
300/400/600

PULVERIZADOR HIDRÁULICO

600AH
ATTACK



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
incomagri@incomagri.com.br

(19) 3843-9900 @incomagri

www.incomagri.com.br

O Pulverizador Agrícola Attack 600 AH Incomagri é uma máquina precisa, 
resistente e adaptada as condições de campo proporcionando uma apli-
cação segura, prática e eficiente. A Incomagri atende as necessidades do 

agricultor mais exigente, disponibilizando diferentes versões e uma gama de 
opcionais que agregam tecnologia ao equipamento, levam maior conforto 

ao operador, e otimizam a operação da pulverização.

Opcionais:
Comando elétrico de pulverização e eletrohidráulico para acionamento das 
funções das barras.
Painel conjugado.
GPS com controlador de vazão e fechamento automático de seções.
Marcador de espuma

Altura de trabalho

Pontas de pulverização

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Porta-bicos

MODELO

Tanque reservatório 

Comprimento das barras

Acionamento das barras

Espaçamento entre bicos

Capacidade de 600 l  (Em Polietileno com proteção U.V)

ATTACK 600 AH

12/14/16 m
Sistema Hidráulico independente com 3 funções (alavancas de acionamento)

 Abre/fecha lados direito e esquerdo, Levanta/Abaixa o barramento
Opcional: Sistema eletrohidráulico para acionamento em tratores cabinados

0,5 a 1,30 metros

Trijet com válvula antigotejo

50 cm

Padrão 1 jogo tipo leque / Opcional: (2 jogos leque) / (1 jogo leque e 1 jogo cone)
BMIN 85- Tipo pistão e membranas(diafragma) com carcaça em alumínio fundido

Vazão máxima de 85 l/min a 540 rpm
Pressão até 20 bar

Bomba

2/4 vias simples ou CCP (com retorno calibrado) manual ou elétrico

Filtro de sucção (malha 50)  Filtro de linha (malha 80) Filtro de bico (malha 100)
Ecológico por sucção(85l/min) ou por gravidade. Acompanha mangote e engate rápido.
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Comando de pulverização

Hidráulico por retorno
Capacidade de 15 l (em Polietileno)

Sistema de agitação
Tanque para lavagem das mãos

Filtros
Abastecimento

Peso e dimensões

Comprimento

Altura (m)
Largura (m)

Peso (kg)

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer 
sem prévio aviso

*Imagens meramente ilustrativas
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