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D-A-S -D,rpla Légrásegítős Rend szer
Egy intelligens megoldás az okologiai szemléletű és

kó r nye zetkímélő gazd álko d ó kn ak

A precíz, gazdaságos és környezetkíméló növónyvédelem megvalósítása, mindig ez volt a Dammann cég megfogal-

mazott célja' A szakértelem, a több mint 25 év gyakorlati tapasztalata a növényvódőgépek gyártásában tÜkröződik

vissza, az általunk kifejlesztett D-A-S dupla légrásegítős rendszerben. Ez kitűnik az egyedÜlállÓ' a fúvókák elótt és

után megvalósuló dupla légfÜggöny kialakításából, ami a fúvókák sugarait leárnyékolja és stabilizálja. Érvek, amik a

D-A-S dupla légrásegítős rendszer előnyeiről szólnak:

Az elsodrÓdást csökkentő légáram eróteljes behatolást eredményez a növényállományba és így több hatóanyag
kerÜl a célfelÜletre'

ElsodrÓdást csökkentő permetezés pontosabb keresztirányú elosztással és jobb hatóanyag fedettséggel a nö-

vónyállományban. (ez csekélyebb elpárolgást jelent magasabb hőmérsékletnél)

Egyenletesen elosztott kerek nyílásokon kilépő levegő, azonos sebességű kiáramlása teljes munkaszélességben.

A légmennyiség fokozatmentesen szabályozhaÍo' Ezzel a lógáram nélkÜli permetezés is megvalÓsítható
(AHL permetezés).

Afelhasználók tapasztalatai és a vizsgálati eredmények a vegyszerfelhasználás csökkenését igazolják vissza.

Csökken az elsodródás alacsonyabb állomány és csupasz talajfelszín esetén is.

KÜlönösen meggyózó módon mutatkoznak az elónyök kedvezőtlen (szeles) idojárási viszonyok esetén végzett
permetezésnél, illetve kÜlönleges kultúrák, mint cukorrópa, zöldségfélék és burgonya permetezésónél.

Afúvókák előtt és mögött lévő két speciális
levegő kiáramló nyílássor, a permetsugarat
stabilizálja és célzott pontossággal fedi be
a növényállományt.

A jobb hatóanyag hasznosulás kevesebb vízfelhasználás
mellett, kisebb elsodródást és kevesebb vegyszert jelent.
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I) -A- S _ Dupla Légrásegítős Rcnclszer
ElóllyÖk sokasága a perlrretezésrrél a cltrpla légrírsegítós retlc]szerrel
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A kompakt építési mod, egy integrált ventilátor és egy belÜl Üreges szórókeret, biztosítja az egyenletes letlegő-
elvezetést a kifúvonyílásokiq, ez a megoldás rendkívüI előnyösnek bizonyul.
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A megkívánt levegő mennyiséget a ventilátor digitális fordulatszám kijeIzőjén ellenorizheti.

A permetanyag kijuttatásához minden a BBA által elfogadott lapossugarÚ fúvókát alkalmazhat.

Folyékony műtrágya kijuttatásához kÜlönböző belógó tömlős variációkat illeszthet hozzá'

A szórókeret 50%-a alumíniumból készÜlt, így viszonylag kistömegű keretmegoldást sikerült elérni.

Alejtőkiegyenlítés kettősműködésű munkahengerrelvalósíthatÓ meg, ez még kedvezőtlen időjárási körÜlmények
között is lehetóvé teszi a permetezést.

A D-A-S dupla légrásegítős rendszer minden permetezőhöz és minden munkaszélességhez megrendelhető.

Ventillátor teljesítmények:
15 m - 28 m munkaszélesség, 0 - 45 000 m3/h
30 m - 36 m munkaszélesség, 0 - 60 000 m3/h
kÜlön kívánságra 90 000 m3/h_ig rendelhet.

Ez a növényvédógép megfelel az Új növényvédelmi törvóny 24. $ és 25. $ elóírásainak és bejegyzésre kerÜlt a Bio-
lógiai Szövetségi Hivatal (BBA) regisztrációjába.

A szállítás tartozékaiban és a konstrukciÓban a változtatás jogát fenntartjuk.

További informáciÓkkal és tanácsokkal forgalmazóinkon keresztÜl mindig szívesen állunk rendelkezésére.


