Nízka hlučnosť
Vďaka účinnému tlmiču výfuku
a krytu motora.

Vysoká výkonnosť

Ohybné delo „Techno“ Cannon s integrovanou
chránenou hadicou a elektrickým vedením pre
okamžité presné zameranie postrekovania.
Postrekovanie do 30 m.

Kompaktnosť
Vďaka zredukovaným rozmerom a integrovaným
príslušenstvom sa môže montovať aj na menšie
dodávky.

Nádrž Weed-free“Green tone“
s veľkokapacitným
hladinomerom. Presné
a jednoduché sledovanie
hladiny postreku.
Palivová nádrž s bočným
plnením a mierkou.

Priama kontrola
hladiny oleja v motore

Integrovaná
preplachovacia nádrž.

Príslušenstvo a funkcie
Navijak hadice
manuálny alebo elektrický

Ovládanie
Tifone ergonomické, ľahké,
tlačidlové ovládanie všetkých funkcií
stroja.

s 50 alebo 100 m
chemicky odolnou
vysokotlakovou
hadicou a ručnou
vysokotlakovou
striekacou pištoľou.

Elektrostatický náboj E±S
Elektrostatický kladný náboj
(+)sa nachádza
v kvapôčkach
rozprašovaných z dela. Tieto
čiastočky sú priťahované
záporným nábojom (-) zo
stromov, rastlín, stien,
budov atď., čím sa zaistí
rovnomernejšie pokrytie
postrekom.

Aerosolové aplikácie
Vysokovýkonný vysokotlakový
Thermofog-Aerosol generátor.
Kompaktná, integrovaná, úplne
vyprázdniteľná nádrž.

Mikro-dávkovacie čerpadlo

Automatické rozprašovanie
Automatické rozprašovanie..
Okamžité nastavenie želaného
rozprašovania od 15° do 220°.
Vertikálne – pre živé ploty,
svahy, bariéry, steny budov
atď.
Horizontálne – pre golfové
ihriská, záhrady, lúky, skládky,
ničenie burín.

Postrekovač pracuje
s čistou vodou, takže nádrž,
čerpadlo, membrány,
hadice neprídu do styku
s chemikáliami. Po použití
nie je nutné prepláchnuť
okruh. Dávkovacie
čerpadlo dávkuje pesticídy
v konečnej fáze okruhu .

diesel

DA12-K300
DA26-K300
DL29-K300
DL35-K300

12 chladený vzduchom
26 chladený vodou
29 chladený vzduchom
35 chladený vodou

Objem
nádrže
l
300
300
300
300

benzín

BK15-K300
BK35-K300

15 chladený vzduchom
35 chladený vzduchom

300
300

Model

Motor
HP

Čerpadlo
l/min

bar

48
55
55
55

0 ÷ 40
0 ÷ 40
0 ÷ 40
0 ÷ 40

Rozsah postrekovania
Horizontal – vertikal
m
15 - 18
20 - 25
25 - 30
25 - 30

48
55

0 ÷ 40
0 ÷ 40

17 - 19
25 - 30

Váha
Kg

Rozmery
(D x Š x V cm)

252
335
305
350

120x85x130
130x85x145
140x85x150
140x85x155

287
314

130x85x145
140x85x155

Dovoz, predaj, servis:
VPP, s.r.o.
951 73 Jelenec č. 377
Tel. 037/631 3480
Fax. 037/6313488
e-mail: mail@vpp.sk

