
DAMMANN-trac
Najwyższa klasa w opryskiwaczach samojezdnych
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DAMMANN-trac DT 2800H S4 EcoDrive™ 
„Szybk i Oszczędny“ DAMMANN-trac z nowym hydrosta-
tycznym napędem i inteligentnym sterowaniem silnika.
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DAMMANN-trac DT 2400H S4 „Highlander“ EcoDrive™  
„Zmienny“ – Rozstaw kół i wysokość ,dostosowuje sie do uprawy, bez 
konieczności wysiadania z maszyny.

DAMMANN-trac DT 3500H S4 EcoDrive™ 
„Gigant“ noszący na swoich barkach zbiorniki o pojemności 
do 12.000 litrów.  

Teraz do  
5000 Litrów
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Übersicht der DAMMANN-trac‘s
DT 2800H S4 
EcoDrive™

DT 2400H S4 
„Highlander“

DT 3500H S4

Moc kW(KM) 210 kW 
(285 KM)

210 kW 
(285 KM)

230 kW 
(313 KM)

Typ silnika MTU 6R1000 (Merce-
des Benz  
OM 936)

MTU 6R1000 (Merce-
des Benz  
OM 936)

MTU 6R1000 (Merce-
des Benz  
OM 936)

Norma emisji 
spalin

EU Stufe IV EU Stufe IV EU Stufe IV

Napęd 4 hydrauliczne silniki kół 4 hydrauliczne silniki kół 6 hydrauliczne silniki kół

Zbiornik paliwa 250 l 250 l 380 l

Zbiornik Ad Blue 25 l 25 l 40 l

Prędkość 0 - 40 km/h załączana poprzez Joystick lub pedał jazdy. W opcji 50 km/h

Prześwit 1100 mm 1150 - 1900 mm 1050 mm

Ogumienie 380/90 R50 VF 380/90 R46 520/85 R42

Rozstaw kół 1800-2250 mm  
(oś stała)

2250-3050 mm 2000-2250 mm  
(oś stała)

 Osie skrętne Przednia oś (opcjonal-
nie obie osie)

Obie osie Przednia i tylna oś 
skretna

Długość 7950 mm 7950 mm 9500 mm

Szerokość 2550 mm 2700 mm 2550 mm

Wysokość 3700 mm 3750 mm 3700 mm

Dopuszczalna 
masa całkowita

18 t 18 t 25 t

Układ  
hydrauliczny

180 l/min pompa o 
zmiennym wydatku z LS 
blok sterujący z zawora-
mi 2 dwukierunkowego 
działania + 2 jednokie-
runkowego działania 
z 6 przyłączami, obieg 
otwarty dla silnika oleju 
55 l/min (nastawna)

180 l/min pompa o 
zmiennym wydatku z LS 
blok sterujący z zawora-
mi 2 dwukierunkowego 
działania + 2 jednokie-
runkowego działania 
z 6 przyłączami, obieg 
otwarty dla silnika oleju 
55 l/min (nastawna) 

200 l/min pompa o 
zmiennym wydatku z LS 
blok sterujący z zawora-
mi 2 dwukierunkowego 
działania + 2 jednokie-
runkowego działania 
z 6 przyłączami, obieg 
otwarty dla silnika oleju 
55 l/min (nastawna)

Szerokości 
robocze od-do

24 - 42 m 24 - 36 m 30 - 42 m

 Możliwe pojem-
ności zbiorników

5000 l
6000 l 
7000 l

4000 l
5000 l

8000 l 
10000 l
12000 l
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NOWYNowa Kabina w DAMMANN-trac Kabine
Nowa kabina DAMMANN-trac dzięki zwiększonej powierzchni przeszklonej nowa Kabina 
DAMMANN-traca zapewnia lepszą widoczność otoczenia . We wnętrzu zwrócono uwagę na 
ergonomiczną pracę wszystkich przełączników i dobrą widoczność lampek kontrolnych.

Przy projektowaniu wnętrza zwrócono szczególną uwagę na komfort miejsca pracy, dlatego 
wyposażono kabinę w amortyzowany fotel i ergonomicznie usytuowaną regulowaną kolumne 
kierownicy. Dźwignia jazdy i najważniejsze elementy sterujące, zostały umieszczone blisko i 
przejrzyście obok siebie, tak by były łatwe w obsłudze dla kierowcy. Ułożenie terminala obsługowego, 
umiejscowionego w podłokietniku fotela kierowcy, został tak zaprojektowany, aby kierowca mógł go 
łatwo obsługiwać bez żadnych ograniczeń . Uchwyty na kubki i schowki są łatwo dostępne z fotela 
kierowcy.

