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O pulverizador foi lavado com água limpa (circuito e 
exterior)?

Dentro do depósito é possível observar a água em 
clara agitação?

Filtros do pulverizador foram limpos?

Vedantes executam a sua função correctamente?

Comando regulador de pressão funciona sem 
qualquer dificuldade?

Todos os bicos foram limpos e lavados?

Bicos com defeito substituídos (ex. má formação do 
jacto)?

Pulverização sem pulsações (oscilações de pressão)?

A agulha do manómetro marca a pressão de forma 
fixa?

O manómetro marca a pressão correctamente?

O amortecedor da bomba tem ar à pressão indicada 
pelo fabricante?

Órgãos móveis foram lubrificados (ex: cardan, 
ventilador, bomba)?

A embraiagem do ventilador funciona 
correctamente?

O bloqueio para transporte da barra horizontal 
funciona?

A barra horizontal está paralela ao chão, quando em 
posição de pulverização?

O pulverizador tem água limpa para os ensaios (ex. 
até metade da sua capacidade)?



- Nível de óleo da bomba adequado;
- Ausência de pulsações;
- Pressão no amortecedor da bomba de 
  acordo com o indicado pelo fabricante;

- Diâmetro mínimo da caixa do manómetro 63 mm;
- Pressões de trabalho até 5 bar, graduação 0,2 bar;
- Pressões de trabalho entre 5 e 20 bar, graduação 1 bar;
- Pressões de trabalho acima de 20 bar; graduação 2 bar;

- As tubagens quando substituídas devem ser 
  exactamente iguais às de origem
- A tubagem não pode ser diferente 
  (promove variações de pressão);
- As tubagens devem garantir a ausência de 
  dobras e rasgos que impeçam a manutenção 
  da pressão;

- O débito dos bicos não deve ter uma diferença
 superior a 15% ao tabelado pelo fabricante em 
pulverizadores de turbina;
- O débito dos bicos não deve ter uma diferença 
superior a 10% ao tabelado pelo fabricante em 
pulverizadores de barras horizontais;

- O suporte de bicos escolhido para utilizar no 
  seu pulverizador é um componente importante, 
  pois este pode influenciar o débito e ângulo do jato;
- Deve, por isso, TER ATENÇÃO à regulação que dá 
  a cada suporte de bicos;

- A regulação da pressão deve ser fácil;
- O ajuste de pressão deve sempre ser possível 
  efectuar-se pelo comando regulador de pressão;
- O comando regulador de pressão deve permitir 
  fechar independentemente ou em simutâneo 
  cada um dos setores;

- Os bicos devem ser simétricos em pulverizadores 
  de culturas arbóreas e/ou arbustivas;
- Os bicos não devem gotejar 5 segundos depois 
  da paragem do jato de pulverização;
- Os bicos devem permitir o seu fecho individualmente;

Antes da inspeção deve verificar:

Bomba:

Suporte de bicos:

Tubagens:

Bicos:

Distribuição:

Manómetro:

Comando regulador
de pressão:

- Cardan e cruzetas protegidos sem rasgos;
- Correntes destinadas a impedir a rotação do cardan;
- Dispositivo de suporte do cardan;
- Ausência de folgas no cardan;

Cardan:

Depósito:
- Ausência de qualquer tipo de fugas;
- Deve estar limpo;
- O indicador de nível deve permitir uma 
  fácil leitura do volume de calda;
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- Os filtros (enchimento, bomba, setores e bicos) devem 
  estar sempre presentes e sem defeitos (ex. redes furadas);
- Os filtros com anti-gota podem reter o débito dos bicos;

Filtros:
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