
Opryskiwacz zaczepiany 
Classic
Szerokości robocze: 18 - 36 m 
Pojemności zbiorników: 4400 l, 5000 l i 5800 l
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Standardowe wyposażenie na najwyższym poziomie

Terminal ISOBUS
Zaczepiany opryskiwacz Classic jest seryjnie 
wyposażony w komputer zadań ISOBUS-
Jobrechner. Jego obsługa poprzez uniwersalny 
Terminal ISOBUS i Joystick jest jasna i prosta.
System ten może być rozwijany z innymi 
aplikacjami. ISOBUS-System zapewnia takie 
możliwości jak SECTION-Control, VARIO-
Select.....

Nocton 
(regulator ciśnienia) 
Specjalny Dammann-Nocton zapewnia stałe ciśnienie 
oprysku. Poprzez pneumatyczne  regulację kontrciśnienia 
zapewnia zawsze to samo ciśnienie na belce , niezależnie 
od tego czy otwarte są pojedyńcze czy też wszystkie dysze.

Wspódziałanie Pompy, 
Eżektora i Rozwadniacza
Wytrzymała pompa membranowa tłokowa 
samozasysająca tworzy z pomocą eżektora siłę 
ssącą do 1000 l / min. Umożliwia to napełnianie 
w ciągu 5 minut zbiornika o pojemności 4400 
l . Poprzez podciśnienie eżektora możliwe 
jest również zasysanie materiałów stałych 
z rozwadniacza do zbiornika, z siłą 310 l/
min. Rozwadniacz o pojemności 60 l jest 
zaopatrywany w świeżą wodę podczas 
napełniania , wykorzystywany jest do płukania 
, rozcieńczania i spłukiwania pierścieniowego. 
Uderzeniowa dysza pod rozwadniaczem służy 
do rozpuszczania skrzepów , a do płukania 
kanistrów stosuje sie specjalną dyszę obrotową. 
Wszystkie zawory i połączenia są centralnie 
umieszczone na Rozwadniaczu i umożliwiają 
łatwe korzystanie z opryskiwacza Classic.
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Nowy zbiornik SC
Nowy zbiornik Dammann’a wykonany z włókna 
szklanego pokryty jest specjalnym żelem, 
jego powierzchnia i sprawdzona forma z nisko 
zainstalowanym zaworem spustowym oraz 10% 
większą pojemnością jest łatwa do czyszczenia przez  
wbudowany system dysz. Odpowiednio rozmieszczone 
przegrody wewnątrz zbiornika zapewniają dodatkowe 
bezpieczeństwo podczas hamowania , zapobiegając 
niechcianemu przemieszczaniu się wagi pojazdu 
przez przelewającą się ciecz. Wbudowany zbiornik 
czystej wody jest o pojemności wystarczającej 
do całkowitego wyczyszczenia urządzenia i jest 
zainstalowany w środku ciężkości opryskiwacza.

Profil belki – G
Specjalnie ukształtowana profil belki – G 
został opracowany tak aby przez swój 
kształt chronił dysze i ich uchwyty. Ze 
względu na standardowo wbudowaną 
kontrolę nachylenia belki, możliwa jest 
bezproblemowa praca nawet w terenie 
górzystym. Ramię zewnętrzne wykonane 
jest z aluminium w celu zmniejszenia wagi i 
wyposażone w działający dwukierunkowo 
bezpiecznik najazdowy. 

Uchwyty dysz i 
przewód cieczowy
Standardowo opryskiwacz Classic  
wyposażony jest  w pojedyńczy 
uchwyt dysz i przewód cieczowy 
o średnicy 1/2” wykonany ze stali szlachetnej. 

Classic jest seryjnie wyposażony  w krążenie 
cieczy w obiegu pod ciśnieniem co zapewnia 
ciągły przepływ cieczy nad uchwytami dysz 
dając równomierny start wszystkich dysz w 
momencie ich włączenia. Podział sekcji jest 
indywidualnie dobierany dla każdego klienta 
według potrzeb, od 7 do 14 sekcji w zależności 
od szerokości belki. 

