Самоходна пръскачка HARDI ALPHA EVO

Цена: Запитване
Номер на обявата: 76392
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: HARDI
Модел: Самоходни пръскачки Самоходна пръскачка HARDI ALPHA EVO
Година: 2017
Самоходните пръскачки ALPHA са създадени, за да донесат максимален комфорт и
удобство в работата на всяко стопанство.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Обем на резервоара: 3500 - 4100 литра
Възможност за избор на крила: стоманени 24-36 м., с възушна асистенция 18-36 м.,
алуминиеви 24-38 м.

6-цилиндров DEUTZ комън-рейл двигател, водно охлаждане, 245 к.с. при макс. скорост
29 км./час
Хидростaтична трансмисия EASY DRIVE с 4 поклейнови мотора, задвижващи колелата
Мултифункционален джойстик
SAUER помпа с електронно управление
Кабина с плъзгаща врата и затъмнени стъкла

Климатик с активен въглен
Телескопичен волан
Седалка на въздушно окачване
Предни и задни работни светлини
Шаси - 373 см. Избираемост на задвижването: едноосно задвижване, 4Х4 или
различни режими за наклон
Просвет - 120 - 165 см.
Гуми - 340/85R48 - при просвет 165 см.
Механично регулируеми оси 200/240
Троен дюзодържач
Помпа - 464/334 л./мин.
410 л. резервоар за изплакване
15 л. резервоар за чиста вода
EASY CLEAN филтър
Циклонен филтър
Електронен пулт за управление - HC 9600 - пълен контрол чрез интегрирана
електроника, всички функции на един екран

Калници
Независимо накланяне на крилата
Електрическа настройка на ъгъла на въздушната струя и дюзите

РАЗМЕРИ:
Дължина - 810 см.
Ширина междуосие - 370 см.
Колея - 210 - 246 см. или 275 - 327 см.
Тегло - 9 470 кг.

Опционално самоходните пръскачки ALPHA могат да бъдат закупени с крила тип TWIN - за
пръскане с въздушна асистенция.

ПРЕДИМСТВА НА ПРЪСКАНЕТО С КРИЛА ТИП TWIN - С ВЪЗДУШНА АСИСТЕНЦИЯ:
намаляване обема на използваната вода с 50%
намаляване на разходите за химикали с от 5 до 30%, което представлява една
огромна финансова изгода
разсейката от въздуха се намалява драстично

по-малка зависимост от климатичните условия
възможност за пръскане и при по-силен вятър
по-висока работна скорост в сравнение с конвенционалните пръскачки
много по-ефикасно пръскане, отколкото конвенционалните пръскачки, поради
цялостното обливане на растението

TWIN С ВЪЗДУШНА АСИСТЕНЦИЯ
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