
CARTBB COM BARRAS DE IRRIGAÇÃO
Carreta tanque combate a incêndio com barras de irrigação

opcionais
•	 Sistema de freio hidráulico a disco
•	 Acionamento da bomba por motor hidráulico 
•	 Mangueira para abastecer pulverizador 2” 6 m.
•	 Estepe para modelos com aro 15,5”.
•	 Temporizador eletrônico para controle de vazão.
•	 Suspensão com feixe de molas para o modelo 12.500 L

Nas capacidades até 5000 litros, 
também disponível na versão EVO (sem chassi).

Aplicações
•	 Irrigação	de	mudas,	gramados,	pátios,	etc.
•	 	Combate	a	incêndios	em	instalações	rurais	e	
controle	de	queimadas	em	áreas	rurais.

•	 	Abastecimento	de	pulverizadores.
•	 Lavagem	de	máquinas	e	instalações	agrícolas.
•	 	Transporte	de	resíduos	líquidos.

Vantagens
•	  Versátil e de fácil operação.
•	  Produto multiúso. 
•	  Baixo custo de manutenção.
•	  Equipamento robusto, o que garante maior vida útil.
•	  Bomba lobular que trabalha com baixa rotação e alta vazão.

pRincipais caRacteRÍsticas
•	 Bomba lobular auto escorvante 4”, com vazão de 60 m³/h e 

pressão de 80 mca (8 kgf/cm²).
•	 Pintura interna a pó epóxi e pintura externa a pó poliéster.
•	  Indicador de nível.
•	 4 válvulas de alívio que evitam o excesso de pressão.
•	 Válvula de vácuo.
•	 Registro regulador de pressão e vazão.
•	 Plataforma superior para o operador de canhão monitor.
•	 Canhão monitor possui giro de 360° atingindo uma distância 

de até 40 m, com bico sólido ou bico regulável de 2.1/2”.
•	  Pistolas com regulagem de vazão. 
•	 Equipamento fornecido com 2 a 7 pistolas. 
•	 Bandeja para transporte de mudas. 
•	 Carretel para enrolar as mangueiras. 
•	 Uma roda de estepe incluso no equipamento, exceto 

modelos com aro 15,5”.
•	 Levante mecânico ajustável.
•	  Corrente de segurança.
•	  Altura de sucção de até 6 m. 
•	 Tampa superior de inspeção com 400 mm de diâmetro.
•	 Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro com 

registro de esfera de 1.1/2”.
•	 Operação em baixa rotação (220 a 540 rpm).
•	 Suporte para pistolas.

•	 Mangueira de carga.
•	 Mangueira de esguicho.
•	 Bico leque aspersor.
•	 Canhão lateral.
•	 Eixo cardan.

acessÓRios

CARTBB 6500 com barras de irrigação TANDEM Aro 20”

Modelos CARTBB COM BARRAS DE IRRIGAÇÃO

4000 5000 6500 8500 12500

Capacidade 4.000 L 5.000 L 6.500 L 8.500 L 12.500 L

Comprimento total 5.300 mm 6.500 mm 7.000 mm 6.500 mm 7.800 mm

Largura com as 
barras fechadas 2.300 mm 2.300 mm 2.200 mm 2.700 mm 2.600 mm

Altura 2.300 mm 2.300 mm 2.300 mm 2.500 mm 3.600 mm

Peso 2.200 kg 2.200 kg 2.450 kg 2.600 kg 3.000 kg

Diâmetro do tanque 1.305 mm  1.305 mm 1.305 mm 1.605 mm 1.794 mm

Comprimento 
do tanque 3.175 mm 4.150 mm 4.950 mm 4.360 mm 5.180 mm

Tempo de carga 4 min  4 min 45 s 5 min 30 s 6 min 30 s 9 min 40 s

Tempo de descarga 3 min  3 min 30 s 4 min 20 s 5 min 20 s 8 min

Mangote de sucção 4”x 5,5 m  4”x 5,5 m 4”x 5,5 m 4”x 5,5 m 4”x 5,5 m

Potência do trator 65 hp 60 hp 80 hp 100 hp 120 hp

Rotação do 
eixo cardan 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm

FINAME 89850 89850 89850 89850 89850

especificações técnicas

Sistema de Rodado
Modelos CARTBB

4000 5000 6500 8500 12500

TANDEM Aro 16” X X   

1ERS Aro 20” X  X   

TANDEM Aro 20”  X X X

1ERD Aro 16” X    

2ERDT Aro 20”   X

TANDEM Aro 15,5” 
pneus de alta flutuação X

sisteMas De RoDaDos


