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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

TERMONEBULIZADOR VEICULAR adaptável a caçamba
de veículo modelo caminhonete ou carreta tipo reboque,
para aplicação espacial de formulações inseticidas sob
forma de aerossol tipo fog, com as seguintes
características: peso vazio entre 35 e 45 kg; peso cheio
entre 130 e 150 kg, motor pulso-jato movido a gasolina,
ressonador único; ressonador construído em aço
inoxidável refratário, câmara de combustão entre 1.500 a
2.100 cm3, potência aproximada de 100 a 130 cv (75 kw);
capacidade de nebulização entre 30 e 140 litros por hora
( óleo mineral, fog seco); chassi para fixação do
equipamento sobre o veículo, confeccionados em aço
carbono, tratados com pintura eletrostática; 2 tanques de
formulação independentes, firmemente acoplados ao
conjunto, confeccionados em material indeformável,
resistente a produtos químicos, com capacidade entre 40
e 60 litros cada, capacidade total de 80 a 120 litros;
tanque de gasolina em material indeformável, resistente a
gasolina, com capacidade entre 9 a 15 litros, suficiente
para operação durante 1 hora; sistema de conexão a
bateria 12v do veículo; controle remoto com as funções:
partida e parada do  motor; início e parada da
nebulização; duplo sistema de injeção de formulação;
sistema de regulagem de vazão por bicos dosadores
intercambiáveis; sistema de segurança anti-incêndio
automático, que impede o vazamento da formulação para
o canhão de aplicação em caso de desligamento acidental
do motor; acessórios: jogo de bicos dosadores, funil para
abastecimento de formulação, escovas para limpeza do
canhão e dos bicos injetores, protetor auricular tipo
concha; manual do operador em português, com vistas
explodidas de todos os componentes e lista completa de
peças de reposição, embalagem: individual, em madeira,
adequada para transporte e armazenagens do
equipamento e seus acessórios; garantia: mínimo 1 ano.
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Total do Lote:  33.900,00

Total Geral do Fornecedor:  33.900,00

Total Geral:  33.900,00
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