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Навесните вентилаторни пръскачки произведени от ММ, Италия с обем 300, 400 и 600 литра
са предназначени за трактори с препоръчителна минимална мощност от 25-35 к.с. Тези
пръскачки са предназначени за лозя и овощни градини. Всички вентилаторни пръскачки се
изпълняват с връзка между вентилатора и помапата с редуктор. Редуктора е с една
скорост с предаватвлно число 1/3,5 и неутрална поззиция в която изключва вентилатора.

Стандартно описание на вентилаторните пръскачки
Пръскачките са с горещо поцинкована тръбна конструкция, полиетиленов резервоар с

дренаж, сгъваеми капак, 15 л. резервоар с чиста вода за измиване, инжектор за външно
самозараждане,

филтър

с

клапан,

дистанционен

регулатор

на

налягането,

горещо

поцинкован вентилатор с регулируеми перки, едноскоростен редуктор с неутрална
позиция, тръби от неръждаема стомана, месингови дюзи с противокапков клапан и
керамични дюзи от 1,0 мм. Стандартният венттилатор за 300 и 400 литра е 620 мм с 12
дюзи гарантиращ покриване на площ от 10 м. настрани и 5 м. височина
Опция е вентилаторна група 720 мм с 14 дюзи покриващ 12 м. настрани и 6 м. височина.
Стандартно за 600 л. пръскачка е 720 мм вентилатор.

Опции на вентилаторните пръскачки
Двустранни дюзи с противокапков клапан 1,5-1,2mm; Ел. органи за управление с 2 ел.
клапана + контролери; Кардан тип B2 610 mm; Кардан тип B2 808mm; Кардан тип B43 822
mm за модела 600 л; Комплект за само-зареждане - 5м маркуч ф25мм с филтър; Резервоар
за чиста вода за почистване на пръскачката 35 литра; Вентилатор ø 720 mm с 6 перки от
фибростъкло; Вентилатор ø 620 mm с 6 регулируеми алуминиеви перки; Вентилатор ø 720
mm с 8 регулируеми алуминиеви перки със съединител; Вентилатор ø 720 mm с 8
регулируеми алуминиеви перки със съединител и дву-скоростен редуктор + неутрално;
Вентилатор тип кула - оптимизиран вентилатор за лозя и рози;

Доверете се на качествената техника и си вземете пръскачка която ще ви служи много
години.
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