
“SYNTHESIS”

EQUIPAMENTO STANDARD:

Chassis zincado a quente. 
Multiplicador de 1 ou 2 velocidades
Grupo  turbina  “Synthesis” com  aspiração 
anterior  
Fluxo de ar tangencial. 
Deflectores em aço inoxidável reguláveis
Distribuidor à distância em latão. 
Kit de baixo volume com jactos TXB ,
monometro  isometrico  Ø  100mm  ,  agitação 
especial
Reservatório integrado lava-circuito e mãos 
Parachoques para turbina  Ø 720
Cardam

MODELO
Altura 

Máxima
Tratável

PREÇO

PSY 04
PSY 05
PSY 06

200 620 35 1 75 lts. 4 866,00 €
300 620 40 1 75 lts. 4 894,00 €
400 620 45 1 75 lts. 5 037,00 €

PSY 17

PSY 21

400 720 50 2 75 lts. 7 577,00 €

600 720 60 2 75 lts. 8 216,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.                               01/01/2013
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OPCIONAIS PARA ATOMIZADORES SÉRIE 
“SYNTHESIS” 

CÓDIGO OPCIONAIS PREÇO
SAR 829 Suplemento bomba de 100 l/min. a 120 l/min.    208,00 €

SAR 244 Comando eléctrico “Compact ” (2), abertura e fecho independente 
dir. e esq. , regulador de pressão manual , filtro e manometro Ø 100 mm  390,00 €

SAR 819
Comando eléctrico “Compact plus” (2+2), abertura e fecho 
independente direito e esquerdo , regulador de pressão eléctrica , 
ON-OFF eléctrico , filtro autolimpante e manometro Ø 100 mm 

   697,00 € 

SAR 866

Comando eléctrico “Compact plus” (4+2), abertura e fecho 
independente 2 direitos e 2 esquerdos , regulador de pressão 
eléctrica , ON-OFF eléctrico , filtro autolimpante e manometro Ø 100 
mm 

   905,00 € 

SAR 820 Comando eléctrico em latão  para abertura e fecho independente dir. 
e esq. , regulador de pressão manual , filtro e manometro Ø 100 mm .    675,00 € 

SAR 821
Comando eléctrico em latão (2+2) para abertura e fecho 
independente direita e esquerda , regulador de pressão eléctrico, 
ON-OFF eléctrico , filtro e manometro Ø 100 mm .

1 047,00 € 

SAR 876 Computador compact incluindo (2+2) electrovalvulas 2 397,00 € 
SAR 877 Computador compact incluindo (4+2) electrovalvulas 2 707,00 € 
SAR 758 Flaps reguláveis desde o tractor para turbina  Ø 720 mm   853,00 €
SAR 862 Par de deflectores superiores c/  jactos integrados turbina Ø 720 mm   417,00 €
SAR 734 Deflectores com fecho de ar  turbina Ø 720 mm   330,00 €

SAR 822 Deflectores com fecho de ar  com comando desde o tractor turbina Ø 
720 mm (só em conjunto com SAR 758) 1 012,00 € 

SAR 824 Suplemento jactos triplos para turbina Ø 720 mm    277,00 € 
SAR 860 Jactos ajustáveis em altura para turbina  Ø 720 mm   550,00 €
SAR 29 Premixer no cesto   111,00 €
SAR 31 Lava vasilhas no cesto (em alternativa ao premixer no cesto)   164,00 €
SAR 830 Luzes  189,00 €
SAR 191 Sistema de inclinação da turbina com accionamento hidráulico (colina)    990,00 € 
SAR 303 Versão montanha para 300 lts. e turbina Ø 620 mm (chassis + cisterna)  711,00 €
SAR 304 Versão montanha para 400 lts. e turbina Ø 620 mm (chassis + cisterna)  722,00 €
SAR 834 Eixo com rodas fixas para versão montanha  350,00 €
SAR 302 Eixo com rodas giratórias de comando hidráulico para versão montanha 1 422,00 €  
SAR 887 Versão para tractores de rastos ou de rodas baixas para 300 e 400 lts.  355,00 €
DAC 1029 Tubo de autoenchimento  Ø 30 mm de 5 metros com filtro     39,00 €
SAR 750 Engate para pistola    22,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida. 
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