jks.com.br

O sucesso do seu cultivo
agora vem de bandeja para você!
A JKS Industrial iniciou suas atividades em 1956 e em 2004

e externo. A qualidade, a resistência, a durabilidade, a

decidiu ampliar seu leque de atuação, ingressando no

facilidade na hora da limpeza e desinfecção, o aumento

mercado do Agronegócio. Desenvolve e produz bandejas e

do número de mudas por metro quadrado, são alguns dos

tubetes plástico destinados à produção de mudas para

diferenciais que geram ganhos efetivos de produtividade

hortaliças, cana de açúcar, florestal, frutíferas, ornamentais,

ao produtor.

aromáticas e tabaco, atendendo aos mais exigentes merca-

Nossos produtos têm forte apelo ecológico, são produzidos

dos do cultivo protegido. Em pouco tempo, a JKS tornou-se

com plásticos recicláveis, o que soluciona de forma definiti-

a maior empresa Latino-Americana na produção de bande-

va problemas ambientais causados por modelos fabricados

jas plástica rígida, com forte presença no mercado interno

em EPS e descartáveis, no sistema produtivo de mudas.

Por que comprar bandejas JKS?
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1

Maior
sanidade
das mudas

Redução de
custos e maior
rentabilidade

2

Durabilidade
e resistência

3

9

Facilidade
na limpeza e
desinfecção

Inserção de
Logotipo

4

8

Não absorve
fertilizantes,
água ou
defensivos

Melhor
pegamento no
transplantio

7

Células Lisas
que facilitam
a retirada
das mudas

6

Mudas mais
vigorosas e
uniformes

5

Redução no
número de
irrigações

Bandeja

Micro Verde C./S. Furos

Indicada para produção de microverdes,
forragem hidropônica e mudas de arroz
para plantio mecanizado.

CARACTERÍSTICAS
• Primeira bandeja de plástico rígido, destinada ao
cultivo de microverdes do Brasil;
• Dimensões adequadas para o cultivo comercial ou
residencial;
• Canaletas no formato de labirinto que promovem a
eficiente irrigação por capilaridade;
• Possui quinas arredondadas que facilitam a retirada do
emaranhado de raízes e substrato;

MENTO
LANÇA

• Altura ideal para a colheita de microverdes;
• Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Dimensões em mm (CxLxA)

580 x 280 x 30 mm

Peso (Kg)

0,241 kg

Cor

Preta

Padrão

Encaixável (Tipo Ninho)

Bandeja

77/140 ML

Indicada para produção de mudas de: cana-de-açúcar e capim ornamental.

CARACTERÍSTICAS
• Bandeja monobloco para produção de mudas pré brotadas de cana (MPB), ideal para mini rebolo e “chip”;
• Adequado adensamento entre mudas, o que promove o
rápido crescimento e desenvolvimento foliar;
• Excelente espaçamento entre mudas, facilita os tratos
culturais, como irrigação, fertirrigação etc;
• A bandeja sendo monobloco e rígida garante automação
plena no transplantio das mudas de cana para o campo,
reduzindo mão de obra e custos ao produtor;
Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

77 (11x7)

Dimensões em mm (CxLxA)

586 x 393 x 86 mm

Densidade (planta/m²)

334 m²

Peso (Kg)

1,63 kg

Cor

Preta

Distância entre mudas (mm)

50 mm

Padrão

Encaixável (Tipo Ninho)

Bandeja

162/47 ML

Indicada para produção de mudas de cana-de-açúcar, produção de hortaliças no
sistema hidropônico e para produção de hortaliças no sistema “mudão”.

CARACTERÍSTICAS
Na produção de mudas cana de açúcar:

Na Produção de mudas de hortaliças que
necessitam grande volume de substrato (MUDÃO):
• Formato das células: trapezoidal
• Para produtores que necessitam de maior volume de substrato;

• Formato das células: trapezoidal;

• Maior espaçamento entre mudas;

• Ideal para produção de mudas produzidas por explane, perfilho ou
“Chip (MPB)”;

• Permite excelente trabalhos com enxertia, estaquia e mudas micropropagadas;

• Adensamento populacional adequado para o desenvolvimento das
mudas de cana-de-açúcar;

• Mudas mais robustas 47 ml (Mudão);

• Excelente espaçamento entre mudas, auxiliando nos tratos culturais
(irrigações, fertirrigações, pulverizações de defensivos e podas);
• Assegura bom manejo e automação no transplantio das mudas para
campo;
• Material – 100% reciclável.

