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2004 a 2014 – A PIVOT EQUIPAMENTOS sediada em Goiana, revendedora 

de equipamentos de irrigação VALLEY e maquinário CASE cria o 

departamento de importação HF e trabalha com as marcas: 

 

•GRIMME 

•STANHAY 

•SIMON 

•FERRARI 

•CLAAS 

•SOUCY 

•GUARESI 

  

2014 a 2016 – Leonardo Ubiali Jacinto e família compram a operação de 

importação de máquinas para HF da PIVOT e criam a STA MAQUINAS. 

Cronologia 
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STA MAQUINAS 

MISSÃO 

 

Levar soluções tecnológicas aos nossos clientes, garantindo a geração de valor para 

nossos clientes e parceiros. 

 

VISÃO 

 

Ser referência em qualidade, eficiência e atendimento no mercado agrícola 

 

VALORES 

 

Satisfação do cliente 

Valorização e respeito às pessoas 

Nossa conduta deve refletir os mais altos padrões de ética 

Trabalhar com eficiência em nossa totalidade 
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Estrutura 
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Estrutura 
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ESTOQUE 
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ESTOQUE 
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Estrutura 

www.stamaquinas.com.br - 62.3636.3050  

http://www.stamaquinas.com.br


Líder mundial em soluções para preparo de solo, 

plantio, colheita e recebimento de Batata. 

 

Fundada em 1861 mais de 155 anos de experiência 

em batata. 

www.stamaquinas.com.br - 62.3636.3050  

http://www.stamaquinas.com.br


Grimme Landmaschinenfabrik in Damme  

•Localizada em Damme /Lower Saxony 

•1,200 empregados ina fábrica de Damme 

•Área Total = 150,000 m2 = 15 ha 

•55,000 m2 de área coberta 

www.stamaquinas.com.br - 62.3636.3050  

http://www.stamaquinas.com.br


Apresentação STA Máquinas -Grimme 
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• Enxada rotativa para preparo de solo 
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• Plantadeiras GL de 2 ate 12 linhas de copo. 
• modelo 3º- ponto - 2 e 4 linhas 

• modelos de arrasto – 4 a 12 linhas com true-tracker. 

• Necessita de Batata com tamanho padrão 
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• Plantadeiras GL de 2 ate 12 linhas copo. 
• modelo 3º- ponto - 2 e 4 linhas 

• modelos de arrasto – 4 a 12 linhas com true-tracker. 

• Necessita de Batata com tamanho padrão 
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• Plantadeiras GB (BELT) de 2 ate 4 linhas. 
• modelo 3º- ponto - 2 e 3 linhas 

• modelos de arrasto – 4 linhas com true-tracker. 

• Planta BATATA sem classificação 
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Colhedeiras 01 linha – modelo SE 85-55 

www.stamaquinas.com.br - 62.3636.3050  

http://www.stamaquinas.com.br


Colhedeiras 02 linha – modelo SE 150-60 
Máquina completa, colhe com excesso de umidade, com erva daninha.  
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Colhedeiras 02 linha – modelo SE 260 
•Maquina mais simples com melhor custo beneficio  
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• Moega de Recepção (Hopper) – Linha RH  

Hopper RH – 16-40E 

Apresentação STA Máquinas -Grimme 
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Equipamentos para HF (Horti Fruti) 

Semeadora de precisão mais vendida no mundo 

www.stamaquinas.com.br - 62.3636.3050  

http://www.stamaquinas.com.br


Plantadeira de sementes de hortaliças de precisão 

Apresentação STA Máquinas - Stanhay 
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Líder mundial em soluções para Beterraba,Cenoura e 

Cebola. 

 

-Colhedeira de cenoura e beterraba 
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Apresentação STA Máquinas - Simon 

Colhedeira de cenoura – rebocada 01 a 04 linhas 
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Colhedeira de cenoura – 3-o ponto 01 linha descarga direta – profissional 

Apresentação STA Máquinas - Simon 

Modelo S3TCMR 
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Empresa líder mundial em soluções para transplantio de 

mudas 

 

-Transplantadeiras de mudas 
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Transplantadeiras de mudas de cebolinha,tomate,tabaco e 

cana de açúcar - FMax 

www.stamaquinas.com.br - 62.3636.3050  

http://www.stamaquinas.com.br


Transplantadeiras de mudas - alface - FX 

Apresentação STA Máquinas - Ferrari 
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Esteiras de Borracha: 

Esteiras de Borracha para tratores e 

Colhedeiras 
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Esteiras de borracha Soucy 



Vantagens do Sistemas de esteira de 

Borracha SOUCY – MENOR 

COMPACTAÇÃO 

Uma maior área de contato evita compactação 
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Soucy Tracks – Lucas do Rio Verde - MT 
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Soucy Tracks – ST-612 
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Equipamentos Especiais: 

Manipuladores para Agricultura e Construção 

Misturadores para silagem/feno – rebocado e autopropelido 
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MANIPULADORES 
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MANIPULADORES LINHA COMPLETA 



MANIPULADORES TIPOS DE DIREÇÃO 



• STONE BURRIER – Enterrador de pedras 
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• STONE BURRIER – Enterrador de pedras 
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• STONE BURRIER – Enterrador de pedras 

 

• Principio de funcionamento – Troca a camada de 15cm de solo pela 

camada inferior / enterra pedras 

• Benefícios 

• Trabalha com qualquer tipo de solo 

• Trabalha com resíduo / palhada / Vegetação 

• Permite maior drenagem ao solo 

• Deixa o solo pronto para plantio 
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• STONE BURRIER – Enterrador de pedras 
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• Enxada Rotativa Vertical 

 

• Benefícios 

• Quebra de Torrão 

• Não desagrega o solo 

• Não inverte a camada de solo 

• Preserva a estruturação do solo 

• Preserva os nutrientes existentes 

• Pode formar canteiros 
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• Enxada Rotativa Vertical 
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• Rotocanteirador de Rotor duplo - DOUPLEX 
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• Rotocanteirador de Rotor duplo – DOUPLEX 

 

• Principais benefícios 

• Cria canteiros ideal para as culturas de cenoura, cebola e beterraba 

• Forma um canteiro com três camadas de solo permitindo uma 

desenvolvimento ideal para a cultura 

• Cria canteiros com condição de drenagem ideal 

• Limitação PEDRAS / resto de cultura 
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• Esterilizador de campo 
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MUITO OBRIGADO !!!! 

 

 

Leonardo Ubiali Jacinto  e  Bruno Masseroni 
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