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PIPA DE HIDROGEL BIZMAQ PI 10000 TD 
Acoplado ao trator pela barra de tração com sistema TANDEM para deslocamento e manobra.  

 
Recomendado para: 
Plantar e irrigar com plantadeiras semi-mecanizada 07 linhas por operação. 

 
Equipado com: 
01 - Chassi construído com Viga U de 6” reforçado com travessas para suportar o tanque. 
02 - Cambão fixado com parafusos para facilitar a remoção. 
03 – Engate cabeçalho fixado com porca equipado com corrente de segurança. 
04 - Tanque fabricado em chapa de aço carbono com 4,8 mm de espessura com tratamento interno à base de alcatrão de 

hulha. 
05 - Fechamento superior do tanque feita em chapa piso para melhorar a aderência. 
06 - Sistema elétrico para acionamento das plantadeiras e irrigadores.  
07 - Sistema de retorno de água para acelerar a mistura do gel. 
08 - Caixa metálica medindo 2.000 x 550 x 500 mm sobre o tanque para transportar ferramentas. 
09 - Duas barras articuladas com três saídas em cada barra, e comprimento que permite operar em espaçamento de 3 a 4 
metros entre linhas. 
10 - Sete mangueiras atóxica de 1" (polegada) com engate rápido nas extremidades. 
11 - Adaptador da mangueira central e das mangueiras laterais das barras com diâmetros projetados para homogenizar a 
mesma vazão nas 07 mangueiras.  
12 - Plataformas nas laterais e na traseira que permitem transportar 34 caixas de mudas. 
13 - Guarda corpo e escada dentro das normas de segurança. 
14 - Bomba centrífuga mancalizada com vazão média de 95 m³, acionada por motor hidráulico. 
15 - Pé de apoio com rosca quadrada, rolamentos de peso e manivela articulada. 
16 - Quatro pneus 1000 x 20 duplados com câmaras de ar e protetores. 
17 - Quatro cubos de roda com 06 parafusos de roda MB com 20 mm de diâmetro. 
18 - Quatro rodas com anel (arinho) para facilitar a troca de pneus e permitir a instalação de pneus com duplagem. 
19 - Quatro pontas de eixo removíveis fixadas por porcas, para facilitar a substituição. 
20 - Sete válvulas de irrigação no modelo Bizmaq. 
 
Comprimento: 6.000 mm 
Largura: 2.400 mm 
Altura: 3.000 mm                       
Peso Bruto: 3.000 Kg 
Capacidade do tanque: 10.000 litros 
Potência mínima sugerida: 100 cv - Trator 4x4 


