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Classic
vontatott permetezö             

Classic vontatott permetezö

Egy lépcsőfokkal a Profi-Class alatt

Átgondolt műszaki megoldások, egyszerű konstrukciós kivitel. A Classic permetezőnél a felszereltség                           
módosítható az építőmodul elvnek köszönhetően. Ezért a vevők kívánsága szerint lehet a permetezőgépet a 
gyárban összeállítani.
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Kiegészítő tartozékok
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D-21614 Buxtehude-Hedendorf
Dorfstraße 17
Telefon: +49 (0) 4163-8163-0
Telefax: +49 (0) 4163-816371
e-mail: info@dammann-technik.de
http:// www.dammann-technik.de

Munkaszélesség: 18-36m
Tartályméret: 4.000 l, 5.000 l, 5.800 l

Műszaki adatok (széria kivitel)

erős alváz, ráépített permetlé tartállyal, alacsony súlypont
merev vonórúd, pótkocsi vonófejhez
kétkörös légfék, rögzítőfékkel
közúti világítás
üvegszálas permetlétartály, 10% biztonsági többlettel, hullámtörőkkel merevítve két bebújó nyílással, szellőzővel
nagyméretű tisztavizes kimosótartály, a vegyszertartályba beépítve ( az 5.800 l kívül)
mechanikus tartályszintjelző
hidraulikus keretemelés, tömlővezető lánccal
rúgós lengéscsillapítás az emelőtoronyban, nyugodt keretmozgás
hidraulikus nyitású-zárású szórókeret, a szárnyak 50%-a aluminiumból készült, ez nagyobb stabilitást és            
súlymegtakarítást eredményez 
a szórókeret hidraulikus szállításibiztosítással van ellátva
pneumatikus lengéskiegyenlítés horizontális és vertikális lengéscsillapítókkal
rozsdamentes acél 1/2” permetlé cső a szórókereten, 50 cm fúvókaosztással
pneumatikus vezérlésű szóló fúvókatartókkal, egy sorozat légbeszívásos fúvókával
membrándugattyús szivattyú, robosztus, hosszú élettartamú
szivattyú meghajtás a traktor munkahidraulika körével (80 l/min)
felhúzható létra a kezelőegységek eléréséhez
4 utas 2” méretű szívóoldali csap, 320 l/min szivattyú teljesítménytől 3” kivitel
4 utas nyomóoldali programválasztó csap
nagyméretű szívó és nyomóági szűrők
permetlé nyomócső kimosás automatikus átkapcsolással
elektropneumatikus fúvóka kapcsolás, egyes fúvókatartó, cirkulációs rendszerrel
elektropneumatikus nyomáskiegyenlítés
permetlétartály kimosás, fúvókákkal
állítható, állandó nyomószűrő kimosás
Spray-Controll szabályzóautomatika, kezelő egységgel
15 literes kézmosótartály
vegyszerbekeverő központ ( 60 l ), bemosó és kannamosó egységgel
önfelszívó csatlakozás 600-800 l/min teljesítménnyel

zárt első szivattyútér ( védett armatúra)
GPS párhuzamos nyomvezetés, automata                      
keretszakaszolás
automatikus nyomószűrő kimosás
hármas rotoros fúvókatartó
pneumatikus vezérlésű tandem fúvókatartó
nagyobb szivattyúteljesítmény
TLT csonkra szerelhető hidraulika szivattyú
rotoros keverő és kimosó rendszer a                         
permetlétartályban
NIGHT LUX szóráskép megvilágító lámparendszer

ISO BUS komputer: Basic,  Basic Top, MC 1
Tank-Controll elektronikus tartályszintjelző
lengéscsillapított vonórúd
légrugós híd, terhelésszabályzóval
állítható sárvédő, gumitoldattal
külső mosókefe, dobos tömlőtartóval
elektropneumatikus levegős keretkifújás
DAS dupla-légrásegítéses-rendszerű szórókeret 
automatikus vagy kézi, vezérlésű kormányzott 
vonórúd 
automatikus szórókeret vezérlés, magasságtartás



Classic - vontatott permetezö

Egyszerű kezelhetőség a szívó és nyomóági                   
csapokkal.

Kiemelkedő minőség, megbízható konstrukció, magasabb igényű vevőknek

Stabil kialakítású hidraulikus nyitású szórókeret,      
védetten elhelyezett fúvókatartókkal.

Alapkivitel: áttekinthető, rendezett elhelyezése a 
működő egységeknek

Keretfelfüggesztés. Minden méretben nagy                       
stabilitást és megfelelő keretmozgást biztosít. Az 
alapkivitel optimális szórásegyenletességet biztosít.

Az emelőtoronyban elhelyezett rugók a szórókeret 
függőleges lengéseit csillapítják. 
A keretre eső rezgéseket, terheléseket jelentősen 
csökkentik.

Kormányzott vonórúd, nyomkövetést biztosít, lehet 
automatikus vagy kézi vezérlésű. (opció)

Zárt, mechanikai szennyeződéstől védett szivattyútér. 
(opció)

Új süllyeszthető vegyszerbekeverő központ, 60 l, 
kannamosóval, kezelő elemekkel.