• Melhora a rustificação das mudas com ótimo desenvolvimento
radicular e vegetativo;
• Ganho considerável de tempo da formação das hortaliças (produto final);
• Uniformidade na produção;
• Material – 100% reciclável.

Na produção de mudas de hortaliças
para o sistema hidropônico:
• Formato das células: trapezoidal com fundo reto;
• Maior espaçamento entre mudas;
• Eliminação da fase de berçário;
• O formato de torrão facilita o posicionamento das mudas na calha,
sem tombamento;
• Mudas mais robustas – 47 ml (Mudão);
• Aumento considerável do sistema radicular;
• Maior aeração, torrão não fica totalmente submerso;
• Diminuição da chamada muda cega;
• Não há queima de folhas nas bordas;
• Uniformidade na produção;
• Mudas mais vigorosas, menor ciclo de cultivo, maior rentabilidade;
• Material – 100% reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

162 (18x9)

Dimensões em mm (CxLxA)

670 x 337 x 50 mm

Densidade (planta/m²)

715 m²

Peso (Kg)

1,40 kg

Cor

Preta ou Branca

Distância entre mudas (mm)

37 mm

Padrão

Empilhável

Bandeja

162/50 ML

Indicada para produção de mudas de: cana-de-açúcar,
frutíferas e mudas de grande porte.

CARACTERÍSTICAS
• Ideal para produção de mudas a partir de explante,
perfilho ou “Chip (MPB)”;
• Ótimo adensamento de mudas, o que promove o rápido
crescimento e desenvolvimento foliar;
• Células de formato cilíndrico, com guias radiculares;
• Assegura bom manejo e automação no transplantio das
mudas para campo;
• Permite trabalhos com enxertia, estaquia e mudas micropropagadas;
• Confeccionada em polipropileno 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

162 (18x9)

Dimensões em mm (CxLxA)

670 x 337 x 74 mm

Densidade (planta/m²)

715 m²

Peso (Kg)

1,75 kg

Cor

Preta

Distância entre mudas (mm)

36 mm

Padrão

Empilhável

Bandeja

162/31 ML

Indicada para produção de mudas de hortaliças e vegetais.

CARACTERÍSTICAS
• Células de formato trapezoidal com guias radiculares;
• A bandeja 162/31 JKS, comparada a bandeja 128 células,
propícia 27% mais mudas por m² com o mesmo volume de
substrato;
• Promove o crescimento uniforme das mudas;
• Permite trabalhos com enxertia, estaquia e mudas micropropagadas;
• Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

162 (18x9)

Dimensões em mm (CxLxA)

672 x 337 x 53 mm

Densidade (planta/m²)

715 m²

Peso (Kg)

1,24 kg

Cor

Preta e Branca

Distância entre mudas (mm)

37 mm

Padrão

Empilhável

Bandeja

200/18 ML

Indicada para produção de mudas de hortaliças e vegetais.

CARACTERÍSTICAS
• Células de formato trapezoidal com guias radiculares;
• Permite o crescimento uniforme das mudas;
• Permite um excelente desenvolvimento radicular e
adequada relação entre raíz e parte aérea;
• Material - 100 % reciclável;

MEDIDAS

DADOS

Número de células

200 (20x10)

Dimensões em mm (CxLxA)

664 x 335 x 43 mm

Densidade (planta/m²)

900 m²

Peso (Kg)

1,08 kg

Cor

Preta ou Branca

Distância entre mudas (mm)

33 mm

Padrão

Empilhável

Bandeja

200/14 ML

Primeira bandeja plástica flutuante do mercado brasileiro.
Indicada para produção de mudas de tabaco no sistema Flutuante (Floating).

CARACTERÍSTICAS
• Maior controle fitossanitário;
• Melhor desenvolvimento do sistema radicular e parte
aérea (folhas);
• Grande avanço no aspecto ambiental;

MENTO
LANÇA

• Pode ser usada na produção de mudas de hortaliças e vegetais;
• Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

200 (20x10)

Dimensões em mm (CxLxA)

664 x 334 x 53 mm

Densidade (planta/m²)

900 m²

Peso (Kg)

1,29 kg

Cor

Preta e Branca

Distância entre mudas (mm)

33 mm

Padrão

Empilhável

Bandeja

242/14 ML

Indicada para produção de mudas de tabaco no sistema Semi Flutuante (Semi Floating).

