
Prémiový systém řízení výšky společnosti NORAC Total Control™ - nabízí 
vynikající přesnost a výkon. 

Systém Total Control™ automaticky řídí pohyb ramen:
• Hlavní pohyb nahoru / dolů 
• Změna geometrie 
• Náklon
      
Systém Total Control™ pomocí ultrazvukových senzorů umístěných na levé, pravé a střední části 
automaticky udržuje předem nastavenou výšku ramen nad zemí nebo plodinou. 

Vlastnosti a výhody:
• Vyšší hodinový výkon – postřik rychlostí až 30 km/hod. 
• Zamezuje poškození ramen 
• Postřik ve dne nebo v noci 
• Účinnější využití chemikálií 
• Volba měření výšky nad půdou nebo plodinou přepnutím přepínače 
• Menší námaha a únava obsluhy 
• Lze nasadit na většinu modelů postřikovačů 

Displej 

Každá sada Total Control™ obsahuje:
• Ovládací panel s montážním držákem 
• Ultrazvukové senzor levého a pravého ramene s demontovatelnými montážními držáky 
• Středový ultrazvukový senzor s držákem 
• Dva senzory příčného náklonu 
• Veškeré potřebné spojovací kabely a materiály 
• Modul proporcionálního ventilu (zajišťuje rychlý a plynulý pohyb ramen)
• Příručku k instalaci 
• Návod k použití 
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Systém Slant Control™ společnosti NORAC je jednoduchým systémem řízení 
výšky ramen, který zajišťuje automatické řízení pohybu nahoru / dolů a náklonu.

Systém Slant Control™ je určen pro jeden z následujících scénářů nebo pro jejich kombinaci:
•	 Postřikovače s užšími rameny (šířka menší než 27 m)
•	 Postřikovače pracující v poměrně rovném terénu 
•	 Postřikovače, které nejsou vybavené proměnnou geometrií ramen 

Pomocí ultrazvukového senzoru instalovaného na každém rameni tento systém 
automaticky kompenzuje příčný náklon terénu  pro udržení ramen na předem nastavené 
výšce.  

Vlastnosti a výhody:
• Vyšší hodinový výkon – postřik rychlostí až 20 km/hod. 
• Zamezuje poškození ramen 
• Postřik ve dne nebo v noci 
• Účinnější využití chemikálií 
• Volba měření výšky nad půdou nebo plodinou přepnutím přepínače 
• Menší námaha a únava obsluhy 
• Lze nasadit na většinu modelů postřikovačů 

Každá sada Slant Control™ obsahuje:
• Ovládací panel s montážním držákem 
• Ultrazvukové senzory levého a pravého ramene s demontovatelnými montážními držáky 
• Veškeré potřebné spojovací kabely a materiály 
• Příručku k instalaci 
• Návod k použití 
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