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A linha Spray-fl ex é desenvolvida especifi camente para os 

tratamentos em vinhas, arbustos e árvores jovens. 

Possui uma cabeça com uma escova que gira fi rmemente em torno 

da base da videira e das árvores, a fi m de garantir o máximo controle 

de ervas daninhas. Graças à sua estrutura fl exível, o pulverizador é 

ideal para uso em plantas jovens. Também disponível com capa de 

vinil opcional, para maior segurança na deriva.

Ø 40 cm 60 cm 90 cm 

O Spray-dome+ ajustável com asas extensíveis, foi projetado 

especifi camente para tratar ervas daninhas que crescem entre as 

fi leiras de árvores. São muito adequados para uso em amendoeiras, 

pistache, nozes e outras culturas perennes.

A linha inclui uma seleção de modelos ajustáveis que podem 

pulverizar larguras de 1,5 a 4,9 m. Para extensões maiores, as 

cabeças Spray-dome podem ser adicionadas em cada lado, o que 

pode aumentar a largura de trabalho em até 2,3 m adicionais.

MODELO 1524 3049

Ø 1,5 a 2,4 m 3,0 a 4,9 m

O Spray-dome permite realizar um controle completo  de ervas 

daninhas em torno de árvores, bem como ao longo de cercas, 

trilhas e edifícios. 

Além de fornecer uma barreira física à pulverização, sua campânula 

de proteção possui maior resistência e menor desgaste, oferecendo 

assim maior durabilidade.

Ø 40 cm 60 cm 90 cm 120 cm 

SPRAY-GUARD SPRAY-FLEX SPRAY-DOME

SPRAY-DOME+ SPRAY-MISER
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