CARACTERÍSTICAS
• Maior controle fitossanitário;
• Economia de até 90% de água em relação ao sistema
Flutuante (Floating);
• Grande avanço no aspecto ambiental;
• Economia de espaço no armazenamento;
• Pode ser usada na produção de mudas de hortaliças e
vegetais;
• Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

242 (22x11)

Dimensões em mm (CxLxA)

659 x 330 x 53 mm

Densidade (planta/m²)

1.110 m²

Peso (Kg)

1,08 kg

Cor

Preta ou Branca

Distância entre mudas (mm)

30 mm

Padrão

Encaixável (Tipo Ninho)

Bandeja

288/15 ML

Indicada para produção de mudas de hortaliças e vegetais.

CARACTERÍSTICAS
• Células de formato trapezoidal com guias radiculares;
• Para plantio de mudas que necessitam de maior volume
de substrato;
• Permite o crescimento uniforme das mudas;
• Confeccionada em polipropileno 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

288 (24x12)

Dimensões em mm (CxLxA)

667 x 335 x 42 mm

Densidade (planta/m²)

1.295 m²

Peso (Kg)

1,27 kg

Cor

Preta e Branca

Distância entre mudas (mm)

28 mm

Padrão

Empilhável

Bandeja

288/11 ML

Indicada para produção de mudas de hortaliças e vegetais.

CARACTERÍSTICAS
• Células de formato trapezoidal com guias radiculares;
• Para produção de mudas com maior economia de
substrato;
• Promove o crescimento uniforme das mudas;
• Material - 100% reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

288 (24X12)

Dimensões em mm (CxLxA)

667 x 335 x 44 mm

Densidade (planta/m²)

1.295 m²

Peso (Kg)

1,18 kg

Cor

Preta ou Branca

Distância entre mudas (mm)

28 mm

Padrão

Empilhável

Bandeja

450/11 ML

Indicada para produção de mudas de tomate rasteiro.

CARACTERÍSTICAS
• Melhor custo benefício em números de mudas por m²;
• Células de formato trapezoidal com guias radiculares;
• Permite grande produtividade no viveiro;
• Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

450 (30x15)

Dimensões em mm (CxLxA)

665 x 333 x 42 mm

Densidade (planta/m²)

2.030 m²

Peso (Kg)

1,59 kg

Cor

Preta

Distância entre mudas (mm)

23 mm

Padrão

Empilhável

Bandeja

432/10 ML

Indicada para produção de mudas de aipo, alface, brócolis,
pimentão, repolho, tomate indústria. Bandeja utilizada no mercado
chileno na produção de mudas de hortaliças e vegetais.

CARACTERÍSTICAS
• Excelente proporção de mudas por m²;
• Células de formato trapezoidal com guias radiculares;
• Excelente desenvolvimento radicular e adequada relação
raíz/parte aérea;
• Permite grande produtividade no viveiro;
• Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

432 (27x16)

Dimensões em mm (CxLxA)

636 x 368 x 47 mm

Densidade (planta/m²)

1.845 m²

Peso (Kg)

1,71 kg

Cor

Preta

Distância entre mudas (mm)

22 mm

Padrão

Empilhável

Bandeja

396/11 ML

Indicada para produção de mudas de aipo, tomate indústria.
Bandeja utilizada nos mercados norte americano e mexicano
na produção de mudas de hortaliças e vegetais.

CARACTERÍSTICAS
• A bandeja com maior número de mudas por m² do mercado;
• Células de formato trapezoidal com guias radiculares;
• Excelente desenvolvimento radicular e adequada relação
raíz/parte aérea;
• Permite grande produtividade no viveiro;
• Material - 100 % reciclável;

MEDIDAS

DADOS

Número de células

396 (33x12)

Dimensões em mm (CxLxA)

674 x 230 x 49 mm

Densidade (planta/m²)

2.555 m²

Peso (Kg)

1,36 kg

Cor

Preta

Distância entre mudas (mm)

22 mm

Padrão

Empilhável

Bandejas

126 R e 126 N

Indicada para produção de mudas florestais (eucalipto e pinus),
nativas, frutíferas, plantas ornamentais.