 »Kabina nadciśnieniowa z filtrem z aktywnym węglem i filtrem cząstek stałych kategorii 4, 
testowana zgodnie z normą EN 15695-1: 2009.» Gute Rundumsicht.
 »Optymalna izolacja akustyczna.
 »Drzwi przesuwne.
 »Organiyer wachlarzowy.
 »Chroniona, łatwo dostępna skrzynka serwisowa.
 »Amortyzowany fotel kierowcy z zagłówkiem.
 »Prawy podłokietnik wraz z dźwignią jazdy, do obsługi pojazdu i opryskiwacza.
 »Przygotowanie pod kamery.
 »Radio y odtwarzaczem CD i systemem Bluetooth do Telefonu.
 »Siedzenie dodatkowe, składane.
 »Szyby z izolacją termiczną.
 »Oświetlenie kabiny.
 »Zintegrowane ogrzewanie i klimatyzacja.
 »Komputer pojazdu zintegrowany z danymi terminala 
 »Przednie i tylne światła robocze LED.
 »Pneumatycznie składana drabinka.
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DAMMANN-trac DT 2800H EcoDrive™
Nowy hydrostatyczny DAMMANN-trac DT 2800H EcoDrive™  uzupełnia gamę produktów 
DAMMANN-trac‘s  oszczędny, szybszy i cichszy pojazd samojezdny w klasie specjalnej. Nowe 
silniki kół, pompa hydrauliczna i nowa  inteligentna jednostka sterująca dla układu napędowego. 
Regulator steruje prędkością obrotową silnika diesla MTU 6R 1000, tak, żeby uwolnić tylko tyle 
mocy ile jest wymagane, i potrzebne do napędu hydraulicznego.

Silnik: Producent MTU
Typ 6R1000
Moc 210 kW 

(285KM)
Norma emisji 
spalin            

EU poziom IV

Napęd: Producent Poclain
Typ Silnika 
napędu koła 

MHP

Zbiornik paliwa: 250 Liter
Zbiornik AdBlue: 25 Liter
Prędkość: 40 km/h (Opcyjnie 50 km/h)
Prześwit: 1100 mm
Ogumienie: 380/90 R50 VF
Rozstaw kół: 1800 - 2250 mm
Skrętna Oś: Przednia oś skrętna (Opcyjnie 

obie osie skrętne)
Długość: 7950 mm
Szerokość: 2550 mm
Wysokość: 3700 mm
Dopuszczalna 
masa całkowita:

18 t

 Układ  
hydrauliczny:

180 l/min pompa o 
zmiennym wydatku z LS 
blok sterujący z zaworami 2 
dwukierunkowego działania + 2 
jednokierunkowego działania z 
6 przyłączami, obieg otwarty dla 
silnika oleju 55 l/min (nastawna)

Szerokości 
robocze:

24 - 42 m

Możliwe 
pojemności 
zbiorników:

5000 l, 6000 l und 7000 l

2-stopniowa regulacja rozstawu kół (opcja)
Możliwość zmiany rozstawu kół czyni z DAMMANN-trac DT 2800H S4 uniwersalną maszynę do 
zastosowań na różne kultury upraw. Kierowca dokonuje zmiany rozstawu kół z kabiny za pomocą 
kontrolera umieszczonego w podłokietniku. Możliwe rozstawy kół 1800 - 2250 mm (Zależne od 
ogumienia), 2250 - 3000 mm (tylko w połączeniu gdy wszystkie osie są skrętne) i 2550 - 3300 mm 
(tylko w połączeniu gdy wszystkie osie są skrętne)

Skręt wszystkich kół (Opcja)
Funkcja wszystkich lub czterech kół skrętnych 
w DT 2800 H S4, czyni z DAMMANN-trac`a 
jeszcze zwrotniejszą maszynę. 

Mniejszy promień skrętu i większa 
precyzja w podążaniu po śladach 
z dodatkową tylną osią skrętną.

Wersja standardowa ze sztywną 
osią tylną
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DAMMANN-trac DT 3500H S4 EcoDrive™
Ekonomiczna rezerwa mocy od Dammann’a,  to trzyosiowy Dammann - trac DT 3500 H S4 EcoDrive™ 
zapewniający wystarczającej siły. Ze swoją pojemnością zbiornika do 12000 litrów Dammann - trac 
DT 3500 H S4 EcoDrive™ efektywnie pracuje na dużych polach uprawnych. Wiąże on swoją siłę ze 
zwrotnością poprzez dwie osie skrętne i 6 hydraulicznych silników napędzających koła. 

