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6 e 8 saídas 
Código Descrição Preço (€)
N300-112S7-6 Nebulizador suspenso 6 saídas 300 lts. 7 155
N400-112S7-6 Nebulizador suspenso 6 saídas 400 lts. 7 190
N500-112S7-6 Nebulizador suspenso 6 saídas 500 lts. 7 309
N600-112S7-6 Nebulizador suspenso 6 saídas 600 lts. 7 437
N800-112S7-6 Nebulizador suspenso 6 saídas 800 lts. 7 643
N1000-112S7-6 Nebulizador suspenso 6 saídas 1.000 lts. 8 022
N1200-112S7-6 Nebulizador suspenso 6 saídas 1.200 lts. 8 213
N300-112S7-8 Nebulizador suspenso 8 saídas 300 lts. 7 987
N400-112S7-8 Nebulizador suspenso 8 saídas 400 lts. 8 021
N500-112S7-8 Nebulizador suspenso 8 saídas 500 lts. 8 141
N600-112S7-8 Nebulizador suspenso 8 saídas 600 lts. 8 268
N800-112S7-8 Nebulizador suspenso 8 saídas 800 lts. 8 475
N1000-112S7-8 Nebulizador suspenso 8 saídas 1.000 lts. 8 854
N1200-112S7-8 Nebulizador suspenso 8 saídas 1.200 lts. 9 043

Bombas opcionais 
Código Descrição Preço (€)
SH-NS-AR1053 Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-1053 (3 membranas; 105 l/m; 50 atm) 287
SH-NS-AR1203 Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-1203 (120 l/min; 50 atm) 402

Acessórios opcionais 
Código Descrição Preço (€)
SH-MT-1N Mono-comando 235
SH-MT-4N Comando no trator só nas torneiras 111
SH-E015N Eletro válvulas Braglia on/off com reguladora na máquina, manómetro Ø100 702
SH-E016N Eletro válvulas Braglia on/off com reguladora na cabina, manómetro Ø100 1 130
SH-BH Kit braços hidráulicos abrir-fechar com 4 mangueiras sem distribuidor 979
SH-CHGN1 Chassis galvanizado em nebul. susp.(até 800 lts.) 317
SH-CHGN2 Chassis galvanizado em nebul. susp.(a partir de 1.000 lts.) 423

Equipamento básico

- Reservatórios principal, lavagem de mãos e lava circuitos em polietileno

- Chassis reforçado com tratamento anti corrosão e pintado

- Bomba Annovi Reverberi AR-813 (3 membranas, 81 l/min, 50 atm)

- Comando regulador manual 2 saídas e manómetro Ø 63

- 6 ou 8 saídas de ar com 2 bicos pulverizadores duplos reguláveis anti-gota ATR em

cada uma

- Carregador anti-contaminante

- Braços extensíveis e reguláveis

- Multiplicador 2 velocidades e ponto morto

- Transmissão reforçada

- Robot de limpeza interior do depósito (incluído a partir de 500 lts., segundo exige

normativa europeia)

NEBULIZADORES

Nebulizador Suspenso ( 6 e 8 saídas)
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Evolución Plus
Código Descrição Preço (€)
N600-6S-3M Nebulizador suspenso Evolución Plus 600 lts. 3 movimentos 14 533
N800-6S-3M Nebulizador suspenso Evolución Plus 800 lts. 3 movimentos 14 739
N1000-6S-3M Nebulizador suspenso Evolución Plus 1.000 lts. 3 movimentos 15 018
N1200-6S-3M Nebulizador suspenso Evolución Plus 1.200 lts. 3 movimentos 15 207
N600-6S-5M Nebulizador suspenso Evolución Plus 600 lts. 5 movimentos 15 950
N800-6S-5M Nebulizador suspenso Evolución Plus 800 lts. 5 movimentos 16 157
N1000-6S-5M Nebulizador suspenso Evolución Plus 1.000 lts. 5 movimentos 16 437
N1200-6S-5M Nebulizador suspenso Evolución Plus 1.200 lts. 5 movimentos 16 626

