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DISTRIBUIDOR DE ADUBO BIZMAQ DA 5000 H 
Acoplado ao trator pela barra de tração, com dois pneus 1000 x 20 recauchutados no modelo agrícola para deslocamento e 

manobras. 
  
Recomendada para: 

Fazer adubação de cobertura em área total. 
 
Equipado com: 
01 - Chassi fabricado em viga U de 6” na 2ª alma; 
02 - Engate cabeçalho com pino de ancoragem;    
03 - Depósito de insumos construído em chapa de aço inox com 3 mm de espessura com capacidade para 5.000 Litros; 
04 - Tubo de 60 mm de diâmetro sobre as bordas do depósito para reforçá-las; 
05 - Peneiras na parte superior do depósito, fabricadas em chapa moeda em aço inox com furos de 25 mm de diâmetro,  

para evitar que impurezas danifiquem o implemento e alterem a dosagem; 
06 - Fura bag central sobre o depósito; 
07- Escada móvel para ter acesso à parte superior do depósito; 
08 - Defletor sobre a esteira para diminuir o esforço de rotação; 
09 - Comporta de regulagem de vazão de insumos articulada em aço inox; 
10 - Esteira transportadora tracionada por engrenagens e corrente que dispensa a utilização de caixa redutora; 
11 - Motor hidráulico de acionamento da esteira transportadora; 
12 - Válvula reguladora de fluxo instalada no motor hidráulico para regulagem da rotação da esteira e ajustar a dosagem de 

insumos; 
13 - Dois pratos direcionadores acionados por motores hidráulicos; 
14 - Dois pneus 1000 x 20 duplados com câmaras de ar e protetores; 
15 - Dois cubos de roda com 06 parafusos de roda MB com 20 mm de diâmetro; 
16 - Duas rodas com anel para facilitar a troca de pneus e permitir a instalação de pneus com duplagem; 
17 - Duas pontas de eixo removíveis fixadas por porcas, para facilitar a substituição; 
18 - Pé de apoio com rosca quadrada, acionado por manivela articulada; 
19 - Pintura do chassi e componentes com fundo em tinta epóxi. 
20 - Lona de proteção do depósito com cordas elásticas para amarração; 
21 - Mangueiras hidráulicas com engate rápido. 

 
OBS: Todos os parafusos de fixação dos pratos, mancais, defletores, motores hidráulicos e comportas de adubo são 
de aço inox. 
 
Dimensões:  
4000 mm de comprimento x 1800 mm de largura x 1800 mm altura 
Peso bruto: 800 kg 
Volume de depósito: 3.3 m³ 
Capacidade da carga: 5000 Kg 
Potência mínima sugerida: 75 cv - Trator 4 x 4 

 

  

 


