
Hlavní nádrž
polyethylenová 800 nebo 1000 L
- Výpust ventilem
- Mechanický hladinoměr -hadicový

Nádobka mytí rukou
Vestavěná 21 litrů
- Ochrana zdraví

Elektrické ovládání 
postřikových sekcí
- 3 až 5 sekcí
- elektrické ventily (V.E.C.)

DP TRONIC
Elektronická regulace DPAE se snímačem 
tlaku.
- přesnost, spolehlivost, jednoduchá údržba
4 základní informace zobrazované na displeji
( objem/ha, tlak, rychlost pojezdu, vystříkané litry)
- jednoduchost
Paměť na 10 pozemků
- záznam údajů
Jeden ovládací panel v kabině
- minimum zabraného místa

Dva druhy hydraulicky ovládaných ramen
- RCSI ( 15 nebo 16 metrů)
- RLD ( 18 nebo 21 metrů)

                      Sání 
- hydro-injektorem
- Rychlé sání do nádrže

Vestavěná násypka chemikálií
s oplachem stěn a vymýváním 
kanystrů (dle výbavy)

Automatické spřáhnutí
- bezpečnost obsluhy
- rychlost práce

Třípístové čerpadlo GAMA
- robustní a spolehlivé
- velký průtok
- minimální údržba

Nádobka výplachu
Kapacita 100 litrů
- ochrana plodin

Dvojitá nebo trojitá filtrace
- filtrace při sání do stroje
- filtrace při provozu
- filtrace na tlakové větvi stroje ( 
dle výbavy)



Všechny požitky z Force ……

Praktičnost

 - Automatické spřáhnutí
 - Veškeré ovládání postřikovače shromážděno v jednom místě.
 - Hydraulické ovládání ramen umožňuje okamžité přizpůsobení 
   různým typům a odlišnostem vegetace

Robustnost

 - Ocelový rám monoblok
 - Tří pístové čerpadlo GAMA
 - Polyesterová U.H.R. barva
 - Nádrž z vysokohustotního polyethylenu

Vyšší cenová hladina postřikovače

 - Čerpadlo DELTA: dvou turbínové - velký objem kapaliny, pracovní tlak až 8 bar.
 - Regulace DP Tronic s pamětí na 10 pozemků.
 - Jeden ovládací panel pro ovládání postřiku a ramen.
 - Excelentní stabilita ramen, díky odpružení Axiale

……. větší výkon systému DP Tronic

Elektronická regulace DPAE se snímačem tlaku.
- přesnost, spolehlivost, jednoduchá údržba

Jednoduchost

4 základní informace zobrazované na displeji
( objem/ha, tlak, rychlost pojezdu, vystříkané litry)
 - jednoduchost
Paměť na 10 pozemků
 - záznam údajů
Jeden ovládací panel v kabině
 - minimum zabraného místa

FORCE EX - DP TRONIC
Nesený postřikovač 800 - 1000L
Elektronická regulace
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