GreenPack

pacote tecnológico

Dando uma força para
a plantação

Para equipar ou retrofitar veículos-tanques que e reboques-tanques
que manejam calda-pronta, com a finalidade de formular, homogenizar e
abastecer implementos que operam em canaviais, florestas e outras culturas,
aplicando defensivos agrícolas e/ou fer tilizantes líquidos no solo ou na plantação.

Funções

Aprovado
Produtos consagrados pela total aprovação
no mercado brasileiro, onde os conjuntos
GreenPack TBA são utilizados em larga escala
há mais de 20 anos.

Básicas
Efetua operação de proporcionamento da suspensão de calda através da mistura e homogeneização dos
componentes/concentrados de defensivos agrícolas e/ou fertilizantes líquidos à água do tanque.

Solução Integrada

Mantém a suspensão da calda pronta devidamente homogeneizada durante todo o período de consumo
da calda contida no tanque.

Suporte técnico tanto para a especificação
correta da transmissão, bomba e recursos
operacionais, como para a instalação e funcionamento do pacote fornecido. A regularidade
da operação é garantida pelo eficiente sistema
de pós-venda TBA.

Transporta para abastecimento das frentes de pulverizadores através da transferência da calda pronta,
devidamente homogeneizada e filtrada, para os pulverizadores.

Confiável e Durável
Os conjuntos possuem concepção robusta e
resistente, que proporcionam vida útil prolongada, baixa incidência de paradas indesejadas e
custos mínimos de manutenção. Conjugados,
estes resultados asseguram altos índices de
confiabilidade e durabilidade a todo conjunto
fornecido.

Funcional e Econômico
Eficiência comprovada nas funções que executa, por conta da tecnologia incorporada em
cada recurso operacional disponível, o que
permite a otimização de desempenhos,
proporcionando o uso racional dos líquidos
manejados, o que resulta em maior autonomia
do tanque e que, por consequência, reduz o
desperdício de tempo e o consumo de combustível.

Simples e Prático
Simplicidade construtiva e operacional são
atribuidos preponderantes dos conjuntos
GreenPack TBA, o que se traduz em facilidade
para o operador, mantenedor ou instalador.

Adicionais
Transporte de materiais de sapa.
Transporte de bombas costais para aplicação manual da calda.
Transporte de bombonas/produtos para
mistura da calda no campo.

Composição Veicular
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Sucção Tanque Bomba Ø4”
(para conj. CBV-DF50)
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Carbono Ø4: Cód. 3200274
Inox Ø4: Cód. 3200275
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Aço Carbono
Caixa de captação Ø 0,20 m em aço carbono tratado,
flanges de ligação Ø4”, válvula borboleta Ø4” com
atuador pneumático de comando à distância,
mangote de dilatação Ø4”, filtro de sucção em
polipropileno e flange de entrada da bomba.
Inox
Caixa de captação Ø 0,20 m em aço inox, flanges de
ligação Ø 4” com pestanas em aço inox, válvula
borboleta Ø 4” com atuador pneumático de comando
à distância, mangote de dilatação Ø4”, filtro de sucção
em polipropileno e flange de entrada da bomba.

Tubo Agitador Central 3200987
Tubo Agitador Pç Direita 3200445
Tubo Agitador Pç Esq. 3200446
Cj.Carbono Rec. Tras. 3200576
Cj. Carbono Rec. Diant. 3200575
Cj. Inox Rec. Traseiro 3200109
Cj. Triplo Carbobo Rec. Diant. 3200991
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Sucção Tanque Bomba Ø3”
(para conj. CBV-DF40)
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Caixa-Bomba
Conjunto confiável e durável
composto de bomba d’água com
transmissão direta e engrenada,
acionada pelo câmbio do veículo
ou trator, sem a interposição de
correias,
correntes,
motores
auxiliares ou sistemas hidráulicos.
De concepção robusta e resistente
que proporciona vida útil prolongada,
baixa incidência de paradas
indesejadas e custos mínimos de
manutenção.

Modelo
CBV-DF50
CBV-DF40
LPM
Vazão

GPM
Kg/cm²
Pressão

Psi
Potência
requerida
no
PTO/TDF
do Câmbio
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Tomada de Força
Fornecemos a Tomada de Força
de 1ª linha, de acordo com as
especificações do motor e câmbio
do veículo, atendendo às exigências
do conjunto Caixa-Bomba.
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Situação do Veículo
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Carbono: Cód. 3200179
Inox: Cód. 3200187

Cód. 6700047

Recalque Bomba

Carbono: Cód. 2403005
Inox: Cód. 3200132

Em ponto morto com rotação máxima de 85% da rotação disponível no
motor, limitada no acelerador micro ajustável

Sistema lavação de embalagem

Reservatório: Cód. 3101724
Encanamento: Cód. 3101996
Bomba Diafragma: Cód. 3100392
Carretel CBS: Cód. 3100530
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Reservatório d’água 300L em polietileno, bomba
pneumática de duplo diafragma, conjunto conexões
e mangueiras para sucção e recalque da bomba
pneumática, carretel retrátil com mangueira Ø 1/2” x 15
metros e bico de lavação.

