KERTITOX-FG 2500/3000L 18M / 24M

ALAPFELSZERELTSÉG
- 2500 vagy 3000 literes polietilén permetlétartály
- 300 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- Száraz szintjelző
- Vegyszerbemosó tartály
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 6 hengeres membránszivattyú - 260 liter/perc
- Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás
- Teejet 844-E permetezés vezérlő automatika
- Merev vonórúd
- Állítható nyomtáv 1600 - 2250mm
- Hidraulikusan lengéscsillapított, fékezett futómű
- Kézifék
- Kerék: 11,2xR44
- Meghajtó kardántengely
- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő
- Hátsó közúti világítás

- Eszköztároló doboz
- Sárvédő
SZÓRÓKERET - 12-18FG / 12-20-24FG
- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 18 méter (4 szakasz), 20 méter (4 szakasz), vagy 24 méter (5 szakasz)
- Munkamagasság: 500 – 2300mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás
- Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással
- Hidraulikus szórókeret billentés, elektrohidraulikus dupla irányváltó szeleppel
- Rozsdamentes ¾" szórócső - hármas szórófejek XR1100... VP fúvókákkal
OPCIÓS TARTOZÉKOK
- Permetezés vezérlő automatika:
Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel)
- GPS sorvezető:
Teejet Centerline 220
Matrix PRO GS
GPS-es szakasz vezérlés (Boompilot) - (Mátrix PRO GS szükséges)
- Recirkulációs permetlérendszer
- Szórócső szakasz szám növelés (levegős elzárású szórófejekkel, recirkulációs folyadékrendszerrel)
- Hidraulikus független keretbillentés
- Független jobb vagy bal oldali szórókeret szárnyak nyitása és zárása. (Központi billentés hidraulikus rögzítése)
- Nyomkövető vonószerkezet
- Kerék: 13,6xR38

ISOBUS
A BIZTOS JÖVŐ
Egyetlen terminálról vezérelheti az erő- és munkagép kapcsolatokat. Standardizálja a vezérlési beállításokat,
csökkenti a csatlakozási és szerelési időt, minimalizálja a beépítési és kapcsolási problémákat, hibákat.
A precíziós gazdálkodás és munkavégzés nélkülözhetetlen eleme, az internetes kapcsolat révén lehetővé teszi a
távdiagnosztikát, a dokumentálást, a telekommunikációt a webszerverekkel, asztali számítógépekkel és okos
telefonokkal.
Gépeinkkez a Müller-Elektronik cég széles spektrumát kínáljuk, kezdve a kijelző készülékektől a teljesen automatizált
szabályzórendszereken keresztül a precíziós gazdálkodás során használt ISOBUS megoldásokig.

A MASTER LINE gépcsalád kompakt mérete és részletekig átgondolt konstrukciója révén könnyen kezelhető, továbbá
minden haladási körülmény között stabil munkavégzést eredményez a növényállomány védelmét biztosító has

magasság mellett. A vonórúd kívánság szerint lehet merev, illetve a taposási károkat megelőzve saját hidraulika
rendszerrel rendelkező automata nyomkövető mely akár fülkéből is kapcsolható közúti vagy szántóföldi vontatásnak
megfelelően. Alapfelszereltségben szerepel a minimális karbantartást igénylő hidraulikus felfüggesztésű,
fékrendszerrel szerelt, állítható nyomtávú lengéscsillapított futómű. A vevő kívánsága szerint a nagyobb kényelem
érdekében rendelhető a Hazai Fejlesztési Nagydíjat elnyerő KERTITOX REVOLUTION pneumatikus rugózású
tengelyével, fékerő szabályzással.

