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+ UNIFORMIDADE
+ RENDIMENTO
+ SEGURANÇA
+ PRECISÃO

O Sider® é um pulverizador de parcelas experimentais

idealizado especialmente para desenvolvedores de

agroquímicos e estações experimentais, que garante a

precisão, uniformidade e segurança nas aplicações de

defensivos ou fertilizantes líquidos.

Com o implemento você conseguirá resultados mais

precisos, com o tempo de aplicação reduzido e total

segurança, pois o operador não tem contato com os

produtos pulverizados.
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ACOPLADO AOS

3 PONTOS
DO TRATOR

O SIDER é composto de uma estrutura
fixada nos três pontos do trator (categoria
II) sendo que as barras de pulverização
estarão alocadas na lateral do trator,
posicionadas transversalmente as linhas
da cultura.

A estrutura contém uma série de
equipamentos para o funcionamento do
implemento, são eles: compressor, bomba
d’agua, reservatório para armazenamento
do líquido de limpeza CIP, painéis elétrico
e pneumático, barra de pulverização, IHM
(Interface Homem Máquina), calha de
descarte, tanques de descarte, portas
para acesso das garrafas, mangueiras
hidráulicas e componentes de segurança.

SOBRE
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Manual

PULVERIZAÇÃO

Neste modo de operação, o operador é responsável por indicar o início e o fim das
parcelas. Para iniciar a pulverização deve-se acionar o botão, localizado no interior da
cabine. A operação é interrompida ao soltar o botão e é realizada a troca automática
do produto a ser pulverizado.

Neste modo de operação o equipamento
realiza a detecção das parcelas de forma
automática.

Automática

Manual ou automática
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Compartimento de garrafas com portas e sistema de segurança

para despressurização automática da linha de produtos.

Aplicação de até 16 produtos diferentes de forma independente

“Aplicação com alta precisão”
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“Fácil manobrabilidade”
Garante melhor aproveitamento da área



REGULAGEM ELÉTRICA DA 

BARRA DE PULVERIZAÇÃO
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A barra têm regulagem vertical de 0,5 m à 2,50 m de altura em
relação ao solo (curso de 2,00 m). A altura da barra poderá ser
monitorada através de uma régua graduada posicionada na
lateral do implemento.

REGULAGEM
Da altura de aplicação

RÉGUA 

GRADUADA
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Localizado na lateral do implemento, há uma régua graduada em
ângulo para auxiliar o operador a realizar as regulagens
relacionadas a altura de aplicação. Os ajustes são realizados por
meio de botões localizados no interior da cabine.

REGULAGEM
Da inclinação da barra de pulverização

BOTÕES DE REGULAGEM DA 

BARRA DE PULVERIZAÇÃO

ÂNGULO DE 

INCLINAÇÃO
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Modo transporte
Modo trabalho
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LONAS 

LATERAISBOTÃO DE 

EMERGÊNCIA

CALHA DE 

DESCARTE

TANQUE DE 

DESCARTE

PÉS DE APOIO
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DETECÇÃO DE PARCELAS

MANUAL
E

AUTOMÁTICA

ESTABILIDADE
DA BARRA DE PULVERIZAÇÃO 

GARANTE APLICAÇÃO MAIS 

PRECISA

LONAS LATERAIS

EVITAM DERIVA
E AUMENTAM A 

QUALIDADE
DA APLICAÇÃO

Entre
parcelas

Linhas de 
plantio

Entre 
linhasBarra de pulverizaçãoParcela
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BANDEJA

RETRÁTIL
EM 

INOX
PARA COLETA 

DE RESÍDUOS

“Sistema de limpeza CIP”
Permite efetuar a autolimpeza do sistema de pulverização

Modo limpeza
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O sistema permite inserir a tabela de randomização e pode ser configurado para atender as 

exigências necessárias de cada área experimental.

Interface visual simplificada que permite o acesso rápido aos

processos do pulverizador e ajuste personalizado dos

parâmetros.

1 2 3 4
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Temos o compromisso de oferecer as melhores soluções, serviços e resultados aos
nossos clientes.

Para que se obtenha o máximo desempenho dos nossos produtos, capacitamos os
operadores através de:

Pós-venda
Treinamentos

Aulas teóricas:

Presenciais;

Online.

Práticas em campo;

Assistência:

Presencial;

Online.
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A manutenção regular é fundamental para manter a performance do
produto, maximizando assim as suas operações.

Nosso departamento de Manutenção e Pós-Venda oferecem em todo o
território nacional:

Contamos com garantias e planos de manutenção personalizados,
onde nossos clientes se asseguram de um longo tempo de
operação sem paradas corretivas.

Assistência técnica;

Suporte técnico telefônico ou por vídeo chamada;

Manutenção corretiva em campo;

Reforma geral de equipamentos e acessórios;

Peças de reposição a pronta entrega.

Pós-venda
Manutenção 



FAIXA DE 

PULVERIZAÇÃO

ALTURA DE 

APLICAÇÃO

TRATORES 

COMPATÍVEIS

INCLINAÇÃO MÁXIMA 

BARRA DE PULVERIZAÇÃO PESO

ALTURA x LARGURA 

x COMPRIMENTO

VAZÃO DE 

APLICAÇÃO

QUANTIDADE MÁXIMA 

DE PRODUTOS
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100 l/ha à 500 l/ha

3400 mm X 1450 mm X 2400 mm

680 kg+- 10º

Categorias 1 e 2

De 500 mm à 2000 mm

De 1800 mm à 2700 mm


