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PULVERIZADOR BIZMAQ CO 600 HB 

Acoplado ao trator pelos braços do hidráulico e 3º ponto. 
 
Recomendado para:  
Aplicar herbicida pós-emergente nas entrelinhas com barra protegida ou em área total com bicos boomjet. 

 
Equipada com: 
01 - Chassi fabricado em tubo SCH 40 com 60mm de diâmetro externo. 
02 - 02 torres para fixar barra boomjet com regulagem de altura instalada sobre parte traseira do chassi. 
03 - Proteção em chapa de aço carbono com 4.8mm de espessura instalada no fundo do chassi. 
04 - Proteções em chapa de aço carbono com 3mm de espessura instaladas nas laterais e na parte frontal do tanque.  
05 - Tanque de água fabricado em polietileno, com capacidade para 600 litros. 
06 - Bomba de membrana de marca Comet APS 41 acionada por motor hidráulico. 
07 - Motor hidráulico com mangueiras e engates rápido nas pontas para acionar bomba de pulverização. 
08 - Comando regulador de pressão de marca Comet compatível com a bomba referida, instalado na traseira do tanque com 

manômetro. 
09 - Filtro de disco na sucção. 
10 - Filtro de tela na linha de pressão. 
11 - Agitador de calda hidráulico, instalado na traseira do tanque com válvula esférica para evitar derramamento de calda 

durante a manutenção da bomba. 
12 - Corote de água não potável para higienização, instalado na traseira do tanque. 
13 - Pés de apoio com regulagem de altura para facilitar acoplagem no trator e proteger contra impacto. 

 
14 - Barra protegida telescópica com 2300mm fechada e 2800mm aberta, fixada na traseira do chassi por apenas 02 
parafusos e 02 correntes, para facilitar a remoção. Equipada com: 

- Chassi da barra protegida fabricado com cantoneiras de 4.8mm de espessura com regulagem de abertura. 
- Lençol de borracha com 700mm de altura, 7mm de espessura com 3 lonas. 
- Cabos de aço de 1 1/4” instalados na parte interna das laterais da barra protegida para diminuir o risco das borrachas 

invadirem a linha de pulverização. 
- Cabos de aço de 1 1/4” instalados nas extremidades frontais para auxiliar no levantamento de saia. 
- 06 suportes anti-gotejo para pontas de pulverização. 
- 04 pontas de pulverização TTI-11002 instaladas no centro e 02 pontas PBIA-02 instaladas nas extremidades da barra 

de pulverização. 
- Parte superior da barra protegida com cobertura em borracha lonada. 

 
15 - Barra Boomjet para faixa de pulverização de 9 metros equipada com: 

- 03 suportes anti-gotejo para ponta de pulverização. 
- 02 pontas de pulverização XP-10 nas extremidades. 
- 01 ponta de pulverização TTI110-02 no centro. 
- Mangueiras para conduzir calda com engate rápido na ponta. 
- Duas buchas com parafusos de fixação que permitem regulagem de altura da barra nas torres traseiras. 

 
16 - Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU. 
17 - Plaqueta de identificação contendo: modelo, número de série, ano de fabricação e peso. 
 
 