 Silnik: Producent MTU
Typ 6R1000
Moc  230kW 

(313KM)
Norma emisji 
spalin 

EU poziom IV

Napęd: Producent Poclain
Typ Silnika 
napędu koła

MHP

Zbiornik paliwa: 380 l
Zbiornik AdBlue: 40 l
Prędkość: 40 km/h (Opcyjnie 50 km/h)
Prześwit: 1050 mm
Ogumienie: 520/85 R42
Rozstaw kół: 2000 - 2250 mm
Skrętna oś: Przednia I tylna oś
Długość: 9500 mm
Szerokość: 2550 mm
Wysokość: 3700 mm
Dopuszczalna 
masa całkowita:

25 t

Układ 
hydrauliczny:

200 l/min pompa o zmiennym 
wydatku z LS blok sterujący z 
zaworami 2 dwukierunkowego 
działania i 2 jednokierunkowego 
działania z 6 przyłączami 
silnik hydrauliczny 55 l/ min 
(nastawny)

Szerokości 
robocze:

30 - 42 m

Możliwe 
pojemności 
ybiorników:

8000 l, 10000 l und 12000 l

6,25 m

Zwrotność na trzech 
osiach
DAMMANN-trac   DT 3500H S4 EcoDrive™ 
jest ze swoimi trzema osiami bardzo zwrotny 
a jego promień wewnętrzny przy ogumieniu 
480/80 R46 wynosi około 6,25 m przy rozstawie 
kół 2,25 m. W zależności od szerokości opony 
i ścieżki wewnętrzny promień i kąt skrętu mogą 
się zmienić.

Promień skrętu zależy od konstrukcji pojazdu i 
waha się pomiędzy 9,45 m i 10,25 m.

NOWY

Pompy hydrauliczne do napędu podwozia 
jezdnego i urządzeń nabudowanych zasilane są 
przez silnik MTU o mocy 230 kW (313 KM). Silnik 
MTU model 6R100 jest elektronicznie sterowany 
w zależności od obciążenia, i zapotrzebowania 
hydrauliki. Opcjonalnie DT 3500H może być 
wyposażony w większy silnik, MTU 6R1000 
o mocy 260 kW (350 KM). Obydwa silniki są 
katalizatorami SCR i spełniają normy emisji EU 
poziom IV jak i Tier IV końcowy.
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DAMMANN-trac DT 2400H S4 „Highlander“ EcoDrive™
„Ekonomiczna zmiana” Highlander to pojazd, który potrafi dostosować rozstaw kół i prześwit do 
uprawy. Standardowy układ kierowniczy na wszystkie koła, wspomaga również jego manewrowość.

Highlander został opracowany w celu, aby można było stosować środki ochrony roślin oraz nawozy 
w uprawch wysokich. Z jego prześwitem do 1900 mm, jest on stworzony do takich zadań. Specjalne 
uprawy, takie jak kukurydza i słoneczniki, mogą być pielegnowane aż do samych żniw.

Silnik:  Producent MTU
Typ 6R1000
Moc 210 kW 

(285KM)
Norma emisji 
spalin

EU poziom IV

Napęd: Producent Poclain

Typ Silnika 
napędu koła

MHP

Zbiornik paliwa: 250 Liter
Zbiornik AdBlue: 25 Liter
Prędkość: 40 km/h (Opcyjnie 50 km/h)
Prześwit: 1900 mm
Ogumienie: 380/90 R46
Rozstaw kół: 2250-3050 mm
Skrętna Oś: Przednia I tylna oś
Długość: 7950 mm
Szerokość: 2700 mm
Wysokość: 3700 mm
Dopuszczalna 
masa całkowita:

18 t

 Układ 
hydrauliczny:

180 l/min pompa o 
zmiennym wydatku z LS 
blok sterujący z zaworami 2 
dwukierunkowego działania + 2 
jednokierunkowego działania z 
6 przyłączami, obieg otwarty dla 
silnika oleju 55 l/min (nastawna)

 Szerokości  
robocze:

18 - 36 m

Możliwe 
pojemności 
zbiorników

4000 l, und 
5000 l

Die Option Hill-Control (Opcja)
Hill-Control jest to kontrola jazdy na stoku i na pagórkowatych gruntach rolnych.  W tym kontekscie 
Highlander cały czas utrzymuje się w pozycji poziomej.  Korzyści płynące z tego rozwiązania to to 
że środek ciężkości zawsze leży na środku osi oraz koła są ustawione pionowo a więc powodują 
mniej szkód w uprawie.  Hill-Control steruje każdą golenią układu jezdnego indywidualnie, także 
zawsze znajduje się w pozycji pionowej.  W połączeniu z kontrolą odległości belki od łanu (Distance-
Control), technika ta zapewnia idealną pracę w trudnym terenie, na dużą skalę.

