
Um limpador de ervas daninhas anti-gotejamento versátil e eficiente

P R E C I S I O N  A P P L I C A T I O N

Ambientalmente seguro graças ao seu exclusivo design 

anti-gotejamento

Uso econômico de herbicidas graças à tecnologia de 

sensor embutida

Aplicador fornecido com coberturas para maior segurança

Pode ser montado em trator ou reboque

 

O Weedwiper é um limpador de ervas daninhas 
anti-gotejamento inovador para o tratamento de 
ervas daninhas em culturas suscetíveis. Graças ao 
seu design exclusivo, ele elimina o risco de goteja-
mento da pulverização, protegendo assim a valio-
sa cultura ou plantas no nível abaixo. 

Altamente versátil, o Weedwiper é adequado para 
uso em pastagens, áreas aráveis, terrenos panta-
nosos, áreas de conservação e regiões próximas a 
cursos de água.



Um limpador de ervas daninhas de 
última geração

Seguro, eficiente e econômico

Aplicador com design inteligente

Versátil e durável

P R E C I S I O N  A P P L I C A T I O N

Especificação
Requisitos de energia: 12 volts (bateria do veículo)
Montagem em veículo: ligação de 3 pontos, CAT 1/2 

Opção de reboque: Convertido em uma unidade montada 
em trator em minutos

Larguras de dobragem e trabalho
Unidade de 2 metros: 1,08 m, 1,54 m e 2 m
Unidade de 3 metros: 1,10 m, 2,05 m e 3 m
Unidade de 6 metros: 2,45 m, 4,22 m e 6 m

Unidade não dobrável de 2 metros também disponível.
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Distribuído por

O Weedwiper é um método seguro e econômico de eliminar as 
ervas daninhas em plantações e pastagens suscetíveis. Ele aplica 
os herbicidas por meio do contato direto com as ervas daninhas, 
explorando a diferença de altura entre as ervas daninhas alvo e as 
plantas abaixo. O Weedwiper fornece contato sem gotejamento 
com a folhagem das ervas daninhas por meio de aplicadores 
umedecidos com herbicida. O controle do sensor do Weedwiper 
elimina o risco de gotejamento, evitando assim o desperdício de 
herbicida e danos indesejados às plantas subterrâneas.

O Weedwiper funciona com uma fonte de alimentação de 12 volts 
e pode ser montado em trator ou reboque. As unidades possuem 
um sistema simples de retorno da extremidade da lança e estão 
disponíveis em opções dobráveis de 6, 3 e 2 metros para permitir 
a operação em larguras mais estreitas. A unidade de dois metros 
também pode ser fornecida em uma versão não dobrável.

O segredo do manejo bem-sucedido de ervas daninhas a um custo 
mínimo com um limpador é o controle confiável e preciso da 
umidade do aplicador.
O sistema de controle eletrônico do Weedwiper regula a quantida-
de de herbicida transferida para plantas daninhas, ligando e 
desligando a bomba em resposta às mudanças na quantidade de 
herbicida no aplicador. O aplicador é continuamente saturado para 
uma transferência com eficácia máxima de herbicida para a 
folhagem das ervas daninhas, mas nunca excessivamente satura-
da de modo a causar gotejamento, independentemente da veloci-
dade de deslocamento ou densidade das ervas daninhas.

Produzidas a partir de um material forte e tufado de última 
geração, com propriedades Premium de retenção de fluido, os 
aplicadores de 150 mm (6 polegadas) fornecem um reservatório 
tridimensional do ingrediente ativo e oferecem uma grande área de 
transferência de herbicida para garantir que cada planta daninha 
receba uma dose suficientemente alta do ingrediente ativo em 
contato com o aplicador.
A altura do aplicador do Weedwiper pode ser ajustada para se 
adequar a diferentes terrenos e alturas das ervas daninhas alvo. 
Todas as unidades são fornecidas com coberturas para os aplica-
dores, a fim de evitar a contaminação acidental e garantir a 
segurança do operador.


