Berthoud Прикачна пръскачка WinAir

Цена: Запитване
Номер на обявата: 56336
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Berthoud
Модел: Пръскачки Berthoud Прикачна пръскачка WinAir
Година: 2021
Win`air обединява функционалностите на пръскачките Berthoud, като в допълнение

предлага и няколко значителни подобрения като новото поколение AB Most щанги,
пневматично и въздушно асистирано пръскане, подобрена електроника и др.

Подсиленото шаси, компактното оборудване, редуцираните транспортни размери:
пръскачката Win`air предлага широко приложение, здравина и надеждност при интензивна
и продължителна работа в лозето.

Всички машини от гамата Win’Air притежават:
DPM система за управление на пръскането
Berlogic контролен панел
Контрол на пръскането от кабината
Резервоар за измиване на ръцете с капацитет 16 литра
Прецизен и лесен за отчитане нивомер
Резервоар за измиване с вместимост равна на или с 10% над капацитета на основния
резервоар

Шасито

Ултракомпактно шаси за с издигната задна част за оптимално приложение в лозовите
масиви
Редуциран просвет за по-лесно преминаване през ровове и насипи
Двойни оси за по-добра стабилност
Подвижно окачване за бързи завои и прецизност при следване на линията на
движение на трактора

Щангите
Щангите, с които се оборудват прикачните модели Berthoud WinAir са следните видове:

Телескопични AB Most

Налични в два модела в зависимост от височината на лозовите насъждения – от 1.80
до 2.50 метра и от 2 до 3.20 метра
12 двойни дифузера
Последователно хидравлично разгъване, повдигане и променлива геометрия

Ръчни AB Most

Ултра компактни щанги за лозови масиви широки от 1.40 до 2 м
Хидравлично разгъване и повдигане
Ръчно задвижване на пръскачите
Контрол чрез електро – хидравлични разпределители ( стандартно оборудване) или
соленоидни клапани ( по избор)

Vitiflex

4 Twinmist глави и 4 Airmist двойни дифузери
Хидравлично разгъване и промяна на разстоянието между главите
Подходящи за лозови насъждения, високи до 3.50 метра в зависимост от модела
вентилатори (Speedair или Supair)
Подходящи за лозя с различни размери на междуредовите пространства

Vitiset

Ръчно разгъване на рамената
Подходящи за лозови масиви с междуредия до 2.50 м или 3 м в зависимост от модела
вентилатори (Speedair или Supair)
Подходящи за различни междуредови разстояния, за тесни и средно широки масиви
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