


سمپاش مزرعه ای بومدار سوار شونده

 متری10و 8دارای بوم

 کیلومتر بر ساعت10تا 6محدوده سرعت حرکت سمپاش در حین کار

شاسی مقاوم و مجهز به محافظ نازل

 لیتری پلی اتیلن800و 600، 400عرضه با مخازن

 بار5تا 2فشار کاری نازل ها

مجهز به سیستم پرکن مخزن

پایه نازل ها در دو نوع تکی و سه تایی

امکان نصب همزن هیدرولیکی

امکان نصب همزن مخصوص سموم پودری شکل

قابلیت انجام سمپاشی بوسیله النس

 قسمت وامکان کنترل پاشش و عدم پاشش هر 2تقسیم عرض کار بوم به

قسمت به صورت مجزا

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

90 40 برتولینی ایتالیا STING PLUS

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

4.5 54 40 الیابرتولینی ایت دیافراگمی PA 530

6.2 67 50 الیابرتولینی ایت پیستونی C 75

(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 18سمپاش مزرعه ای بومدار تمام هیدرولیک مدل  2000

 درجه8حداکثر شیب در مزرعه

 کیلومتر بر ساعت10تا 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 از جنس استیل

 میلیمتر4480طول      : ابعاد

میلیمتر2330عرض     

میلیمتر2380ارتفاع    

 کیلوگرم1335وزن دستگاه

 لیتر2000ظرفیت مخزن

جنس مخزن استیل

 لیتر بر هکتار520تا 40میزان پاشش

 بار5تا 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
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