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Classic
ŤAHANÝ POSTREKOVAČ         
Pracovný záber:  18 - 36 m 
Objem nádrže: 4 000 l, 5 000 l, 5 800 l

CLASSIC ŤAHANÝ POSTREKOVAČ
Iba krok k Profi-Class

Technické detaily (štandardná výbava):

Nádrž umiestnená priamo na stabilnom ráme s nízkym ťažiskom
Pevné tiahlo do horného závesu
Dvojokruhové vzduchotlakové brzdy
Osvetlenie pre prepravu po komunikáciách
Sklolaminátová nádrž, 10%-ná bezpečnostná rezerva, vlnolamy
Veľká nádrž na čistú vodu integrovaná do hlavnej nádrže
Mechanický hladinoznak
Hydraulický zdvíhací stĺp s integrovanou článkovou reťazou 
Pružiny umiestnené v zdvíhacom stĺpe pre tlmenie rázov 
Ramená hydraulicky sklápateľné, 50 % z hliníka pre vysokú stabilitu a znižovanie hmotnosti 
Ramená s hydraulickým transportným istením
Pneumatické vyrovnávanie ramien s horizontálnym a vertikálnym odpružením
Trubka ½“  na postrek z nerezovej ocele na ramenách, vzdialenosť trysiek 50 cm
Jednoduchý držiak elektropneumatických  trysiek, injektorové trysky ID POM alebo IDN POM, 1 sada podľa     
výberu zdarma 
Piestovo-membránové čerpadlo, robustné, s dlhou životnosťou
Pohon od vývodového hriadeľa traktora 80 l/min
Pracovná plošina s rebríkom
4-cestný sací ventil 2“, od 320 l výkonu čerpadla 3“
4-cestný tlačný ventil programovo voliteľný
Veľký sací a tlačný filter
Preplach automatickým prepnutím
Elektropneumatické zapínanie trysiek, jednočetný držiak a cirkulačné vedenie
Elektropneumatické vyrovnávanie konštantnej hodnoty tlaku
Preplach nádrže cez trysky
Nastaviteľný, permanentný preplach tlačného filtra
Počítač Spray – Control s ovládacím boxom BT II
Nádrž na umývanie rúk 15 l
Sklápateľná primiešavacia nádrž 60 l s dávkovacími ovládačmi, sací výkon vrátane čerpadla 600 – 800 l/min.

Stroj vyznačujúci sa premyslenou technikou a jednoduchým konštrukčným vyhotovením. Pri postrekovači typu Classic 
je možné voliť širokú škálu výbavy aj vďaka modulárnemu systému konštrukcie. Tento systém umožňuje splniť všetky 
požiadavky zákazníka.
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Doplnková výbava:
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ISO – BUS počítač: Basic – Basic Top – MC1
Tank Control – elektropneumatický hladinoznak
Odpružené ojo
Pneumaticky odpružená náprava
Nastaviteľné blatníky
Sada na vonkajšie umytie stroja
Elektropneumatické vzduchové prečistenie vedení
Dvojitá vzdušná podpora D A S (Dual-Air-System) 
Riadené ojo s automatickým  navádzaním alebo 
manuálnym ovládaním
Poloautomatický alebo plne automatický systém 
kopírovania terénu
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Uzavretý priestor čerpadla
SECTION Control, paralelné navádzanie na koľajové 
riadky, vypínanie sekcií pomocou GPS
Automatický preplach tlačného filtra
Trojčetný držiak trysiek
Pneumaticky ovládaný tandemový držiak trysiek
Zvýšený výkon čerpadla
Hydraulický pohon od vývodového hriadeľa pre D A S
Rotačné miešacie a preplachovacie zariadenie, elektro-
nicky ovládané
HD-NIGHT LUX osvetlenie trysiek
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CLASSIC – ŤAHANÝ POSTREKOVAČ

Jednoduchá obsluha cez centrálne ovládače – ovládanie 
sacieho a tlakového ventilu.

Overená kvalita a spoľahlivá konštrukcia pre zákazníka s vysokými nárokmi

Ramená v stabilnom vyhotovení s chránenými  tryskami, 
hydraulicky sklápateľné.

Základná výbava: prehľadné usporiadanie jednotlivých 
funkčných celkov.

Zavesenie ramien:  V každom smere zabezpečená 
vysoká stabilita a tlmenie výkyvov ramien. Základný 
predpoklad pre optimálne postrekovanie.

Pružinami umiestnenými v zdvíhacom stĺpe sa absorbujú 
vertikálne nárazy. Dochádza k výraznému zníženiu záťaže 
na všetky časti ramien postrekovača.

Riadené ojo s automatickým  navádzaním alebo manuál-
nym ovládaním (doplnková výbava).

Uzavretý priestor čerpadla chránený pre mechanickými 
nečistotami (doplnková výbava).

Nová sklápateľná primiešavacia nádrž 60 l s dávkovacími 
ovládačmi.


