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ADUBADEIRA FLORESTAL BIZMAQ AFH 1100 HP 
Acoplada ao trator pelos braços do hidráulico e 3º ponto, com o suporte dentro das normas da NBR 8566. 

 
Recomendada para: 
Fazer adubação de cobertura em faixas com 02 linhas por operação, em florestas com espaçamentos de 3 a 6 metros entre 

linhas. 
 
Opções de dosagens de insumo:  
50 a 600 kg/há. 
 
Equipada com: 
01 - Chassi construído em chapa de aço carbono com 12,7 mm de espessura com suportes dentro das normas da NBR 8566; 
02 - Depósito de insumos fabricado em chapa de aço carbono com 3 mm de espessura e capacidade para 1100 Litros;  
03 - Suportes para içar o implemento utilizando o guindaste; 
04 - Peneiras fabricadas em aço carbono galvanizada dentro do depósito, para evitar que impurezas danifiquem os dosadores 

e alterem a dosagem; 
05 - Duas mangueiras hidráulicas com válvula de retenção e engate rápido; 
06 - Registro nos orifícios de saída de insumos, para permitir a remoção dos dosadores mesmo com insumo no depósito; 
07- Um prato giratório fabricado em aço carbono, para direcionamento de insumos; 
08 - Um motor hidráulico com válvula controladora de fluxo, para acionamento do prato direcionador; 
09 - Duas mangueiras hidráulicas com válvula de retenção e engate rápido; 
10 - Plataforma de abastecimento construída em aço carbono dentro das normas de segurança NR 12;  
11 - Pintura com fundo e tinta epóxi; 
12 - Dois dosadores de insumos com rosca modelo Fertisystem fabricado em tubo de aço inox, fixados por uma manipula em 

cada dosador, para facilitar a remoção sem o uso de ferramentas. 
 
 
Dimensões:  
1.400 mm de comprimento x 1.000 mm de largura x 1.500 mm altura 
Peso bruto: 350 kg 
Potência mínima sugerida: 70 cv - Trator 4 x 4 
 

 


