ABAPU MAX CALDA

Abastecedor de pulverizador max calda

Classificação Fiscal: 87.16.20.00

Tanque Capacidade 6500 litros
ABAPU 6500 com reservatório 3500 L
para calda e IDM MAX 1T

Possui tanque metálico para água, reservatório
de polietileno para calda pronta e Incorporador
de Defensivos (IDM Max) para homogeneização e
transferência.
Permite armazenar a calda pronta no reservatório de
polietilieno e, também, preparar calda concentrada no
IDM Max, transferir para o pulverizador e completar
com água.

Acessórios
• Mangueira de carga 2” 6 m com crivo e válvula de poço
(modelo com IDM Max Eco), mangueira de carga 3” e 6 m
com crivo e válvula de poço (modelo com IDM Max).
• Mangueira de abastecimento 2” 6 m ou 3” 6 m.

Opcionais

Aplicações

• Bomba lobular Mepel 3”.
• Fluxômetro.
• Reservatório esférico em polietileno com capacidade de 1000 L e
indutor de 50 L.
• Reservatório elíptico em polietileno com capacidade de 2000 L.

• Abastecimento de pulverizadores.
• Incorporação de defensivos.

principais características
• Sistema completo para o abastecimento do pulverizador: tanque
metálico para água, reservatório de polietileno para calda e IDM
Max para homogeneização e transferência.
• Acionado por IDM Max Eco, IDM Max 1T ou IDM Max S 1T.
• Indicador de nível.
• Reservatório esférico em polietileno com capacidade de 3500 L.
• Reservatório de água limpa com capacidade de 26 L.
• Escada de acesso.
• Levante mecânico ajustável.
• Corrente de segurança.
Tanque elíptico em polietileno

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

6500

8500

10500

12500

Fluxômetro: precisão
na quantidade de calda
incorporada

15500

Capacidade

6.500 L

8.500 L

10.500 L

12.500 L

15.500 L

Comprimento total

8.265 mm

9.280 mm

9.365 mm

9.765 mm

9.860 mm

Largura

2.600 mm

2.600 mm

2.660 mm

2.660 mm

3.000 mm

Altura

3.400 mm

3.400 mm

3.350 mm

3.350 mm

3.480 mm

Peso

2.965 kg

3.200 kg

3.750 kg

3.900 kg

4.700 kg

Diâmetro do tanque

1.605 mm

1.605 mm

1.830 mm

1.830 mm

2.065 mm

Comprimento do tanque

3.245 mm

4.260 mm

4.060 mm

4.460 mm

4.460 mm

Um sistema completo
para o abastecimento
de pulverizador! Une a
versatilidade do ABAPU
com a eficiência dos
incorporadores de
defensivos.

Soluções para incorporação de defensivos e preparação de calda

