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Automatyczne i kontrolowane wewnętrzne czyszczenie ciągłe CID

Automatyczne i kontrolowane na bieżąco ciągłe czyszczenie CID fir-
my DAMMANN to unikalna innowacja w dziedzinie technologii ochro-
ny roślin. Czyszczenie wewnętrzne jest inicjowane automatycznie, 
gdy czujnik poziomu informuje, że zbiornik jest pusty. Tak samo czys- z-
czenie wnętrza jest przerywane, jeśli poziom napełnienia w zbiorni-
ku 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

Continuous 
Insidecleaning

DAMMANN



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.

Idealnie
skuteczny zakres

Jakość wody 
pitnej
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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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DAMMANN-trac DT 2400H S4 „Highlander“ EcoDrive™
„Ekonomiczna zmiana” Highlander to pojazd, który potrafi dostosować rozstaw kół i prześwit do uprawy. Stan-
dardowy 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

DAMMANN-trac DT 2400H „Highlander” ze zmo-
dernizowanych silnikiem MTU 6R1000 o mocy 210 
kW (285 KM), z normą emisji spalinEU poziom IV 
(Tier 4 końcowy), napędza obecnie pompy hydrauli-
czne do napędu hydrostatycznego i opryskiwacz lub 
inne użądzenie nabudowane np.: rozsiewacz nawo-
zów. Elektroniczne zarządzanie silnikiem przejmuje 
tu, innowacyjne urządzenie sterujące, które dosto-
sowuje prędkość obrotową silnika do wymagane-
go 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 kom-
fortu, obie osie są amortyzowane w zależności od 
obciążenia maszyny, przednia oś amortyzowana jest 
hydrauliczne , a tylna pneumatycznie.



Klawiatura opryskiwacza pro

12-klawiszowa klawiatura opryskiwacza pro jest 
rozszerzeniem 8-klawiszowej klawiatury opryski-
wacza. Dodatkowo, wszystkie funkcje Klawiatu-
ry Opryskiwacza pro można również włączyć na 
Terminalu ISOBUS w kabinie, co jest szczególnie 
istotne przy elektrycznym sterowaniu zaworami 
ssącym i programowym. Tutaj wszystkie operacje 
przełączeniowe można wykonać w kabinie. Kierow-
ca może przestawić daną operacje w kabinie np.: od 
mieszania do mieszania z opryskiem. 
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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 po-
przez 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

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. Opcjonal-
nie DT 3500H może być wyposażony w większy sil-
nik, 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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Nowa 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 wszys-
tkich 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.



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 ro-
zwadniacz. W ten sposób można wykonać całkowicie wewnętrzne czyszczenie opryskiwacza Profi-Class 
bezpośrednio z kabiny kierowcy.

Zdjęcia–GPS

Optyczna inwentaryzacja i kontrola wzrostu za pomocą GPS

Sesje zdjęciowe.

System fotografuje uprawę za każdym przejazdem, w wybranym przez nas punkcie na GPS, fotografowane 
jest zawsze to samo miejsce uprawy i ujmowane w dokumentacji. Te dane optyczne można wykorzystać do 
zaplanowania następnego zabiegu lub oceny skuteczności działań. 

p
ro

C
o

n
tr

o
l 

II
I

®



Nowy  zbiornik SC

Nowy zbiornik SC do opryski-
wacza zaczepianego Classic 
i DAMMANN-trac DT 2400H 
Highlander

Opryskiwacz zaczepiany 
Classic otrzyma nowy zbiornik 
SC w rozmiarach 4400 l, 5000 
i 5800 ze zintegrowanym zbior-
nikiem świeżej wody. A nowy 
DAMMANN-trac DT2400H 
„Highlander“ zbiornik SC 5000 l.

Zaletą zbiornika SC jest to, 
że środek ciężkosci przy 
napełnonym zbiorniku jest 
przesunięty się do przodu
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Opróżnianie węży do napełniania
Dzięki pneumatycznemu opróżnianiu węży, przy pomocy 
sprężonego powietrza możliwe jest, opróżnianie węży do 
napełniania.

Profi-Class Green
D-GPS nadzorował ochronę roślin, do 
precyzyjnej aplikacji środka na polu gol-
fowym.  DAMMANN Profi-Class-GREEN 
współpracuje z rozszerzonym kompu-
terem ISOBUS, który w zależności od 
stawianych zadań, gwarantuje   idealną 
aplikację środka o wysokiej precyzji. Pro-
fi-Class-GREEN może być dowolnie do-
pasowany do wymagań klienta, a sekcje 
i szerokość robocza mogą być dobierane 
dowolnie również z indywidualnym ste-
rowaniem  każdą dyszą. System można 
również kontrolować za pomocą czujników 
do wykrywania chlorofilu.