Bombas opcionais 
Código Descrição Preço (€)
SH-NS2-AR1203 Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-1203 (120 l/min; 50 atm) 115

Acessórios opcionais 
Código Descrição Preço (€)
SH-E008NS Eletro válvulas Braglia on/off com reguladora na máquina, manómetro Ø100 598
SH-E010NS Eletro válvulas Braglia on/off com reguladora na cabina, manómetro Ø100 1 026
SH-MPNS Misturador para produtos em pó 130
SH-T6CNS Kit tratamento 6 faces, eletro válvulas e saídas de ar 1 652
SH-CHGN1 Chassis galvanizado em nebul. susp. (até 800 lts.) 317
SH-CHGN2 Chassis galvanizado em nebul. susp. (a partir de 1.000 lts.) 423

- Reservatórios principal, lavagem de mãos e lava circuitos em polietileno

- Chassis reforçado com tratamento anti corrosão e pintado

- Dois níveis externos visíveis

- Bomba Annovi Reverberi AR-1053 (3 membranas, 105 l/min, 50 atm)

- Grupo centrífugo duplo aspiração grande caudal

- Carcaça turbina poliéster

- 12 saídas de ar duplas

- 24 pulverizadores anti-gota com bicos baixo volume

- Mono-comando

- Agitador hidráulico de grande caudal

- Multiplicador 2 velocidades e ponto morto

- Brazos de 3 ou 5 movimentos com eletro distribuidor de duplo efeito para

 tratamento a 4 faces

- Carregador anti-contaminante e transmissão reforçada

- Robot de limpeza interior do depósito (segundo exige normativa europeia)

- Opção: 6 saídas de ar duplas para tratamento de 4 a 6 faces com fecho

individual por eletro válvula

Equipamento básico

NEBULIZADORES

Nebulizador Suspenso Evolución Plus
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Kit eletro válvulas Braglia on/off com regulador na máquina 
Código Descrição Preço (€)
BR-200.302.47 Caixa de comandos 200/2 136
BR-SAHER-203 Eletro válvulas Braglia on/off 697
BR-200.805.13 Suporte eletro válvulas 17
AL-GC00.101 Manómetro 0-60 Ø63 (1) 20
AL-80100 Manómetro 0-60 Ø100 reforçado (2) 66

869 Conjunto com manómetro (1) 
Conjunto com manómetro (2) 915

Kit eletro válvulas Braglia on/off com regulador na cabina 
Código Descrição Preço (€)
BR-200.302.48 Caixa de comandos 200/2+2 244
BR-SAHER-205 Eletro válvulas Braglia on/off e regular 1 016
BR-200.805.13 Suporte eletro válvulas 17
AL-GC00.101 Manómetro 0-60 Ø63 (1) 20
AL-80100 Manómetro 0-60 Ø100 reforçado (2) 66

 Conjunto com manómetro (1) 
Conjunto com manómetro (2) 

Kit Sonar Sonic c/ eletro válvulas Braglia on/off c/ regulador na máquina 
Código Descrição Preço (€)
BRS200AE2XX0003 Eletro válvulas Braglia on/off (fiação preparada para comando Sonic) 645
BR-200.302.115 Kit Sonic (Sonar) 822
BR-200.1317.15 Comando remoto Keypad Sonic (Sonar) 295
SH-KDS Kit 2 2 detetores com suportes 611
BR-200.805.13 Suporte eletro válvulas 17
AL-GC00.101 Manómetro 0-60 Ø63 (1) 20
AL-80100 Manómetro 0-60 Ø100 reforçado (2) 66
BR-200.1614.3 Sensor de velocidade da roda para sonar Sonic (máquinas rebocadas) 98

ACESSÓRIOS

Kits eletro válvulas, peças de reposição
(não montadas de fábrica)

Kit 2 detetores com suportes

Eletro válvulas

Suporte eletro válvulas

Manómetro

Kit Sonic

Comando remoto Keypad
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Código Descrição Preço (€)
SH-E022.2VA Unidade de controle com eletro válvulas Arag 2 vias para tratores ISOBUS 3 819
SH-E022.2VN Unidade de controle com eletro válvulas Arag 2 vias para tratores ISOBUS 3 819

