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*be strong, be KUHN



Desenvolvida com tecnologia própria, as bombas de 
pulverização KUHN têm a força e precisão que você precisa 
para atender perfeitamente os trabalhos de campo.

PULVERIZADOR PORTADO - TURBINA 

ARBO

Desenvolvido para ir aonde os outros não vão, os 
pulverizadores atomizadores da linha Arbo são 
compactos, leves e ágeis – do jeito que você 
precisa. Facilidade de operação, autonomia, 
possibilidade de trabalho com tratores de pequeno 
porte e a tecnologia de ponta do sistema de turbina 
axial são suas marcas registradas. E tudo isso vem 
acompanhado dos custos de aquisição e 
manutenção mais baixos da categoria. Confie na 
tradição de quem entende e aproveite todas as 
vantagens que os atomizadores KUHN Arbo 
podem lhe oferecer.

SIMPLICIDADE COM GRANDE PERFEIÇÃO

Comando confeccionado em latão consagra sua resistência nos 
trabalhos da fruticultura. Acesso facilitado também melhora a 
resposta das operações.

AGILIDADE NOS COMANDOS DE PULVERIZAÇÃO
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TECNOLOGIA NA MEDIDA CERTA

VENTO NA MEDIDA CERTA
A linha Arbo produz o volume certo 
de vento. Ideal para pulverizar 
pequenas áreas, com dificuldade de 
acesso. Sua estrutura compacta não 
influencia a geração de vento.

MANUTENÇÃO FACILITADA

Chassi leve e compacto concede facilidade de acesso em áreas com limitações de altura e largura. 
Chassi basculante, que facilita o acesso para a manutenção.

Possui um sistema prático de desarme, que proporciona o uso do equipamento sem a ventilação.

VAZÃO QUE POUPA SEU TEMPO
O porta bico duplo poupa seu tempo: são duas opções de vazão sem ter a 
necessidade de parar e trocar a ponta de pulverização sempre que precisar.

Além dessa praticidade, a KUHN se preocupa com o meio ambiente. Este 
equipamento utiliza filtros que funcionam como antigotejo, evitando qualquer 
contaminação do solo.

Versatilidade é a palavra certa.  Em um único produto é possível 
optar pelo acionamento da turbina a rotações de 540 RPM ou 1000 
RPM.

DUPLA OPÇÃO  DE ROTAÇÃO 
MODELO 200 E 300 LITROS

Não basta ser compacta: a linha Arbo 200/300 conta com outras soluções que 
vão impressionar você. Começando pela bomba de membrana, sistema que 
une altas vazões a altas pressões. É um equipamento de baixa manutenção e 
excelente desempenho principalmente em caldas densas.

Aliado ao circuito de pulverização, o Arbo oferece comando móvel pássivel de 
extensão junto ao operador, facilitando suas operações. O mesmo comando 
une funções de abertura e fechamento da pulverização, além de ajustes de 
pressão. 

Sistema direcional do vento específico para culturas de tipo latada. A ventilação é projetada de forma vertical, 
aproveitando integralmente o vento produzido.

OPCIONAL – VOLUTA UVA
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Especificações técnicas
Arbo 260/360 Arbo 480

Tanque de pulverização
Capacidade 200 e 300 litros 400 litros
Material Polietileno Fibra
Agitação da Calda Agitador hidráulico Somente por Retorno
Bomba de Pulverização
Tipo Membrana - 40 l/min Pistão - 80 l/min
Material Aluminio fundido Aço fundido
Fabricante Annovi Kuhn
Cardan
Tipo Simples Simples
Comando de Pulverização
Tipo Manual Manual
Material Polipropileno especial Latão
Circuito da Pulverização
Seção duas seções duas seções
Semi arco Inox Cobre e latão
Quantidade de Porta Bicos 12 duplos com fitro antigotejo 12 duplos com fitro antigotejo
Turbina
Tamanho 615 mm 800 mm
Transmissão Correia e polia Correia e polia
Velocidade de vento 100 km/h 110 km/h
Volume de vento 14.900 m³/h 16.900 m³/h
Estrutural
Peso 155 kg/  165 kg 275 kg
Comprimento 1,15 metros 1,50 metros
Largura 0,86 metros 1,10 metros
Altura 260 - 1,0; 360 - 1,18 metros 1,20 metros
Velocidade 
Velocidade de trabalho Máxima de 8 km/h Máxima de 8 km/h
Itens Adicionais
Cardan
Mangueira de reabastecimento

*Opção disponível 
*Item de série 

www.kuhn.com

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 docu-
mento 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.

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

Para mais informações sobre a revenda KUHN mais 
próxima e outras informações sobre os produtos 
KUHN visite: www.kuhn.com
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Também encontre a 
KUHN nas redes sociais

Seu revendedor KUHN


