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DEfENsOr sP2500.
O mAis NOvO PuLvErizADOr 
DA fAmíLiA NEW HOLLAND
A New Holland sempre esteve ao lado do produtor. Desde que se instalou no Brasil, seus técnicos vão a campo ouvir 
suas necessidades, conhecer as demandas dos mais diversos segmentos e colher dados para orientar suas 
pesquisas no desenvolvimento de produtos.

E, mais uma vez, a New Holland presenteia o produtor com o mais moderno pulverizador totalmente nacional.

Com excelente distribuição de peso, o SP2500 tem ótima estabilidade no conjunto. Com a mesma opção de 
suspensão ativa consagrada no SP3500, o Defensor proporciona melhor desempenho nas arrancadas e nos aclives, 
conforto nas jornadas diárias e melhor uniformidade nas aplicações, mantendo sempre a qualidade da pulverização.

Sua bomba de produto de ação centrífuga, feita em aço inox, garante excelente vazão, além de resistência à 
corrosão, prolongando a vida útil do equipamento.

O SP2500 chega para proteger a sua lavoura e o seu investimento, com o menor custo por hectare e a maior 
produtividade. Família de pulverizadores Defensor da New Holland. A última palavra em tecnologia de pulverização 
no Brasil.
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CHAssi rEsisTENTE, 
COm susPENsÃO ATivA OPCiONAL
rEsisTêNCiA, AgiLiDADE E EfiCiêNCiA Em quALquEr TiPO DE TErrENO
O chassi do SP2500 foi projetado para enfrentar as condições mais adversas em campo. Resistente e leve devido à 
sua estrutura tubular, o SP2500 alcança rapidamente qualquer lugar. E um detalhe muito importante: com menor 
compactação do solo.

A combinação de estrutura tubular e suspensão ativa permite ao SP2500 atingir velocidades maiores com 
deslocamento suave e ter um excelente desempenho em subidas, mesmo com carga máxima.

EsTAbiLiDADE, EquiLíbriO E sEgurANçA NAs APLiCAçõEs
O tanque de combustível e a cabine, localizados sobre o eixo dianteiro, o tanque de produto, localizado no centro 
da máquina, e o motor New Holland FPT, localizado sobre o eixo traseiro, conferem ao pulverizador SP2500 excelente 
distribuição de peso, proporcionando perfeito equilíbrio nas manobras e estabilidade da barra de pulverização.

Somam-se a esses fatores a distância entre-eixos, de 3,56 metros e um sistema de abertura de bitola que varia de 
250 cm a 305 cm. O resultado é um pulverizador de excelente estabilidade, de grande flexibilidade e com um ótimo 
raio de giro de 6,90 metros.

mAiOr DEsEmPENHO NAs subiDAs, 
mELHOr rEsPOsTA NAs ArrANCADAs
A suspensão ativa (opcional), que atua nas rodas dianteiras da 
máquina, é composta por dois cilindros hidráulicos que substituem os 
amortecedores e por duas molas helicoidais. Ela foi projetada para 
absorver impactos verticais e horizontais, evitando que eles sejam 
transferidos para o chassi, barras e cabine.

Por responder de forma diferente a cada situação encontrada no 
campo, a suspensão ativa do pulverizador SP2500 é considerada 
uma suspensão “inteligente”.

Esta configuração faz do SP2500 um pulverizador com melhor 
resposta na arrancada e grande desempenho nos terrenos mais 
íngremes, além de garantir uma excelente absorção dos impactos no 
chassi e maior durabilidade dos componentes.



bArrAs. A úLTimA PALAvrA Em TECNOLOgiA DE PuLvErizAçÃO
O pulverizador SP2500 oferece a barra de pulverização de 24 metros (standard), 
podendo chegar a 27 metros (opcional). Suas seções externas dobram-se para 
cima e têm funcionamento independente de ambos os lados. Sua estrutura 
treliçada, dividida em cinco seções, garante maior resistência.

