IDM 200

Incorporador de defensivos MEPEL
Classificação Fiscal: 84.36.80.00

IDM ECO 200 - Permite que o
cliente instale uma motobomba
de sua preferência

IDM 200 - acionado pela
bomba lobular do tanque

Opcional: suporte para engate
no 3° ponto do trator

Sistema Venturi: incorpora água e
calda simultaneamente no momento de
transferência para o pulverizador.
O IDM é um equipamento simples, mas extremamente funcional. Pode ser
posicionado entre o tanque de água e o pulverizador, oferecendo segurança e
praticidade ao operador na incorporação de defensivos.

OPCIONAIS:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Acionado pela bomba do tanque.
• Conexões em polipropileno, promovendo boa resistência mecânica e ótima
resistência a agentes químicos.
• Tanque em polietileno, atóxico, com camada anti-UV, proporcionando maior
durabilidade e resistência a impactos e a intempéries, capacidade de 200 litros.
• Lavador de embalagens para fácil higienização.
• 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.
• Não contamina a água do tanque.
• Conexões de engate rápido (Camlock) Ø2”, na entrada e saída do sistema.
• Sistema de incorporação por Venturi. Dispensa a agitação da calda no tanque
do pulverizador, evitando assim a formação de espuma.
• Possui By-pass que acelera a passagem da água para o pulverizador após o
transporte dos produtos.

• Mangueiras de transferência e abastecimento.
• Suporte para engate no 3° ponto do trator.

especificações técnicas
IDM 200

IDM ECO 200

Peso (kg)

70

50

Altura (mm)

1.200

1.200

Largura (mm)

770

730

Comprimento (mm)

860

990

INCORPORADOR DE DEFENSIVOS IDM MAX

Abastece o
pulverizador em
aproximadamente
5 minutos

Produz uma calda
homogênea
de ótima
qualidade

Incorpora produtos
sólidos e líquidos
diretamente na água
(dispensa pré-diluição)

Possui lavador
de embalagens
para fácil
higienização

Excelente alternativa
para abastecimento
de aviões
agrícolas

Soluções para incorporação de defensivos e preparação de calda

