
30% MAIS ECONOMIA dE COMbuStívEl

AtÉ 5 SC/HA A MAIS dE PROdutIvIdAdE

ECONOMIA QuE POdE SuPERAR OS 50% dE dEFENSIvOS

motor agco power

SeNSor De aLtUra e NIVeLameNto De Barra

apLIcaÇÃo LocaLIZaDa com mapa De eXcLUSÃo

ecoNomIa e 
eFIcIÊNcIa
A CAdA gOtA

bS3300

SuA MáQuINA dE tRAbAlHO

2 0 0  c v
pULVerIZaDoreS 
SérIe



é uma marca mundial
da AgCO.

pULVerIZaDor bS3330H – bS3335H ValtraBrValtraBrasil ValtraBrasil0800 729 22 11Valtra.com.br 

este material contém o resumo das informações do produto, cujas especificações 
podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. a configuração da versão 
standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. por isso, antes de comprar, sempre 
confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região. 
Fop/Vt/BS3300/FV/maIo-2021

ESPECIFICAçõES bS3330H bS3335H
MOtOR
marca agco power
modelo 66cw3 mar I
Nº de cilindros 6
potência 200 cv @ 1900 rpm
torque 790 Nm @ 1800 rpm
cilindrada 6,6 litros
aspiração turbo
tRANSMISSãO
tipo Hidrostática 4x4
marca Bosch rexroth
Velocidades 3
Bomba 2 de pistão em tandem
motores de roda axiais
vElOCIdAdES
rodado 380/90r46
1ª 21 km/h
2ª 32 km/h
3ª 46 km/h
FREIO
Serviço Hidrostático dinâmico

estacionamento pacote de disco com acionamento 
eletro-hidráulico

CHASSI
tipo Flex-frame (Flexível)
material aço liga 
Formato Seção em “c” 
SuSPENSãO

tipo pneumática ativa independente 
com barras estabilizadoras

bItOlA
ajuste Hidráulico
mínima 2,8 m
máxima 3,4 m 
dIREçãO
tipo Hidráulica
raio de giro 7,5 m
SIStEMA ElÉtRICO
Bateria 1 de 170a
Voltagem 12V
alternador 200a
CAbINE
Área envidraçada 5,0 m²
piso tapete de borracha
Suspensão 4 coxins de borracha

rádio com entradas e parte elétrica 
para rádio e alto-falantes

ESPECIFICAçõES bS3330H bS3335H
ar-condicionado Quente / Frio
Filtros 2 filtros de carvão ativado
Volante com regulagem de posição
assento pneumático com ajustes de posicionamento
assento instrutor Sim
Saída de ar com engate rápido Standard
escada com extensão 
e retração automática Standard

CAPACIdAdES
combustível 365,0 l
dIMENSõES E PESOS

comprimento total 8,44 m (11,54 m transporte 
sem excesso lateral)

altura total 4,05 m 
Largura mínima (transporte) 3,2 m
Distância entre eixos 4,4 m
Vão livre (VL) (no eixo) 1,65 m (r46) ou 1,54 m (r34)
peso vazio 9.730 kg 9.780 kg
ROdAdOS
Firestone (standard) IF 380/90r46 all traction - 26 barras 
michelin (opcional) IF 380/90r46 agribib - 34 barras 
goodyear (opcional) 18.4-34
tANQuE dE PROdutO
capacidade 3.000 l 3.500 l
material polietileno
Bocal de abastecimento 2 e 3”
Lavagem do tanque 1 esguicho giratório
agitador 2 agitadores hidráulicos
CONtROlE dE PulvERIzAçãO
modelo c 3000
Fechamento automático 
de seções de barra Standard

Sensor de altura de barra passivo (opc.) ou ativo (opc.) 
tECNOlOgIA EMbARCAdA

piloto automático
auto guide 3000* decimétrico (std.)

auto guide 3000* centimétrico (rtK) (opc.)
*preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (rtK). Quando não 
habilitado sinal de correção omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do 
algoritmo interno trUpaSS.
bOMbA dE RECARgA dE PROdutO (OPCIONAl)
tipo centrífuga 
marca Hypro
material polipropileno
capacidade máximo 568 l/min
tANQuE dE águA lIMPA
capacidade 240 l (lava-frascos) + 40 l (operador)
material polietileno

ESPECIFICAçõES bS3330H bS3335H
bARRAS
montagem traseira
Largura 24 e 30 metros 32 metros
ponteira (desarme) 1,5 m (24) e 3 m (30/32)
altura mín. barra 0,73 (pos. 1) ou 1,14 (pos. 2)
altura max. barra 2,18 (pos. 1) ou 2,59 (pos. 2)
Kit limpeza barra (engate rápido) Standard
tubulação Inox de 1” com sistema “end cap”
porta-bicos Quíntuplo
espaçamento entre bicos 50 cm (opc. 25 cm)
N° de seções 9 standard
Divisão de seções - 24 m 1,5 - 1,5 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 1,5 - 1,5
Divisão de seções - 30 m 3 - 3 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 3 - 3
Divisão de seções - 32 m 3 - 4 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 4 - 3
Válvulas de seção (abert. /fecham.) eletro-pneumáticas (0,08 s)
bOMbA dE PulvERIzAçãO
tipo centrífuga com tecnologia Forcefield
marca Hypro
acionamento motor hidráulico
Vazão máxima 549 l/min
material aço inox
EStAçãO dE RECARgA
Iluminação Standard
Sistema de segurança Standard
Saída de ar com engate rápido Standard
eductor químico Standard
EdutOR QuíMICO
material polietileno
Bomba independente do 
sistema de pulverização Standard

capacidade estática 26,5 l
FIltROS dE SIStEMA dE PulvERIzAçãO
Filtro principal malha 30 mesch
Filtro de linha malha 80 mesch


