
ULV 1200 Çift
ULV Soğuk Sisleme
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18 Hp Briggs Stra�on (Made in USA).
Çi� silindir, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV.
Roots Blower X1 -  10.6 m³ / Dk. , 3600 rpm.
0.4 Bar 
ULV İlaçlama Tankı : 100 Lt.              Yakıt Tankı : 22 Lt.                Yıkama Tankı: 5 Lt.
Paslanmaz çelik (Cr+Ni)
0 - 530 ML. / Dk. 
1-1,5 Lt. / Sa. (Motor hızına göre değişkenlik gösterir.)
Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama on / off. 
12 Volt Dc. 60 ah.
4 Başlık.
240 Kg.
120cm x 99cm x 85cm ( U x G x Y )

TEKNİK ÖZELLİKLER:
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İmalat ve isçilik hatalarına karşı 2 yıl garan�li , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garan�lidir.
ULV makinelerimiz Dünya Saglık Örgütü (WHO) nun Soğuk Sisleme ULV ( Ultra Low Volume ) cihazları ile ilgili spesifikasyonuna uygun 
olarak üre�lmektedir.
Makine ile birlikte bir adet yedek parça, kullanma ve bakım kitapçığı teslim edilecek�r.
50 saat durmaksızın çalışma özelliğine sahip�r.
Motor 12v Dc şarj sistemine sahip olup elektronik şarj alternötürüne sahip�r ve ilk hareke�ni marş motorundan almaktadır.
Maksimum performans ile çalışırken bir metre uzaklığında ki gürültü seviyesi 72.5 dBa’dır.
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.
Şase vibrasyonu engelleyen kauçuk takozlar ile güçlendirilmiş�r.

ULV makinelerimize herhangi teknik sorunla karşılaşma olasılığını göz önünde bulundurarak,
bu sorunları ortadan kaldıracak ve ilaçlama faaliye�nizi o anda devam e�rebileceğiniz ikinci bir çalısma sistemi tasarladık;
Kumanda paneli zarar görse dahi, motorun üzerinden kontak anahtarını çevirip, ilaç akışkanlığını düz bağlan� sistemine
manuel sisteme çevirebilir ve ilaçlama faaliye�nize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
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6 metre uzunluğunda demonte (jaklı) sistem.
Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama sistemi on / off. 

Soğuk sisleme fonksiyonu
Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 0 - 30 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.
ULV İlaçlama fonksiyonu
Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 30 - 50 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.
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Damlacık Çapı :

Püskürtme Başlığı :

4 Başlık.
360° yukarı-aşağı, 360° sağa-sola dönebilen başlık sistemi.
Sıvı ile temasa geçen tüm aksamları paslanmaz malzemeden üre�lmiş�r. İlaca ve koronozyona karşı dayanıklıdır.

Ergonomik Uzaktan Kumanda :

100 lt. kapasiteli ULV ilaçlama tankı. (Cr+Ni)
5 lt. kapasiteli yıkama tankı. (Cr+Ni)
22 lt. kapasiteli yakıt tankı. (Polie�len)

Tanklar :

Motor :

18 Hp Briggs Stra�on (Made in USA), Benzinli,
Çi� silindirli, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 
12v alternatör şarjlı, OHV, Alterna�f çalış�rma ipli.
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