Corote 42L
Corote em polietileno 42L para água com torneira Ø 3/8”.

Aço Carbono
Flange de saída da bomba, espiga Ø2” soldada em
aço tratado e mangote de dilatação Ø2 3/8” x 0,20 m.
Inox
Flange de saída da bomba com pestanas de aço inox,
espiga Ø2” soldada em tubo de aço inox e mangote
de dilatação Ø2 3/8” x 0,20m.
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Dreno

Carbono: Cód. 2401456
Inox: Cód. 3200099

Aço Carbono
Tubo em aço carbono tratado Ø 2 ½”, flange Ø N 2 ½” (1
par), válvula borboleta Ø 2 ½”.
Inox
Tubo em aço inox Ø 2 ½”, flange Ø N 2 ½” com pestanas
de aço inox (1 par), válvula borboleta Ø 2 ½”.

Quilo por centímetro quadrado = 14,22 Psi = 10 MCA = 1 BAR
Libra por polegada quadrada = 0,0703 kg
Litros por minuto = 0,06 m³/h
Galão americano por minuto = 3,785 LPM
Tomada de força do câmbio do veículo/chassi

Opcional
15
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Sistema Lavação de Embalagem
com retorno residual para tanque

Notas:
(1) Os desempenhos fornecidos consideram montagem do conjunto
Caixa-Bomba CBV-DF em veículo equipado com conjunto motor/câmbio, com
torque admissível no PTO/TDF de no mínimo 39,0 m kgf (380 nm) e que
disponha no mercado tomada de força compatível. Em caso contrário, os
rendimentos serão adequados/ajustados às condições disponíveis.

Saída/Recalque Ø 2” na traseira
com extensão de altura

Cuba 35 litros em polietileno com incorporador de
concentrado totalmente anticorrosivo, esguicho de
lavação e ejetor de arraste, conjunto de conexões e
mangueiras de ligação do sistema.

Aço Carbono
Tubo em aço carbono tratado Ø 2”, curvas pretas de
90º (3) e 45º (3), flanges Ø 2” (2 pares), abraçadeiras
em aço carbono (3), válvula esfera tripartida Ø 2” pp
em inox, engate rápido tipo Kanlok Ø 2” em
duralumínio com tampão.

Cód. 3200232
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Inox
Tubo em aço inox Ø 2”, curvas de 90º (3) e 45º (3) em
aço inox, flanges Ø 2” (2 pares) com pestanas em aço
inox, abraçadeiras em aço carbono (3), válvula esfera
tripartida Ø 2” pp em inox, engate rápido tipo Kanlok
Ø 2” em duralumínio com tampão.

Caixa para Sapa superior

(Para maior segurança, utilizar somente
peças genuínas).

Caixa superior em aço carbono, espessura 1,5 mm x
comprimento 1,90 m x largura 0,40 m e altura 0,40 m,
com tampa superior dotada de dobradiças (2), braço
de sustentação (1) e fechos rápidos (2).
Cód. 2400315
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Carbono: Cód. 3200229
Inox: Cód. 3200120

Aço Carbono
Tubo curvado Ø2” em aço carbono tratado, válvula
esfera tripartida Ø2“ pp em inox, engate rápido tipo
Kanlok Ø2” em duralumínio e tampão em PVC Ø2” na
outra extremidade.
Inox
Tubo curvado Ø2” em aço inox, válvula esfera
tripartida Ø2” pp em aço inox, engate rápido tipo
Kanlok Ø2” em duralumínio e tampão em PVC Ø2” na
outra extremidade.

Cód. 0840508
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Kit Instalação
Composto por bases de fixação da
Caixa-Bomba ao chassi, em aço carbono,
conjunto e cardans homocinéticos
automotivo balanceado, acelerador
micrométrico e par de flanges da
bomba.

Recalque Bomba para saída lateral

Sucção Secundária
Aço Carbono
Flanges de ligação Ø2 ½”, válvula borboleta Ø2 ½”,
mangote de dilatação Ø2 ½”, curvas pretas Ø2 ½” (2),
tubo e ponta de rosca Ø2½” em aço carbono tratado.
Inox
Flanges de ligação Ø2 ½” com pestanas de aço inox,
válvula borboleta Ø2 ½” acionamento manual,
mangote de dilatação Ø2 ½”, curvas Ø2 ½” em aço
inox (2), tubo e ponta de rosca Ø 2 ½” em aço inox.

