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PULVERIZADOR PORTADO - BARRA

GARDIEN H

Já pensou em ter a mesma tecnologia da linha 
automotriz em um equipamento menor? Agora 
você pode contar com o pulverizador Gardien H, 
equipado com o pacote eletrônico para 
agricultura de precisão (GPS, corte de seção e 
controlador de vazão). Além das múltiplas 
combinações de barra e tanque, ele não abre 
mão da simplicidade e agilidade na operação, 
características marcantes que o diferenciam no 
mercado

1. CONTROLE EFICIENTE

A Linha Gardien H coloca a sua disposição uma 
combinação de comandos de alta eficiência, 
compactos e de fácil manuseio.

O comando de pulverização com o sistema DPM 
mantém a pressão constante em situações onde 
utiliza-se uma ou mais seções fechadas, evitando 
assim, desperdícios ou superdosagem.
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2. Chassi e quadro compõe um conjunto de 
alta performance. São resistentes às mais 
severas condições de trabalho, garantindo 
mais segurança em qualquer operação. A 
estrutura de quadros e barras foi projetada 
com sistema de absorção de impactos 
no sentido vertical e horizontal, garantindo 
maior vida útil as barras de pulverização.

Além dos amortecedores de impactos, os 
sistema de treliças das  barras conferem 
ainda mais resistência ao conjunto. 

RESISTÊNCIA 

COMPROVADA

4. Com acesso facilitado, a linha Gardien H 
oferece Kit misturador com lava frascos lateral 
em alguns modelos. Um sistema prático e fácil 
de promover o aproveitamento dos quimícos 
sem contaminar o ambiente.

TECNOLOGIA 
NOS DETALHES

6. Bomba de pistão de manutenção simples e 
alta confiabilidade, confere vazão de 80 litros/
minuto – A produtividade e redução de custos 
são garantidas na sua lavoura. 

PRODUTIVIDADE E 

ECONOMIA

QUALIDADE
DE TRABALHO

ECONOMIA

5. Todos os modelos da linha Gardien H são 
equipados com bicos duplos com sistema 
de antigotejo e engate rápido, facilitando as 
trocas de pontas de pulverização e ainda evita 
danos ao meio ambiente devido as perdas por 
gotejamento.

QUALIDADE KUHN
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Especificações técnicas Gardien H
Tanque de Pulverização
Capacidade 600 ou 800 litros
Material Polipropileno Especial
Agitação da Calda 1 Agitador Hidráulico
Lava-Frascos

Na peneira
Bomba de Pulverização
Tipo Pistão - 80 l/min
Material Aço Fundido
Fabricante Kuhn
Comando de Pulverização
Tipo Manual / Elétrico / GPS
Material Polipropileno Especial
Retorno DPM - Retorno Calibrado
Barra de Pulverização
Tamanho 12 / 14 / 16 metros
Número de Seções 12 metros com 2 seções; 14 metros com 4 seções
Porta-Bicos Bijet com antigotejo
Quantidade de Porta Bicos 24 / 28 / 32
Espaçamento entre Bicos 50 cm
Tubulação Polipropileno Especial
Altura 0,5 à 1,30 metros
Acionamento das Barra
Tipo Hidraulico Manual / Elétrico
Reabastecimento
Tipo Hidroinjetor
Material Polipropileno Especial
Fabricante 110 litros/minuto
Chassi
Peso 630/ 660kg
Comprimento 1,75 metros
Largura 2,45 metros
Altura 12 - 2,75 / 14 - 3,20 / 16 - 3,75
Velocidade
Velocidade de trabalho Máxima de 8 km/h
Itens Adicionais
Mangueira de reabastecimento
Cardan
Um jogo de bico leque (padrão)
Incorporador de produto lateral

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

*Opção disponível 
*Item de série 


