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Nos países da União Eropéia, Nossos equipamentos atendem as Diretivas Europeias «Maquinas»; nos outros 
paises eles são conforme prescrições de segurança em vigor nesses mesmos países. Dentro de nossos 
prospectos e, para uma melhorilustração dos detalhes, alguns dispositivos de proteção podem ser retirados. 
Fora desses casos particulares e em todas as circunstâncias, esses equipamentos de segurança devem ficar 
montados de acordo com as prescrições dos manuais de uso. «Nos reservamos o direito de modificar sem 
aviso prévio os modelos, os seus equipamentos e acessórios». As máquinas e equipamentos deste docu-
mento podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado(s). As marcas citadas 
neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

KUHN MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A. 
Rua Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

Para mais informações sobre a revenda KUHN mais 
próxima e outras informações sobre os produtos 
KUHN visite: www.kuhn.com
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Também encontre a KUHN 
nas redes sociais

Seu revendedor KUHN

PRATICIDADE E RESISTÊNCIA

Comando confeccionado em latão 
garante resistência necessária para 
trabalhos na fruticultura. Sua disposição 
na máquina proporciona acesso 
facilitado, melhorando a operação.

VENTOS FORTES

Adoção de turbina tradicional, com uma 
ventilação extraforte, permite o uso em 
situações atípicas, como em plantas 
de porte mais elevado ou com elevada 
massa foliar.

O Suprema conta ainda com sistema 
de desligamento da turbina, que facilita 
as operações de reabastecimento e 
agitação da calda quando necessário.

SIMPLICIDADE COM PERFEIÇÃO

Simples, porém, precisa. Com 
essa filosofia a KUHN desenvolveu 
internamente a bomba de pulverização 
do Pulverizador Suprema, obtendo 
resultados realmente surpreendentes em 
seu segmento.

Especificações Técnicas
Suprema

Tanque de Pulverização
Capacidade 400 ou 600 litros
Material Polietileno
Agitação da Calda Somente por Retorno
Bomba de Pulverização
Tipo Pistão - 80 l/min
Material Aço fundido
Fabricante Kuhn
Cardan
Tipo Simples
Comando de Pulverização
Tipo Manual
Material Latão
Circuito da Pulverização
Seção Duas seções
Semi arco Cobre e latão
Quantidade de Porta Bicos 14 duplos com filtro antigotejo
Turbina
Tamanho 800 mm
Transmissão Correia e polia
Velocidade de Vento 115 km/h
Volume de Vento 28.100 m³/h
Estrutural
Peso 300 kg ou 320 kg
Comprimento 1,40 metros
Largura 480 - 1,05; 680 - 1,30 metros
Altura 480 - 1,30; 680 - 1,50 metros
Velocidade
Velocidade de Trabalho Máxima de 8 km/h
Itens Adicionais
Cardan
Mangueira de Reabastecimento

*Item de série