Neue G Nowy wariant belki umożliwia szybką zmianę szerokości 
roboczych
Wariant 1: dwuczęściowa belka z 
dwoma podwójnymi ramionami, 
która w tym przypadku posiada 
dodatkowe wysięgniki zainstalo-
wane w punkcie składania belki. 
Ten wariant jest dostępny w dwóch 
typach belek, o szerokościach 
roboczych 15/21/30 i 18/24/36 
metrów, można tu zastosować 
również płyty kołnierzowe lub 
przeguby na zawiasach dla dals-
zych szerokości roboczych.

Wariant 2: Trzyczęściowa bel-
ka z 3-metrowym wysięgnikiem 
umieszczonym na końcu dru-
giego wysięgnika. Ten wariant 
jest dostępny dla typu belki o 
szerokości roboczej 15/30/36. 
Zabezpieczenie najazdowe znaj-
duje się bezpośrednio na trzecim 
wysięgu. 
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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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easyFlow zainstalowany w 
pokrywie rozwadniacza
System szybkozłącza i czyszczenia easyFlow 
dla małych pojemników firmy Agrotop jest zains-
talowany bezpośrednio w pokrywie rozwadnia-
cza. EasyFlow jest pierwszym zamkniętym sys-
temem zapobiegania zanieczyszczeniom ciekłym 
ŚOR z zamkniętych lub otwartych pojemników, 
umożliwiający częściowe lub kompletne pobór 
środka oraz samoczszczenie szybkozłącza. Ce-
lem programu easy-Flow jest spełnienie wszyst-
kich wymagań dotyczących ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa pracy.

Pistolet natryskowy w 
rozwadniaczu
Ręczny pistolet natryskowy do czyszczenia ro-
zwadniacza i pojemników po środkach ochrony 
roślin. Pistolet natryskowy działa razem z rozwad-
niaczem. Służy przede wszystkim do czyszczenia 
kanistrów po środkach ochrony roślin i rozwadnia-
cza. Może być użyty do umycia pojemników śor z 
brudu zewnętrznego, tak aby żadne zanieczysz-
czenia nie dostały do mieszaniny. 

Półka na pojemniki środków ochrony roślin
Teraz także w opryskiwaczch zaczepianych Classic i Profi Class w standardowym wyposażeniu. Praktyczna 
półka dołączona do rozwadniacza 60 l. 
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Teraz także z prędkością 60 km / h

Tandem Profi-Class jest teraz dostępny również z prędkością 60 km / h, w zależności od opon.

Profi-Class Tandem z podwoziem gąsienicowym

DAMMANN wyznacza nowy kamień milowy

Opryskiwacze Profi-Class tandem teraz również na gąsienicach.

Zalety gąsienic:

Zmniejszenie nacisku na glebę poprzez większą powierzchnię styku. Podwozie gąsienicowe ma 2,5 razy większą 
powierzchnię styku niż największe z możliwych do zastosowania w Dammann‘ie Profi-Class opon (650/65 R42)..

 » Opony 650/65 R42 powierzchnia styku  
4 * 0,47 m²      =  1,88 m²

 » Powierzchnia styku podwozia gąsienicowego  = 4,75 m²
W połączeniu ze skrętnym dyszlem, możliwe jest niemalże idealne odwzorowanie ścieżki.
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DAMMANN TB – EDS – pro (Opcja)

Załączanie dysz na belce przy wykorzystaniu 18 sekcji

► Załączanie każdej z 18 sekcji odbywa się za pomocą modułów EDS sterowanych za pośrednictwem 
ISOBUS zamiast bloku zaworów.

► Wyposażony w VarioSelect Software

► Wyposażony w C~C~A® kontrola wydatku cieczy na zakrętach (Zalecenie: Poczwórny uchwyt dysz Quat-
tro)

► Rozwiązanie możliwe do zastosowania we wszystkich urządzeniach marki Dammann sterowanych poprzez ISOBUS

Korzyści TB-EDS-pro:

 � Szerokość każdej z 18 sekcji można dostosować do potrzeb w zależności od rodzaju upraw polowych 
(zboża, warzywa, uprawy specjalistyczne)

 � Dokładny SECTION-Control co zwiększa oszczędności na środkach ochrony roślin

 � Praca według map aplikacyjnych, ze zróżnicowanym wydatkiem cieczy. Wykorzystanieprecyzyjnego rolnictwa.

 � Wykorzystanie technologi czujników do analizy zawartości substancji w uprawach. Oszczędność 
środków ochrony roślin.


