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COVEADEIRA E ADUBADEIRA AGROFLORESTAL BIZMAQ CA 300  

Acoplado ao trator pelos braços do hidráulico e 3º ponto. 
 
Recomendado para: 

Adubar em filete contínuo ou intermitente, covear (fazer bacias) e preparar o solo na linha de plantio, após a subsolagem em 
áreas de implantação e reforma. 
 
Equipado com: 
01 - Chassi monobloco construído em viga U 6” com 9,5 mm de espessura;  
02 - Haste de adubação no modelo negativo construído em chapa de aço carbono 1045 para profundidades de 30 a 35 cm; 
03 - Bica de insumos atrás da haste com regulagem de profundidade; 
04 - Grade pantográfica com 08 discos recortados de 20”, para preparar o solo na linha de plantio; 
05 - Aivecas articuladas para remover resíduos e torrões da linha de plantio; 
06 - Conjunto de coveamento com rodízios para copiar o solo; 
07 - Dispositivo eletro hidráulico acionado por corrente elétrica 12 volts e pela VCR do trator para produzir covas (bacias); 
08 - Dosador de insumos modelo Bizmaq, acionado por motor hidráulico com válvula reguladora de fluxo que permite dosagens 
de 50 a 400 Kg/ha em filete contínuo; 
09 - Comporta para adubação intermitente acionada pelo pneu de transporte; 
10 - Mecanismo que determina o espaçamento acionado pelo pneu de flutuação, que permite espaçamento de 2 a 4.5 metros 

entre covas (bacias); 
11 - Depósito de insumo com capacidade para 300 litros, com tela de proteção no orifício de abastecimento para evitar que 

impurezas danifiquem o dosador e alterem a dosagem; 
12 - Registro no orifício de abastecimento; 
13 - Sensor de nível no depósito de insumo com sirene que informa ao operador por sinal sonoro a hora de reabastecer; 
14 - Dois pneus 750 x 16 com garras. 
 
Dimensões:  
3000 mm de comprimento x 900 mm de largura x 1800 mm altura 
Peso bruto: 600 kg 
Potência mínima sugerida: 65 cv - Trator 4 x 4 

 


