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Land-Cruiser vontatott permetezö

A nagy stabilitást és robosztus kialakítást elváró vevőknek.

Műszaki adatok (széria kivitel)

erős alváz, ráépített permetlé tartállyal
merev vonórúd, pótkocsi vonófejhez
25km/h közúti kivitel
ANP 3000 literes: 270/95R48 (11,2x48) kerekekkel, 1,5 vagy 1,8m nyomtávolsággal
ANP 4000 literes:18,4x38 kerekekkel 1,8 vagy 2,25m nyomtávolsággal
kétkörös légfék, rögzítőfékkel
közúti világítás, 7 pólusú csatlakozóval 
tisztavizes kimosótartály
mechanikus tartályszintjelző
hidraulikus keretemelés, tömlővezető lánccal
hidraulikus nyitású-zárású stabil szórókeret, védett fúvókatartó elhelyezéssel 
hármas rotoros fúvókatartó, egy sorozat légbeszívásos fúvókával
rozsdamentes acél 1/2” permetlé cső a szórókereten, 50 cm fúvókaosztással
elektromos vezérlésű keret talajkövetés
6 hengeres 250 l/min membrándugattyús szivattyú, kardánhajtással
4 utas 2” méretű szívóoldali csap
4 utas nyomóoldali programválasztó csap
beépített szívó és nyomóági szűrő
elektromos vezérlésű keretszakaszolás
automatikus mennyiségszabályozás „Spraydos” computerrel
beépített tartálykimosó fúvókák
a keret emelés-süllyesztés, nyitás-csukás a traktor hidraulika rendszerével, szükséges egy egyes,
-és egy kettősműködésű hidraulika kör
kézmosótartály 15 l
vegyszerbekeverő injektor, bemosó és kannamosó egységgel

Tank-Controll elektronikus tartályszintjelző
vegyszerbekeverő központ, 60 literes
állítható sárvédő, gumitoldattal
lengéscsillapított vonórúd
kormányzott vonórúd (csak felső vonófejhez val 
rendelhető)
külső mosókefe, tömlőtartó dobbal
320 l/min szivattyú a széria 250 l/min helyett
40km/h közúti közlekedésre alkalmas futómű 
200 literes tartozéktároló doboz

A Land-Cruiser vontatott permetező a belépő szint a Dammann technika világába. 
Ez a gép 3.000- 4.000 literes tartállyal és 15-28 m munkaszélességgel szállítható. A permetező automatikus 
mennyiségszabályozással és elektromos szakaszolással  felszerelt. Alapkivitel a kézi 3-rotoros fúvókatartó, és 
a 25km/h sebességre méretezett futómű.
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Kiegészítő tartozékok

A változtatás jogát fenntartjuk.
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Vegyszerbekeverő központ, 60 l 
(opció)

D-21614 Buxtehude-Hedendorf
Dorfstraße 17
Telefon: +49 (0) 4163-8163-0
Telefax: +49 (0) 4163-816371
e-mail: info@dammann-technik.de
http:// www.dammann-technik.de

Munkaszélesség: 15-28m
Tartályméret: 3.000 l, 4.000 l



Keretfelfüggesztés. Minden méretben nagy stabilitást és 
csillapított keretmozgást eredményez. Az alapkivitel optimális 
szórásegyenletességet biztosít.

Vezetőláncban elhelyezett 
nyomócsövek az emelőtoronynál.

Stabil kialakítású hidraulikus nyitású szórókeret, védetten elhelyezett 
fúvókatartókkal, szállítási biztosítással.

Vegyszerbekeverő injektor, 30 literes (széria kivitel)

Egyszerű kezelhetőség, a központi 
szívó és nyomócsapokkal.

Jó minőségű, elektromos működtetésű 
keretszakaszolás.

Merev vonórúd, alsóhúzóhoz. (opció) Kormányzott vonórúd, vonófejhez. (opció)

Komputer Spraydos  
(széria kivitel)

Land-Cruiser - vontatott permetezö
Kiemelkedő minőség, megbízható konstrukció, igényes vevőknek


