


    MAXI-PRO 4 UBV™ 1 BICO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Chassi estrutural: em aço-carbono, provido de 

discos amortecedores (coxins) antivibratórios, e 
protegido com dupla camada de tinta 
eletrostática (Epóxi), argolas para içamento. 

 
 Motor: BRIGGS & STRATTON, 18 HP, de 4 

tempos (OHV), 2 cilindros, gasolina. Partida 
elétrica, 12 V, ignição eletrônica e filtro de óleo 
de cartucho externo de rosca, com filtro de ar e 
gasolina de fácil remoção p/ limpeza. 
  

 Compressor: ROOTS DRESSER URAI 45 
deslocamento positivo tipo lóbulos, acoplados 
diretamente ao eixo do motor através de junta 
elástica antivibratória, com filtro de ar para 
retenção de partículas acima de 100µm de 
diâmetro, com capacidade de até 380 CMF (6 a 
10 PSI)  
 

 Manômetro: com proteção de glicerina, e dupla 
escala de pressão (libras e kg/cm2).  
 

 Tanque de Combustível:  Capacidade 47L em 
polietileno de alto impacto, com espessura de 3 
mm, protegido contra raios UV. Tampa 
hermética de rosca, equipada com sistema de 
visualização de nível (bóia) na tampa e respiro 
para escape de pressão (válvula de alivio). 
 

 Tanque de inseticida: Capacidade 57 litros em 
polietileno de alto impacto translúcido,  
espessura de 3 mm, protegido contra raios (UV), 
com tampa de fecho hermético, tubulações, 
mangueiras e conexões em nylon e dotado de 
filtro de linha especial para inseticidas. O tanque 
permite sua desmontagem sem a necessidade 
de ferramentas. 

 Tanque de Autolimpeza (Flush tank): 
Capacidade 3,8 L, , de polietileno translúcido de 
alto impacto com 3 mm de espessura e 
resistente aos raios solares(UV), tampa 
rosqueável e respiro para compensação da 
pressão interna do ar durante o esvaziamento. 

 

 
 
 Sistema de bombeamento de formulação: Bomba 

FMI, inox, deslocamento positivo variável a pistão, 
elétrica de 12 volts, pistão cerâmico ou inox, 
cilindro cerâmico. Com vazão ajustável de 0 a 
532ml/min., montada em caixa plástica resistente 
(3 mm), hermética e tampa articulada. 
 

 Bocal Nebulizador: 1 BICO, Dispersão de fluxo de ar 
tipo vórtice, 0 a 10 PSI, 90% do espectro de gotas 
abaixo de 20µm de diâmetro médio volumétrico 
(DMV) para uma vazão de líquido entre 100 e 210 
ml/min. O sistema articulável, permite giro de 360° 
na horizontal e na vertical, com duto de saída em 
aço carbono, alcance de 50 M horizontal e 15 M 
vertical. 
 

 Solenoide para controle do fluxo. (OPCIONAL) 
 

 Comando Remoto: cabo de 5m, para operação 
direta do interior da cabine do veículo, e protegido 
por capa plástica. 

 Circuito de alimentação de mistura de inseticida: 
composta por tubulação plástica (nylon), conexões 
e filtros de inseticidas especiais. 

 Dimensões: 112 x 84 x 81 cm (largura, 
comprimento, altura). 

 Peso vazio: 200 kg. 
 Manuais. 
 Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação. 
 OPCIONAIS: 

Bateria 12V;  
Afogador manual; 
Marcha lenta automática; 
Partida manual; 
Tacômetro e Horímetro digital; 
Dispositivo para içamento; 
Bomba de formulação com  vazão  0 – 700 ml/min;. 
Sistema de proteção do motor. 
Cadeado 
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