Maszt Belki
Stabilny maszt pozwala na bezstopniowa 
regulacje wysokości bez zmiany środka 
ciężkości,  co spowodowane jest jego 
umiejscowieniem blisko za zbiornikiem i osią 
opryskiwacza. Wszystkie kable i przewody są 
chronione w łańcuchu prowadzącym w maszcie.

Stabilne zawieszenie wahadła pozwala na 
spokojne prowadzenie belki nawet w trudnym 
terenie. Tłumienie pionowych i poziomych sił 
przenoszonych na belkę zapewnia optymalne 
prowadzenie w uprawie.
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DCD Distance Control Dammann
DCD to pierwsze sterowanie belką, gdzie dwa elementy sterujące połączone są w jeden aby 
wykorzystać je oba. DCD wykorzystuje hydraulikę i pneumatykę do regulacji belki. Układ hydrauliczny 
pozwala na szybkie ustawienie belki do żądanej pozycji a układ pneumatyczny zapewnia łagodne 
repozycjonowanie belki zapewniając jej optymalne ułożenie. Położenie belki jest monitorowane 
przez cztery czujniki ultradźwiękowe i kontrolowane poprzez potencjometr kąta, dodatkowy żyroskop 
wykrywa siły grawitacyjne wytworzone podczas pokonywania zakrętów.

Obsługa DCD jest łatwa i szybka do wykonania. Przy małej ilości przycisków można z łatwością 
sterować i oczywiście także w każdej chwili dokonywać zmian. Ustawianie pozycji roboczej oraz 
wysokości uniesienia belki nad łanem możemy regulować z dokładnością do centymetra dokonując 
korekty na Terminalu oprykiwacza. Podczas kalibracji, użytkownik nie musi więcej ręcznie prowadzić 
belkę w żądane położenia robocze, teraz dzieje się to z Terminala za pośrednictwem sterownika 
belki. 

Przy w pełni automatycznym sterowaniu belką, w zależności od konfiguracji urządzenia występują 
następujące rodzaje sterowania:

 � Podnoszenie / opuszczanie belki

 � Pochylenie belki

 � Wychylenie kątowe belki

 � Podnoszenie / opuszczanie i pochylanie belki

 � Podnoszenie / opuszczanie i wychylenie kątowe 
belki (wychylenie negeatywne opcja)

Wychylenie 
kątowe belki 
+/-  (opcja)
Doskonałe przedłużenie 
kontroli stabilizacji 
belki. Szczególnie 
w pagórkowatym 
załamującym się terenie, 
wychylenie kątowe belki 
przynosi wymierne 
korzyści, utrzymując 
równomierny dystans 
nad łanem.
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Uchwyty Dysz (Opcje)
Występują trzy rodzaje pneumatycznie sterownych 
uchwytów dysz dostępnych jako opcja:

 » Potrójny uchwyt dysz

 » Podwójny uchwyt dysz (Tandem) 
zmiana wyboru dysz

 » Poczwórny uchwyt dysz (Quattro) 
zmiana wyboru dysz

HD-Night LUX (Opcja)
Oświetlenie stożkowe LED „HD-Night LUX” z 
wykrywaczem przeszkód.

Każdy z włączonych stożków opryskowych 
jest oświetlony przez diody LED, dzięki temu 
kierowca ma optyczną kontrolę działania 
dysz. Specjalny wykrywacz przeszkody, 
oświetla szczególnie przeszkody, pozostałe 
pole pozostawiając słabo oświetlone przez co 
nie ma efektu prześwietlonego pola, a dzięki 
temu kierowca wyraźnie widzi nadciągające 
przeszkody.

DAMMANN ISOBUS
Opryskiwacz Classic jest standardowo wyposażony w komputer zadań ISOBUS-Jobrechner i 
Basic-Terminal od Dammann. Poprzez liczne opcje, wyposażenie standardowe może być dalej 
rozbudowane, aby zapoznać się z możliwymi wariantami podajemy kilka przykładów. W celu 
zapoznania się z pozostałymi opcjami,  popatrzcie Państwo w nasz Prospekt Dammann ISOBUS-
System.

