
Especificações

Comprimentos: 120 cm, 150 cm, 180 cm y 200 cm

Polipropileno com estabilizador UV

Encaixados de 5 em 5 (diâmetros de 8,2 cm, 9,2 cm, 10,1 cm, 
11,9 cm)

Linha de reforço nos pontos de atadura

Topo superior redondeado antiabrasivo

Linha laser de auto abertura

Cor verde

Fivelas reabríveis

Sistema de ventilação patenteado

TUBEX EQUILÍBRIO

USO EM MEIO NATURAL

PROTETORESTUBOS MINI-ESTUFA

TUBEX EQUILÍBRIO é uma gama de protetores desenvolvidos por TUBEX e 
a INRA (Instituto Francês de Investigação Agraria), para evitar ou minimizar 
os danos causados por cervídeos e permitir uma compatibilidade entre 
novas plantações em áreas ganadeiras.

O conteúdo de CO2 no interior do tubo é otimizado pelo SISTEMA DE 
AREAÇÃO CONTROLADA, que consiste num sistema de perfuração situado 
na parte inferior do protetor.

Este sistema de areação ralentei-a a transpiração da planta ao mesmo tempo 
que favorece o processo de fotossíntese.

E s t a  n o v a  g e r a ç ã o  d e  T U B E X  d u p l i c a  a  b i o m a s s a  d a  p l a n t a 
comparativamente com às que não tenham proteção alguma.

Tubex Equilíbrio é fabricado em polipropileno com estabilizador UV, com 
parede dupla.

Concebido para colocação com tutor,  da SERVE DE SUPORTE E GUIA
planta durante vários anos até á sua degradação.

Favorece a  e a ótima formação do tronco. Idóneo para a PODA NATURAL
plantação de madeiras de alta qualidade, desta feita se aconselha o uso de 
tutores de madeira de forma a evitar danos no tronco da árvore.
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TUBEX EQUILÍBRIO

Altura (cm) Embalagem Ref.

120 paquetes de 60 uds.  12040

150 paquetes de 60 uds.  12041

180 paquetes de 60 uds.  12042

200 paquetes de 60 uds.  12043

Paletizáveis só para pequenos fornecimentos

Possui uma linha de auto 
abertura a laser, o que o 
distingue de outros 
protetores existentes, o seu 
objetivo é a rotura do tubo 
quando o diâmetro da 
planta supera o mesmo, 
antes da sua degradação.

Com topo superior 
redondeado para evitar os 
roces dos brotes da planta.

Protetor reforçado nos pontos de atadura. É fornecido 
com as fivelas já aplicadas, estas desenhadas para a sua 
fácil reabertura, para o caso de seja necessário levantar o 
tubo.

Paulo Alves
PT (+351) 925 949 430
ES (+34) 659 808 756  -  Email: geral@taptrade-portugal.com


