
                         - Classic - getrokken veldspuit

Uitvoering en constructie voorbehouden. Voor informatie en vragen kunt u altijd bij onze dealers terecht.

DAMMANN getrokken veldspuiten zijn al 30 jaar een begrip in de markt van machines met grootte 
arbeidsbreedtes en tankinhouden. Door ervaring en innovatie garandeert DAMMANN een technisch hoogwaar-
dig, praktijkgericht product voorzien van de laatste nieuwe technieken. Ons doel is een zo hoog mogelijke robu-
ustheid, stabiliteit, betrouwbaarheid en een zo lang mogelijke levensduur aan te bieden. De veldspuiten zijn in 
verschillende uitrustingen leverbaar welke in een modulesysteem gebouwd worden. Door het modulesysteem is 
het mogelijk om voor iedere bedrijfs- en klantwens. een individueel afgestemde machine samen te stellen. Iedere 
machine wordt voor aflevering grondig gecontroleerd en uitgerust met een onderdelenpakket en een gebruikers-
handleiding. Ook worden de machines Tuv gekeurd voor snelheden tot 40 km/u.

Praktisch, economisch en milieuvriendelijk

Stabiel frame met een spuitank die direct op het frame gemonteerd zit  voor een laag zwaartepunt
Starre dissel
Luchtberemming
Verlichting
Gekeurde tank met 10% extra inhoud.
Tank met vloeistofremmers voor veilig transport 
Geïntegreerde zuiverwatertank  (bij 5.800 l tank aparte tank) 
Mechanische tankinhoudsmeter
Hefmast met geïntegreerde kabelrups voor de spuitleidingen.
Hydraulisch opklapbare spuitboom met topdelen van aluminium voor een hogere stabiliteit en lager gewicht
Spuitboom met hydraulische transportbeveiliging 
Pneumatische vlaktestelling met horizontale en verticale demping van de spuitboom 
Spuitleiding ½” RVS en 50 cm dopafstand. Standaard met enkele dopdrager 
Injectordop naar keuze.
Membraampomp – robuust en met een lange levensduur
Hydraulische pompaandrijving
(Meerprijs, pompaandrijving via aftakas met opstreekpomp )
Werkplatform met ladder
4-weg zuigkraam 3” automatisch gestuurd
4-weg programmakraan, automatisch gestuurd
Grote zuig- en drukfilter
Electropneumatische dopafsluiting
Electropneumatische drukregelaar 
Tankreiniging met reinigingsdoppen 
Automatische pneumatische drukfilterspoeling 
Bedieningspaneel BT II – met schakelaars, digitale spuitdrukweergave en extra functies 
Handwastank 20 l
Fustreiniger, 60 l, ringspoelleiding en fustreiniger. Zuigcapaciteit 250 – 500 l/min
Zuigcapaciteit pomp 320 l/min. ca. 700 l (Pomp 320 l uitgerust met 3“ leidingen en kranen)

•	 Computer: Spraycontrol - Uni-Controll - Basic -   
 MC1
• Geveerde dissel
• Spatborden met spatlappen  
• Lastafhankelijk geregelde, luchtgeveerde achteras
• Automatische of handmatige disselbesturing  
• Electropneumatische dopschakeling    
• Halfautomatische of volautomatische spuitboom   
 hoogte regeling    
 

• Tank-Control – digitale tankinhoudsmeter  
• Wasborstel met slanghaspel
• Transportbox 200 l, afsluitbaar
• Pompcapaciteit 320 l/min standaard 
 250 l/min
• Pompcapaciteit 500 l/min. standaard 
 320 l/min. 
• Luchtondersteuning D A S -Dual-Air-System

Opties         

Dammann
Classic - Getrokken veldspuit
Werkbreedte: 18 - 36 m
Tankinhoud: 4.000 l, 5.000 l, 5.800 l

Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik

Techniek in detail: (standaard uitvoering)
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Een machine met bewezen kwaliteit en een solide uitrusting.
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Stabiele en robuuste spuitboom voor een lange 
levensduur

Hydraulische hefmast met geïn-
tegreerde kabelrups

Fustreiniger (inh. 60l, zuigvermogen 400 l/min) 
met ringspoelleiding, roterende spoelkop en mengdop)

Bedieningspaneel BT II
(Standaard)

De spuitboomophanging zorgt voor de hoogst moge-
lijke stabiliteit, optimale bediening en is de basis voor 
een goede en precieze werking 

Modern ontwerp met goede toegankelijkheid

Overzichtelijk en makkelijk te bedienen met behulp van kranen

Afgeschermde dophouders in spuitboom    




