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ADUBADEIRA DE BASE BIZMAQ ABH 600 H 

Acoplada ao trator pelos braços do hidráulico e 3° ponto; 
 
Recomendada para: 

Fazer adubação de base em filete continuo na linha de subsolagem. 
 
Equipada com: 
01 - Chassis fabricado em tubo Petrobrás com 90 mm de diâmetro externo com 6mm de parede. 
 
02 - Haste de adubação no modelo negativa revestida com solda dura, para aumentar a vida útil. 

 
03 - Saída de insumos atrás da haste de adubação com regulagem de profundidade. 

 
04 - Depósito de insumos com capacidade para 600 litros, fabricado em chapa de aço carbono com 3 mm de espessura   
 
05- Tubos Petrobras de 2 3/8 sobre as bordas do depósito para aumentar a resistência contra impactos 
 
06 - Lona reforçada de marca viniforte para cobrir o depósito de insumos, equipada com cordas elástica para fixá-la sobre o 

depósito.  
 
07 - Fura beg no depósito de insumos 

 
08- Telas em aço carbono galvanizada no orifício de abastecimento do depósito, para evitar que impurezas danifiquem os 

dosadores e alterem a dosagens de insumos. 
 
09 - Registro no orifício de saída de insumos que permite a remoção do dosador mesmo com insumos no depósito 
 
10 - Plataforma traseira dentro das normas de segurança 
 
11 - Dosador de insumos Fertibizmaq 290, fabricado em tubo de aço inox com rosca transportadora no modelo Fertisystem. 
 
12 - Sistema limpa fácil com dispositivo que permite a remoção da rosca do dosador, apenas girando a tampa frontal. 
 
13 - Motor hidráulico para acionar o dosador de insumos. 
 
14 - Válvula reguladora instalada sobre o motor hidráulico, para regular a dosagem de insumos. 

 
15 - Válvula de retenção instalada na linha de retorno do motor, para evitar que os dosador gire ao contrário. 
 
16 - Duas mangueiras hidráulica com engate rápido para alimentação do motor hidráulico. 
 
17 - Grade pantográfica com 04 discos recortados de 18 polegadas, por unidade para cobrir os insumos. 
 
 
Dimensões: 
2100 mm comprimento x 1250 mm largura x 2250 mm de altura  
Peso bruto: 280 kg 
Potência mínima sugerida: 65 cv - Trator 4 x 4 


