
Homogenizador de Esterco
HE 500

Excelente instrumento de
trabalho ideal e indispensável 

para a preparação de adubos orgânicos
 líquidos de suínos e bovinos, resíduos

 líquidos químicos industriais
 ou orgânicos.
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IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Rua Zelindo Frizon, 257 - Distrito Industrial Ildo Parise - CEP 95330-000 - Veranópolis

E-mail: vendas@ipacol.com.br  -  ipacol@ipacol.com.br
www.ipacol.com.br

Fone: 54 3441 9550 / 9650



Principais Características

Homogenizador de Esterco
HE 500

Projetado para eliminar a deposição em camadas superficiais e profundas,
misturar os materiais sólidos e líquidos para propiciar condições favoráveis 
de carga dos tanques para a preparação de adubos orgânicos líquidos de 
suínos e bovinos, resíduos líquidos químicos industriais ou orgânicos, 
reduzindo esforços, economizando mão de obra e agilizando tarefas;
Acoplado ao trator, através dos braços do levante hidráulico ligados a 
estrutura, a profundidade de trabalho está determinada pelas dimensões
do trator e regulagens da torre;
A operação do homogenizador evita as concentrações de micronutrientes,
macronutrientes, etc., encontrados na compostagem dos dejetos animais. 
Para uma correta utilização é importante observar o tempo necessário de 
homogenização de dejetos líquidos (fezes, urina e água) para que as 
frações apresentem maior uniformidade em diferentes profundidades de
um reservatório de dejetos;
A homogenização efetiva requer um tempo de 50 minutos para macro e 
Micronutrientes, metais pesados, partículas de matéria seca em geral, 
Podendo variar de acordo com o tamanho e profundidade do reservatório;
Construído em aço carbono, com tubo galvanizado;
Acoplado com ajuste regulável de altura de operação;
Profundidade de trabalho variável, conforme condições do reservatório;
Acionamento pela tomada de força e braços hidráulicos por comando do 
trator;
Sistema de regulagem que permite sua aplicação em todos os tipos de 
tratores que disponham do sistema de três pontos de hidráulico traseiro;
Alta resistência do equipamento; 
Reduzido custo de manutenção;
Robusto e simples;
Fácil operação. 

HE 500 - HOMOGENIZADOR

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.
Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

Altura 
mm

Largura
mm

Comprimento
mm

Potencia

CV         

Peso
kgModelo Profundidade de Trabalho

m

9008206.500353201,9HE 500
  

Requerida
Na TDF



Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.

Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

Principais Características

  

Homogeneizador de Esterco Articulado
HEA 500

O Homogeneizador Articulado Ipacol foi projetado para oferecer alto 
desempenho de agitação para todos os tipos de dejetos liquido armazenados,
efetuando uma mistura dos materiais sólidos (crostas superficiais e 
deposições profundas) e líquidos, para proporcionar um ótimo adubo.
O longo alcance com seu forte engate de 3 pontos, agita o conteúdo de um 
tanque com segurança e eficiência permitindo alcance de até 5 metros e 
profundidade de até 2,5 metros.
O agitador homogeneizador articulado Ipacol está disponível com um motor 
hidráulico propulsor, hélice de 550 mm de diâmetro e articulação vertical.
Essa articulação visa criar mais turbulência e reduz o tempo de agitação.
A articulação em graus permite quebrar a crosta mais facilmente forçando os 
pedaços de crosta em direção ao propulsor, agitando os sedimentos. 
Possibiliza acesso para diferente sentidos dentro do tanque, além de facilitar 
no transporte e no poder de manobra.
O Homogeneizador articulado Ipacol elimina a deposição em camadas 
profundas, mistura os materiais sólidos e líquidos para propiciar condições 
favoráveis de carga dos tanques para adubo orgânicos. É um excelente 
instrumento de trabalho, ideal para a preparação de adubos orgânicos 
líquidos de suínos e bovinos, resíduos líquidos, químicos, industriais ou 
orgânicos. Além de reduzir esforços, economiza mão de obra e agiliza tarefas.
O produto é acoplado ao trator, através dos braços do levante hidráulico, 
ligados a estrutura e a profundidade de trabalho está determinada pelas 
dimensões do trator e regulagens da torre.
Alta resistência do equipamento; 
Reduzido custo de manutenção;
Robusto e simples;
Fácil operação. 

HEA 500 - HOMOGENEIZADOR DE ESTERCO ARTICULADO

Altura 
mm

Largura
mm

Comprimento
mm

Potencia
CV         

Peso
kgModelo Profundidade de Trabalho

m

9008305.000352202,5HEA 500

Opcionais:

Galvanizado Tri articulado
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HEA 500

A MELHOR RELAÇÃO CUSTO x BENEFÍCIO 
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Excelente instrumento de
trabalho ideal e indispensável 

para a preparação de adubos orgânicos
 líquidos de suínos e bovinos, resíduos

 líquidos químicos industriais
 ou orgânicos.
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