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Barra para Pulverização Lateral

A Barra para pulverizar na lateral tem 6 bicos,
 4 bicos na lateral da barra e
 2 bicos na parte superior. 
Estes 2 bicos da parte superior servem para direcionar 
a pulverização por cima da planta. Na barra tem a 
regulagem do ângulo destes 2 bicos .

Esta barra é indicada para pulverizar a lateral planta.

Não é indicada para aplicações onde há necessidade de lavar a planta

Para montar esta barra é necessário retirar a barra normal
 e na mesma guia colocar a barra lateral, observe a foto.



Passar a mangueira atrás da cinta . Rosquear na ponta da lança.

Barra para Pulverização Lateral

Fotos demonstrando a pulverização lateral



Regulagem da Pressão

Soltar parafuso borboleta e 
firmar na pressão desejada.

Regulagem de pressão: 
para um (01) bico - 0,7 à 1cm 
de curso do pistão.

Para 6 bicos - barra original -
3,5 à 4cm de curso do pistão.

Curso máximo - é necessário a troca 
de bicos ou colocar mais bicos para 
não travar a roda. Se Travar a Roda
 é sinal que há excesso de pressão, 
diminuir o curso do pistão, pois o 
líquido deve sair de forma uniforme e
sem prender a roda.

Cálculo aprox. do curso do 
pistão: 06 BICOS (original 
de fábrica) - 3,5 à 4,5cm 
de curso. 02 BICOS - 1,5 
à 2cm de curso.

Para uma aplicação 
uniforme: 

Embrear, bombear com a 
mão para cima e para baixo 
até encher as mangueiras 
com o líquido.

No mínimo 5 bombadas.

Considerações

A industria Knapik reserva o direito de aperfeiçoar e/ou alterar as características técnicas
de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem 

o conhecimento prévio da revenda ou do consumidor. 

Nunca operar o equipamento sem usar os EPI’s adequados.


