Durabilidade e tecnologia
juntas em um equipamento
multifuncional.

Único do
mercado
inteiramente
galvanizado
a fogo

Semi conﬁnamento

Lavoura

Pasto

Conﬁna

Espalhador de fertilizante orgânico
ou químico liquido - Tanque irrigador
Espalhador de chorume, fertilizante orgânico ou químico
líquido, o Unitank é ideal para qualquer tipo de propriedade,
pois além de otimizar processos de adubação, opera também como tanque multifuncional inclusive para a irrigação
de pequenas áreas.

Sucção de esterco líquido e outros
líquidos.

Benefícios
• Produto com a confiabilidade da marca Casale.
• Captação, transporte e distribuição do insumo e grande
•
•
•
•

utilidade tanto na agropecuária quanto na cidade.
Deslocamento em qualquer tipo de terreno.
Segurança operacional.
Facilidade para limpeza e manutenção.
Válvula gaveta com acionamento pela cabine do trator.

Válvula gaveta com acionamento
hidráulico e abertura total da tampa
traseira para limpeza e manutenção.

Aplicação

Adubação de
pastos e pomares
em formação

Adubação de cafezais
e canaviais

Abastecimento
de caixa d’água

Rega de estradas
de chão

Limpeza e manutenção de fossas e ruas.

5deANOS
GARANTIA
NO TANQUE

Rodado e eixo tipo Tandem.

Características técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanque construído em aço galvanizado a fogo, interna e externamente.
Vácuo para abastecimento e compressor para descarga.
Agitador interno tipo turbilhão.
Mangote de sucção e bicos espalhadores (leque e com defletor).
Câmara de vácuo e pressão com segurança máxima.
Rodado Tandem.
Vácuo-compressor de primeira linha.
Abertura total da tampa traseira para inspeção e limpeza.

Dura
Mais!

PORQUE MÁQUINA CASALE DURA MAIS?

• É projetada para sofrer menos manutenção.
• A qualidade de seus componentes e especificação (composição química, espessura, dureza e resistência)
dos materiais aplicados na sua fabricação é superior.

Compare!
Fale com quem já tem há anos, a diferença é visual!

Especificações técnicas
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Capacidade (litros)

UNITANK 5000

UNITANK 6000

UNITANK 9000

5000

6000

9000

Tempo de carga / descarga (min.)

4,5 / 10

5 / 12

6,5 / 15

Faixa de adubação (m)

12 a 18

12 a 18

12 a 18

Largura (mm)

1840

1800

2270

Altura (mm)

2240

2390

2750

Comprimento (mm)

5430

5930

6450

Pneus rodado simples

10.5/80-18 (2x)

---

---

Pneus rodado Tandem

10.5/65-16 (4x)

10.5/65-16 (4x)

400/60-15.5/14 (4x)

Peso aproximado (kg)

1400

1700

2800

Potência mínima requerida na TDP (CV)

50

50

75

Rotação na TDP (RPM)

540

540

540

Compressor
Mangote de sucção
Registro de carga / descarga

Bico espalhador.

PN58

PN58

PN84

4" x 4m

4" x 4m

4" x 4m

4"

4"

4"

Bomba Frontal.

1 ANO

de GARANTIA
GERAL

DESDE 1964

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.casale.com.br

Fone: 16. 3411-5000 / 16. 3411-5001 / 16. 98122-4238 / 16. 99798-4238
Rod. Washington Luís, Km 237, São Carlos/SP - Brasil.
Casale Equipamentos Ltda. reserva-se o direito de alterar seus produtos ou suas
especificações. As descrições contidas neste catálogo foram precisas no momento da
publicação, mas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir
equipamentos opcionais ou acessórios e podem não incluir todo equipamento padrão.
Todos os equipamentos Casale são produzidos seguindo o que determina a NR-12. ABR/16
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