Código Descrição Preço (€)
SH-OBR2V Computador Arag Bravo 180 2 vias 3 117

Sistema de controle ISOBUS para Atomizador ou Nebulizador

A versão do computador IBX100 ISOBUS para atomizador ou nebulizador permite dispor de todas las vantagens da 
tecnologia ISOBUS também neste tipo de máquinas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Controle do atomizador / Nebulizador desde o ecrã do trator.
• Secções que se desligam automaticamente para evitar sobreposição em

linhas já tratadas.
• Controle automático da dosagem (L/ha).
• Indicador gráfico do nível do tanque.
• Nova interface gráfica com parâmetros mais selecionáveis
• Alarmes para controle da largura da linha.

ACESSÓRIOS

Kit Computador Bravo 180 Arag

O computador Bravo 180 de Arag permite nos ter um controle automático da distribuição, através de um sistema especifico em 
que dependendo da dosagem e da largura da rua, e graças a um transdutor para leitura de pressão, o computador é capaz de se 
adaptar automaticamente ao tratamento. 
O Bravo 180 permite nos memorizar até 10 programas de tratamento distintos, para cada situação.
Graças ao seu ecrã retro-iluminado não vamos perder nenhum detalhe do tratamento, onde podemos ver o seguinte:

Visualização constante:
• Volume de aplicação L/Ha
• Lado ativo marcador
• Alarme de funcionamento incorreto
Alternativamente:
• Velocidade Km/h
• Superfície tratada
• Quantidade de líquido distribuído
• Nível do depósito
• Caudal L/min
• Nº de parcela em tratamento -Tempo trabalhado / distância percorrida

Tabela comparativa computadores
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Código Descrição Preço (€)
SH-OBR2VS Sonar com computador Arag Bravo 350 e sensor de velocidade da roda 3 637

Código Descrição Preço (€)
SH-OWA2V Computador WAATIC 2 vias 5 341

ACESSÓRIOS

 88________
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Kit Computador Bravo 350 Arag con Sonar
O computador Bravo 350 de Arag permite-nos ter um controle automático da distribuição em conjunto com os detetores 
SONAR. Isto permite nos manter uma dosagem constante apesar de ter marcos de plantação irregulares onde o 
equipamento só fará o tratamento quando detetar vegetação.
Este equipamento permite-nos trabalhar tanto no modo manual tradicional, em que definiremos uma pressão constante, 
como no modo automático e de deteção de vegetação, onde configuraremos previamente os parâmetros de trabalho que 
pretendemos utilizar e o equipamento cuidará do resto.

Função Deteção: controle automático das válvulas de secção, detetando uma ou mais das condições seguintes, através 
dos sensores por ultrassónicos: 1-Final fila, 2-Presença de plantas

• Controle automático da dosagem incluído durante o uso da função Detect

• Fecho automático de secções

• Controle válvulas de secção de solenóide

• Entrada USB para transferência de dados e atualização de software

• Entradas para os sinais de: caudal, velocidade, pressão, nivel do tanque ou caudalímetro cheio, rpm.

• Gestão manual/automática

Kit Computador WAATIC

O computador Waatic, é um sistema de controle inteligente do tratamento fitossanitário. 
O sistema Waatic, permite-nos desde o controle manual tradicional, em que escolheremos uma pressão de 
trabalho e utilizaremos a mesma dosagem em todos os momentos, até um nível de automação praticamente 
absoluto em que o equipamento Waatic adaptará o tratamento em função da velocidade do trator.

