
Absolutamente eficiente no plantio de ponta a ponta



ABSOLUTA
A PLANTADEIRA ABSOLUTA OFERECE AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO PLANTIO EM ÁREAS 
ONDE A FERTILIZAÇÃO DO SOLO ACONTECE EM OUTRA OPERAÇÃO. DISPONÍVEL NOS MO-
DELOS DE 26 ATÉ 61 LINHAS, REALIZA UMA DISTRIBUIÇÃO PRECISA DE SEMENTES, AUMEN-
TANDO A QUALIDADE DO PLANTIO. COM O CHASSI ARTICULADO, ROBUSTO E FLEXÍVEL 
TEM UMA EXCELENTE COPIAGEM DE TERRENO, GARANTINDO UM PLANTIO EFICIENTE DE 
PONTA A PONTA. A ABSOLUTA TAMBÉM POSSUI GRANDE AUTONOMIA, ALÉM DE PRATICI-
DADE NO TRANSPORTE. 



Absoluta 61 linhas



ABSOLUTA Modelo 61 - 56

Com molas pneumáticas que transferem o 
peso do módulo central para os módulos la-
terais, mantendo o mesmo poder de corte 
em toda extensão da plantadeira e a unifor-
midade no plantio mesmo em condições ad-
versas do solo. Possui sistema estaiado que 
auxilia na estabilidade do chassi.

EXTREMAMENTE
REFORÇADO

Chassi

Rendimento Operacional

* Os valores podem sofrer alterações de acordo com o 
modelo da máquina e das condições climáticas

20ha/h*

GRANDE
AUTONOMIA

MAIS UNIFORMIDADE

DO TERRENO
E MELHOR COPIAGEM

Módulos

O peso é distribuído uniformemente nos 
7 módulos, evitando danos e reduzindo a 
compactação.

MENOS
COMPACTAÇÃO
16 pneus, 4 centrais e 12 laterais, dividindo o 
peso uniformemente.

Com capacidade para até 6.100 kg* de se-
mentes, proporciona grande autonomia de 
trabalho e agilidade no abastecimento.
* Pode variar de acordo com a densidade do produto 

Reservatório de Sementes

1 2 3 4 5 6 7

Articulação

Melhor copiagem do terreno, garantindo a 
homogeneidade de profundidade no plan-
tio, mesmo em terrenos ondulados.

10° para cima e 8° para baixo
de articulação18°



ABSOLUTA Modelo 40-37, 44-41 e 48-45

Reservatório de Sementes

Com capacidade para até 3.800 kg* de se-
mentes, proporciona grande autonomia de 
trabalho e agilidade no abastecimento.
* Pode variar de acordo com a densidade do produto 

GRANDE
AUTONOMIA

Rendimento Operacional

* Os valores podem sofrer alterações de acordo com o 
modelo da máquina e das condições climáticas

16ha/h*

Com molas pneumáticas que transferem 
o peso do módulo central para os módulos 
laterais, mantendo o mesmo poder de cor-
te em toda extensão da plantadeira e a uni-
formidade no plantio mesmo em condições 
adversas do solo.

Chassi

EXTREMAMENTE
REFORÇADO

MENOS
COMPACTAÇÃO
12 pneus, 4 centrais e 8 laterais, dividindo o 
peso uniformemente.

Módulos

O peso é distribuído uniformemente nos 
5 módulos, evitando danos e reduzindo a 
compactação.

MAIS UNIFORMIDADE

DO TERRENO
E MELHOR COPIAGEM

Articulação

Melhor copiagem do terreno, garantindo a 
homogeneidade de profundidade no plan-
tio, mesmo em terrenos ondulados.

10° para cima e 10° para baixo
de articulação20°



ABSOLUTA Modelo 26-24, 28-36, 32-30 e 34-32

Reservatório de Sementes

Com capacidade para até 3.000 kg* de se-
mentes, proporciona grande autonomia de 
trabalho e agilidade no abastecimento.
* Pode variar de acordo com a densidade do produto 

GRANDE
AUTONOMIA

Rendimento Operacional

* Os valores podem sofrer alterações de acordo com o 
modelo da máquina e das condições climáticas

12ha/h*

Com molas pneumáticas que transferem o 
peso do módulo central para os módulos la-
terais, mantendo o mesmo poder de corte 
em toda extensão da plantadeira e a unifor-
midade no plantio mesmo em condições ad-
versas do solo.

Chassi

EXTREMAMENTE
REFORÇADO

MENOS
COMPACTAÇÃO
8 pneus, 4 centrais e 4 laterais, dividindo o 
peso uniformemente.

Módulos

O peso é distribuído uniformemente nos 
3 módulos, evitando danos e reduzindo a 
compactação.

MAIS UNIFORMIDADE

DO TERRENO
E MELHOR COPIAGEM

Sistema de Transporte
A Absoluta possui sistema de transporte que 
facilita o deslocamento por estradas, pontes e 
porteiras muito estreitas.

