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spuitmachine TRIPROP
standaard uitrusting

pomp * membraanpomp 140 liter COMET 

roerinrichting * poedermixer in vulzeef

* injector met venturi

wielas * enkel as 60 mm met instelbare spoorbreedte

banden * banden 300/80-15,3 10 ply op velg 6 gaats 

ventilator * dwarsstroom met 3x ventilator ø 560 mm 

 tandwielkast met 2 versnellingen en neutraal

 hoogte 270 cm  met 2x 9 dophouders

doppen *   messing dubbele dophouders voorzien van Albuz ATR doppen

filters * 1 aanzuigfilter, 50 mesh ,  goed bereikbaar - doorlaat pomp afhankelijk

* 2 hoge drukfilters, 50 of 80 mesh, achteraan

bediening * 2 secties elektrisch met 2 magneetventielen , 27 watt met  centrale schakelaar

drukregeling * manueel

manometer * manometer 25 bar ø 100 mm klasse 1.0 

tank * kunststof of polyester tank met inhoud van 1000 tot 2000 liter

* zuiverwatertank voor spoelen van pomp

* zuiverwatertank voor wassen van handen

cardanas * afhankelijk type dissel

Weasler 2x groothoek

of Bondioli 1x groothoek

dissel *rechte dissel met gaffel

algemeen * volledig verzinkt

* lichten voor openbare weg

afb: 2 2000 liter polyester

triprop  290 cm afb: 2

banden 380/55-17

1000 liter polyester

1500 liter smal polyester

1500 liter kunststof

2000 liter kunststof

15-mei-21
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TRIPROP
opties

pomp * zuigerpomp,langzaamdraaiend, BAB 80 liter

* membraanpomp AR 135 liter

roerinrichting * 2de pomp (centifugaal) voor menging in tank , hydr. aangedreven via tractor

wielas * dubbel as , vast onder chassis , met banden 10,0/75-15,3  14 ply 

* dubbel as , dubbel schommel , met banden 10,0/75-15,3  14 ply

* geremde as  per as

banden * 380/55-17  12 ply  flotation  enkel as

* 340/50-16  12 ply  flotation  dubbel as per paar

dissel * kortdraaidissel , zware uitvoering

* kogelkoppeling  K80

cardanas * Walterscheid i.p.v. Weasler

WWZ 2380 2x  groothoek 80°

doppen * 3-dubbele anti-drup dophouders stuk

* TVI anti-drift doppen stuk

drukregeling * elektrische drukregelaar

bediening * 4 secties met 2 extra magneetventielen 

ventilator * hoogte 290 cm met 2x  9 dophouders

spuitcomputer * Farmscan 74V1 prijs op aanvraag

controller * Jack-all prijs op aanvraag

tank * 2000 liter polyester


