
ABAPU - R
Abastecedor de pulverizador rotomoldado
Classificação Fiscal: 87.16.20.00

ABAPU 4000 TANDEM Aro 16” Rotomoldado

Aplicações

Vantagens

PRInCIPaIs CaRaCteRÍstICas

oPCIonaIs

aCessÓRIos

esPeCIFICaÇÕes tÉCnICas

• Acionamento da bomba por motor hidráulico.
• Mangueira para abastecer pulverizador 2” 6 m.
• Plataforma traseira com Incorporador de defensivos Mepel (IDM 200).

• Mangueira de carga 3” 5,5 m.
• Mangueira de esguicho 1.1/2” 6 m com bico sólido.
• Bico leque aspersor 3”.
• Eixo cardan com proteção.

•	 Transporte	de	água	para	abastecer	pulverizadores.
•	 Lavagem	de	máquinas	e	de	galpões.

• Reservatório resistente as intempéries e a raios UV.
• Fácil operação e baixo custo de manutenção.
• Estrutura que confere robustez ao produto.
• Reservatório durável, higiênico e resistente a impactos.

• Bomba Lobular MEPEL auto escorvante 3”.
• Indicado de nível.
• Válvula de alívio.
• Válvula de vácuo.
• Registro regulador de pressão e vazão.
• Reservatório em polietileno atóxico com camada anti-UV.
• Saída inferior com válvula de esfera 2”.
• Bagageiro traseiro.
• Levante mecânico ajustável.
• Corrente de segurança
• Altura de sucção de até 6 m.
• Reservatório com quebra-ondas interno.
• Tampa de inspeção superior com acesso por escada
• Reservatório com pigmento integrado ao polietileno.
• Chassi e peças de metal com pintura a pó epóxi.
• Operação em baixa rotação (220 a 540 rpm).

Modelo 4000

Capacidade 4.000 L

Altura 2.530 mm

Largura 2.050 mm

Comprimento 4.620 mm

Bomba BLM 3”

Largura de aplicação* 14 m

Tempo de carga ** 4 min 40 s

Tempo de descarga** 4 min 45 s

Tempo de descarga bico leque aspersor** 6 mim 30 s

Tempo de descarga esguicho** 9 min 20 s

Mangote de sucção 3” x 5,5 m

Potência absorvida bomba 3” 30 hp

Potência requerida 65 hp

Rotação do eixo cardan 540 rpm

Sistema de rodado Tandem aro 16”

*Utilizando o bico leque aspersor. **Testes realizados com água em 
condições ideais/ o funcionamento de seu equipamento pode variar.


