Abastecedor de Pulverizador
no Sistema Roll On/Off

ABAPU Roll On/Off 15000 L

aplicações
• Abastecimento do pulverizador

capacidades padrão

vantagens
• Possibilita a autonomia do tanque para carga e descarga sem a
presença do caminhão, quando montado com motobomba.
• Aumenta o rendimento do pulverizador e otimiza seu tempo
• Torna a logística de pulverização mais ágil e eficiente
• Produz uma calda homogênea de ótima qualidade com o
Incorporador de Defensivos (IDM Max MEPEL) acoplado ao tanque.

características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintura interna a pó epóxi
Pintura externa a pó poliéster ou líquida.
Indicador de nível.
Válvula de alívio.
Válvula de vácuo.
Para-choque.
Bagageiro superior.
Bagageiros laterais.
Altura de sucção de até 6 m.
Tampa de inspeção superior com 400 mm de diâmetro com
escada de acesso.
• Tampa de inspeção traseira com 550 mm de diâmetro com
registro de esfera 1.1/2”.
• Tanque metálico.

acessórios

• Mangueira de carga com 8 m;
• Mangueira de esguicho 1.1/2" com 8 m com bico sólido;
• Engate rápido e mangueira para abastecer pulverizador
3” com 8m ou 2” com 8m.

Modelo

Capacidade (L)

Finame

ABAPU 12500 ROLL ON/OFF

12.500

3519705

ABAPU 15500 ROLL ON/OFF

15.500

3519705

ABAPU 18500 ROLL ON/OFF

18.500

3519705

OPCIONAIS:
•
•
•
•

IDM Max: Incorporador de Defensivos MEPEL;
Tampa traseira com abertura total;
Bomba lobular Mepel 4”.
Bico leque aspersor 4”.

ABAPU Roll On/Off 15500 L com bomba
lobular, com incorporador de defensivos
IDM Max e kit combate incêndio

ABAPU Roll On/Off com Motobomba Diesel 10 cv
• 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

Acionamento por motobomba

ABAPU Roll On/Off com Bomba Lobular
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 hidráulico.
• 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” ou 4”.
• Formato do tanque cilíndrico ou elíptico.
• Opcional: kit combate incêndio (canhão monitor e plataforma).

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

ABAPU Roll On/Off com Incorporador de Defensivos IDM Max
ABAPU Roll On/Off 12500 com reservatório
3500 L para calda e IDM MAX 1T

ABAPU Roll On/Off 15500 L
com IDM MAX 2T e kit combate
incêndio.

ABAPU Roll On/Off 15500 L
com IDM MAX 1T

www.mepel.com.br