Aço Carbono
Conexão flangeada (2) para solda no tampo, tubo
agitador Ø2” perfurado em inox (2) sacável, tubo
curvado (1) com flanges nas extremidades, conexão
flangeada com tubo para solda, conexão flangeada
com ponta de rosca Ø2”, válvula esfera tripartida Ø2“
pp em inox e ponta de rosca Ø2” em aço tratado (2).
Inox
Conexão flangeada (2) com pestanas de aço inox para
solda no tampo, tubo agitador Ø 2” perfurado em aço
inox (2) sacável, tubo curvado com flanges e pestanas
nas extremidades, conexão flangeada com pestana e
tubo para solda e conexão flangeada com pestanas e
ponta de rosca Ø 2”, válvula esfera tripartida Ø 2” pp
em inox e ponta de rosca Ø2” em aço inox.

CV

Condições de
Operação do Conjunto
Motor/Câmbio

Kg/cm²
Psi
LPM
GPM
PTO/TDF
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Aço Carbono
Caixa de captação Ø 0,20 m em aço carbono tratado,
flanges de ligação Ø3”, válvula borboleta Ø3” com
atuador pneumático de comando à distância,
mangote de dilatação Ø3”, filtro de sucção em
polipropileno e flange de entrada da bomba.
Inox
Caixa de captação Ø 0,20 m em aço inox, flanges de
ligação Ø3” com pestanas em aço inox, válvula
borboleta Ø3” com atuador pneumático de comando
à distância, mangote de dilatação Ø3”, filtro de sucção
em polipropileno e flange de entrada da bomba.
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Tabela de Desempenhos

Componentes
01

3

Carbono Ø3: Cód. 3200272
Inox Ø3: Cód. 3200273

Retorno/ Agitadores

Carbono: Cód. 3200581
Inox: Cód. 3200186

5

Composição Rebocado

GreenPack
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Carbono: Cód. 3200178
Inox: Cód. 3200185
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Moto-Bomba

Carbono: Cód. 3200179
Inox: Cód. 3200187

Cód. 3200183

Conjunto composto de motor
estacionário à diesel 16 cv (fornecido
pela TBA), dotado de partida elétrica,
com alternador e bomba centrífuga
tipo cavalete de eixo ponta livre,
chavetado para acoplamento direto
ao motor estacionário sem a interposição
de correias, com rotor em aço inox e
selo mecânico especial resistente à
corrosão.

Vazão

LPM
GPM
Kg/cm²

Pressão

Moto-Caixa Bomba

02

Cód. 2402485

03

Psi

Potência
requerida
no motor

Carbono: Cód. 2403005
Inox: Cód. 3200132

Composto por bases de fixação do
conjunto
Moto-Bomba
ou
Moto-Caixa-Bomba ao reboque,
em aço carbono, acoplamento
elástico de ligação do motor
estacionário à bomba cavalete ou à
Caixa-Bomba, par de flanges da
bomba.
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Sistema lavação de embalagem
Reservatório d’água 300L em polietileno com saída
por gravidade, composta de mangueira transparente
e conexões Ø1” e válvula esfera Ø 1” pp.

Aço Carbono
Flange de saída da bomba, espiga Ø2” soldada em
aço tratado e mangote de dilatação Ø2 3/8” x 0,20 m.
Inox
Flange de saída da bomba com pestanas de aço inox,
espiga Ø2” soldada em tubo de aço inox e mangote
de dilatação Ø2 3/8” x 0,20 m.

Reservatório: Cód. 3101724
Encanamento: Cód. 3101996
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Corote 42L
Corote em polietileno 42L para água com torneira Ø 3/8”.
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Retorno/ Agitadores

Carbono: Cód. 3200576
Inox: Cód. 3200109

Aço Carbono
Conexão flangeada (2) para solda no tampo, tubo
agitador Ø2” perfurado em inox (2) sacável, tubo
curvado(1) com flanges nas extremidades, conexão
flangeada com tubo para solda, conexão flangeada
com ponta de rosca Ø2”, válvula esfera tripartida Ø2“
pp em inox e ponta de rosca Ø2” em aço tratado (2).
Inox
Conexão flangeada (2) com pestanas de aço inox para
solda no tampo, tubo agitador Ø2” perfurado em aço
inox (2) sacável, tubo curvado com flanges e pestanas
nas extremidades, conexão flangeada com pestana e
tubo para solda e conexão flangeada com pestanas e
ponta de rosca Ø2”, válvula esfera tripartida Ø2” pp
em inox e ponta de rosca Ø2” em aço inox.

