Tecnologia no Alvo

Os bicos de pulverização Stara são desenvolvidos para garantir a qualidade na aplicação de defensivos e agroquímicos, podendo
ser usados em toda a linha de pulverizadores da Stara.

Leque Amplo
Ideal para aplicações em grande cobertura, as pontas de pulverização Stara Leque
Amplo produzem gotas uniformes, de pequeno tamanho e que garantem uma excelente cobertura no alvo. São indicadas para
inseticidas e fungicidas em geral, quando
as condições climáticas são favoráveis para
trabalhar com gotas menores. Produzem
um leque de 110º, com grande uniformidade de aplicação.

Stara 3D

Disponível para Android e IOS

As pontas de pulverização Stara 3D proporcionam 10% a mais de eficiência no controle de ervas-daninhas com herbicidas
pré-emergentes se comparadas à pulverização homogênea. Possibilitam cobertura
com gotas de tamanho padronizado que
ajudam a reduzir a deriva entre 60 e 75%
em comparação com bicos de pulverização convencionais e com maior chance de
atingir o alvo, evitando o efeito “guarda-chuva”.
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O Departamento de Marketing reserva-se ao direito de aperfeiçoar e/ou modificar as características de seus
produtos, sem prévio aviso, livrando-se da obrigação de proceder com os produtos já comercializados.
Imagens meramente ilustrativas

Para saber qual a melhor opção de bicos
para cada aplicação, consulte o app Pulverização Stara.
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Acesse a página dos bicos de
pulverização no site da Stara
para mais informações.
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