FSZ-V Gépcsalád
Minden szerelvényében kimagasló minőségű függesztett permetezőgép látott napvilágot, a magyar gazdák
igényeinek alapján fejlesztve, különösen nagy hatékonyságot biztosítva a növényvédelemben.

Nagy űrtartalmú
permetlétartály
Az innovatív tartályformának köszönhetően önmagában 1200 vagy 1500 liter permetlé levet képes magával
szállítani, alacsony súlypontjával garantálva a menetbiztonságot.
Hatékony és gyors tartálytisztítást tesz lehetővé minimális visszamaradó vegyszermennyiséggel a teljesen sima belső
és külső polietilén fal, illetve a lekerekített belső és a tartály alján lévő, alacsonyan fekvő kifolyónyílás. A lerakódások
megelőzése érdekében alapfelszereltségben beépítésre került egy nagyteljesítményű keverő és tartálybelső
mosórendszer.
A tartály töltöttségi szintet a gép alvázára szerelt, a traktor fülkéjéből hatra pillantva is egyszerűen leolvasható száraz
szintjelző mutatja.
Orrtartály rendszerünkkel kiegészíthető, tovább növelve a területteljesítményt.

Új szórókeret
A fülkéből vezérelhető 16, 18 vagy 20 méteres munkaszélességű, teljesen hidraulikus, hátrafelé
csukható könnyűszerkezetes permetező keret bármilyen mezőgazdasági környezetben lehetővé teszik az FSV
használatát. A szórókeret felépítéséből adódóan nem csöpög permetlé a traktorra és nem ér hozzá a vezetőfülkéhez
sem. Térrácsos kialakítású, nagy szilárdságú acélból készült, 3 tengely mentén csillapított és erősített
forgáspontokkal rendelkező szórókeret szimmetrikus, vagy aszimmetrikus nyitással is rendelhető, így a
körülményesebb területeken akár csak fél oldalon nyitott kerettel is zavartalanul dolgozhat.
Lejtős területen való munkavégzéshez, központi vagy független keretbillentéssel a rendszer kiegészíthető, kérje
megrendeléskor

FSZ‐V 1200 liter ‐ 16V ‐ 8 szakasz (vertikális)
FSZ‐V 1200 liter ‐ 18V ‐ 8 szakasz (vertikális)
FSZ‐V 1200 liter ‐ 20V ‐ 8 szakasz (vertikális)
FSZ‐V 1500 liter ‐ 16V ‐ 8 szakasz (vertikális)
FSZ‐V 1500 liter ‐ 18V ‐ 8 szakasz (vertikális)
FSZ‐V 1500 liter ‐ 20V ‐ 8 szakasz (vertikális)

ALAPFELSZERELTSÉG TARTÁLY
Permetlétartály 1200 / 1500 liter ‐ polietilén,
forgó öblítőfejes tartálymosás
Öblítőtartály tartály 120 / 150 liter ‐ polietilén
Kézmosó tartály 15 liter ‐ polietilén
Vegyszerbemosó 20 liter ‐ polietilén
Száraz szintjelző

PERMETLÉRENDSZER
4 hengeres membránszivattyú ‐ 170 liter / perc (POLY 2180)
Recirkulációs permetlérendszer
Rozsdamentes szórócső
Hármas szórófejek (XR;AIXR;TWINJET) fúvókákkal
Szívó és nyomó oldali szűrőrendszer
Önfelszívó tömlő és szűrő (6méter)

SZÓRÓKERET
Munkaszélességek és szakaszok száma
16V keret ‐ 16 méter ‐ 8 szakasz
18V keret ‐ 18 méter ‐ 8 szakasz
20V keret ‐ 20 méter ‐ 8 szakasz
Hidraulikus keret emelés és süllyesztés
Hidraulikus tagonkénti keretszárny nyitás és zárás
Központi keret billentés
VEZÉRLÉS
ISOBUS rendszer (MÜLLER)
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
Meghajtó kardántengely
Közúti világítás
Eszköztároló doboz

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
PERMETLÉRENDSZER
5 hengeres membránszivattyú ‐ 210 liter / perc (POLY 2210)
Feltöltő csonk, külső feltöltéshez
SZÓRÓKERET
Független szórókeret szárny billentés
Független szórókeret szárny külső tag nyitása ‐ jobb és baloldali
Szórókeret világítás ‐ LED lámpa
Szórókeret világítás ‐ BLUE LED
VEZÉRLÉS
ISOBUS kiépítő csatlakozókészlet a traktorhoz
Szakaszbővítés ‐ egyedi igényekhez
Szakaszbővítés ‐ 12 szakaszra
Szakaszbővítés ‐ 16 szakaszra

MÜLLER SMART 430 Terminál (GPS nem csatlakoztatható, és ISOBUS szükséges a működéshez)
MÜLLER Basic Terminál (ISOBUS szükséges a működéshez)
MÜLLER Touch 800 Terminál (ISOBUS szükséges a működéshez)
MÜLLER ‐ GPS antenna: AG‐GSTAR DGPS GLONAS
MÜLLER ‐ GPS antenna: SMART‐6L ‐ RTK kompatibilis + előfizetéshez
MÜLLER ‐ GPS sorvezető: Track Leader applikáció (BASIC / TOUCH 800 / TOUCH 1200 szükséges)
MÜLLER ‐ GPS automata szakaszolás Section Controll applikáció (BASIC / TOUCH 800 / TOUCH 1200 szükséges)

