ConCorde II 20-36

- 3000 л ємість, продуктивність до 100 Га на одній заправці!
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ConCorde II

20-36 m

- 3000 л ємість, продуктивність до 100 Га на одній заправці
Висока продуктивність
Поєднання простоти та функціональності робить ConCorde II найпривабливішим і
найсучаснішим причіпним польовим обприскувачем на ринку. Ми не йшли на компроміси
протягом розробки обприскувача та використовували лише якісні компоненти. Це означає,
що машина прослужить довше, а витрати на її обслуговування будуть меншими. Функціонал
добре продуманий від А до Я, а тому ConCorde II легкий в керуванні та обслуговуванні.
Переваги
Завдяки Danfoil ConCorde II оператор має величезну продуктивність обприскування на одній
заправці бака. Він може покрити до 100 га на заправку завдяки дуже низькій нормі внесення
30 - 50 л / га. Не існує альтернативи Danfoil ConCorde II з такою продуктивністю покриття;
оператор може оптимізувати свої роботи з обприскування, проводячи своєчасне та тривале
обприскування не використовуючи свого часу для наповнення бака. Крім того, обприскувач
має невелику вагу і тому може полегшити роботу на вологих грунтах.
Автоматичні програми очищення
Обприскувач оснащений електричними клапанами, що автоматично керують 3
програмами миття. Все робиться простим натисканням кнопки на екрані DSC.
Система моніторингу навантаження як стандарт
Причіпний обприскувач ConCorde II легко підключати та відключати від трактора та він не
вимагає використання ВОМ. Усі обприскувачі ConCorde II оснащені пропорційною
гідравлічною системою моніторення навантаження (LS), яка працює з вентилятором,
насосом та всією віддаленою гідравлікою. Важливо, щоб трактор оснащений системою LS
міг забезпечити потік гідравліки 100 л/хв при 190 Бар.
Продуманий дизайн
Причіпний польовий обприскувач ConCorde II чіпляється до тягового бруса тракторів, де
можна вибрати систему кульового зчеплення або зачіпку. Обприскувач оснащений
стандартним дишлом, але він також може поставлятися з функцією TrackControl –
керованим дишлом як додаткове обладнання. Вбудований подвійний вентилятор, а також
штанги точно регулюються потужним паралельним підйомом. Об'єм баку 3000 літрів. Насос –
мембранний, 160 л/хв з 4 камерами. З насоса рідина направляється через фільтр і
витратомір до клапанів 7 секцій, а потім - до форсунок Eurofoil на штанзі. Конструкція штанги
доступна від 20 до 36 м робочої ширини. Внутрішня і зовнішня стріли штанги виконані з
алюмінію, що гарантує легкість та стабільність в роботі. Як додатковий захист, штанга має
маятникову підвіску, що стабілізується амортизаторами. Положення штанги можна точно
відрегулювати за допомогою циліндра нахилу. Регулювання висоти, складання та розкладання
штанги регулюється гідравлічно з пульта управління.

Обладнання ConCorde II
Стандартне обладнання
-

-

-

Три повністю автоматичні програми
очищення
Керування електричними
клапанами із кабіни
Функція електронної перевірки
клапанів на несправність
Електронний лічильник кількості
рідини в баці
Подвійний роторний очищувач баку
Мембранний насос AR 160 з
гідравлічним приводом
Окремий насос для швидкої
очистки штанги
Пропорційні гідравлічні клапани для
контролю штанги
Бак на 3000 літрів
Колеса 12.4x46 або 18.4x38
270-літровий бак для чистої води з
підігрівом та системою промивки
штанги
15-літровий бак для миття рук
Маятникова підвіска штанги
Алюмінієва штанга, 7 секцій
Радіальний вентилятор високого
тиску з гідравлічним приводом та
електричним регулятором обсягу
повітря
Два фільтри для рідини та фільтр
чистої води
Індукційний бункер для пестицидів
Ящик для засобів захисту рослин
Бризковики
Контролер обприскування
Данфойл (DSC) з джойстиком
Вісь на пневмопідвісці
Гідравлічна підвіска штанги
Захист від надлишкового та
зворотнього потоку
Гідравлічні гальма
Атомайзери Eurofoil®

Додаткове обладнання
-

-

Форсунки, розташовані під кутом
Система автоматичного вирівнювання штанги з
2 або 4 сенсорами
Сенсори штанги Norac
Обладнання для миття зі шлангом на 20 м
Омивач високого тиску з котушкою для шланга
TrackControl - дишло з саморегулюванням
Робоче освітлення штанги, LED
Ящик для хімікатів
Електронний вимірювач вітру
Автоматичне обладнання для заповнення баку
Камера заднього виду
Сенсор на колесо
Захистний щиток
Кульове зчеплення К-80
Незалежний підйом сторін штанги
Пневматичні гальма
DSC джойстик
Додатковий 7-дюймовий дисплей
ISOBUS GPS підключення
Автоматична система керування секціями
через GPS
Обладнання для внесення рідких добрив

Технічні характеристики
Технічні характеристики ConCorde II 20-28 m

ConCorde II HD 30-36 m

Бак

3000 л

3000 л

Бак для чистої води

270 л

270 л

Бак для миття рук

15 л

15 л

Штанга

алюмінієва, 2-секційне складання

алюмінієва, 2/3-секційне
складання

Секції

7 секцій

7 or 9 секцій

Максимальна висота
штанги
Робоча ширина

220 см

220 см

20 до 28 м

28 to 36 м

Насос

AR 160

AR 160

Фільтри

1 фільтр тиску, 1 фільтр
всмоктування, анти-крапельні
фільтри
З LS керуванням (мін. 90 л/хв при

1 фільтр тиску, 1 фільтр
всмоктування, анти-крапельні

Гідравліка

190 Бар)

З LS керуванням (мін. 95 л/хв при
190 Бар)

Підвіска штанги

Гідравлічна

Гідравлічна

Підвіска шасі

Пневматична

Пневматична

Система контролю

DSC (контроллер обприскування
Danfoil)
3.200 кг

DSC (контроллер обприскування
Danfoil)
3.500 кг

12,4x46 or 18.4x38

12,4x46 or 18.4x38

Кліренс

60 см (12.4x46)

60 см (12.4x46)

Транспортна ширина

280 см

Мін. 280 – Макс. 330 cm

Транспортна висота

370 см (28 м 390 см)

370 см

Вага загальна (порожній
бак)
Розмір коліс

Штанги ConCorde II
Штанги

Секції

Ширина секцій/метри

20 м

7

1+3+4+4+4+3+1

24 м

7

3+3+4+4+4+3+3

28 м

7

3,5+3,5+4,5+5+4,5+3,5+3,5

30 м HD

7

3+4+5+6+5+4+3

30 м HD

7

3+4+5+6+5+4+3

32 м HD

9

2+2+4+5+6+5+4+2+2

36 м HD

9

3+3+4+5+6+5+4+3+3

Подвійного складання

Потрійного складання

