ASPER

APLICAÇÃO LOCALIZADA DE
DEFENSIVOS (INSETICIDAS)

Características Principais
Equipamento indicado para a aplicação
localizada de defensivos (inseticidas) dretamente na
soqueira decana para o controle de sphenophorus e
migdollus, podendo ser utilizado também no controle
da cigarrinha. Estrutura construída em tubo perflado
reforçado, onde são fxados todos os acessórios do
implemento.
Os conjuntos de discos de corte são semioscilantes
e as molas de compressão fazem a compensação para
diferentes profundidades de trabalho. A profundidade
de trabalho depende da necessidade da aplicação
na soqueira, e ocorre de acordo com o tipo de solo,
inclinação do terreno, regulagem e confguração do
produto.
A aplicação do defensivo é efetuada através de
bico de pulverização fxada em dispositivo na parte
traseira do conjunto de disco de corte, depositando o
produto químico em profundidade adequada para o
controle do sphenophorus e do migdollus.

OPCIONAL: kit de sistema de aplicação de
defensivo 70/30 (70% no corte da soqueira e 30%
superfcial acima da palhada).

O ASPER possui reservatório de inseticida com bomba de pistão de 40l/min acionada por motor hidráulico.
Conta também com reservatório de água potável de 20 litros. O abastecimento pode ser efetuado através de
dois sistemas, ou de calda pronta ou diretamente no tanque (acesso facilitado por escada e plataforma de
acordo com norma ABNT NR-12)
ESPAÇAMENTOS:

• ASPER 3: 1,00; 1,10; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50 ou 1,60 m
• ASPER 4: 0,90 x 1,40; 0,90 x 1,50; 0,90 x 1,60 m
• ASPER 5: 1,40; 1,50 ou 1,60 m

Especificações Técnicas
MODELO

QTDE. DE
LINHAS

POTÊNCIA
DO TRATOR (CV)

PESO APROX.
(kg)

LARGURA
MÁXIMA (mm)

RESERVATÓRIO DE
INSETICIDA (mm)

PROFUNDIDADE
DE TRABALHO

DISCOS DE
CORTE

ASPER

03
04
05

110
110
140

1150
1450
1900

3.546
4.429
6.746

200
1200
1200

até 200 mm

Ø 26”

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características
de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já
comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 04/2018 - Rev. 00
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