A versatilidade dos porta-bicos de três saídas também é uma vantagem, pois 
permite ao operador variar as opções de aplicação, sem ter que substituir os 
bicos de pulverização.
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quADrO CENTrAL PANTOgráfiCO
O quadro pantográfico oferece leveza e facilidade de 
manutenção, proporcionando grande estabilidade da 
barra e aplicações em maiores velocidades, sempre 
com qualidade.

sisTEmA DE CENTrALizAçÃO AuTOmáTiCA
Em um pulverizador, as barras sofrem grandes esforços na aceleração, nas 
frenagens e nas curvas. Esta tendência de movimentar-se no sentido oposto ao 
deslocamento pode causar avarias em sua estrutura, além de comprometer a 
qualidade da aplicação. Para minimizar o efeito “chicote”, o pulverizador SP2500 
possui sensores magnéticos de centralização automática que atuam no sentido 
do deslocamento do pulverizador.

Este sistema diminui o impacto no conjunto após um movimento brusco, 
reposicionando as barras de modo a ficarem sempre alinhadas em um ângulo 
de 90º em relação ao sentido de deslocamento. Desta maneira, o sistema de 
centralização automática evita que o conjunto seja excessivamente rígido, 
tornando-o menos sujeito a quebras.



mOTOr E TrANsmissÃO. 
mAis fOrçA PArA AumENTAr A PrODuTiviDADE
ALTA PErfOrmANCE NAs APLiCAçõEs
O pulverizador SP2500 possui duas configurações de motor:
- FPT de 138 cv.
- FPT de 165 cv. (exclusivo para versão Premium)

Com esta gama de potência, aliada à suspensão ativa e grande estabilidade das barras, o pulverizador SP2500 
proporciona desempenho e produtividade inigualáveis. Econômico, o SP2500 tem um tanque de combustível de 
182 litros, o que lhe dá excelente autonomia.

mELHOr ADErêNCiA COm O AssisTENTE DE TrAçÃO
A transmissão do SP2500 é hidrostática e cruzada. Duas bombas paralelas acionam quatro motores hidráulicos 
independentes, um em cada roda. Esta configuração assegura uma transmissão de potência ao solo mais eficiente, 
com operações mais suaves e sem maior aquecimento no sistema.

Em terrenos irregulares, o operador aciona o assistente de tração – um dispositivo que cria dois circuitos hidráulicos 
independentes para otimizar o rendimento em situações adversas.

A versão Premium conta ainda com um novo sistema de tração, o IntelliDivider, que garante a mesma distribuição 
da tração nas quatro rodas do pulverizador. Podendo aumentar a capacidade de tração em condições extremas de 
50% para 75%, garantindo um melhor desempenho. 

sisTEmA DE PuLvErizAçÃO
mAiOr CAPACiDADE, mAis EfiCiêNCiA E mELHOr rEsuLTADO
O tanque de produto do SP2500 tem 2.500 litros de capacidade, e 
seu tanque de água limpa, com 250 litros, situa-se ao lado da cabine.

A bomba de pulverização é centrífuga e proporciona alta vazão, 
podendo chegar a 200 l/ha. Construída em aço inox, tem alta 
resistência à corrosão. A válvula de controle de vazão é do tipo 
esférica, mais precisa e confiável.

A localização do incorporador de produtos permite ao operador realizar a preparação da calda e o enchimento do 
tanque de produto de maneira rápida e segura. As válvulas e os engates estão bem sinalizados e com informações 
simples e objetivas.

Em suma: o pulverizador SP2500 foi feito para atender as necessidades dos produtores mais exigentes e que 
primam pela qualidade na aplicação.



CAbiNE
CONfOrTO E ErgONOmiA A sErviçO DA PrODuTiviDADE
O pulverizador SP2500 tem uma cabine espaçosa e confortável para as longas horas de trabalho. O silêncio no 
interior é um de seus diferenciais, já que o motor está localizado na parte traseira da máquina. Além de ser equipada 
com filtro de ar com carvão ativado para reter as impurezas, a cabine possui uma excelente vedação.

Ela conta com assento pneumático ajustável, painel ergonômico e comandos simplificados, tudo para facilitar as 
operações. Através de um manche, o operador controla a altura das barras, desliga a pulverização e comanda o 
deslocamento da máquina.

A excelente visibilidade e a climatização complementam o conforto da cabine e fazem do SP2500 uma máquina de 
alta performance.

