
Pulverizador Portado - Barra

PORTER 600 / 800 ST
www.kuhn.com

*be strong, be KUHN



 O Porter ST possui o sistema KUHN STABILI, o qual 
consiste em um pêndulo biarticulado, que posiciona as 
barras de pulverização constantemente em posição paralela 
ao solo, e também não há a necessidade de bloqueio do 
sistema de pêndulo durante a transposição de obstáculos, 
pois garante a estabilidade do barramento mesmo nas mais 
severas condições de trabalho, assegurando a qualidade da 
pulverização.

PULVERIZADOR PORTADO - BARRA

PORTER 
600 / 800 ST

A linha de pulverizadores PORTER ST é 
equipada com sistema hidráulico independente, 
possuindo acoplamento para a bomba 
hidráulica diretamente no eixo da bomba de 
membrana, garantindo baixa manutenção para 
o sistema. Possuem diferentes opcionais que 
podem ser configurados de acordo com as 
necessidades específicas de cada aplicação, 
bem como tamanho de tanque e barras.  

ESTABILIDADE DAS BARRAS

ECONOMIA
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O Porter ST possui um sistema de seleção das funções 
centralizadas na sua lateral. Garantia de simplicidade e 
rapidez nas realizações das operações.

    TUDO À SUA MÃO

Reservatório em polietileno de alta resistência, com 
tratamento UV, apresenta formato exclusivo com quebra-
ondas interno e garantia do total esgotamento da máquina 
para trocas de caldas e armazenamento.

DURABILIDADE

OS CLIENTES PEDIRAM E A KUHN ATENDEU...

CONTROLADORES

O Porter ST coloca a sua disposição mais de 
uma combinação de comando, do manual ao 
eletrônico.  O sistema de controle calibrado 
nos comandos de pulverização proporciona 
economia e eficiência comprovadas nos 
momentos da aplicação. E para o produtor 
que procura mais comodidade, economia 
e eficiência nas aplicações, sua máquina 
pode ser equipada com moderno GPS com 
corte de seção automático. Além da solução 
ISOBUS, onde permite maximizar o uso de 
seus componentes!

QUALIDADE 
DE TRABALHO

COMPACTA

O Porter foi projetado com dimensões de 
acordo com as normas internacionais para 
o transporte de máquinas e equipamentos 
agrícolas da Comunidade Européia (CE), 
barramento dividido em três seções 
independentes, permite maior resistência 
do conjunto e também facilita o transporte 
junto ao trator, em carrocerias de caminhões, 
assim como o armazenamento da máquina.

QUALIDADE E SEGURANÇA

A bomba de membrana garante estas 
qualidades por poder funcionar sem água 
com lubrificação permanente de óleo, 
funciona com baixa pressão, diminuindo 
a oscilação na pressão de trabalho, 
mantendo a vazão e dose de produto 
aplicado de forma constante e também 
possui grande potência de aspiração.

ATENDENDO ÀS SUAS NECESSIDADES

Possui configurações com capacidade de tanque de 600 ou 800 litros mais um tanque frontal opcional de 400 litros, 
barras de 16 ou 18 metros, lava frasco lateral com incorporador, tanque de rinsagem, marcador de linha e porta-bicos 
unijet, bijet e trijet com sistema anti-gotejo, atendendo às necessidades do produtor.

2



Especificações técnicas
PORTER ST 16m PORTER ST 18m

Dimensões: Altura x Largura x Comprimento (m) 3,00x2,76x1,50 3,25x2,76x1,50

Peso (máquina vazia) 600 - 630kg / 800 - 650kg 600 - 660kg / 800 - 680kg

Capacidade do tanque principal (l) 600 e 800
Capacidade do tanque de água limpa (l) 15
Bomba pistão/membrana (l/min) Pistão 80 l/min e Membrana 100 e 140 l/min 
Largura de trabalho (tamanho das barras) (m) 16 18
Número de porta-bicos 32 36
Tipo de porta-bicos Unijet, Bijet ou Trijet
Filtro principal 32 mesh
Filtro de linha 50 mesh
Agitador Tipo Venturi
Velocidade máxima de trabalho (km/h) 8
Acessórios Reabastecedor e mangueira; Um jogo de bico tipo 

Abertura das barras
Hidráulico manual

Eletrohidráulico

Comando
Comando manual CR

Comando elétrico

Comando eletrônico

Lava frascos lateral com incorporador + tanque de rinsagem 

Controlador eletrônico / GPS / ISOBUS

Tanque frontal de 400 litros

*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.

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

KUHN DO BRASIL 
R. Arnô Pini, Passo Fundo - RS, 99050-130
Passo Fundo / RS - BRASIL
Tell: + 55 (54) 3316 6200 Fax: + 55 (54) 3316 6250

KUHN S.A
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F - 67706 Saverne 
CEDEX - FRANCE


