
aplicações
•	 Coleta	e	distribuição	do	vinhoto	concentrado	
na	linha	de	cana	de	açúcar.

•	 Distribuição	de	fertilizantes	líquidos	na	linha.

Distribuidor de Vinhoto
Concentrado
Classificação Fiscal: 84.32.41.00

opcionais

acessórios

vantagens

• Bomba a vácuo e pressão de anel líquido marca MEPEL, nas 
capacidades de 8m3/min e 12m3/min vazão de ar.

• Vácuo de 700 mmHg
• Pressão de 1 kgf/cm2; 
• Pintura interna líquida epóxi betuminoso.
• Pintura externa em pó poliéster.
• Visor transparente indicador de nível.
• Válvula de alívio de vácuo.
• Válvula de alívio de pressão.
• Válvula de retenção.
• Válvula direcional de 4 vias.
• Manovacuômetro (mede a pressão ou o vácuo do equipamento em 

trabalho).
• Sifão;
• Barras retráteis com acionamento pneumático para facilitar o 

deslocamento.
• Possui 7 linhas de distribuição de vinhoto concentrado.
• Faixa de aplicação de 10,5 metros.
• Vazão constante independente da quantidade de produto no tanque.
• Pulmão de distribuição em aço inox.
• Mangueiras flexíveis para distribuição;
• Coleta direta do rodo trem (transbordo);
• Para-lamas, para-choques, apara barros e protetores laterais.
• Acionamento dos registros por comando pneumático de dentro da 

cabine do caminhão.
• Agitador interno para manter o dejeto homogêneo.
• Câmara de vácuo que impede a entrada de dejeto na bomba.
• Caixa de ferramentas.
• 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.
• Tanque construído com chapa 3/16” (4,75 mm) com tampos 

torrisféricos;
• Anéis externos de reforço em torno do cilindro.
• Abertura do registro de carga e descarga com acionamento 

pneumático dentro da cabine do caminhão.

características

• Permite trabalho “full time” (24 horas),
• Possibilidade de ajustes de vazão.
• Vazão constante independente da quantidade de 

produto no tanque.

• 10 linhas de distribuição do vinhoto 
concentrado, totalizando 20 linhas.

• Registro de carga lateral manual 6”.

• Mangueira de carga 6” 6 m; 
• Bico leque aspersor 6”.

produto pioneiro no mercado 
para a coleta de distribuição de 
vinhoto concentrado na linha de 
cana-de-açúcar. o Distribuidor 
de vinhoto concentrado Mepel 
recebeu o prêmio gerdau 
Melhores da terra, categoria 
“novidade” agricultura de escala, 
na agrisHoW 2012.

DAOL Cami Vinhoto 15000 L
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Modelo capacidade (l) Finame

DAOL CAMI VINHOTO 12000 12.000 3518681

DAOL CAMI VINHOTO 15000 15.000 3518681

DAOL CAMI VINHOTO 18000 18.000 3518681

capaciDaDes paDrão BeneFícios na aplicação Da 
vinHaça concentraDa
• Redução no custo de aplicação.
• Capacidade de fertilização do solo aproximadamente 6 vezes 

maior que a vinhaça in-natura.
• Alta concentração de potássio favorece brotação do cultivo 

seguinte.
• Redução do consumo de água da usina, com 

reaproveitamento de aproximadamente 70%.
• Maior produtividade.

Bomba vácuo e pressão de anel 
líquido de 8 m3/min ou 12 m3/min 
vazão de ar

Tampa de inspeção de 550 mm             
com registro de carga de 6”

Barras retráteis para facilitar 
o deslocamento e aplicação

Sistema pneumático de 
acionamento das barras

Possibilidade de 7 a 10 linhas de distribuição de vinhoto concentrado
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