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COMBOIO FLORESTAL BIZMAQ CF 2000  
Acoplado ao trator pela barra de tração com dois pneus 1000 x 20 recauchutados no modelo agrícola  para deslocamento e 

manobras. 
 
Recomendado para: 

Dar suporte à frente de pulverização quando estiverem utilizando equipamento costal. 
 
Equipado com: 
01 - Chassi fabricado em viga U de 6 polegadas reforçado para suportar o tanque; 
02 - Tanque de água fabricado em fibra de vidro com capacidade para 2000 Litros; 
03 - Tanque retangular em polietileno com capacidade de 300 Litros, instalado na traseira sobre o tanque; 
04 - Agitador de calda hidráulico com opção de agitar no momento da transferência ou independente; 
05 - Plataforma para auxiliar o abastecimento dos equipamentos costais; 
06 - Duas mangueiras atóxicas de 1” com válvula esférica na ponta com capacidade para reabastecer 02 costais ao mesmo 

tempo; 
07 - Filtro na saída do tanque de reabastecimento; 
08 - Bomba centrífuga acionada por motor hidráulico, para transferir a calda do reservatório inferior para o tanque superior; 
09 - Sistema de retorno instalado no tanque superior, para evitar que transborde ao ser reabastecido; 
10 - Plataforma com guarda corpo instalada na dianteira do implemento; 
11 - Compartimentos em chapa de aço carbono com 2 mm de espessura instalados nas laterais do tanque, para transportar 26 

equipamentos costais de 15 litros cada; 
12 - Proteções em chapa de aço carbono com 3 mm de espessura instaladas no fundo e nas laterais do tanque; 
13 - Dois cubos de roda com 06 parafusos de MB com 20 mm de diâmetro; 
14 - Duas pontas de eixo removíveis fixadas por porcas para facilitar a remoção; 
15 - Pé de apoio com rosca quadrada, rolamento de peso e manivela articulada; 
16 - Dois pneus 1000 x 20 recauchutados com duplagem para aumentar a resistência; 
17 - Corote de água não potável para higienização; 
18 - Suporte com olhal para içar o implemento vazio com guindaste.  

 
Dimensões:  
3500 mm de comprimento x 2400 mm de largura x 1800 mm altura 
Peso bruto: 480 kg 
Potência mínima sugerida: 70 cv - Trator 4 x 4 
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