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CONCEIÇÃO BIZMAQ CO 600 H 

Acoplada ao trator pelos braços do hidráulico e 3º ponto. 
 
Recomendada para: 

Aplicar herbicida pós-emergente nas entrelinhas com barra protegida, para combater rebrota conjugado com roçadeira frontal 
ou para pulverização em área total utilizando pontas de pulverização modelo Boomjet. 
 
Equipada com: 
01 - Chassi fabricado em tubos de aço carbono de 60 mm de diâmetro equipado com chapas para proteger o reservatório de 

herbicida e componentes;  
02 - Bomba de membrana com vazão de 18 L/min acionada por motor hidráulico; 
03 - Motor hidráulico com mangueiras hidráulicas e engate rápido nas pontas; 
04 - Barra protegida telescópica com largura mínima de 1,90 e máxima de 2,60 metros; 
05 - Lençol de borracha com 700 mm de altura e 8 mm de espessura com 3 lonas, para proteção da barra de pulverização; 
06 - Quatro suportes anti-gotejo com pontas de pulverização, TTI 11002 ou similar; 
07 - Cabos de aço revestidos com mangueiras, instalados nas laterais da barra protegida, para afastar as saias;  
08 - Torre central instalada na traseira da conceição, equipada com 02 pontas MJE 010 e suportes para regular altura; 
09 - Comando regulador de com manômetro para direcionar e regular as saídas; 
10 - Filtros na sucção e no recalque da bomba para reter impurezas; 
11 - Agitador de calda instalado no reservatório de herbicida para evitar sedimentação; 
12 - Corote de água não potável para higienização; 
13 - Reservatório de herbicida fabricado em polietileno, com capacidade para 600 litros; 
14 - Proteção em chapa de aço carbono com 3 mm de espessura no fundo e as laterais do depósito de água. 
 
Dimensões:  
1750 mm de comprimento x 1000 mm de largura x 1600 mm altura 
Peso bruto: 300 kg 
Potência mínima sugerida: 70 cv - Trator 4 x 4 
 


