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Ontwikkeld voor professionals, die geen compromis sluiten.

Werkbreedte: 24 - 42 m
Tankinhoud: 5.000 l, 6.000 l, 7.000 l,  8.000 l, 10.000 l, 12.000 l

Doordachte oplossingen voor goede gewasbescherming.

Dammann Profi-Class 
Getrokken veldspuit

Voor elk werk de juiste oplossing.
Verschillende bediening en computer mogelijkheden, aangepast aan uw bedrijf.

BASIC-Terminal &
BASIC - Terminal TOP 

Dammann - MC 1  
Multicontrol - Terminal

Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik

TS - 05-2008 / DR 05-2008

SRAY-Control S 
& Bedienteil II 

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

Basic Top en MC1 zijn uitgevoerd met een 
USB stick om perceelsgegevens en
teeltregistratie op te slaan.
Optioneel uitgerust met GPS ontvanger voor 
bediening van automatische sectiecontrole 
en parallel rijsysteem.



DAMMANN Profi-Class getrokken veldspuiten al 30 jaar een begrip in de markt van machines met grootte 
arbeidsbreedtes en tankinhouden. Door ervaring en innovatie garandeert DAMMANN een technisch hoogwaardig, 
praktijkgericht product voorzien van de laatste nieuwe technieken. Ons doel is een zo hoog mogelijke robuustheid,
stabiliteit, betrouwbaarheid en een zo lang mogelijke levensduur aan te bieden. Doordachte techniek, zoals een 
solide constructie, is kenmerkend voor onze machine. Door hoogstaande techniek te gebruiken kunnen we een
optimale verdeling van de spuitvloeistof en een hoge capaciteit garanderen. De robuuste bouw garandeert een    
lange levensduur en een hoge inruilwaarde. De comfortabele bediening van de machine zorgt voor zekerheid en 
plezier in het werken met de machine. Door de speciale tank met vloeistofremmers en een twee kamersysteem 
wordt transport over de weg aangenamer en zekerder. De veldspuiten zijn in verschillende uitrustingen leverbaar 
welke in een modulesysteem gebouwd worden door het modulesysteem is het mogelijk om voor iedere bedrijf- en 
klantwens een individueel afgestemde machine samen te stellen. Iedere machine wordt voor aflevering grondig 
gecontroleerd tijdens de eindcontrole en uitgerust met een onderdelenpakket en een gebruikershandleiding. Ook 
worden de machines Tuv gekeurd voor snelheden van 40, 50 of 60 km/uur

Perfectie door ervaring en innovatieve concepten

De spuitboomophanging zorgt voor de hoogst mogelijke stabiliteit, optimale 
bediening en is de basis voor een goede en precieze werking.

Centrale slangendoorvoer dmv 
een kabelrups in de hefmast.

De nieuwe spuitboomconstructie zorgt voor een langere levensduur en onderscheid zich door een optimale bescherming van de 
meervoudige doppenhouders en zorgt voor een betere stabiliteit. Ook geschikt voor vloeibare bemesting met kunstmestdoppen.

Alle belangrijke onderdelen, zoals elektrische sturing, 
kleppen en de pomp, zijn goed beschermd.

Afsluitbare opbergruimte voor gereedschap en            
toebehoren.

Pneumatische drukregeling en een geïntegreerd rondpompsysteem zorgt voor een snelle drukregeling, directe  
schakeling van spuitdoppen en een milieuvriendelijke toepassing.

Overzichtelijk en makkelijk te bedienen met behulp van. 
kranen

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

Profi-Class - Getrokken veldspuit



Standaard heeft de machine een starre dissel. Optioneel is handmatige of 
automatische distelbesturing leverbaar. Aandrijving van pomp en machine 
is volledig hydraulisch.

Een machine die geen wensen van de gebruiker open laat.

Centrale bediening met 3” zuigaansluitings.

Luchtvering is optioneel

Automatische hoogte-
regeling.

Directe pneumatische dopschakeling met meervoudige doppenhouders 
om automatisch tussen doppen te kiezen.

Profi-Class - Getrokken veldspuit



Eerste klas techniek met hoge capaciteit
Het bijzondere tandemstel zorgt voor een hoge zeker-
heid en stabiliteit op de weg. Optimale rijeigenschappen 
worden door het standaard luchtgeveerde onderstel be-
reikt. Een lastafhankelijke niveauregeling zorgt voor de 
juiste veerdruk. De lastafhankelijke lucht beremming op 
alle 4 de wielen zorgt voor een optimale zekerheid op de 
weg. De achterste as is hydraulisch, meelopend gestu-
urd zodat de veldspuit spoorvolgend is. Het tandemstel 
zorgt voor een optimale gewichtsverdeling waardoor de 
bodem wordt gespaard. 

Technische gegevens: Profi-Class veldspuit 

Spuitboom correctie voor optimale hoogteaanpassing in heuvelgebied.

De Profi - Class - Tandem getrokken veldspuit

Leverbare spoorbreedte: 1900 mm tot 2250 mm.
Bodemvrijheid: tot 70 cm (afhankelijk van de wielen)

Veldspruit Profi-Class Profi-Class Tandem
Tankinhoud 5.000 l     6.000 l     7.000 l 8.000 l   10.000 l   12.000 l
Werkbreedte 24 - 36 m 24 - 42 m
Zuiverwatertank 500 l 800 l, 1000 l
Assen 10 to       10 to       12 to 10 - 22 to
Assen - lastafhankelijk, luchtgeveerd  

Disselvering  

Gestuurde dissel  

Gekeurd tot 40 km/h  

Gekeurd tot 60 km/h - 

Fustreiniger 60 l opklapbaar  

Elektrische tankinhoudmeter (Tank Control)  

Pomp 320 l/min    -
Pomp 500 l/min           

Zuigkracht 400 - 700 l/min 400 - 700 l/min
Spuitleiding 1/2 “  RVS 

Spuitleiding 1 “  RVS
Zuigkraan 3 “  

Pneumatische schakelbare dubbele dopdrager  

Pneumatische schakelbare viervoudige dopdrager  

Ringspoelleiding  

Pneumatische leidingreiniger  

Pneumatische drukfilter reiniger  

Halfautomatische spuitboomsturing met automatische 
hoogteregeling

 

Volautomatische spuitboomsturing met automatische 
hoogteregeling

 

Pneumatische spuitboom vlakstelling (1 cilinder)  

Pneumatische spuitboom vlakstelling (2 cilinder)  

Spuitboom correctie  

Hogedrukreiniger  

Spuitcomputer BT II / Spraycontrol  

Spuitcomputer  

Spuitcomputer  

Spuitcomputer  

Trackleader II en sectie contrale (alleen op Basic Top of MC1)  

Luchtondersteuning D-A-S - Dual Air System  

Standaard      Optie   

Standaard luchtvering


