
As carretilhas Atasa estão desenhadas para o uso particular 
ou professional oferecendo uma ampla gama de bombas e 
motorizações para adaptar-se às necessidades dos 
clientes, dispondo sempre de um equipo versátil e fiável. 

Como opção as carretilhas podem ser equipadas 
com enroladores de mangueira e pequenas barras 
para a aplicação de herbicidas facilitando o trabalho dos 
agricultores mais exigentes. As carretilhas Atasa se 
fabricam com uma, duas ou três rodas para facilitar o 
movimento dela por todo tipo de terrenos.

DEPÓSITO
Fabricado no polietileno rotomoldeado de alta densidade e 
resistente ao “UV” con ampla boca de enchimento e 
fechamento hermético. As capacidades disponíveis são 100l, 
125l, 200l, 300l e 400l. Também está disponível a carretilha 
de 50l com depósito no poliéster. 
CHASSIS
Fabricado no acero curvo em frío e pintado com 
epoxy polimerizada ao forno que ofrece uma grande 
resistência à corrosão. Em 50l o chassis tem um tratamento 
de superficie em níquel químico. 
BOMBAS
A oferta de bombas compreende bombas de membrana 
de 20 à 40 bares de pressão com caudal desde os 15l/min 
até os 41l/min, podendo combinar com motores 
elétricos monofásicos e trifásicos ademais de motores de 
gasolina de 2,5 cv a 5,5 cv. Também temos versões com 
bomba de pistão. 
FILTRO
Todas as carretilhas vem equipadas com um filtro da boca 
de enchimento, assim como um filtro na aspiraçao para  
proteger a bomba de impurezas. 

EQUIPAMIENTO
Todas as carretilhas são entregadas con uma pistola 
ou mini-pistolete pulverizador e 10m de mangueira agrícola 
de pressão.  

PULVERIZADORES DE CARRETILHA

características técnicas

www.atasa.eu

Carretilha de 125 litros 2 rodas

Carretilha de 100 litros 
disponível 1 ou 2 rodas

Pulverizador carretilha de 50 litros 2 rodas

LITROS mm mm
ALTO 

mm
PESO

(Kg)

50 940 560 650 15

100 1.490 576 809 70

125 1690 710 974 80

200 1.520 830 880 90

300 1.670 930 950 110

400 1.830 950 980 140

Carretilha de 3 rodas de 200,300 e 400 litros   
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LARGURACOMPRIMENTO 

DIMEN ES  MAS AS




