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Dia de Campo destaca tecnologia da Stara

A tecnologia das máquinas Stara foi uma das atrações do Dia de Campo realizado pela Diplan em Passo Fundo-RS nesta
semana.

A atividade ocorreu em área experimental da Universidade de Passo Fundo (UPF) nos dias 10 e 11 de março e a Stara foi
parceira na realização do evento.

Quem visitou o Dia de Campo pode conferir o desempenho do Imperador 3.0, da plantadeira Cinderela e do mais recente
lançamento da Stara, o Imperador 2000, que reúne um pulverizador autopropelido e um semeador pneumático na mesma
máquina.

No primeiro dia do evento, participaram cerca de 50 produtores rurais da região Norte do estado. No segundo dia de
programação, a maior parte do público foi de estudantes de Agronomia.

Através de palestras técnicas e de diálogos com os participantes, a equipe de engenheiros agrônomos da Stara explicou com
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maior clareza o funcionamento das máquinas.

A realização do evento também contou com a parceria da concessionária Ikona e da revenda Rota Agrícola.
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Nesta semana, a Stara comemora mais uma premiação. A empresa foi a vencedora de uma das categorias da pesquisa Marcas de Quem
Decide. O anúncio…
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Nesta semana, está acontecendo a Expoagro, a maior feira agroindustrial da Argentina. A Stara Argentina e as revendas que
representam a marca no país estão…
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Stara destaca a melhor eficiência em pulverização na Expoagro
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A partir desta terça-feira (10/03) a Stara participa da Expoagro, a feira agroindustrial mais importante da Argentina. No evento, realizado
em San Nicolás, a Stara…
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