Pulverizador Rebocado - Barra

RANGER 2000 e 3000
www.kuhn.com

be strong, be KUHN

*

ECONOMIA

PULVERIZADOR REBOCADO - BARRA

RANGER
2000 e 3000
Se você busca segurança e rendimento na
hora de pulverizar, então essa é a escolha
certa para você. O Pulverizador Ranger
conta com a tradição Kuhn em desenvolver
soluções eficientes e com qualidade
elevada. O alto rendimento operacional aliase a um pacote tecnológico avançado,
formando um conjunto de custo-benefício
imbatível. Novo Ranger, o que já era bom
ficou ainda melhor.
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PRODUTIVIDADE E ECONOMIA
A bomba de pistão já conhecida entre os produtores pela
alta confiabilidade e baixo custo de manutenção equipam
toda a linha Ranger. A produtividade e redução de custos
são garantidas na sua lavoura.

CONTROLE EFICIENTE
Facilidade e conforto na operação são itens
de série no Novo Ranger. Ele é equipado com
comando elétrico de pulverização, com todas
as operações sendo realizadas da cabine do
trator.
Como opcional, o comando eletro-hidráulico
de barras complementa o pacote de
conveniências do Novo Ranger. Com ele, o
acionamento fica muito mais simplificado,
ganhando agilidade nas operações.

ELETRÔNICA INTELIGENTE

PRECISÃO QUE SE NOTA

GPS que garante a dose de aplicação exata, no volume
e local desejado, além de corte de seção e pintura de
tela, identificando áreas com falhas de aplicação.

Sistema eletrônico preciso, garante a vazão na dose
certa. O controlador eletrônico apresenta uma leitura
dinâmica da operação (velocidade, distância percorrida,
área pulverizada e tempo) que está sendo realizada.

QUALIDADE
DE TRABALHO

SEGURANÇA REFORÇADA
Chassi e quadro compõe um conjunto de alta performance.
São resistentes às mais severas condições de trabalho,
garantindo mais segurança em qualquer operação.
A barra de perfil duplo e treliçada aumenta a resistência
mecânica e escada conta com plataforma, de acordo com as
normas de segurança.

GANHE TEMPO NAS MANOBRAS
O cardan homocinético (de série) diminui
sensivelmente o raio de giro, possibilitando
manobras em locais com espaço reduzido mesmo
com o cardan acionando.
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Especificações Técnicas

Bomba de Pulverização
Tipo
Material
Fabricante
Comando de Pulverização
Tipo
Material
Barra de Pulverização
Tamanho
Número de Seções
Porta-Bicos
Quantidade de Porta Bicos
Espaçamento entre Bicos
Tubulação
Altura
Acionamento das Barra
Tipo
Reabastecimento
Tipo
Material
Volume
Chassi
Pneus
Vão Livre
Bitola
Peso
Comprimento
Largura
Altura
Velocidade
Velocidade de Trabalho
Itens Adicionais
Mangueira de Reabastecimento
Cardan
Um Jogo de Bico Leque (padrão)
Tandem 900 x 20
Comando Elétrico Hidráulico (Barra)
Comando Eletronico
GPS

Ranger
2000 ou 3000 litros
Fibra
1 Agitador Hidráulico tipo Venturi
110 litros
11 litros
Incorporador e Lava frascos lateral
Pistão - 125 l/min
Aço Fundido
Kuhn
Elétrico (DPM); eletrônico e GPS.
Polipropileno Especial
18 ou 21 metros
4 seções
Bijet com antigotejo
36 ou 43
50 cm
Polipropileno Especial
0,5 à 1,50 metros
Hidraulica Manual
Super Injetor
Polipropileno Especial e Aço
150 litros/minuto
12,4 x 36
600 mm
1,50 a 1,80 metros
2000/ 2235kg
5,30 metros
2,50 metros
3,20 e 3,50 metros
Máxima de 8 km/h

*Opção disponível
*Item de série

Para mais informações sobre a revenda KUHN mais
próxima e outras informações sobre os produtos
KUHN visite: www.kuhn.com
Seu revendedor KUHN

www.kuhn.com

KUHN MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A.
Rua Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

Nos países da União Eropéia, Nossos equipamentos atendem as Diretivas Europeias «Maquinas»; nos outros
paises eles são conforme prescrições de segurança em vigor nesses mesmos países. Dentro de nossos
prospectos e, para uma melhorilustração dos detalhes, alguns dispositivos de proteção podem ser retirados.
Fora desses casos particulares e em todas as circunstâncias, esses equipamentos de segurança devem ficar
montados de acordo com as prescrições dos manuais de uso. «Nos reservamos o direito de modificar sem
aviso prévio os modelos, os seus equipamentos e acessórios». As máquinas e equipamentos deste documento podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado(s). As marcas citadas
neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

Também encontre a
KUHN nas redes sociais
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Tanque de Pulverização
Capacidade
Material
Agitação da Calda
Tanque Extra
Tanque da Triplice Lavagem
Tanque Água Limpa para Mãos
Lava-Frascos

