
SPPS 120 
PULVERIZADOR  

AUTOMOTRIZ PEDESTRE 

O pulverizador da Techneat SPPS-120 é destinado a profissionais, para o 
uso em relvados de manutenção intensiva., proporcionando ao operador 
melhor controlo da pulverização, versatilidade e conforto. De design sim-
ples e usando componentes da melhor qualidade, assegura uma vida útil 
prolongada, aliada a baixa manutenção.  
 

 Este pulverizador apresenta um tanque de 120 Litros. Os pulverizado-
res Techneat são construídos obedecendo às mais altas especificações 
e com diversas características.  

 Motor Honda 5.5 hp com potência e rotação suficientes para manobrar 
o pulverizador sobre superfícies onduladas. A exclusiva configuração da 
transmissão permite um funcionamento contínuo da bomba, propor-
cionando a agitação dentro do tanque, enquanto que a transmissão das 
rodas dianteiras é prestada por um ajuste eficiente da embraiagem.  

 

 Excelente maneabilidade obtida através do uso de um diferencial no 
eixo dianteiro e de uma roda traseira direccional. 

 

 Pneus de pressão de baixo perfil permitem que o pulverizador SPPS 
possa ser usado, mesmo quando as condições do terreno são menos 
favoráveis.  

 Os SPPS 120 são pulverizadores verdadeiramente compactos, leves e 
cómodos, concebidos e desenvolvidos conjuntamente com muitos dos 
especialistas de manutenção. O modelo SPPS tem como objectivo atin-
gir as necessidades das aplicações de fertilizantes e químicos, em rel-
vados de manutenção intensiva, proporcionando ao utilizador a possi-
bilidade de fazer aplicações fiáveis e exactas ao longo de todo o ano, 
sem aumentar a compactação do solo. 

 Alta produtividade  
 Peso reduzido - pouca pressão no solo 
 Aplicação precisa 
 Velocidade controlada 
 Excelente maneabilidade 
 Fácil de usar 
 Controlo individual da bomba 
 Comando ergonómicos 
 Bomba de alta capacidade 
 Motor Honda 

PONTOS CHAVE 
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AUTOMOTRIZ PEDESTRE 

Tanque Bomba Motor  Barra  Corpo dos 
bicos 

Bicos Unidade de  
controlo 

Rodas  

120 L Comet 
30Lpm 

Honda 
GX160 

4 m Corpo  
triplo c/w 
DCV  

Lechler azul,  
Vermelho, 
castanho  

Regulador de 
pressão Bertolini 
Biocomplex  

Frente 16- 
6.50 x 8 
Atrás 13-5.00 
x 6  

Especificações: 

Opcionais: 

 Marcador de espuma 
12v 2.5L  

 Cobertura (saias) para 
as barras 



Cobertura das Barras de pulverização (opcional) 

- Uma óptima ferramenta para zonas ventosas e 
para aplicação de herbicidas junto a plantas sensí-
veis 

Manómetro de  pressão,  comando 
das três secções da barra,  comando 
geral, regulador da pressão 

Bomba Comet 30Lpm 
Motor Honda GX160 5.5hp 

Leque de pulverização com    
excelente cobertura  

Leque de pulverização uniforme  Corpo de 3 Bicos de pulveriza-
ção  “Lechler “ 

PULVERIZADOR  
AUTOMOTRIZ PEDESTRE SPPS 120 