Terminale ISOBUS DAMMANN 

Obok Terminala BASIC do wzboru pozostają następujące Terminale:

 »  Dammann MC1-terminal: 
 »Bardzo duży wyświetlacz (10,4 „). 
 »Łącznie  z  aplikacją Apps (TC-ISOBUS przetwarzania zamówień). 
 »Możliwość rozbudowy o porty modemu GSM i kamer. 

 » DAMMANN HD 8 pad:
 »8“ wzświetlacy dotzkowy o rozdzielczości XGA

 » DAMMANN HD 12 pad:
 »12.1 „wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości XGA 
 »W tym aplikacja  Apps (TC-ISOBUS przetwarzania zamówień) i farmpilot. 
 »W tym modem GSM i podłączenie Kamery.

Przykłady Aplikacji Dammann-ISOBUS
 » TC-ISOBUS (przetwarzanie danych) powiązany z oprogramowaniem zarządzania 

gospodarstwem 

 » C ~ C ~ A (Curves~Control~Application) Nagrodzona srebrnym medalem, doskonała 
aplikacja do sterowania wydatkiem cieczy w czasie jazdy na polu w zakrętach.
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RRW – Obrotowe mieszadło i urządzenie myjące
RRW to inteligentne rozwiązanie w zbiorniku. Urządzenie mieszające i czyszczące umiejscowione 
jest centralnie pośrodku  w dolnej części zbiornika. Wał jakim jest RRW jest  wyposażony w specjalne 
dysze do mieszania które również wykorzystane są do mycia zbiornika. Podczas mieszania wał z 
dyszami wychyla się od lewej strony na prawą powtarzając cyklicznie ruch wahadłowy. Odchylenie 
dysz mieszających na lewą i prawą stronę jest zawsze dopasowane do poziomu cieczy w zbiorniku 
co zapobiega powstawaniu piany. Podczas mycia zbiornika, wał z dyszami obraca się o 360° i 
czyści kompletnie cały zbiornik , Jak dowiodły testy przeprowadzone w Instytucie JKI.

Zamknięty ganek 
(Opcja)
Zamknięty ganek do 
ochrony Pompy, Armatury i 
Sterowników.

Dual-Air-System – D-A-S (Opcja)
Inteligentne rozwiązanie dla świadomych ekologicznie ekonomistów.

Precyzyjne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska stosowanie środków ochrony roślin było i jest 
celem Firmy Herbert Dammann GmbH. 40-letnie doświadczenie w budowie urządzeń do ochrony 
roślin znajduje również odzwierciedlenie w naszym nowo opracowanym systemie Dual-Air-System 
(System wspomagania oprysku Podwójnym Strumieniem Powietrza).

D-A-S charakteryzuje się unikalną budową dwóch kanałów powietrznych przed i za dyszą, które 
osłaniają i stabilizują strumień natryskowy.

Argumenty przemawiające za D-A-S:

 » Zmniejszone znoszenie przy niskich roślinach jak również na gołej ziemi,
 » Większa niezależność od warunków pogodowych – Okno czasowe zabiegów wzrosło,
 » Wyższe prędkości pracy, tym samym zwiększenie wydajności,
 » Równomierne nanoszenie substancji czynnej na roślinę
 » Większa skuteczność środka dzięki penetracji , zwłaszcza w uprawach specjalistycznych 

takich jak: warzywa, salaty czy ziemniaki,
 » ·Poprzez potężny strumień powietrza nawet w wysokich uprawach (np. Kukurydza) środek  

czynny jest doprowadzany do powierzchni docelowej,
 » Lepsze umiejscowienie środka czynnego w uprawie 

powoduje mniejsze straty parowania w wysokich 
temperaturach,

 » Zmniejszenie kosztów zużycia środków i wody.