Pantógrafos
Possui pantógrafos do mesmo tamanho que 
garantem grande capacidade de copiagem 
do solo e uniformidade no plantio.

O MELHOR 
FLUXO
DE PALHADA



TECNOLOGIA

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

* Opcional

Desligamento Linha a Linha*
O Desligamento Linha a Linha Stara realiza 
o desligamento automático das linhas de 
plantio no exato momento em que o moni-
tor detecta uma área onde o plantio foi rea-
lizado anteriormente. Com isso, não ocorre a 
sobreposição das linhas de plantio, principal-
mente em áreas de arremate e bordaduras, 
proporcionando economia média de 5,03% 
de sementes, eliminando a competição en-
tre as plantas e aumentando a produtividade 
nestas áreas.

* Opcional. Disponível para plantadeiras com Sistema de Desligamento 
Linha a Linha e correção de sinal pago

Zero Amassamento*
Exclusivo sistema da Stara que realiza o des-
ligamento automático das linhas de plan-
tio no local exato onde acontece o tráfego 
de pulverizadores e distribuidores, gerando 
economia de até 4% em sementes, indepen-
dente da direção das linhas de plantio.

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

VT - Sinal Livre

* Opcional

O Syncro é um sistema de transmissão de 
dados via rádio que permite a comunicação 
entre até 4 Absolutas plantando sincroniza-
das no mesmo talhão. O sistema possibilita 
um melhor planejamento do plantio, prati-
cidade operacional e mais agilidade. Possi-
bilita manejos padronizados no talhão, gera 
economia de sementes e traz maior produ-
tividade por evitar a sobreposição e compe-
tição entre as plantas.

*

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.

Control
O plantio à taxa variável permite a regulagem 
instantânea de sementes, com taxa de 0,1 em 
0,1 sementes por metro, garantindo a distância 
ideal entre plantas.
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ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA
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Vídeo
Comprove a qualidade de 
trabalho da Absoluta no 
campo. 

Web
Acesse a página da Absoluta 
no site da Stara para mais 
informações.

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

www.financeira.stara.com.brwww.staraconsorcio.com.br

Faça a leitura do QR Code e confira!

SAIBA MAIS

* O Espaçamento mínimo nas articulações da máquina é de 50 cm
** As potências podem variar em função do tipo de solo, umidade e profundidade de trabalho
*** Pode variar de acordo com a densidade da semente

Absoluta 28 - 26

*29 linhas x 45 cm

*28 linhas x 45 cm

*27 linhas x 45 cm 

26 linhas x 50 cm

25 linhas x 50 cm

16 linhas x 76 cm

7,50 cv/linha

3.000 kg

6,30 m

14.000 kg

3,10 m

Absoluta 32 - 30

*33 linhas x 45 cm

*32 linhas x 45 cm

30 linhas x 50 cm

29 linhas x 50 cm

28 linhas x 50 cm

18 linhas x 76 cm

7,50 cv/linha

3.000 kg

6,30 m

15.000 kg

3,10 m

Absoluta 34 - 32

*35 linhas x 45 cm

*34 linhas x 45 cm

32 linhas x 50 cm

31 linhas x 50 cm

26 linhas x 60 cm

20 linhas x 76 cm

7,50 cv/linha

3.000 kg

6,30 m

17.000 kg

3,10 m

Absoluta 40 - 37

*40 linhas x 45 cm

37 linhas x 50 cm

36 linhas x 50 cm

30 linhas x 60 cm

24 linhas x 76 cm

7,50 cv/linha

3.800 kg

6,30 m

22.000 kg

3,10 m

Absoluta 44 - 41

*44 linhas x 45 cm

41 linhas x 50 cm

40 linhas x 50 cm

26 linhas x 76 cm

7,50 cv/linha

3.800 kg

6,30 m

24.250 kg

3,10 m

Absoluta 48 - 45

*48 linhas x 45 cm

45 linhas x 50 cm

44 linhas x 50 cm

40 linhas x 55 cm

32 linhas x 70 cm

7,50 cv/linha

3.800 kg

6,30 m

26.600 kg

3,10 m

Absoluta 66 - 60

60 linhas x 50 cm

7,50 cv/linha

6.100 kg

6,30 m

33.200 kg

3,30 m

Absoluta 61 - 56

*61 linhas x 45 cm

56 linhas x 50 cm

7,50 cv/linha

6.100 kg

6,30 m

30.500 kg

3,30 m

Modelo

Espaçamento

**Potência requerida mínima

***Capacidade de sementes

Largura de transporte

Peso da máquina vazia

Altura em plantio

Opcionais

Absoluta 26 - 24

*27 linhas x 45 cm

*26 linhas x 45 cm

24 linhas x 50 cm

23 linhas x 50 cm

7,50 cv/linha

3.000 kg

6,30 m

13.850 kg

3,10 m

Disco duplo de sementes 15,5” X 16” Defasado 
Disco duplo de sementes 16” X 16” Desencontrado
Discos de corte
Limitador de profundidade fechado com banda de 100 mm puxado
Rodas compactadoras em “V”

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


