GM-R MUSTANG ťahaný postrekovač
Ťahaným postrekovačom „GM-R MUSTANG“ sme vyplnili priestor v produktovej rade medzi menším postrekovačom PONY a našou technologickou
špičkou, typom GM-R Voyager. Nahradili sme tak vcelku populárne postrekovače NAPA a MAMUT. Ramená typu „Mustang“ ktoré sú použité pri oboch
typoch GM-R úspešne prešli testami náročných anglických farmárov a už
tri roky ich montujeme na postrekovače typu GM-R aj u nás na slovenskom
trhu.
•
•
•
•

Vysoko komfortné ramená typu Mustang
Stabilita a odolnosť podporená odpruženou nápravou
Účelné a bezpečné pracovisko pre obsluhu
Výborný pohyb v teréne vďaka nízkemu ťažisku

„Komfortná a presná práca vďaka odpruženej náprave a kvalitným ramenám.“

Technické údaje
Nádrž		
		
Náprava
Čerpadlo

Objem 3200, 4200, 5200 l, laminát, 2 vlnolamy, vnútorná
ochranná vrstva, oplach rotačnými dýzami
Nastaviteľná, brzdená, mechanicky odpružená, nosnosť 11t
Šesťmembránové AR 280 bp, výkon 280 l/min,

Kolesá		
Regulácia
		
Počítač		
Miešanie
Filtrácia
Ramená		
		
		
		

300/95 R 46, alebo iné vhodné rozmery
Vzduchom ovládaná armatúra, automaticky alebo mechanicky z kabíny traktora, 6 - 9 záberových sekcií,
Elektronická regulácia palubným počítačom TeeJet TJ844E
Hydraulické dvojstupňové
Trojstupňová, 1 sací a 2 tlakové filtre, sito plniaceho otvoru
24,28,30 m , typ Mustang: hydraulicky sklápané na
12m, priestorové, odpružené a odtlmené sústavou pier,
tlmičov a silenblokov, automatické vyrovnávanie, mechanické naklápanie P a L ramena ovládané z kabíny traktora,
staviteľná výška 50 –220 cm
Nerez, obsah 35 l, s oplachom, rotačná dýza na vymývanie
nádob
Laminát, objem 500 l

Nádrž na
pesticídy
Nádrž na
čistú vodu
Odkladací box
Držiaky dýz

Laminátový s integrovanou nádržkou na čistú vodu 15l
Triplety

Ďalšia výbava na želanie
Protiúletové
dýzy		

AIXR – možnosť aplikácie do rýchlosti vetra 5m/s
Turbo Drop – keramická, možnosť aplikácie za vetra 9 m/s.
Turbo Drop HiSpeed – keramická, dvojprúdová,
				
na vysoké pojazdové rýchlosti, 7m/s
		
AviTwin – dvojštrbinová, keramická, 7 m/s a iné
Navádzací
anténa DGPS, prijímač, svetelná navigačná lišta,
systém GPS
LCD obrazovka
BoomPilot
Autom. zapínanie a vyp. sekcií postreku cez GPS
/ Field IQ
Aplikačné trubice Podlistová aplikácia na neskoršie prihnojovanie dusíkatými
na DAM		
hnojivami v porastoch obilovín a kukuríc
Plniaci		
nerezový filter na odstránenie hrubých nečistôt
nerezový filter
a iné
podľa cenníka GREENPON