Rozdzielacz łanu (Opcja)
Rozdzielacz łanu został stworzony dla Highlandera do pracy w wysokich uprawach. Ma on zapewnić 
rozchylenie łanu oraz trzymanie się łodyg z dala od kół i osi.

NOWY

DAMMANN-trac DT 2400H „Highlander” ze 
zmodernizowanych silnikiem MTU 6R1000 
o mocy 210 kW (285 KM), z normą emisji 
spalinEU poziom IV (Tier 4 końcowy), 
napędza obecnie pompy hydrauliczne do 
napędu hydrostatycznego i opryskiwacz lub 
inne użądzenie nabudowane np.: rozsiewacz 
nawozów. Elektroniczne zarządzanie silnikiem 
przejmuje tu, innowacyjne urządzenie sterujące, 
które dostosowuje prędkość obrotową silnika 
do wymaganego zapotrzebowania hydrauliki. 
W podstawowym wyposażeniu „Highlander’a” 
ma on maksymalną prędkość 40 km/h, którą 
w opcji można zwiększyć do 50 km/h. W celu 
zapewnienia doskonałego komfortu, obie osie 
są amortyzowane w zależności od obciążenia 
maszyny, przednia oś amortyzowana jest 
hydrauliczne , a tylna pneumatycznie.
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NOWY
Widoczność 360°

Nowe terminale dotykowe ISOBUS HD12pad i HD8pad pozwalają na więcej. Zatem jest obecnie 
możliwe, aby połączyć cztery kamery 180 ° w jeden system Kamer do Terminalu. Poprzez specjalny 
kalkulator, poprzez który 4 sygnały wideo są edytowane razem na jednym sygnale wideo, dzięki 
czemu kierowca ma wszystkie strony DAMMANN-trac na widoku pod kontrolą. Dzieci, ludzie i 
przeszkody są wyraźnie wyświetlane na terminalu, a martwe pola, zwłaszcza w obszarach kół są 
zminimalizowane.

Również dla opryskiwaczy zaczepianych dostępny jest obraz z wszechstronnym systemem kamer 
oparty na trzech kamerach.

Czy widzisz 
siebie?
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Standardowe wyposażenie na najwyższym poziomie 
Profi Class nabudowany opryskiwacz dla DAMMANN-trac
Sprawdzony Profi-Class od Dammann jest doskonałym uzupełnieniem DAMMANN-trac. Z 
pojemnościami beczek od 4000 do 12000 litrów, obejmuje cały program DAMMANN-trac. 
Konstrukcje Profi-Class zostały tak spasowane, że wraz z DAMMANN-trac  tworzą jedną całość, 
gotową do pracy. 

Opryskiwacz może być dostosowany do każdego klienta indywidualnie. Dlatego przedstawiamy, 
tylko kilka przykładów, możliwych rozwiązań, jakie Dammann oferuje swoim klientom. Budujemy, 
według potrzeb Klienta.

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 Profi-Class

ISOBUS-Terminal
Przyczepiany opryskiwacz Profi-Class 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 
możliwości jak SECTION-Control, VARIO-
Select.....
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Uchwyty dysz i 
przewód cieczowy
Standardowo opryskiwacz Profi-
Class  wyposażony jest  w podwójny 
uchwyt dysz i przewód cieczowy o 
średnicy 1/2” wykonany ze stali szlachetnej. 
Podwójny uchwyt dysz ma te zaletę że 
wyposażony może być w dwa różne zestawy 
dysz i w przypadku zmiany parametrów pracy 
nie ma potrzeby wymiany dysz. 

Profi-Class 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. Szerokość belki w cenie 
podstwowej.

Zbiornik GFK
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 bezproblemowa praca nawet 
w terenie górzystym. Ramię zewnętrzne 
wykonane jest z aluminium w celu zmniejszenia 
wagi i wyposażone w działający dwukierunkowo 
bezpiecznik najazdowy. 