CONTrOLE NA PuLvErizAçÃO. mAis PrECisÃO E mELHOr rENDimENTO
O controlador de pulverização permite que o operador monitore as informações e faça seu trabalho da maneira mais 
simples, rápida e precisa. Através de um único ponto, ele ajusta todas as operações relacionadas à pulverização.

Esta funcionalidade proporciona mais eficiência, melhor desempenho, mais economia e produtividade.
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PuLvErizADOr 
NEW HOLLAND sP2500
AgOrA, sim, A fAmíLiA EsTá COmPLETA
A New Holland, sempre empenhada em trazer 
soluções para o agricultor, aumentou as 
possibilidades de proteger a lavoura e garantir seu 
investimento.

O pulverizador New Holland SP2500 vem para 
complementar o trabalho do SP3500 com o mesmo 
desempenho, confiabilidade e qualidade de 
aplicação, já conquistado e comprovado nos 
campos brasileiros.

PLm.  AgriCuLTurA DE PrECisÃO
mONiTOr IntellIVIew IV

O IntelliView IV é uma ferramenta excepcional para aumentar a precisão e a qualidade 
na pulverização. De fácil instalação, ele garante maior precisão através de sistemas de 
satélites (sinais RTK ou RTX), evitando desperdícios e otimizando tempo e insumos.
• Sistema de piloto automático hidráulico - IntelliSteer;
• Diversas opções de orientação: reta, curva, pivô central, cabeceira etc;
• Sistema de corte de seções - IntelliBoom;
• Sistema de controle de altura da Barra de Pulverização - IntelliHeight.

mAis ECONOmiA NA PuLvErizAçÃO
Estima-se que 30% das despesas em uma safra sejam devidas aos defensivos agrícolas. Com os recursos da 
Agricultura de Precisão, a economia que o produtor faz é enorme. Não há falhas na pulverização nem sobreposição 
de aplicação de agroquímicos em áreas já pulverizadas.

VENHA CONHECER O DEFENSOR SP2500 NO REVENDEDOR NEW HOLLAND PERTO DE VOCÊ.
NEW HOLLAND. EM TODOS OS CAMPOS, CULTIVANDO NOVOS TEMPOS



MODelO  SP2500
motor fPT de 4 cil., 4,5 litros e turbo
Potência 138 cv a 2.200 rpm
Posicionamento Traseiro
velocidade de Transporte 40 km/h
Tanque de Combustível (L) 182
Transmissão Hidrostática
relação das planetárias 28:01:00
velocidades 3
Tração Cruzada - independente nas quatro rodas
suspensão Hidráulica
suspensão Ativa Opcional
bomba de produto de acionamento hidráulico standard
Escada Levante automático
bitolas - mínima e máxima (cm) 250 - 305
regulagem de bitola Hidráulica standard
Tanque de Produto (L) 2.500
Tanque de Enxágue (L) 250
sistema de Pulverização Agitador Hidráulico de Controle manual
Controlador Opcional intelliview iv
barra de Pulverização std (m) 24 ou 27 metros
Alturas minima e máxima da barra (cm) 60/220
vão Livre (cm) 1,65 (pneus r42)

rodados 13.6 x r38 radial
320/90 r42 radial

Distribuição de peso 50% na dianteira e 50% na traseira
OPCIOnAIS DISPOnÍVeIS
Kit Para-lamas *
Protetor de Cultura *
Agitador de Controle Eletrônico *
Piloto automático (hidráulico) *
intelliboom (controle de altura da barra) *

eSPeCIfICAçõeS

VerSãO PreMIuM

New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 – CEP 81450-903
Cidade Industrial – Telefone: (41) 2107-7111
Curitiba – Paraná – Brasil

www.newholland.com.br

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer 
conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais 
dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento 
contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as 
especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem 
prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram 
necessariamente o produto nas condições standard. Alguns opcionais são 
produzidos somente sob encomenda.
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O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente. É 
mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o 
produtor. Este contato direto significa mais agilidade no atendimento e 
mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez mais 
próxima de você.

Serviço de atendimento 
ao cliente New Holland. 
24 horas por dia, 
7 dias por semana.

mODELO sP2500 PrEmium

motor fPT de 4 cil. e turbo

Potência 165 cv a 2.200 rpm

Tração intelliDivider


