


(اسب بخار)توان (قهلیتر بر دقی)دبی (بار)فشار کنندهتولید نوع مدل پمپ

6.5 143 15 تالیابرتولینی ای دیافراگمی POLY 2150 VS

(لیتر بر دقیقه)دبی (بار)فشار کنندهتولید مدل رگالتور

160 20 برتولینی ایتالیا MULTICONTROL

- STR 18مدل بومدار تمام هیدرولیک سمپاش مزرعه ای  2000

 درجه8حداکثر شیب در مزرعه

 ساعتکیلومتر بر 10تا 6محدوده سرعت حرکت سمپاش در حین کار

 کیلومتر بر ساعت15حداکثر سرعت حمل و نقل در جاده

 متر18عرض کار

 هکتار بر ساعت 18تا 10/8ظرفیت کار

مجهز به همزن هیدرولیکی و سیستم پرکن مخزن

امکان نصب همزن مخصوص سموم پودری شکل

امکان نصب همزن مکانیکی پره ای

 میلیمتر4480طول  : ابعاد

میلیمتر2330عرض 

میلیمتر2380ارتفاع    

 کیلوگرم1335وزن دستگاه

 لیتر1960ظرفیت مخزن

جنس مخزن استیل

 لیتر بر هکتار500تا 100میزان پاشش

 بار6تا 2فشار کاری نازل ها

 قسمت و امکان کنترل پاشش و عدم پاشش هر 4تقسیم عرض کار بوم به

قسمت به صورت مجزا

یکیباز و بست بوم، تنظیم ارتفاع و اصالح شیب توسط کنترل هیدرول

:توجه
.شودانجامارتفاعباالتریندربایدبومبستوباز

(اسب بخار)توان (هلیتر بر دقیق)دبی (بار)فشار کنندهتولید نوع مدل پمپ

6.5 143 15 الیابرتولینی ایت دیافراگمی POLY 2150 VS

10 100 40 الیابرتولینی ایت دیافراگمی PPS 100

(لیتر بر دقیقه)دبی (بار)فشار کنندهتولید مدل رگالتور

160 20 برتولینی ایتالیا MULTICONTROL

150 50 برتولینی ایتالیا MULTIDUPLO

- STR 16مدل بومدار با تنظیم ارتفاع هیدرولیکی سمپاش مزرعه ای  800

 درجه8حداکثر شیب در مزرعه

 ساعتکیلومتر بر 10تا 6محدوده سرعت حرکت سمپاش در حین کار

 متر16کار عرض

 هکتار بر ساعت 16تا 9/6ظرفیت کار

امکان نصب همزن هیدرولیکی و سیستم پرکن مخزن

امکان نصب همزن مخصوص سموم پودری شکل

 میلیمتر2700طول  : ابعاد

میلیمتر1700عرض  

میلیمتر1500ارتفاع   

 کیلوگرم400وزن دستگاه

 لیتر800ظرفیت مخزن

 لیتر بر هکتار500تا 100میزان پاشش

 بار6تا 2فشار کاری نازل ها

تنظیم ارتفاع بوم بوسیله جک هیدرولیک

 قسمت وامکان کنترل پاشش و عدم پاشش هر 4تقسیم عرض کار بوم به

قسمت به صورت مجزا

:توجه
وانعمبابرخوردامکانکهشودانجامارتفاعیدربایدبومبستوباز

.باشدنداشتهوجود

همدانفلزکارشرکت
:کارخانه
شورهچشمهکوچهگمنام،شهدایوبهشتبلوارتقاطعهمدان،

081-32672657:فکس081-32654166:تلفن

:تلگرامشماره
09908174964

:تهراندفتر
گردون،برجساختمانشرقی،آذربایجاننبشنواب،بزرگراه

605واحدجنوبی،ششمطبقه
021-02166383090-66383079-80:تلفن

:تلگرامشماره
09021383079

www.flezkarhamadan.ir


