Пръскачка Florida PLN.PE

Цена: Запитване
Номер на обявата: 44308
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: пръскачка италианска
Модел: Пръскачки Пръскачка Florida PLN.PE
Година: 2022
Характеристика на прикачна вентилаторна пръскачка FLORIDA модел PLN.PE:
Прикачна вентилаторна пръскачка FLORIDA модел PLN.PE с обем на резервоара 600, 800,
1000, 1500, 2000, 3000 литра.
Пръскачките PLN.PE са изключително гъвкави за използване при обработването на

различни култури като: (овощни градини, лозя, маслинови горички и други), също така и за
различни видове растения. Всички модели на пръскачките PLN.PE са напълно съвместими с
изискванията

за

безопастност

и

опазване

на

околната

среда.

PLN.PE

е

прикачна

вентилаторна пръскачка за професионално и напреднало модерно земеделие , което
напълно отговаря на проблемите и процедурите за защита на културите. Прикачните
вентилаторни пръскачки серия PLN.PE на FLORIDA са с обем на резервоара от 600 до 3000
литра, подходящи са за трактори с мощност от 40 до 80 к.с. Най характерното за този
модел пръскачки е, че резервоара е от политилен, с изключителен дизайн и гладки стени
вътре, което улеснява изпразването. Наклонът, който е повече от 20 градуса позволява да
се избегне натрупването на замърсяване. Различните видове високо производителни
вентилатори, технически решения и множеството аксесоари правят пръскачките PLN.PE
изключително гъвкави за използване при обработването на различни култури.

Спецификации на пръскачката:
Всички пръскачки FLORIDA отговарят на стандартите на ЕС за безопасност и опазване на
здравето, и околната среда. Ефективен капацитет - повече от 5% от номиналния.
Особености на помпите:
Капацитет 70 - 170 литра/минута и с максимално налягане от 50 бара.
Капацитет 80 - 140 литра/минута и максимално налягане от 60 бара.
Стандартно оборудване:
Резервоар от полиетилен; Резервоар за промиване на хидравличната система; Разервоар за
измиване на ръцете; Двустранни дюзи от месинг с анти - капкова система до 0.5 бара;
Керамични дюзи; Центробежен съединител; Вентилатор е регулеруеми алуминиеви перки;
Смукателен филтър с възвратен клапан; Изпускателен вентил на резервоара; Маркуч за
наливане на масло;
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