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*be strong, be KUHN



 O Arbo conta com várias configurações que abrangem diversas 
culturas em seus variados estágios de desenvolvimento. Tanto 
para o sistema de condução Latada (dispondo de torre telescópica 
horizontal) quanto para o sistema Espaldeira (torre no sentido 
vertical), sempre há um Arbo certo para você. As possbilidades de 
ajuste em lagura, altura e ângulo da pulverização proporcionam uma 
pulverização precisa, com quantidade certa e no local certo.

PULVERIZADOR REBOCADO - TURBINA

ARBO 
O especialista de mão cheia, Arbo é o 
pulverizador mais versátil do categoria, tem 
uma vasta abrangência com excelentes 
resultado de campo, tanto nas culturas 
primordiais, a uva e tomate, bem como se 
estende as demais: café, mamão, figo, coco 
anão, maracujá, entre outras do sistema de 
condução LATADA e ESPALDEIRA. Sua 
distribuição de ar canalizada garante os 
melhores indíces de uniformidade da 
aplicação e aproveitamento da calda. Ainda 
seu conjunto turbina centrifuga evita a 
sucção do ar externo, consequentemente 
não aspira as particulas de detritos que 
poderiam comprometer a sanidade da 
planta e fruta. A linha Arbo esta equipada 
com a melhor tecnologia da pulverização no 
mercado da fruticultura, utilizando 
componentes de excelente durabilidade em 
campo, além de trazer menor custos sobre 
manutenção, menor esforço sobre o trator e 
menor consumo de combustivel. O cuidado 
que sua plantação merece, mãozinha.
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O ESPECIALISTA DE MÃO CHEIA

Exclusivo sistema para a linha Arbo, os 
direcionadores de ventilação são do tipo 
mãozinha. Melhor aproveitamento do ar e calda, 
com distribuição uniforme sobre a planta.

Todo o ar produzido pela turbina está 
direcionado sobre o alvo de forma proporcional, 
desde à base da planta até o topo.

RESISTENCIA EM QUALQUER SITUAÇÃO
O transporte de calda até a ponta de pulverização requer 
resistência, pois pode prejudicar os componentes. A linha 
Arbo conta com proteção na medida certa e muito mais: Faz 
isto com eficiência. Tenha mais agilidade e segurança no seu 
trabalho.

Bomba de pulverização em latão, com mecanismo do sistema 
transportador de calda isolado do sistema mecânico, é outra 
exclusividade da linha Arbo. Nos pequenos detalhes, a KUHN 
assegura resistência contra corrosão e qualidade na aplicação.

GARANTIA DE RESPOSTA

Comando de pulverização eficiente, com acionamento 
via solenoide, garante agilidade nas respostas, além 
da praticidade na operação, tão importante para você 
produzir mais e melhor. 

LIVRE-SE DAS CORREIAS 
SISTEMA EXCLUSIVO SEM CORREIAS DA KUHN

O sistema de caixa amplificadora movimenta e altera a 
intensidade da ventilação produzida pela turbina sem a 
necessidade de correias. O principal resultado é a drástica 
redução no consumo de Diesel, mas também, redução dos 
custos de manutenção menores, devido somente a troca de 
óleo. Além disso, mantêm um fluxo constante na ventilação, 
fato que não ocorre em transmissão por correias. Outros 
benefícios: vida útil prolongada e menor esforço sobre o trator.

AR LIMPO
Na linha Mãozinha, o ar é produzido por uma turbina centrifuga junto a caixa amplificadora, depois direcionado por 
mangueira até suas saídas. Utilizando um rotor com design especial, produz o ar internamente sem sucção externa, 
assim enviando ar puro sobre o alvo, sem nenhum detrito.
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Especificações Técnicas
Arbo

Tanque de Pulverização
Capacidade 1000, 1500 e 2000 litros
Material Fibra
Agitação da Calda 1 Agitador Hidráulico tipo venturi
Bomba de Pulverização
Tipo Membrana - 90 l/min
Material Latão e Aluminio
Fabricante Annovi
Cardan
Tipo Homocinético de série
Comando de Pulverização
Tipo Elétrico
Material Latão
Circuito da Pulverização
Seção Duas seções
Porta Bicos Inox
Quantidade de Porta Bicos 1000 - 740kg / 1500 - 840kg / 2000 - 890kg
Turbina
Tamanho 500 mm
Transmissão Caixa amplificadora com duas velocidades
Velocidade de Vento Caixa I - 220 km/h e Caixa II - 250 km/h
Volume de Vento Caixa I - 15.000 m³/h e Caixa II - 17.000 m³/h
Chassi
Tipo Modular - Pintado
Estrutural
Pneus 11L15
Bitola (centro a centro do pneu) 1,20 a 1,50 metros
Peso Latada - 765 kg/ Espaldeira - 825 kg
Comprimento 4,29 metros
Largura Máxima (torre) Latada - 2,90 metros/ Espaldeira - 2,0 metros
Altura Latada - 1,60 metros/ Espaldeira - 2,95 metros
Velocidade 
Velocidade de Trabalho Máxima de 8 km/h
Itens Adicionais
Chassi Galvanizado
Bomba de 120 litros/minuto

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
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Também encontre a KUHN 
nas redes sociais

Seu revendedor KUHN

*Opção disponível

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