 C
la

ss
ic

®

Czyszczenie zewnętrzne 
(Opcja)
Do czyszczenia zewnętrznego opryskiwaczy 
Firma Dammann oferuje trzy opcjonalne 
możliwości:

 » Szczotka do mycia z bębnem na wąż 

 » Pistolet ze zmiennym strumieniem i 
bębnem na wąż 15 bar. 

 » Myjka wysokociśnieniowa o napędzie 
hydraulicznym z bębnem na wąż 

Oświetlenie robocze – LED (Opcja)
Oświetlenie robocze LED jest dostępne w opcji  z dwoma i 
czterema reflektorami. Z dwoma reflektorami LED, reflektory 
są przymocowane do ramy środkowej i w opcji z czterema 
reflektorami są dodatkowe dwa reflektory montowane na 
aluminiowej części belki (drugi człon belki)

Lenkdeichsel (Option)
Die DAMMANN-Lenkdeichsel gewährleistet 
einen spurgetreuen Nachlauf der Anhängespritze 
Classic in der Fahrgasse.

Wymiary i masy*
Classic

Typ Długość  Szerokość Wysokość Waga
ANP 4424 7400 mm 2550 mm 3750 mm 4700 kg
ANP 4427 7400 mm 2550 mm 3750 mm 4700 kg
ANP 4428 7400 mm 2550 mm 3750 mm 4700 kg
ANP 4430 7900 mm 2550 mm 3900 mm 4800 kg
ANP 4436 9000 mm 2550 mm 4100 mm 5000 kg 
ANP 5024 7500 mm 2550 mm 3750 mm 4800 kg
ANP 5027 7500 mm 2550 mm 3750 mm 4800 kg
ANP 5030 7500 mm 2550 mm 3750 mm 4800 kg
ANP 5036 9000 mm 2550 mm 3750 mm 5100 kg

ANP 5036/3 7400 mm 3000 mm 3750 mm 6000 kg
ANP 5824 7400 mm 2750 mm 3900 mm 5200 kg
ANP 5830 7500 mm 2550 mm 3850 mm 5200 kg
ANP 5836 9000 mm 2550 mm 4100 mm 5600 kg

ANP 5836/3 7400 mm 3000 mm 3750 mm 6500 kg

* Wartości średnie, mogą się różnić w zależności od specyfikacji sprzętu.
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Automatyczne i kontrolowane wewnętrzne czyszczenie 
ciągłe CID
Automatyczne i kontrolowane na bieżąco ciągłe czyszczenie CID firmy DAMMANN to unikalna 
innowacja w dziedzinie technologii ochrony roślin. Czyszczenie wewnętrzne jest inicjowane 
automatycznie, gdy czujnik poziomu informuje, że zbiornik jest pusty. Tak samo czyszczenie wnętrza 
jest przerywane, jeśli poziom napełnienia w zbiorniku jest zbyt wysoki.. Ponadto zabezpiecza 
czystą wodę, tak aby do końcowego czyszczenia wnętrza lub do czyszczenia zewnętrznego 
pozostała wystarczająca ilość wody. CID firmy DAMMANN posiada wybitne wyniki czyszczenia, 
które uzyskały certyfikat Julius-Kühn-Institut.

 »Łatwe i dokładne czyszczenie urządzeń ochrony roślin.
 »Tylko wtedy, gdy czyszczenie na polu odbywa się szybko, prosto i skutecznie, to jest 
również przeprowadzane prawidłowo.
 »Oszczędność czasu.
 »Zmniejszenie zapotrzebowania na czystą wodę.
 »Wyższy efekt czyszczenia.
 »Wysoka ochrona użytkownika, ponieważ kierowca uruchamia program czyszczenia z kabiny, 
a zatem nie ma kontaktu z powierzchnią opryskaną.
 »Łatwa obsługa zabezpiecza od działania środków ochrony roślin 
względem wód powierzchniowych, mogące wynikać z niewłaściwe 
czyszczenie zbiornika (ochrona środowiska).
 »Brak przedwczesnego rozcieńczenia płynu do opryskiwania z powodu 
błędu operatora.
 »S p r a w d z o n e  p r z e z  J K I

Continuous 
Insidecleaning

DAMMANN
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