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Tažené postřikovače
2800 L   3500 L   4300 L   5500 L
> Ramena 24-42 m
> Regulace DPM Autorégleur nebo  
 DP Tronic

Design a výkon
 Integrace výbavy
Ergonomické uspořádání

Design a účelnost
JEdnoduché použití
snadná údržba
pohodlí a bEzpEčnost
VElký Výběr oJů

    Technologie 
a správná praxe

VmícháVání přípraVků do čisté  Vody
přEsné měřEní obJEmu postřikoVé kapaliny
VyplachoVání na  poli
snížEní zbytkoVých obJEmů

Výběr ramen
axialE nEbo ddl 24-33 m
Ektar 36-42 m
roVný tErén nEbo sVah
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> závěs actiflex 2
Nový odpružený závěs nápravy actiflex 
2 pro vyšší pohodlí a životnost součástí 
postřikovače.
Závěs actiflex 2 poskytuje skutečné 
odpružení nápravy nezávislé na 
zatížení. Systém vybavený pružinou s 
proměnlivou tuhostí zajišťuje optimální 
pohodlí a účinnost při jakémkoli zatížení 
stroje.
Plně mechanický systém s jednoduchou 
údržbou, který zlepšuje pracovní 
podmínky a kvalitu práce.

Za příplatek může být Tenor vybaven 
naváděnou nápravou. Tento velmi účinný 
systém udržování ve stopě zajistí průjezd 
postřikovače ve stopě traktoru a tím snížení 
poškození porostů.
Tato funkce se na konci pole zapne 
automaticky; lze ji zapnout i ručně při vyhýbání 
se překážce nebo při práci na svahu.
Automatické navádění založené na změně 
směru a ujeté vzdálenosti zajišťuje dokonalé 
navedení do stopy bez ohledu na pojezdovou 
rychlost a provozní režim.

> sledování stopy 
> přístrojová deska  bErlogic

Pro snazší použití sdružuje přístrojová deska Berlogic 
všech 17 funkcí stroje.
Bez ohledu na typ regulace provedete všechny etapy 
práce s pouhými dvěma pákami. Jedna páka ovládá 
veškeré postřikování (sání a výtlak). Druhou  pákou lze 
upravit intenzitu míchání a uzavřít vracení kapaliny do 
nádrže.
Za příplatek může být pro větší bezpečnost a úsporu 
cenného času opatřeno ovládání servomotory.

> regulační blok dualmatic
Agregát Dualmatic+čerpadlo speciálně 

vyvinutý firmou Berthoud omezuje počet a 
délku hadic a tím i objemy kapaliny, které v 

nich po použití zůstanou.

> čerpadlo omega s dp tronic
Dvouturbínové odstředivé čerpadlo:
 > vysoký objemový výkon při plnění
 > při postřikování tlak až 8 bar
 > čerpadlo s variabilním výkonem
 > levná údržba 
 > čerpadlo se samočinným náběhem
 > při 3 bar 550 l/min.

> omezení zbytkových objemů 

K omezení zbytkových 
objemů má Tenor hlavní 

nádrž se speciálně tvaro-
vaným dnem a sběrač s 

výpustí boční kanylou, což 
snižuje objem zbytkové ka-

paliny na konci aplikace.
> Velký výběr ojů 

V základní výbavě má Tenor pevný oj s kroužkem podle francouzské 
normy. Za příplatek lze díky konstrukci typu «Lego» dle potřeby namon-
tovat: odpružený oj Flexia, oj v horní poloze, naváděný oj a/nebo kulové 
spřáhlo.

pevný oj 

odpružený oj Flexia 

naváděný oj 

oj v horní poloze

kulové spřáhlo 
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> rám 
Svařovaný rám monoblok 
ze 2 vysoce dimenzovaných 
podélných nosníků, které 
dodávají celku stabilitu

> 2 způsoby plnění 
Průlezem
Nasáváním z vnějšího zdroje> plnicí hadice 

Integrovaná hadice 6 m

> míchací nádržka 
Vmíchávání přípravků a 
vyplachování obalů a okruhu 
čistou vodou
Vysoká kapacita (35 l) s 
ergonomickou ovládací pákou

> čerpadlo bp280 
U DPM

> čerpadlo omega 
U DP TRONIC

> měřiče hladiny 
Páskový měřič
Za příplatek 
Nivelec nebo 
Nivomatic

> přístrojová deska berlogic 

> závěs actiflex 2

> dusíkový tlumič 
Tlumení svislých kmitů 
na zdvihových pístnicích

> sledování stopy 

> Vyplachovací nádrž 
Objem vyšší než 10% 
jmenovitého objemu 
hlavní nádrže, plnění z 
ovládacího místa

> Vyplachovací koule 
Účinné vyplachování 
nádrže

>omezení zbytkových objemů 

> nádrž na mytí rukou 20 l 

> odkládací prostory 
2 skříňky na uložení výbavy

> ochranný kryt podvozku 
Nepoškozuje porosty

Výhody

+ Integrace výbavy
Snadné používání
Dodržování správné praxe
Velký výběr výbavy
Spolehlivost Berthoud
Dodržování norem a předpisů
Množství technických inovací
Pohodlí a bezpečnost provozu

 Řada              Tenor

 novinka

 novinka

 novinka

 novinka

 novinka

> regulační blok dualmatic
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> parkovací podpěra 
Integrovaná parkovací 
podpěra - ruční nebo za 
příplatek hydraulická

> Velký výběr ojů 
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