Configuração:
Seleciona o produto e as doses por hectár
Configura os bicos instalados no atomizador 
Seleciona o produto da lista de produtos autorizados 
Seleciona o terreno
Seleciona o utilizador
Conecte-se à máquina que vai ser utilizada
Configura os sensores

Durante a aplicação:
Doses por hectár 
Controle de litros aplicados
Ajuste automático da pressão segundo a velocidade de avanço 
Abertura e fecho de setores individualmente ou à vez 
Nivel do depósito 
Deteção de mau funcionamento dos bicos 
Geo-localização da aplicação
Registo automático da quantidade dosificada por parcela

Histórico:
Histórico de aplicações. 
Consulta todos os dados das aplicações realizadas 
Visualiza no mapa a dosagem realizada de qualquer das aplicações 
Registo de dados necessários para confeccionar o caderno de campo 
Acesso on-line às aplicações
Visualização remota de aplicações em curso.
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Bombas de membranas 
Código Descrição Preço (€)
BO-AR30-30LTS Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-30 (35 l/m; 40 atm) 576
BO-AR503-50LTS Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-503 (55 l/m; 40 atm) 674
BO-AR813-81LTS Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-813 (81 l/m; 50 atm) 937
BOAR1053-105LTS Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-1053 (105 l/m; 50 atm) 1 169
BOAR1203-120LTS Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-1203 (120 l/m; 50 atm) 1 224
BOAR1604-160LTS Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-1604 (160 l/m; 50 atm) 1 499
BO-BHA 130 Bomba de membranas Annovi Reverberi BHA-130 (130 l/m; 50 atm) 1 538
BO-BHA 150 Bomba de membranas Annovi Reverberi BHA-150 (150 l/m; 50 atm) 1 621
BO-BHS 130 Bomba de membranas Annovi Reverberi BHS-130 (serie latón) (130 l/m; 50 atm) 2 016
BO-BHS 150 Bomba de membranas Annovi Reverberi BHS-150 (serie latón) (150 l/m; 50 atm) 2 078
BO-AR70BP Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-70 BP baixa pressão (70 l/m; 20 atm) 600
BO-AR115BP Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-115 BP baixa pressão (115 l/m; 20 atm) 846

Bombas de pistões 
Código Descrição Preço (€)
BO-P63-13063 Bomba de pistões Imovilli P-63 (50 l/m; 50 atm) 976
BO-YA75 Bomba de pistões Comet YA-75 (70 l/m; 50 atm) 1 147
AB-A60 Bomba de pistões de couro Abella A-60 (60 l/m; 60 atm) 1 324
AB-A90 Bomba de pistões de couro Abella A-90 (90 l/m; 60 atm) 1 664
AB-A120 Bomba de pistões de couro Abella A-120 (120 l/m; 60 atm) 1 937
AB-A160 Bomba de pistões de couro Abella A-160 (160 l/m; 50 atm) 1 937
Os preços das bombas não incluem manômetro, válvula, torneiras nem tubagem de aspiração.

Acoplamento e Acessórios
Código Descrição Preço (€)
SH-DC Distribuidor completo (1 válvula + 1 manómetro Ø63 + 3 torneiras) 183
SH-SA001 Semi-atomizador 6 pulverizadores latão e filtros duas faces 365
MG-M000.401 Mangueira 8 x 16, 40 atm. (pvc) 3
MG-M000.801 Mangueira 8 x 16, 80 atm. (pvc) 3
MG-M000.803 Mangueira 8 x 16, 80 atm. Pulveduc TS-200 7
MG-M000.402 Mangueira 10 x 19, 40 atm. (pvc) 3
MG-M000.802 Mangueira 10 x 19, 80 atm. (pvc) 4
MG-M000.004 Mangueira 10 x 19, 80 atm. Pulveduc TS-200 9
IM-PS-0.022 Pistola pulverizar turbo 45
BR-26.901.162 Lança Turbo corpo plástico sem racord giratório 74
BR-26.901.4 Lança Turbo corpo metálico com racord giratório 86
TM-BIP0.002 Transmissão homocinética G4 518
TM-BIP0.006 Transmissão homocinética G7 1100 mm. 622
TM-TR00.005 Transmissão G2 comp. 800 mm. (sulf.susp.200-600 lts.; espolv.susp.) 150
TM-TR00.012 Transmissão G2 comp. 1000 mm. (sulf.susp.800-1200 lts.; sulf.rem.) 157
TM-TR00.008 Transmissão G4 comp. 1000 mm. (atom.susp.v700/800; neb.susp.; espolv.rem.) 191
TM-TR00.018 Transmissão G5 comp. 1000 mm. (atom.susp.v900;atom.rem.; neb.rem.) 212
TM-TR00.019 Transmissão G5 comp. 1200 mm. (atom.rem.3000-4000; neb.rem 3000-4000 lts) 219

