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1000 л ємість, продуктивність до 35 Га на одній заправці
AirBoss - це навісний польовий обприскувач, що є унікальним за своїм дизайном та зручністю у
користуванні. Головний фокус тут зроблено на функціональності, якості, економічності та
мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище. Обприскувач постачається з
запатентованим розпилювачем Eurofoil, а всі функції AirBoss повністю керуються гідравлікою.
В той же час, оператор має гарну видимість під час руху, так як штанга у транспортному
положенні знаходиться над трактором. Очистка обприскувача дуже зручна і проводиться
гарячою водою, нагрітою системою очитски прямо в полі.
Переваги
З обприскувачем AirBoss оператор має величезну автономність роботи. Він може покрити до
35 га за одну заправку завдяки дуже низькій витрати рідини, від 30 - 50 л/Га. AirBoss на одній
заправці баку має можливість покрити такі ж площі, як звичайні обприскувачі з розміром бака
4000 - 6000 літрів. Крім того, обприскувач має значно меншу вагу і тому може легко працювати
на ділянках з підвищеною вологістю, що було б неможливо для звичайного обприскувача з
такою ж ємністю покриття на одній заправці. При обприскуванні у високих культурах,
наприклад, ріпаку або кукурудзі, контрукція AirBoss дозволяє уникати зайвого пошкодження
рослин завдяки високому кліренсу, а також обумовлює кращі умови для оператора під час
обприскування.
Автоматичні програми очищення
Обприскувач оснащений електричними клапанами, які автоматично управляють 3-ма
програмами миття. Все робиться просто натисканням кнопки на екрані консолі DSC.
Гідравліка Load-Sensing як стандарт
AirBoss легко підключати та відключати від трактора, а також він не вимагає використання ВОМ.
Усі польові обприскувачі AirBoss в стандартній комплектації мають систему Load Sensing, яка
керує вентиляторами, насосом та всією гідравлічною системою. Важливо, щоб трактор був
оснащений функцією LS і міг забезпечити потік гідравліки у 100 л/хв /190 Бар.
Міцна конструкція
Польовий обприскувач AirBoss побудований на міцній рамі та агрегатується з трактором за
допомогою задньої 3-х точкової навіски. На раму встановлено бак на 1000л, обладнання
насоса та штангу. 115 л насос діафрагмового типу з трьома камерами. З насоса рідина
скеровується через фільтр і витратомір до клапанів 7 секцій, а потім - до форсунок Eurofoil на
штанзі. Керування насосом і вентилятором здійснюється за допомогою гідравлічної системи
трактора. Штанга виготовлена з алюмінію - тому вона легка і стабільна. 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. Під час транспортування
штанга складається вздовж трактора та над кабіною.

Обладнання Airboss
Стандартне обладнання
-

-

Три повністю автоматичні програми
очищення
Керування електричними
клапанами із кабіни
Функція електронної перевірки
клапанів на несправність
Подвійний роторний очищувач баку
Мембранний насос AR 115 з
гідравлічним приводом
Самоочістні фільтри тиску та
всмоктування
Фільтр насоса чистої води
Окремий насос для швидкої
очистки штанги
Пропорційні гідравлічні клапани для
контролю штанги
Автоматичний контроль повітряного
тиску штанги
Рама А-типу з швидким конектором
Головний бак на 1000 л
100-літровий бак для чистої води з
підігрівом та системою промивки
штанги
15-літровий бак для миття рук
Маятникова підвіска штанги
Алюмінієва штанга для 2-секційного
складання
Штанга на 7 секцій
Клапани для робочої ширини
захвату 12 м
Індукційний бункер для пестицидів
Нахил штанги
Контролер обприскування
Данфойл (DSC)
Джойстик Danfoil
Заднє освітлення
Захист від надлишкового та
зворотнього потоку
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
Робоче освітлення штанги, LED
Ящик для хімікатів
Електронний вимірювач вітру
Автоматичне обладнання для заповнення
баку
Камера заднього виду
Електронний лічильник кількості рідини в
баці
Додаткові кабелі (якщо обприскувач
використовується не з одним трактором)
Сенсор на колесо
ISOBUS GPS підключення
Система керування GPS з антеною
Гнучкі подовжувачі, механічні
Інжекторна система DSC
Обладнання для внесення рідких добрив

Технічні характеристики
Технічні характеристики
Бак

1000 л

Бак для чистої води

100 л

Бак для миття рук

15 л

Штанга

алюмінієва, 2-секційне складання

Секції

7 секцій

Максимальна висота штанги

260 см

Робоча ширина

від 18 м до 24 м

Насос
Фільтри

AR 115
1 фільтр тиску, 1 фільтр всмоктування, антикрапельні фільтри

Гідравліка

З LS керуванням (мін. 100 л/хв при 190 Бар)

Підвіска

Гідравлічна підвіска штанги

Система контролю

DSC (контроллер обприскування Danfoil)

Вага загальна (порожній бак)

1300 кг

Транспортна ширина

270 см

Транспортна висота

380см

AirBoss, штанги 2-секційного складання
Штанга

Секції

Ширина секцій / метри

15 м.

5

1,5+4+4+4+1,5

18 м.

7

1,5+1,5+4+4+4+1,5+1,53

20 м.

7

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

21 м.

7

1,5+3+4+4+4+3+1,5

24 м.

7

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

