
TEKNİK ÖZELLİKLER :

Sky Star V2
Mist Blower  - ULV - Holder
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18 Hp Briggs Stra�on (Made in USA)

Çi� silindir, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV.

1 - 1,5 Lt. / Sa.

Radyal Fan. 

Dişli pompa yüksek basınç pompası.

İlaç Tankı : 200 Lt.             Yakıt Tankı : 30 Lt.             Yıkama Tankı : 30 Lt.

Polyethylene.

ULV Modu : 0 - 130Lt./Sa. (Ayarlanabilir.) Mist Modu: 0 - 130Lt./Sa. (Ayarlanabilir.) 

İlaçlama Tabancası : 130 - 200 Lt./Sa. (Ayarlanabilir.) 

12 Volt Dc. 60 ah.

12 m. ve 3 m. (Çi� fonksiyonlu)

110 cm. x 99 cm. x 160 cm.  ( U x G x Y ) (Şasi taban ölçüleri)

240 Kg.
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An�-drip (damla kesicili) nozzle'ler; hüzme açısı ayarlanabilir, değiş�rilebilir ve iptal edilebilir özellikte imal edilmiş�r.
Nozzle'ler ilaca ve korozyona karşı dayanıklı malzemeden üre�lmiş�r.
Daha etkili ilaçlama için tasarlanmış yelpazeyi andıran ilaçlama başlığı ile geniş açılı ilaçlama yapabilme özelliği.
Araç üzerinde ulaşılması zor yerlere kolay müdahale imkanı sunan başlık ile 360° ilaçlama yapabilme özelliği.

50 metre uzunluğunda hortumu, yüksek basınca, ilaca ve korozyona dayanıklı malzemeden üre�lmiş�r.
Te�k mekanizmalı tabancası ile uzun mod (12 m.)  ve kısa mod (3m.) olarak iki farklı fonksiyonda kullanılabilir. 
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Cihaz üzerinde sıvı gübre, ozon gazı ve oksijen gazı uygulaması yapabilen fert enjektör ki� opsiyonel olarak eklenebilir özelliktedir.
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.
200 lt. kapasiteli polyethylene malzemeden üre�lmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanaklı ilaçlama tankına sahip�r. 
Makine ile birlikte bir adet yedek parça, kullanma ve bakım kitapçığı teslim edilecek�r.
Şase vibrasyonu engelleyen kauçuk takozlar ile güçlendirilmiş�r.
Güncel pikap/kamyonet sını� araçlarına ebat ve agırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir.

Mikron Boyutu :

İlaçlama Başlığı :

 Level, information monitor: Bahçe Pulvarizatörü / Holder : 

Diğer ilaçlama makinelerinden üstün özellikleri ;

- Güçlü motor - Değiş�rilebilir nozzle’ler
- Dönen ilaçlama başlığı - Yüksek hava debisi.- An� şok

- Yüksek basınçlı pompa - 50 m. bahçe pulvarizatörü - Ergonomik 
  Uzaktan Kumanda

- Uzun ömürlü ilaç valfi.
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GM Globalmaks markalı SKY STAR modeli ilaçlama makinesi 30 - 300 mikron arası ilaçlama yapabilme özelliğine sahip�r.
ULV İlaçlama Nozzle'leri
30 - 50 mikron arası.
Mist İlaçlama Nozzle'leri 
50 - 100 mikron arası.
Bahçe Pulvarizatörü
100 - 300 mikron arası.
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