
que os sistemas convencionais.
* Opcional



FAIXA
APLICAÇÃO

36
metros

ATÉ

DE
Esteira
Esteira de borracha, com sistema autocentralizador da 
fita transportadora e com roletes que facilitam o fun-
cionamento da máquina, evitam a sobrecarga e pro-
porcionam maior precisão na distribuição.

Chassi Esteira
É produzido em inox, proporcionando maior vida 
útil ao equipamento.

Reservatório
Produzido em inox com alta resistência e durabilidade. 
Com capacidade para 6.000 kg.

Câmera
Permite que o operador visualize o funcionamento da 
comporta dupla e auxilia nas manobras. 

Discos
Possuem regulagem das palhetas, proporcionam uma 
faixa de aplicação de até 36 metros com excelente uni-
formidade na distribuição. 

Balança Eletrônica
Monitora a quantidade de produto no reservatório, 
emitindo alertas sonoros no Topper quando o nível está 
baixo, permitindo ao operador mais controle sobre as 
operações.

Através do Topper 5500, o Hércules 6.0 pode realizar apli-
cações em taxa fixa ou variável. O maior benefício da 
taxa variável é a precisão nas aplicações indicadas pe-
los mapas de prescrição de dosagens, aplicando ape-
nas o que é necessário em cada área, trazendo econo-
mia de fertilizantes e aumento de produtividade. 

Taxa Variável

Comporta Dupla com Divisor
O sistema de Comporta Dupla permite o fechamento 
de apenas um dos lados do reservatório evitando a 
distribuição em áreas já aplicadas, gerando

ECONOMIA DE ATÉ
2,58%em

fertilizantes.



TECNOLOGIA

É o serviço de acesso remoto que conecta você em 
tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica 
da Stara através do Topper 5500 garantindo um 
suporte rápido e assertivo.
Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo 
direto na sua cabine. 

A sua fazenda na palma da mão.
A Telemetria Stara proporciona o geren-
ciamento das informações em tempo 
real das operações realizadas na lavoura 
através de um dispositivo com acesso à 
internet.

Controlador  completo  para  a  Agricul-
tura de Precisão,  projetado e produzido 
pela Stara. Sua tela multitoque permite 
maior facilidade e interatividade entre a 
máquina e o operador.

* Opcional

* Opcional

Através do Syncro exclusivo da Stara, até 4 
Hércules 6.0 podem trabalhar sincronizados 
no mesmo talhão e comunicando-se entre 
si via rádio. O sistema proporciona o melhor 
planejamento das operações, possibilitando 
manejos padronizados por talhão da lavoura. 
Além disso, evita transpasse, gera economia 
de fertilizantes e melhora o rendimento ope-
racional.

*

Piloto Automático
Sistema robusto e confiável que ga-
rante menor tempo de resposta. Res-
ponsável pela diminuição das falhas e 
sobrepasses, reduzindo os efeitos de 
amassamento, sendo possível o controle 
de tráfego para os próximos trabalhos.

* Opcional
** Sem a necessidade de estação base para repetir o sinal. A 
precisão pode variar de acordo com a capacidade dos receptores 
e condições atmosféricas. 

Correção de Sinal*
Traz a melhor experiência em correção 
de sinal, garantindo excelente precisão 
nas operações na lavoura. É indicado 
para operações com piloto automático e 
que necessitam repetibilidade de rastro. 
Possui precisão de 2,5 cm**, diminuindo 
consideravelmente as perdas por amas-
samento da cultura e a sobreposição, 
trazendo mais rendimento operacional.

*



SAIBA MAIS

Vídeo
Comprove a qualidade de 
distribuição do Hércules 6.0 
no campo.

Web
Acesse a página do Hércules 6.0 no 
site da Stara para mais informações. 

Faça a leitura do QR Code e confira!

Ampla, confortável e ergonômica. 
Acompanhe a ótima visão periférica e 
facilidade de alcance dos comandos.

Cabine 360° Revisão Programada Stara
Sua máquina sempre pronta para 
o trabalho. Acesse e saiba mais.



STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

www.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!

www.financeira.stara.com.br

www.staraconsorcio.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo
Hércules 6.0
Peso da máquina vazia
9.500 kg

Comprimento
8,67 m

Largura
3,20 m

Altura
3,83 m (altura com antena)

Vão livre do solo
1,37 m

Capacidade de Carga
Até 6.000 kg ou 6 m³

Velocidade de trabalho
De 8 a 25 km/h

Abertura do rodado
De 2,90 a 3,50 m

Reservatório de Combustível
2 reservatórios de 210 litros cada

Motor
Eletrônico MWM de 220 cv Turbo

Pneus
380/80 R38

Aros
W12” x 38”

Vazão
De 15 kg/ha a 1.500 kg/ha

(dependendo do produto e velocidade)

Discos
27-36

Largura de distribuição
27 a 36 m

Opcionais
Telemetria Stara

Syncro

Giro Inteligente nas 4 Rodas
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Através do Syncro exclusivo da Stara, até 4 
Hércules 6.0 podem trabalhar sincronizados 
no mesmo talhão e comunicando-se entre si 
via rádio. O sistema proporciona o melhor pla-
nejamento das operações, possibilitando ma-
nejos padronizados por talhão da lavoura. Além 
disso, evita transpasse, gera economia de fer-
tilizantes e melhora o rendimento operacional.

Em máquinas que já possuem motor eletrônico também é 
possível fazer a instalação do Syncro.