MEDIDAS

DADOS 126 R

Número de células

126 (14x9)

Dimensões em mm (CxLxA)

584 x 377 x 67 mm

Densidade (planta/m²)

578 m²

Peso (Kg)

1,02 kg

Cor

Preta

Distância entre mudas (mm)

42 mm

Padrão

Empilhável

MEDIDAS

DADOS 126 N

Número de células

126 (14x9)

Dimensões em mm (CxLxA)

579 x 376 x 78 mm

Densidade (planta/m²)

578 m²

Peso (Kg)

1,34 kg

Cor

Preta

Distância entre mudas (mm)

42 mm

Padrão

Encaixável (Tipo Ninho)

CARACTERÍSTICAS
• A utilização das bandejas para paperpot, no momento do transplantio para o
campo, os paperpots podem ser transplantados diretamente para o campo e
plantados sem a necessidade de retirar o tubete. Reduz custos de transporte
(Logística Reversa), lavagem, desinfecção, quebras e perdas, comparado ao
sistema convencional (tubetes plásticos);
• Pequena superfície de contato com os paperpots ou plugs, o que melhora a
aeração e estimula a poda aérea;
• Evita o enovelamento das raízes e consequentemente permite o desenvolvimento de uma excelente arquitetura radicular;
• A utilização da bandeja 126 N com paperpots com o manejo sanitário correto,
minimiza a possibilidade de contaminação do viveiro por fungos, bactérias e
nematoides;
• Material - 100 % reciclável.

Bandeja

Porta Tubete 63

Indicado para tubete 180, 280 ml JKS e tubetes com diâmetro
de até 52 mm. Para viveiros produtores de: café, florestais,
frutíferas e ornamentais.

CARACTERÍSTICAS
• Pode-se acoplar 4 ou 5 pés e tornar a bandeja porta
tubete para apoia-la no piso;
• Excelente resistência mecânica;
• Permite prático manejo das mudas nos tubetes;
• Com bordas e quinas arredondadas, o que evita
acidentes de trabalho;
• Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

63 (9x7)

Dimensões em mm (CxLxA)

600 x 440 x 19 mm

Densidade (planta/m²)

238 m²

Peso (Kg)

1,01 kg

Cor

Preta

Distância entre mudas (mm)

63 mm

Padrão

Plana - Empilhável

Bandeja

Porta Tubete 176

Indicado para tubetes de 54 ml. Para viveiros produtores de
mudas de eucalipto, pinus e porta enxerto de citrus.

CARACTERÍSTICAS
• Excelente resistência mecânica;
• Permite prático manejo das mudas nos tubetes;
• Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Número de células

176 (16x11)

Dimensões em mm (CxLxA)

590 x 390 x 30 mm

Densidade (planta/m²)

765 m²

Peso (Kg)

1,33 kg

Cor

Preta

Distância entre mudas (mm)

35 mm

Padrão

Plana - Empilhável

Tubetes

115/180/280 ML

Indicado para produção de mudas de café, florestais,
nativas, frutíferas e ornamentais.

MEDIDAS

DADOS

Dimensões em mm (CxLxA)

122 x 47 x 47 mm

Peso (Kg)

0,009 kg

Cor

Preto

MEDIDAS

DADOS

Dimensões em mm (CxLxA)

122 x 60 x 60 mm

Peso (Kg)

0,015 kg

Cor

Preto

MEDIDAS

DADOS

Dimensões em mm (CxLxA)

190 x 59 x 59 mm

Peso (Kg)

0,025 kg

Cor

Preto

CARACTERÍSTICAS
• Janelas que induzem a poda aérea das raízes, evitando seu
enovelamento,
• Guias radiculares que direcionam as raízes para o fundo,

• Melhor ancoragem das mudas transplantadas no campo;
• Não deixam resíduos no campo como as indesejáveis sacolas plásticas;
• Material - 100 % reciclável.

Multipote

Indicada para produção de mudas de citrus, seringueira, frutiferas e nativas ou
exóticas de grande porte.

3780 ML

Com Pés: para apoio em superfície plana, podendo usar suspenso.
Sem Pé: deve ser usado suspenso.

