AirCules 24-36 m
6.000 л, продуктивність до 200 Га на одній заправці!
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AirCules

24-36м

Самохідний обприскувач AirCules (ЕйрКулес) розроблений спільно з нашими британськими
партнерами, які мають понад 30-річний досвід виготовлення та розробки самохідних
обприскувачів. AirCules - це продукт експертних знань, практичного досвіду та інновацій.
Продукт, що надає велику кількість переваг при обприскуванні культур. Завдяки AirCules ви
отримуєте не тільки неймовірну продуктивність але і високу надійність, комфорт, і зручність.
Переваги:
Завдяки AirCules Ви маєте величезну продуктивність обприскування. Бак об'ємом 6000 літрів
забезпечує до 200 Га обприскування на одній заправці. Така висока продуктивність пояснюється
низьким споживанням рідини від 30 до 50 л/га, що є можливим тільки завдяки використанню
унікальної системи обприскування, запатентованих форсунок і штанг Данфойл. AirCules
обладнаний електричними клапанами, які автоматично активують 3 програми промивки. Все
робиться простим натисканням піктограми на екрані DSC, що виключає помилку оператора.
AirCules має найвищу продуктивність на ринку
При обприскуванні на високих культурах, наприклад ріпаку або кукурудзі, оператор має
можливість уникнути пошкоджень рослин завдяки високому кліренсу, що забезпечує йому
оптимальні умови для обприскування. Також обприскувачі AirCules пропонують багату
стандартну комплектацію, і обладнані гідростатичною трансмісією, пневматичною підвіскою,
баком з нержавіючої сталі, надійним двигуном Caterpillar для оптимальної роботи та
резервуаром з підігрітою чистою водою, щоб забезпечити найефективніше очищення.

Двигун Сaterpillar

Повітряна підвіска

Кабіна

Двигун з технологією ACERT для
максимально економічної і
надійної роботи. Двигун
встановлений посередині шасі
для оптимального балансування
ваги.

З пневматичною підвіскою
обприскувач та штанга суттєво
стійкіші на нерівній місцевості.

Консоль SprayController від Danfoil
з сенсорним екраном та
джойстиком забезпечує
оптимальне та просте управління
всіма функціями обприскувача.

Обладнання AirCules
Стандартне обладнання моделі AirCules
-

-

Гідростатичні мотори на колесах
Гідростатичні гальма + авт. парковка
Пневматична підвіска з
самовирівнюванням
Колія: ручне телескопічне
регулювання в межах 30 см
Кабіна з клімат-контролем, сидіння з
пневморесорою Grammar,
вуглецевий фільтр, стерео система,
електричні дзеркала, робочі ліхтарі,
додаткове сидіння та холодильник
Дисплей та джойстик для контролю
двигуна
Консоль управління SprayController
SC-джойстик
Бак з нержавіючої сталі
Індивідуальний підйом стріл штанги
Маятникова підвіска штанги
Підігрів води для миття
Обладнання для розведення ЗЗР
Фільтри тиску та всмоктування з
самоочисткою
Робоче та маркувальне освітлення
Атомайзери Eurofoil
Бак для миття рук

Додакове обладнання AirCules
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Система GPS для автоматичного контролю
секцій штанги та автопідрулювання
Гідравлічне регулювання колії
Автоматичне обладнання для заповнення
обприскувача водою та приготування робочої
суміші
Система автоматичного вирівнювання штанги
з 2-ма або 4-ма ультразвуковими сенсорами
Обладнання для миття високого тиску
Електронний вимірювач вітру
Робоче освітлення LED для штанги
Шафка для хімікатів
Обладнання для внесення рідких добрив
Захисні панелі днища
Система автоматичного змащування вузлів
штанги і шассі
Інжекторна система DSC
Гідравлічна рама для ємностей інжекторної
системи
Змішувач для великих ємностей (для
інжекторної системи)
Додаткові ємності для інжекторної системи
Різні нестандартні опції ширини колії та
кліренса за бажанням клієнта

Колія

Мала вага

1.5-1.7м кліренс

Від 1,90 м до 3,5 м з механічним
або гідравлічним регулюванням.

Мала вага Danfoil AirCules суттєва перевага порівняно зі
звичайними обприскувачами.

Кліренс 1.5 м. (6000 літрів)
та 1.7 м. (3500 літрів).

Технічні характеристики
Технічна специфікація

AirCules 6.000 л

Продуктивність за одну заправку

до 200 га

Об'єм баку

6.000 літрів, нержавіюча сталь

Бак для чистої води

600 літрів

Бачок для води для миття рук

15 літрів

Штанги 30-36 м

Алюмінієві; 2-секційне складання

Секції форсунок на штангах 30-36 м

7-9

Розмір шин

480/70 R38

Насос

AR 160

Фільтри

1 фільтр тиску, 1 фільтр всмоктування, анти-крапельні
фільтри, фільтр для насоса чистої води

Гідравліка

Сенсорна система навантаження LS

Підвіска штанги

Гідравлічна підвіска штанги

Підвіска коліс

Пневмопідвіска вісі

Контролер обприскування

Данфойл контролер DSC

Загальна вага (пустий бак)

8.360 кг

Транспортна ширина

325 см (залежить від розміру штанги)

Транспортна висота

420 см

Двигун

Caterpillar, 225 к.с.

Максимальна швидкість

40 км/г

Паливний бак

200 л

Кліренс

1,5 м (480/70 R38)

Штанги AirCules
Штанги

Секції

Ширина секцій/метри

24 м
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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

7

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

32 м

9

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

36 м

9

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

Штанги 2-секційного складання

