


CaracterísticasCaracterísticas

O Pulverizador Aceiro é ideal para aplicação 
de herbicida em beiras de cercas, barrancos, 

d   i  d  i hcarreadores e canais de vinhaça.

Conta com baixo custo operacionalConta com baixo custo operacional.

Fácil instalação e operação.Fácil instalação e operação.

Possui controle sobre a direção do jato para 
tratamento de “bocas” de ruas.



CaracterísticasCaracterísticas

Indicado para aplicação entre 200 e 
400 L/ha, ajustável para velocidade de 4 a 6 
km/h e faixa tratada variando de 3 a 7m na 
lateral e 3 a 4 metros atrás do trator.

Equipado com comando elétrico ou manual.

Tanque de 600 ou 900 L. 



ObjetivosObjetivosjj

Agilizar aplicações em
C dCarreadores
Beiras de cercas

dAceiros de matas 
Taludes de estradas

Melhorar a Distribuição dos Produtos



Visão geral do pulverizadorVisão geral do pulverizador
Aplicação na faixa lateral de carreadores, canais de vinhaça,
linhão, entre outras.



Tanque Tanque 

Tanque de 600 litros / opcional tanque de 900 litros.



Bico direcional superior (Modelo OCBico direcional superior (Modelo OC--20)20)

Responsável por tratar uma faixa de até 7 
metros  com altura de aplicação de até 2 metros, com altura de aplicação de até 2 
metros ou em taludes de estrada.



Bico direcional frontal (Modelo OCBico direcional frontal (Modelo OC--10)10)
Responsável pelo tratamento direcional
na boca de rua. Pode ser controlador pelo
operador com as alavancas operacionaisp p
em 45º para frente ou para trás e 30º
para cima.



Detalhe dos ComandosDetalhe dos Comandos



Barra traseiraBarra traseira

Equipada com 6 pontas a 50 cm 
mais um a ponta OC na 
extremidade para aplicação em extremidade para aplicação em 
faixa perto de cercas.

Ponta OC
Pontas normais



Bico direcional da barra traseira (Modelo OCBico direcional da barra traseira (Modelo OC--06)06)



Vídeo do Pulverizador AceiroVídeo do Pulverizador Aceiro

Veja o vídeo do Pulverizador Aceiro no Veja o vídeo do Pulverizador Aceiro no 
C l d H bi tC l d H bi t Y T bY T bCanal da Herbicat no Canal da Herbicat no YouTubeYouTube::

www youtube com/herbicatltdawww youtube com/herbicatltdawww.youtube.com/herbicatltdawww.youtube.com/herbicatltda



Outras Informações:Outras Informações:

Herbicat Ltda.
Fone: (17) 3524-9797

@vendas@herbicat.com.br
www.herbicat.com.br




