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Tank Materyal                                          
İlaç Tüke�m Miktarı
Yakıt Tüke�m Miktarı                                           
Uzaktan Kumanda        

Akü               

İlaçlama Mesafesi        
    
İlaçlama Çıkışları         
                                     
Ölçüler                        
Ağırlık                            

35 Hp Lombardini (Made in Italy), Diesel, 4 Silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı.
Elektrik marşlı, 12v DC Alternator akü şarjlı.
Comet “APS 51”. (Made in Italy)
Comet “HPR”. (Made in Italy)
İlaç Tankı : 500 Lt             Yakıt Tankı : 30 Lt.           Yıkama Tankı : 30 Lt.
Polie�len tanklar.
0 - 130 Lt / Sa. (Ayarlanabilir) 
1-1,5 Lt. / Sa. (Motor hızına göre değişkenlik gösterir)  
Motor start - stop,  ilaçlama on / off , aydınlatma lambası on / off, 
ilaçlama başlığı kontrolü, operatör bilgilendirme ve uyarı ışıkları.
12 Volt Dc. 60 ah.

(Max.)      Mist İlaçlama <                                 İlaçlama Tabancası <

Kumanda üzerinden kontrol edilebilen otoma�k ilaçlama başlığı ile ulaşılması zor yerlere 
kolay müdahale imkanı ve 50 metre uzunluğunda holder/ilaçlama tabancası.
120 cm. x 98 cm. x 160 cm.  ( U x G x Y ) (Şase Ölçüleri.)
450 Kg.
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Yukarı 30 m. 
İleri     35 m.

Kısa mod     3 m. 
Uzun mod 12 m.



Gece kullanımına uygun olarak ilaçlama başlığı üzerinde yüksek voltaj gücü üreten projektör özelliği.
Kumanda üzerinde bulunan yönlendirme butonları ile istenilen dereceye a�şı sağlanan mekanizmalı başlık özelliği.
İlaçlama başlığını istenilen sınırlar içerisinde hareket e�rme ve limit belirleme özelliği.
Araç üzerinde ulaşılması zor yerlere kolay müdahale imkanı sunan 270° (yukarı-aşağı) , 300° (sağa-sola) hareket edebilir 
başlık ile 360° ilaçlama yapabilme özelliği.

6 metre uzunluğunda demonte (jaklı) özelliği sayesinde kolayca sökülebilir kumanda.
Motor start - stop, ilaçlama on / off, aydınlatma lambası on / off ve başlık kontrolü.
Uyarı ışıkları ; Hararet lambası, şarj lambası, yağ lambası, ilaçlama lambası ile operatör bilgilendirme özelliği.

50 metre uzunluğunda, yüksek basınca, korozyona ve ilaca karşı dayanıklı olma özelliği.
İlaçlama tabancası üzerinde makineden bağımsız olarak faaliye� istenildiği zaman başlatan ve durdurulabilen te�k özelliği.
İki farklı modda ilaçlama yapabilme özelliği; kısa mod (3m) / uzun mod (12m).

Globalmaks markalı Mist Blower ilaçlama makinesi 20 - 300 mikron arası ilaçlama yapabilme özelliğine sahip�r.
ULV ilaçlama fonksiyonu
20 - 50 mikron arası.
Mist ilaçlama fonksiyonu
50 - 100 mikron arası.
Holder ilaçlama fonksiyonu
100 - 300 mikron arası.
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğünce verilmiş “ Deney - Test Raporu ” mevcu�ur.
İmalat ve isçilik hatalarına karşı 2 yıl garan�li , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garan�lidir.
50 saat durmaksızın çalışma özelliğine sahip�r.
500 lt. kapasiteli polie�len malzemeden üre�lmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanaklı ilaçlama tankına sahip�r. 
Kolayca sökülebilir demonte ilaçlama seviye göstergesine sahip�r.
30 lt. kapasiteli polie�len malzemeden üre�lmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanaklı yakıt tankına sahip�r. 
30 lt. kapasiteli polie�len malzemeden üre�lmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanaklı yıkama tankına sahip�r. 
Maksimum performans ile çalışırken bir metre uzaklığında ki gürültü seviyesi 80 dBa’yı geçmeyecek özellikte üre�lmiş�r.
Güncel pikap/kamyonet sını� araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir.
Cihazın / makinenin üzeri dış hava koşullarından etkilenmemesi için koruyucu kılıf ile kapa�lır özelliktedir.
Makine ile birlikte bir adet kullanma ve bakım kitapçığı ile bir adet kullanma ve bakım videosu teslim edilecek�r.

Mikron Boyutları :

Nozzle'lar :

16 adet nozzle, 8 adet ULV ilaçlama memesi ve 8 adet mist ilaçlama memesi ile fonksiyonel kullanım özelliği.
An�-drip (damlatmaz) meme özelliği.
Ayarlanabilir hüzme açısı ile memelerin istenilen açıda atabilme özelliği.
İstenilen memenin iptal edilmesi özelliği ile ayarlabilir debi veya değiş�rilmesi durumunda ayarlanabilir mikron boyutları çapları.
Korozyona ve ilaca karşı dayanıklı ilaçlama memeleri.

İlaçlama Başlığı :

El Kumandası :

 Level, information monitor: Holder / İlaçlama Tabancası : 
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