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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 documento 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

Im
pr

es
so

 n
o 

Br
as

il 
- B

PA
D1

3B
R

Também encontre a 
KUHN nas redes sociais

Seu revendedor KUHN

ACESSO FACILITADO

Comando móvel de duas seções, 
que facilita as operações. Ele 
estende-se junto a máquina, próximo 
ao operador, levando o controle 
das operações de pulverização ao 
alcance de sua mão.

PULVERIZAÇÃO SOB MEDIDA

A linha SLM possui sistema manual 
de ajuste de altura das barras, 
possibilitando a pulverização em 
vários estágios de crescimento das 
culturas.

A SEGURANÇA VEM PRIMEIRO

O modelo SLM possui um sistema 
exclusivo de bomba acoplada 
diretamente na tomada de força, 
dispensando o uso de cardan. Em 
poucos minutos você acopla no eixo 
e prende aos braços do trator: já está 
pronto para uso.

Especificações técnicas
SLM

Tanque de Pulverização
Capacidade 300 litros
Material Polipropileno Especial
Agitação da Calda Por retorno
Bomba de Pulverização
Tipo Membrana - 40 l/min acionada direto na TDF
Material Aluminio Fundido
Fabricante Annovi
Comando de Pulverização
Tipo Manual
Material Polipropileno Especial
Barra de Pulverização
Tamanho 09 metros
Número de Seções  2 seções
Porta-Bicos Unijet com ant igotejo
Quant idade de Porta Bicos 18
Espaçamento entre Bicos 50 cm
Tubulação Polipropileno Especial
Altura até 1,60 metros
Acionamento das Barra
Tipo Manual
Reabastecimento
Tipo Através da bomba
Fabricante 40 litros/minuto
Chassi
Peso  175 kg
Comprimento 1,05 metros
Largura 1,06 metros
Altura 2,60 metros
Velocidade
Velocidade de trabalho Máxima de 8 km/h
Itens Adicionais
Mangueira de reabastecimento
Um jogo de bico leque (padrão)

*Item de série


