Hi-Tech and efficiency for your crops

POROZÓ GÉP

INDUSTRIAS DAVID

Alapfelszereltség:
Ventillátor fordulatszám (rozsdamentes acél) 4.050 f/p
Légáram: 4.795 m3/óra
Légsebesség: 248 km/óra
Telj. igény: 21 LE
Felcsukható fellépő a könnyebb tartály töltéshez
Közúti világítás készlet
Állítható kiömlőnyílás

Szélesebb felső nyílás a könnyebb tartály töltéshez
Rozsdamentes tartály
Védőburkolat anyaga poliuretán
A kiömlő por mennyisége szabályozható
A hajtómű sebessége állítható
Állítható tengelytáv: 0,9 - 1,5 m között
Vonóhorog rögzítővel
Támkerék
TLT fordulatszám: 540 f/perc (szabadonfutó kuplunggal)
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Modellek:

Típus AS-300L

Típus

Megnevezés Függ. porozó gép
Kapacitás

Megnevezés Vontatott porozó gép
Kapacitás 600 liter

300 liter

Munka szélesség 25 m

Amit tudni érdemes
A porozás egy újraalkalmazott eljárás, aminek előnyeit és sokaságát is
:mutatja a következő pár sor:
· A por kiváló kijuttatása (közvetlenül a növény tövéhez).
· A por kiváló szétoszlatása (légáramlás szállította por így természetes
úton jut ki a talajra).
· Hatékony eszköz (Jól alkalmazható lisztharmat, penész, atkák,
botrytis, stb. ellen).
Általános jellemzők:
· Vezető pozíció a nagyteljesítményű porozók között.
· A por áramlása állandó a pontos adagolásnak köszönhetően az
elejétől (tele tartálynál) a végéig (üres tartálynál).
· Alkalmazható mindenféle por és granulátumokkal.
· Az adagoló lánc és lapátok segítik a túlnyomásos tartályból a por
kijuttatását.
· A variálható kiömlőcsövek alkalmazhatók a különböző szőlő- és
gyümölcsterületekre.
· A por nem kerül a ventillátorba, ami tűzveszélyes is lehet.

AS-600L

Munka szélesség

25 m

Opciós eszközök:

A kiömlő nyílás vezérlése
a traktor kabinból (kézi)
Ref. SIR

Boltozódás gátló készlet
Ref. KAC
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