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DRIFT STOPPER “EVO”
Equipamento de série

• Chassis em aço, metalizado  e pintura epóxica
• Barra de tração direcional de gestão eletrónica

com duplo ponto de articulação
• 4 turbinas com motor hidráulico (uma para cada

painel) com variação de rpm/volume de ar da cabine
• Grupo de eletroválvulas Compact Plus (2+2)
• Computador automático de distribuição CB9
• Barra de ar posterior antideriva PATENTEADA
• Regulação de altura e largura entre os paineis com

comando eletro-hidráulico
• Sistema hidráulico autónomo
• Jatos duplos com 1 série de bicos normais +

1 série baixo volume
• Tanques para lavagem do circuito e mãos
• Painel H = 1,8 m Modelo de 4 turbinas
• Hub service: filtro autolimpante com descarga

ajustável, engate de carregamento rápido e válvula de
lavagem do sistema sem diluição

• Eixo oscilante
• Tampas de roda em cunha e plataforma dobrável
• Pé de suporte hidráulico

Optional Código Euro
Cardam homocinético AR08 665
Altura do painel 2,0 m SAR970 266
Abertura automática do painel SAR973 3 254
Indicador eletrónico de nível do tanque SAR1007 666
Premixer automático interno para 1000 l SAR81 287
Premixer com lava vasilhas para 2000 l SAR993 632
Sistema de lavagem de tanque com jato rotativo SAR968 117
Sistema de iluminação para circulação na estrada 1000 l SAR1010 160
Sistema de iluminação para circulação na estrada 2000 l SAR976 175
Jatos duplos com uma série de bicos antideriva e uma de TXB SAR965 167
Trijet com três séries de bicos TXB SAR966 743
Trijet com uma série de bicos antideriva e duas de TXB SAR967 1 195
Jatos superiores verticais retráteis SAR1009 632
Sonda de aspiração química para premixer SAR794 98 
Sistema de travagem para 1000 l SAR1175  1 232 
Sistema de travagem para 2000 l SAR1176  1 455
Homologação de estrada italiana com carga total para 2000 l SAR950  2 576

 l/min  m  m  m
Código Euro

1000 170+170 4x320 2,5 3,5 1,8 13.0/55-16 95 STP18  84 328 
2000 170+170 4X320 2,5 3,5 1,8 13.0/55-16 95 STP17  88 362 
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