Cód. 0840508
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Dreno

Carbono: Cód. 2401456
Inox: Cód. 3200099

Condições de
Operação do
Conjunto Motor

Rotação máxima de 85% da rotação disponível no motor,
limitada no acelerador micro ajustável

Opcional
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Saída/Recalque Ø 2” na traseira
com extensão de altura
Aço Carbono
Tubo em aço carbono tratado Ø 2”, curvas pretas de
90º (3) e 45º (3), flanges Ø 2” (2 pares), abraçadeiras
em aço carbono (3), válvula esfera tripartida Ø 2” pp
em inox, engate rápido tipo Kanlok Ø 2” em
duralumínio com tampão.

Caixa para Sapa superior
Caixa superior em aço carbono, espessura 1,5 mm x
comprimento 1,90 m x largura 0,40 m e altura 0,40 m,
com tampa superior dotada de dobradiças (2), braço
de sustentação (1) e fechos rápidos (2).

Kg/cm²
Psi
LPM
GPM

Aço Carbono
Tubo em aço carbono tratado Ø2 ½”, flange Ø N 2 ½”
(1 par), válvula borboleta Ø2 ½”.
Inox
Tubo em aço inox Ø2 ½”, flange Ø N 2 ½” com
pestanas de aço inox (1 par), válvula borboleta Ø 2 ½”.

CV

Kit Instalação

Cód. 3200189
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Conjunto composto de motor
estacionário à diesel, 3 cilindros, 45
cv (fornecido pela TBA ou pelo
cliente), dotado de partida elétrica,
com alternador e Caixa-Bomba TBA
à ser acoplada diretamente ao
motor estacionário sem a interposição de correias, dotada de bomba
centrífuga com rotor em aço inox e
selo mecânico especial resistente à
corrosão, com transmissão direta e
engrenada de concepção robusta e
resistente que proporciona vida útil
prolongada, baixa incidência de
paradas indesejadas e custos
mínimos de manutenção.

Situação do Veículo

Aço Carbono
Flanges de ligação Ø2 ½”, válvula borboleta Ø2 ½”,
mangote de dilatação Ø2 ½”, curvas pretas Ø2 ½” (2),
tubo e ponta de rosca Ø2½” em aço carbono tratado.
Inox
Flanges de ligação Ø2 ½” com pestanas de aço inox,
válvula borboleta Ø2 ½” acionamento manual,
mangote de dilatação Ø2 ½”, curvas Ø 2½” em aço
inox (2), tubo e ponta de rosca Ø2 ½” em aço inox.

Recalque Bomba

Tabela de Desempenhos
Modelo
Moto-Bomba
Moto
Caixa-Bomba

Aço Carbono
Tubo curvado Ø2” em aço carbono tratado, válvula
esfera tripartida Ø2“ pp em inox, engate rápido tipo
Kanlok Ø2” em duralumínio e tampão em PVC
Ø2” na outra extremidade.
Inox
Tubo curvado Ø2” em aço inox, válvula esfera
tripartida Ø2” pp em aço inox, engate rápido tipo
Kanlok Ø2” em duralumínio e tampão em PVC Ø2” na
outra extremidade.

Sucção Secundária
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Componentes

Recalque Bomba para saída lateral

Carbono: Cód. 3200229
Inox: Cód. 3200120
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Aço Carbono
Caixa de captação Ø 0,20 m em aço carbono tratado,
flanges de ligação Ø4”, válvula borboleta Ø 4” com
acionamento manual de comando à distância,
mangote de dilatação Ø 4”, filtro desucção em
polipropileno e flange de entrada da bomba.
Inox
Caixa de captação Ø 0,20 m em aço inox, flanges de
ligação Ø4” com pestanas em aço inox, válvula
borboleta Ø4” acionamento manual, mangote de
dilatação de Ø4”, filtro de sucção em polipropileno e
flange de entrada da bomba.

Quilo por centímetro quadrado = 14,22 Psi = 10 MCA = 1 BAR
Libra por polegada quadrada = 0,0703 kg
Litros por minuto = 0,06 m³/h
Galão americano por minuto = 3,785 LPM
Cód. 2400315

Carbono: Cód. 3200581
Inox: Cód. 3200186

Inox
Tubo em aço inox Ø 2”, curvas de 90º (3) e 45º (3) em
aço inox, flanges Ø 2” (2 pares) com pestanas em aço
inox, abraçadeiras em aço carbono (3), válvula esfera
tripartida Ø 2” pp em inox, engate rápido tipo Kanlok
Ø 2” em duralumínio com tampão.
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ISO 9001:2008

TBA Tecnologia em Equipamentos Ltda.
Av. Marginal Sérgio Cancian, 5255
Setor Industrial | Caixa Postal 51
Sertãozinho SP | CEP 14176-503
Tel. (16) 2105.7800
Fax (16) 2105.7824
comercial@tbatec.com.br
www.tbatec.com.br

A TBA reserva-se o direito de implantar melhorias e alterações nas especiﬁcações a qualquer momento, sem prévio aviso e sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As
especiﬁcações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos reﬂetem corretamente os dados conhecidos na data da publicação.

