
Projetamos e fabricamos o equipamento multiuso 
de acordo com a capacidade do caminhão

Classificação fiscal: 87.16.20.00

 - IDEA - Incorporador de defensivos agrícolas com capacidade para 75 L com suporte.

 - IDEA - Incorporador de defensivos agrícolas com capacidade para 200 L com plataforma.

 - Engate rápido e mangueira 3” com 6 m para abastecer pulverizador.

 - Tampa traseira com abertura total.

 - Tanque metálico.

 - Pintura interna em pó epóxi.

 - Pintura externa em pó poliéster.

 - Bagageiro superior e bagageiros laterais.

 - Tampa de inspeção superior de 400 mm.

 - Tampa de inspeção traseira de 550 mm com registro de 2”.

 - Bico leque aspersor.

 - Indicador de nível.

 - Mangueira de carga de 4” com 8 m.

 - Mangueira para abastecer pulverizador de 2” com 8 m.

OPCIONAIS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

AbAstecedor de PulverizAdor no 
sistemA roll on/oFF (AbAPu)

MODELOS

 - Abastecimento de pulverizador. 

APLICAÇÕES

Modelo Capacidade (L) Finame
ABAPU 12500 ROLL ON/OFF 12.500 3054580

ABAPU 15500 ROLL ON/OFF 15.500 3054597

ABAPU 18500 ROLL ON/OFF 18.500 3054605

VANTAGENS

 - Possibilita a autonomia do tanque para carga 
e descarga sem a presença do caminhão.

 - Maior rendimento operacional do 
pulverizador

 - Melhor qualidade da calda dos defensivos 
agrícolas.

 - Maior agilidade na logística de pulverização.



 -

 - Acionamento por partida elétrica

 - Sucção e pressão de 4”

 - Vazão de carga e descarga de 1000 L/min 
com altura de sucção de até 5 m

CARACTERÍSTICAS

Acionamento por motobomba

com moto bombA diesel 10 cv

O Tanque Abastecedor de Pulverizador (ABAPU) no Sistema Roll On/Off pode ser montado com diferentes tipos de bombas:
- Moto Bomba Diesel 10 cv
- Bomba Lobular 3”, 4” ou 5” 
- Velox 1T-200 e 2T-200 (Incorporador de Defensivos Agrícolas)

OPCIONAL - IDEA

Abastecedor de Pulverizador 
com Incorporador de Defensivos
IDEA 200 L

O IDEA é um equipamento simples, mas extremamente funcional para a 
logística operacional de abastecimento de pulverizadores.
Pode ser posicionado entre o tanque de água e o pulverizador, oferecendo 
segurança e praticidade ao operador na incorporação de defensivos.

Características:
- Tanque em Polietileno de média densidade com fator de resistência UV, 
contra a ação dos raios solares.
- Lava as embalagens por dentro e por fora com água limpa.
- Grande capacidade e agilidade na incorporação de produtos sólidos e 
líquidos diretamente na água (dispensa pré-diluição dos  produtos). 
- Produtos e água são transportados juntos, facilitando a incorporação no 
tanque do pulverizador.
- Pode dispensar a agitação da calda no tanque do pulverizador, evitando a 
formação de espuma
- Não contamina água do tanque.
- Conexão de entrada de água (engate rápido): Ø2” 
- Conexão de saída para o pulverizador (engate rápido): Ø2”
- Sistema de sucção e impulsão por Venturi (produto químico não passa pela 
bomba).
- Possui By-pass que acelera a passagem da água para o pulverizador após o 
transporte dos produtos.



Bomba Lobular 4” com acionamento por motor 
estacionário diesel 4 cilindros 36 cv.

Bomba Lobular com 
acionamento por motor 
hidráulico acionado 
através da bomba 
hidráulica do Roll On/Off 
com trocador de calor.

Bomba Lobular com 
acionamento por motor 
hidráulico acionado 
através da bomba 
hidráulica do Roll On/Off 
com trocador de calor.

com bombA lobulAr

CARACTERÍSTICAS

 - Bomba Lobular Mepel auto-escorvante 4”,  
com vazão de 60m3/h e pressão de 80 mca 
(8 kgf/cm2) com caixa de reversão.

 - Possibilidade de ser bomba 3”, 4” ou 5”.

 - Formato do tanque cilíndrico ou elíptico.

 - Opcional: kit combate incêndio (canhão 
monitor e plataforma).

O Abastecedor de Pulverizador no Sistema 
Roll On/Off com bomba lobular está disponível nas 
seguintes formas de instalação:

- Bomba Lobular fixa ao chassi do caminhão 
acionada pela tomada de força.

- Com acionamento por motor estacionário.

- Com acionamento por motor hidráulico.