Hubmast
Stabilny maszt pozwala na bezstopniowa 
regulacje wysokości bez zmiany środka 
ciężkości,  co spowodowane jest jego 
umiejscowieniem blisko za zbiornikiemi osia 
opryskiwacza. Wszystkie kablei przewody 
są chronione w prowadnicy łańcucha 
poprowadzonej w maszcie.

Stabilne zawieszenie wahadła pozwalana 
spokojne prowadzenie belki nawetw trudnym 
terenie. Tłumienie pionowychi poziomych sił 
przenoszonych na belkę zapewnia optymalne 
prowadzenie w uprawie.
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Klawiatura rozwadniacza, Klawiatura opryskiwacza i Klawiatura 
opryskiwacza pro

Klawiatury dla DAMMANN-trac.

Z nową klawiaturą , obsługa opryskiwacza nabudowanego będzie łatwiejsza.  Klawiatury  są 
umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie rozwadniacza, dzięki czemu operator, ma dostępne 
na zewnątrz takie same funkcje obsługowe jak w kabinie.  To dodatkowe ułatwienie w obsłudze 
opryskiwacza jest dostępne do nabycia w trzech wersjach, 4 klawisze na Klawiaturze rozwadniacza, 8 
Klawiszy na Klawiaturze opryskiwacza i 
12 klawiszy na Klawiaturze opryskiwacza 
pro..

Podświetlana klawiatura jest w pełni 
konfigurowalna, więc żądane opcje 
klawiszy funkcyjnych można zmieniać 
z kabiny. Tak więc podnoszenie i 
opuszczanie rozwadniacza, oświetlenie 
robocze, włączanie pompy i inne funkcje 
mogą bzć również uruchamiane przy 
rozwadniaczu.

Indykator cieczy DAMMANN
Wskazania odczynu pH i temperatury

Wpływ pH na środki ochrony roślin
Większość środków ochrony roślin działa najlepiej w kwaśnej lub lekko kwaśnej mieszaninie 
roztworu środka chemicznego (wartość pH 4-6). Wiele środków czynnych przy pH powyżej 7 
jest niestabilnych , ponieważ są one degradowane przez alkaliczną hydrolizę (zmydlanie) (np. 
Fenmedifam, wiele pyretroidów, dimetoatu, kaptanu). Utrata efektu jest nieodwracalna i rozpoczyna 
się, gdy tylko pestycyd miesza się z wodą i trwa aż do wyschnięcia składnika aktywnego na 
powierzchni docelowej. W zależności od składnika czynnego i pH, 50% substancji czynnej może 
ulec degradacji dopiero po kilku minutach. Ogólnie 
rzecz biorąc, insektycydy są bardziej podatne na 
alkaliczną hydrolizę niż fungicydy i herbicydy.

Także temperatura wody odgrywa role
Rozpuszczalność wielu środków ochrony roślin 
i nawozów dolistnych maleje wraz ze spadkiem 
temperatury. Z ciepłą wodą czas potrzebny do 
rozpuszczenia substancji, szczególnie składników 
soli jest znacznie krótszy niż z wodą zimną
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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, 
azatem 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.
 »Sprawdzone przez JKI
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DCD Distance Control Dammann
Nowe w pełni automatyczne sterowanie belką od 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)

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.
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DAMMANN proControl III 
Opcja  proControl III jest to system:

 » Zdalnego sterowanie terminalem ISOBUS z pojazdu.

 » Zdalnego sterowanie zaworami w urządzeniu.

 » Programowania procedury pracy i czyszczenia.

 » TANK-Control II.

Opcja proControl III została opracowana w celu łatwego kontrolowania powtarzających się 
procedur obsługi opryskiwacza. Procedury pracy można kontrolować z terminala proControl III 
na opryskiwaczu, ale również z terminala w kabinie. Operator nie musi wychodzić z kabiny, aby 
rozpocząć procesy poszczególnych czynności. Ważne elementy sterowania terminala ISOBUS 
takie jak na przykład pompa i oświetlenie, mogą być przełączane za pomocą zdalnego sterowania 
na maszynie.

Oprócz procesów roboczych, takich jak oprysk 
i napełnianie, można również wykonać różne 
sekwencje czyszczące. Unikalną cechą 
DAMMANN proControl III jest to, że 
czyszczeniu poddany jest również rozwadniacz. 
W ten sposób można wykonać całkowicie 
wewnętrzne czyszczenie opryskiwacza Profi-
Class bezpośrednio z kabiny kierowcy.

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.
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Das 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.


