НОВА
ГРЪБНА ПРЪСКАЧКА
MB 90

Новият модел гръбна пръскачка MB 90 има за цел да предостави на
операторите максимална практичност, дълги работни цикли и висока
производителност.
ЕРГОНОМИЧЕН ДИЗАЙН ДО НАЙ-МАЛКИТЕ ПОДРОБНОСТИ
Ергономични презраменни колани, които намаляват теглото и свеждат вибрациите, предавани на оператора, до минимум. Точката на
прикрепването им към резервоара осигурява нисък център на тежестта на машината и по този начин намалява клатенето при на движение на оператора.
g
Мултифункционална ръкохватка лесно регулируема във всички посоки посредством удобен лост, което осигурява максимален комфорт на оператора,
дори когато трябва да пръска вертикално.
g
9 различни настройки на накрайника за точно дозиране на течността, в съответствие с типа и характеристиките на растителността.
g

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Двутактов двигател с 5к.с. с лесно стартиране.
Лек устойчив на корозия алуминиев корпус.
Голям 17 литров резервоар за разтвор, за дълги и непрекъснати работни цикли.
Голям обхват - до 18 метра хоризонтално и 16 метра вертикално, за да се достигне и до най- недостъпната растителност.
Дебита се регулира автоматично, в съответствие с оборотите на двигателя, за да се позволи третиране целенасочено според културата.
Фиксатор на газта, за да се настроят оборотите на двигателя в съответствие с работните изисквания.
Висок капацитет на разпрашаване, намаляв размера на капчиците до 100-150 микрона, което е идеално за оптимално покритие на растителността
и намалява консумацията на течностите за пръскане и торовете.
Въздушен поток (повече от 1600 м3 / ч), който подсигурява равномерно третиране, благодарение на еднаквия размер на капчиците.
Всички винтове на машина са с един и същ тип на главата, така че всички обслужващи дейности могат да се извършват с помощта на един ключ.

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ
g

Нагнетателна помпа: повишава максималния обсег на струята и гарантира добри резултати при работа.

g

Дифузерен комплект: за насочване или намаляване на интензитета на течността, в съответствие с изискванията за приложение.
Комплект за разпръскване на прахове: 27 литров резервоар и 5 калибрирани втулки с отвори за управление на потока.
ULV комплект: разпрашава струята, като прави капката много по- ситна и намалява дебита.
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МОЩНОСТ

5.0 к.с. – 3.6 kW

ОБЕМ

77 см³

ДЕБИТ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ

27 м³/мин

СКОРОСТ НА СТРУЯТА

105 м/сек

ДЕБИТ НА РАЗПРЪСКВАНЕ

0.1 – 3.5 л/мин

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО

2.3 литра

ОБЕМ НА РЕЗРВОАРА ЗА РАЗТВОР

17 литра

МАКСИМАЛЕН ОБСЕГ ВЕРТИКАЛНО/ХОРИЗОНТАЛНО

18 м / 16 м

НИВО НА ШУМ

103/115 dB(A)

НИВО НА ВИБРАЦИИ

< 2.5 м/сек2

СУХО ТЕГЛО ЗАЕДНО С ТРЪБАТА

11.8 кг

МИНА ЕООД
1582, София, ж.к.Дружба 2, бл.311А
www.oleomac.bg
www.youtube.com/Oleo-Mac Bulgaria

001102037

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

