CONHEÇA A AGRICEF
A AGRICEF foi fundada em 2005 com um desaﬁo:
desenvolver soluções para potencializar a produção
agrícola de pequenos, médios e grandes produtores rurais,
dos mais diversos segmentos.
Contando com tecnologia de ponta, expertise adquirida e
sempre atenta à demanda de um exigente mercado, a
empresa passou também a criar e produzir novos produtos.
A AGRICEF atua principalmente nos mercados sucroalcooleiro, ﬂorestal e estações experimentais. Nossas
atividades compreendem:
• Avaliação de máquinas e equipamentos agrícolas.
• Experimentação agrícola.
• Gerenciamento e execuções de atividades agrícolas.
• Projetos de automação.
• Projetos de máquinas e equipamentos.
• Produção e avaliação de protótipos.
• Consultoria para otimização de processos de plantio
e colheita de cana-de-açúcar.

agricef@agricef.com.br

Seja para otimizar um processo
existente, ou criar novas soluções, não
deixe de consultar a AGRICEF!

+55 (19) 3307-4912
Av. Dr. Roberto Moreira, 4500 CLIP, Lote 5 Quadra B,
Paulínia - SP, CEP: 13148-150

(19) 99738-3684

@agricef

Agricef Soluções
Tecnológicas para
Agricultura

www.agricef.com.br

“Prescisão e agilidade na pulverização
em esteções experimentais.”

ALTA EFICIÊNCIA NA
PULVERIZAÇÃO DE
PARCELAS
EXPERIMENTAIS

SOBRE
Elaborado para quem trabalha com pesquisa e
desenvolvimento de agroquímicos o SIDER UTV®
é um pulverizador de parcelas acoplado a um
veículo UTV que garante a precisão, uniformidade
e agilidade nas aplicações de defensivos ou
fertilizantes líquidos em estações experimentais.
O implemento otimiza o tempo de pulverização,
potencializa a exatidão dos resultados e minimiza
o contato dos produtos químicos com o operador,
proporcionando-o maior segurança. Além disto o
equipamento possibilita a customização do mapa
de aplicação nas parcelas.
AGILIDADE

VENDA

TAXA DE APLICAÇÃO

De 100 litros a 300 litros por hectare.

QUANTIDADE DE PRODUTOS

10 produtos com capacidade de 2 litros cada.
Possui linha para manutenção períodica das parcelas com
capacidade de 50 litros.

BICOS

Possui 6 bicos por linha de pulverização.

DETECÇÃO DE PARCELAS
Manual.

Devido as características de segurança, precisão
e agilidade operacional, o SIDER UTV é um
implemento essencial para atender a exigente
demanda das estações experimentais.
A grande aceitação do produto é comprovada
pela preferência de escolha de grandes clientes.
• Assistência técnica garantida.
• Peças de reposição em estoque.
• Entrega técnica do equipamento.
• Treinamentos.

DIMENSÕES

Altura da cultura: Até 2 metros.
Largura da barra de pulverização: 2,70 metros.

Equipamento instalado em um veículo

Permite modiﬁcar a randomização.
Rotina de limpeza automática.

ENTRE EM CONTATO E FAÇA O SEU ORÇAMENTO
comercial@agricef.com.br

