Dados Técnicos
Termonebulizador

K-3G

Peso Vazio:
Dimensões (compr x largura x altura):
Capacidade dos tanques de formulação:
Capacidade do tanque de gasolina:
Volume da câmara de combustão:
Potência máxima do motor:
Consumo máximo de gasolina:
Ignição eletrônica:
Partida:
Vazão de calda:
Vazão de calda padrão:
Tamanho das partículas
(de acordo com
os bicos dosadores utilizados):
Acessórios inclusos:

Método de nebulização e aplicação:
O processo de termonebulização consiste da geração de gotículas
ultrafinas na faixa de 1-50 μm (1 micrômetro = 1/1000 mm),
utilizando energia termopneumática. Os componentes líquidos da
formulação são vaporizados, formando aerossóis ultrafinos ao
entrarem em contato com o ar ambiente.
O método da termonebulização é utilizado particularmente em
aplicações de controle de pragas, nas quais se deseja distribuir as
substâncias ativas uniformemente no ambiente, mesmo nos locais
mais inacessíveis, sem a formação de resíduos indesejáveis.

49,0 kg
145 x 90 x 85 cm
2 x 50 litros
10 litros
2000 cm³
75 kW (101,6 hp, 64.400 kcal/h)
7,6 I/h
Bobina eletrônica 6 Vcc
Manual
30 -120 I/h (de acordo com injetores utilizados)
60 I/h
< 25 μm (óleo mineral)
< 60 μm (emulsão óleo/água)
< 150 μm (água)
Manômetro para leitura da pressão nos tanques.

O modelo K-3G foi especialmente desenvolvido para uso em áreas
rurais, podendo ser utilizado tanto para controle de pragas como
para combate à geada. Para isso, conta com um potente motor
pulso-jato com 4 bicos injetores de formulação, o que permite
cobertura de grandes áreas com um único aparelho. O combate à
geada pode ser feito nas mais diferentes lavouras, como café,
banana, feijão, soja, milho e outras. O tratamento tem eficácia
comprovada e substitui, com inúmeras vantagens, outras técnicas
de nebulização, tais como queima de serragem ou óleo diesel.
Sujeito a modificações técnicas 09/2011.
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FRONT

COMBATE À GEADA
O NEBULIZADOR MOTORIZADO K-3 G PRODUZ
UMA MANTA DE NEBLINA QUE PROTEGE A
LAVOURA CONTRA A PERDA DE CALOR DURANTE
NOITES DE FRIO, PREVENINDO PERDAS POR
GEADA.
O MOTOR PULSO-JATO DE 101 HP É CAPAZ DE
NEBULIZAR ATÉ 120 LITROS DE “CALDA” POR
HORA, SUFICIENTES PARA COBRIR ATÉ 40
HECTARES DE LAVOURA.
PROTEÇÃO DE ATÉ 160 HECTARES POR
EQUIPAMENTO, DURANTE 4 HORAS DE
FUNCIONAMENTO.
SISTEMA PRÁTICO E ECONÔMICO, EFICIENTE,
SEGURO, CONFIÁVEL E FÁCIL DE MANUSEAR.
INDICADO PARA PLANTIOS DE CAFÉ, BANANA,
FEIJÃO, SOJA, MILHO, ETC.

COM

Qualidade e confiabilidade, tecnologia alemã

Capacidade de calda de 100 L.

Entre em contato ainda hoje!
www.pulsfog.com.br
E-mail: info@pulsfog.com.br
Sistema simples e Fácil de operar

Tel.: (11) 4054-0313