CARACTERÍSTICAS
• Janelas que induzem a poda aérea das raízes, evitando seu
enovelamento,
• Guias radiculares que direcionam as raízes para o fundo,
• Melhor ancoragem das mudas transplantadas no campo;
• Não deixam resíduos no campo como as indesejáveis sacolas plásticas;
• Material - 100 % reciclável.

MEDIDAS

DADOS

Dimensões em mm (CxLxA)

330 x 148 x 148 mm

Peso (Kg)

S/Pé 0,16 kg | C/Pés 0,18 kg

Cor

Preto

Extrator de Gema

Novo Fundo

Indicado para a extração de gemas de cana de açúcar,
destinadas a produção de mudas de cana pré brotadas – MPB.

CARACTERÍSTICAS
• Fabricado em aço carbono SAE 1020;
• Acabamento zincado;
• Possui cabo emborrachado que melhora a empunhadura;
• Trava de segurança e mola de retorno;
• Possui duas lâminas anelar em aço inox nitretado produzidas
em máquinas CNC para um corte preciso da gema;
• As lâminas são intercambiáveis e podem ser trocadas
quando desgastadas.

MEDIDAS

DADOS

Dimensões em mm (CxLxA)

240 x 50 x 40 mm

Peso (Kg)

0,440 kg

Diâmetro da lâmina
cortante (mm)

30mm

Por que usar
Bandejas Plásticas
JKS?
BANDEJA
PLÁSTICA JKS
Fácil
Manuseio

BANDEJA
DESCARTÁVEL

Difícil
Manuseio

BANDEJA
PLÁSTICA JKS
Fácil
etiquetação

BANDEJA
PLÁSTICA JKS
Fácil
automatização

BANDEJA
DESCARTÁVEL
Difícil
etiquetação

BANDEJA
DESCARTÁVEL
Difícil
automatização

20%

A MAIS NO
TEMPO DE
SEMEIO

Equipamento
para encher
e semear
bandejas

BANDEJA
PLÁSTICA JKS

BANDEJA
PLÁSTICA JKS

BANDEJA
DESCARTÁVEL

PRATICIDADE no transplantio
das mudas para o canteiro

DIFICULDADE na retirada
das mudas para o canteiro

Fácil
manuseio
porque a
Bandeja
é rígida

BANDEJA
DESCARTÁVEL
Difícil
manuseio
porque
a bandeja
não é
rígida

BANDEJA
PLÁSTICA JKS
ESTUFA

BANDEJA
DESCARTÁVEL
ESTUFA

CLIENTE

BANDEJA PLÁSTICA JKS
BANDEJA
DESCARTÁVEL

HIGIENIZAÇÃO

BANDEJA
PLÁSTICA JKS
EM MÉDIA PARA CADA
1 BANDEJA RIGIDA JKS
UTILIZADA
DURANTE 1 ANO

CLIENTE

LIXO TAL
IEN
AMB

BANDEJA
DESCARTÁVEL
SÃO GASTAS
10 BANDEJAS
DESCARTÁVEIS

LIXO TAL
IEN
AMB

BANDEJA
PLÁSTICA JKS

MENOS CORREDORES
MENOS EFEITO DE BORDAS
NAS MUDAS
UNIFORMIDADE
NAS MUDAS
MÁXIMO
APROVEITAMENTO
DE ESPAÇO

BANDEJA
DESCARTÁVEL

MAIS CORREDORES
MAIOR EFEITO DE BORDAS
NAS MUDAS
DESUNIFORMIDADE
NAS MUDAS
BAIXO
APROVEITAMENTO
DE ESPAÇO

BANDEJA
PLÁSTICA JKS
MENOR
QUANTIDADE
DE MÃO DE OBRA
NO MANEJO
DO VIVEIRO

BANDEJA
DESCARTÁVEL
30% MAIS
MÃO DE OBRA
NO MANEJO
DO VIVEIRO

traga economia
para sua vivero
aumentando a
produtividade
do seu vivero
sem agredir o
meio ambiente
usando bandejas
rígidas JKS

jks@jks.com.br
11 2453-8107

|

0800-11-3009

Av. Faustino Ramalho, 831

Vila Galvão

jks.com.br
+ 55 11 94014-0888
Guarulhos

SP

07054-040

