Dados Técnicos
Pulverizador Agrícola

Smart 408 UBV
Tipo Gerador de aerossol UBV para
uso em trator, acoplado ao
porta implementos (3 pontos).
Acionamento Tomada de força (540 rpm).
Construção Chassi em aço tubular, tratado
por pintura epoxi eletrostática,
reforçado para uso agrícola.
Tanque de calda 400 L, em polietileno.
Bocais nebulizadores 8 bocais nebulizadores
pulsFOG UBV.
Acessórios Manômetro de ar, manômetro
de calda, registros de controle
da calda, jogo de bicos
dosadores de vazão, controle
remoto elétrico.
Vazão máxima de calda 5 L/min
Peso / dimensões 220 kg
80x140x220 cm

Comparação com método de pulverização tradicional (alto volume):
Equipamento

Volume/ha

Autonomia

Potência
absorvida

Rendimento
diário (8h)

Peso Total
(kg)

Montagem

Smart 408 UBV

50 L

8 ha

10 HP

14 ha*

620

3 pontos

Atomizador 2000 L

2000 L

1 ha

50 HP

8**

2700

carreta

(*) Rendimento aproximado em citros. Aplicação a 6 km/h, espaçamento 3,5m, aplicação bilateral, com duas paradas para reabastecimento.
(**) Rendimento aproximado em citros. Aplicação a 4 km/h, espaçamento 3,5m, aplicação bilateral, com 7 paradas para reabastecimento.
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FRONT

Pulverizador Agrícola

Smart 408 UBV
MÁXIMA EFICIÊNCIA, MÍNIMO VOLUME
O pulverizador pulsFOG Smart 408 UBV opera segundo o
princípio de ultra-baixo volume (UBV), que permite
distribuição uniforme do produto fitossanitário e redução
drástica do volume de calda (até 99% em relação ao método
tradicional de pulverização).

O pulsFOG Smart 408 UBV apresenta peso e dimensões
reduzidas, o que o torna ideal para culturas adensadas. Além
disso, a baixa potência absorvida, permite operar com
tratores de pequeno porte, o que gera agilidade, economia
de combustível, reduz a compactação do solo, entre outros
benefícios. Seu tanque de 400 litros proporciona autonomia
de cerca de 8 hectares por carga.

O pulsFOG Smart 408 UBV é indicado para aplicação de
inseticidas, acaricidas, fungicidas, fertilizantes foliares e
outros produtos que necessitam ser distribuídos
uniformemente sobre lavouras, tais como café, citros, maçã,
mamão, uva, abacate e outras.

O pulsFOG Smart 408 UBV é fornecido com barras que
possuem múltiplas regulagens, o que permite um ajuste
perfeito ao espaçamento, porte e perfil de poda do pomar
tratado. Pode ser equipado com bocais atomizadores comuns
ou de baixa deriva .
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