Distribuidor de Vinhoto
Concentrado

DAOL Cami Vinhoto 15000 L

aplicações

• Coleta e distribuição do vinhoto concentrado
na linha de cana de açúcar.
• Distribuição de fertilizantes líquidos na linha.

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

Melhores

da

Terra,

Gerdau
categoria

“Novidade” Agricultura de Escala,
na AGRISHOW 2012.

vantagens
• Permite trabalho em tempo integral.
• Possibilidade de ajustes de vazão.

acessórios
• Mangueira de carga 6” com 6 m.
• Bico leque aspersor 6”.

opcionais
• 10 linhas de distribuição do vinhoto
concentrado, totalizando 20 linhas.
• Registro de carga lateral manual 6”.

características
• 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.
• Distribuidor 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.

capacidades padrão
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

BENEFÍCIOS NA APLICAÇÃO DA
VINHAÇA CONCENTRADA
• Redução no custo de aplicação.
• Capacidade de fertilização do solo até 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 até 70%.
• Maior produtividade.

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

Barras retráteis para facilitar
o deslocamento e aplicação

Sistema pneumático de
acionamento das barras

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

Possibilidade de 7 a 10 linhas de distribuição de vinhoto concentrado

REGIÃO

REPRESENTANTE

FONE

Leste RS

Daniel Goettens

(51) 99816.8508

Oeste RS

Luiz André Canabarro

54 98432.6420

SC

Celso Luiz Webber

(54) 98122.9845

Centro-Leste PR

Jardel Perin

(54) 99951.7579

Oeste PR e MS

Cristiano Piccoli

(54) 99157.4549

SP, RJ e ES

Pablo E. Moretto

(16) 99600.1111

MG, DF e leste de Goiás

Germano Barancelli

(34) 99948.7229

MT, RO, AC, AM, RR e Nordeste do Brasil
Ilso Jose Caversan
(BA, PI, MA, CE, RN, PB, PE, AL, SE)

(54) 99117.3464

Exportação

Whats
+55 (54) 99673.6292

André Soveral

E-MAIL
daniel@mepel.com.br
luiz.andre@mepel.ind.br
celso@mepel.ind.br
jardel@mepel.ind.br
cristiano@mepel.ind.br
pablo@mepel.ind.br
germano@mepel.ind.br
caversan@mepel.ind.br

andre.soveral@mepel.ind.br