ACESSÓRIOS

Bombas, Acoplamentos e Acessórios
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Pulverizador 
   duplo
anti-gota
regulável 

Pulverizador 
 duplo

anti-gota 

Pulverizador 
duplo 

antigota
reguláve

baixo volume

Pulverizador 
duplo 

antigota
baixo

volume

Bico simples 
Vortex Vinha

Pulverizador 
pvc 1 jet
barras 

herbicida

Pulverizador pvc 3 
jet (trijet)

barras herbicida

Eletro válvulas com
regulador de

pressão na cabina

Mono-comando

Eletro válvulas com
regulador de pressão

na máquina

Comando nas torneirasComando regulador manual

Sonar 
completo
Braglia

Conjunto computador 
Bravo 180s Arag

Comando
baixa pressão
UCM 4 vias

Comando
baixa pressão
ECM 3 vias

Conjunto computador Bravo
350s Arag com sonar

ACESSÓRIOS

Bico triplo 
Vortex 

Arcum / 
Atalaya

Vários

Conjunto computador WAATIC

Computador Isobus
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Gavetas laterais Guarda lamas

Tela de borracha p/ 
proteção da hélice (saia) Balcão traseiro para pulv. reboc. Caixa traseira

para pulv. reboc

Enrolador para mangueira Misturador p/ produtos em pó Detalhe campanula herbicida

Semi-atomizador

Robot de limpeza
interior do depósito

Estrela difusora de ar Kit 6 faces nebulizador

Calço com suporte Molas 

Transmissão homocinéticaTransmissão normal

Engate giratório
em V

Engate fixo com anel

ACCESORIOS

Vários

Engate giratório com
lança boca e topes
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Kit hidráulico de elerões

Carregador anti-contaminante Elerão inferiorIncorporador de produto

Lança turbo corpo metálico
e racord giratório

Lança turbo corpo plástico

Elerão tipo V

Elerão superior para 
Inverter Torreta Eco

Elerão médio

Pistola turbo

Annovi Reverberi AR-115 BP
(115 l/min, 20 atm.)

ACCESORIOS

Annovi Reverberi AR-70 BP 
(70 l/min, 20 atm.)

Annovi Reverberi AR-252
(25 l/min, 25 atm.)

Annovi Reverberi AR-30 
(35 l/min, 40 atm.)

Annovi Reverberi AR-503 
(55 l/min, 40 atm.)

Varios

Bombas de membranas

Caixa traseira Vortex

Alheta superior 250 mm

Elerão superior Vortex
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Annovi Reverberi 
AR-813

(81 l/m, 50 atm.)

Annovi Reverberi 
AR-1053

(105 l/m, 50 atm.)

Annovi Reverberi 
AR-1203

(120 l/m, 50 atm.)

Annovi Reverberi
AR-1604

(160 l/m, 50 atm.)

Annovi Reverberi 
BHA-130

(130 l/m, 50 atm.)

Annovi Reverberi BHA-
150

(150 l/m, 50 atm.)

Annovi Reverberi
BHS-130 

serie latón (130 l/m, 50 atm.)

Annovi Reverberi
BHS-150

serie latón (150 l/m, 50 atm.)

Abella A-60
(60 l/m, 60 atm))

Abella A-160
(160 l/m, 50 atm))

Imovilli P-63
(50 l/m, 50 atm))

Udor 125
(133 l/m, 60 atm)

Udor 62
(67 l/m, 50 atm)

ACCESORIOS

Abella A-90
(90 l/m, 60 atm))

Abella A-120
(120 l/m, 60 atm))

Comet YA-75
(70 l/m, 50 atm)

Bombas de membranas

Bombas de pistão
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