AirHammer

24-36

- 10.000 л., продуктивність до 300 Га на одній заправці!

AirHammer

24-36м

AirHammer - найбільший обприскувач Danfoil, який побудований для роботи в
безперервному режимі 24 години на добу. З продуктивністю до 300 Га на одній заправці
баку, його потрібно запрявляти лише двічі на день. Машина розроблена спільно з
нашими партнерами, які мають багаторічний досвід у розробці та виробництві надійних
шасі для роботи у жорстких умовах в Східній Європі. З таким шасі (виробництва
німецької компанії Zunhammer), AirHammer пропонує високий комфорт і стабільну та
надійну роботу штанги. Конструкція машини розрахована для важких умов роботи, але в
той же час зручність користування та легкість сервісу були пріоритетом при розробці
обприскувача.
Переваги, що неможливо ігнорувати
Величезна продуктивність - це одна із важливих переваг моделі Airhammer. З баком
об'ємом 10 000 літрів, Airhammer може обробити до 300 гектарів на одній заправці. Така
безпрецедентна виробничість обумовлена низькою витратою робочого розчину від 30 до
50 літрів на гектар. Також, модель AirHammer може бути обладнана окремим насосом
для заповнення баку, тому ця процедура може бути виконана вього за 15 хвилин.
Повністю автоматичні програми очищення
Обприскувач обладнаний інтелектуальними електричними клапанами, і тому водію
більше не потрібно виходити з кабіни для запуску процесу очистки бака машини.
Потрібно лише натиснути кнопку на екрані DSC, і три повністю автоматичні програми
забезпечать оптимальне очищення обприскувача після кожного обробітку.
AirHammer не має конкурентів, коли справа доходить до продуктивності та
автономності!
За допомогою підрулюючій задній вісі, AirHammer добре керується на поворотах.
Повітряні гальма дозволяють їздити зі швидкістю до 40 км/год на дорозі. Модель оснащена
сенсорною системою навантаження, а всі функції управління штангою пропорційні, що
забезпечує її неперевершену керованість навіть на вимогливих полях і на високих
швидкостях. AirHammer пропонується зі штангами 36м подвійного складання.

Пневматична підвіска

Кабіна

Насос для заповнення баку

Повітряні аммортизатори та
потужні гальма забезпечують
стабільну та спокійну їзду.

Новий PC-SprayController від
Danfoil з сенсорним екраном і
джойстиком забезпечує
оптимальне та просте
управління функціями
обприскувача.

Заправка баку займатиме лише
15 хв.

Обладнання AirHammer
Стандартне обладнання

Додаткове обладнання
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Три повністю автоматичні програми очищення
Керування електричними клапанами з кабіни
Функція електронної перевірки клапанів на несправність
Електронний лічильник рівня рідини в баці
Незалежний підйом та опускання сторін штанги
Подвійний роторний очищувач баку
Мембранний насос AR 160 з гідравлічним приводом
Окремий насос для швидкої очистки штанги
Пропорційні гідравлічні клапани для контролю штанги
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
7 або 9 секцій
Радіальний вентилятор високого тиску з гідравлічним
приводом та електричним регулятором обсягу повітря
Два фільтри для рідини та фільтр чистої води
Індукційний бачок для пестицидів
Ящик для засобів захисту рослин
Бризговики
Контролер обприскування Данфойл (DSC) з
джойстиком
Нахил штанги
Вісь на пневмопідвісці
Гідравдічна підвіска штанги
Захист від надлишкового та зворотнього потоку
Гнучке подовження штанги
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Система автоматичного
вирівнювання штанги з 2 або 4
сенсорами
Сенсори положення штанги
Norac
Омивач високого тиску
Робоче освітлення штанги, LED
Ящик для хімікатів
Електронний вимірювач вітру
Обладнання для заповнення баку
Камера заднього виду
Сенсор на колесо
Додатковий дисплей на
обприскувачі
Додаткові кабелі (якщо
обприскувач використовується не
з одним трактором)
Зручний DSC джойстик
Інжекторна система DSC
Зручний 7-дюймовий дисплей
ISOBUS GPS підключення
GPS-система керування штангою
і навігацією з антеною

2-секційна штанга

Гідравліка

300 Га на одній заправці баку

AirHammer поставляється з
алюмінієвою штангою, що
швидко складається.

Гідропідвіска забезпечує
кращу стабільність у керуванні
обприскувачем.

Неперевершена продуктивність
та автономність; 300 Га на одній
заправці баку. На ринку немає
аналогів.

done.
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Технічні характеристики
Технічна специфікація

AirHammer 10.000 l

Продуктивність/автономність

300 га

Об'єм баку

10.000 літрів

Бак для чистої води

1000 літрів

Бачок для води для миття рук

15 літрів

Штанги 24-36 м

Алюмінієві; 2-секційне складання

Секції форсунок на штангах 24-28
мСекції форсунок на штангах 30-36
мРозмір шин

7
7 або 9
За специфікацією замовника

Насос

AR 160

Фільтри

1 фільтр тиску, 1 фільтр всмоктування, фільтр проти капання,
фільтр для насоса чистої води

Гідравліка

Сенсорна система навантаження LS

Підвіска штанги

Гідравлічна підвіска штанги

Підвіска коліс

Пневмопідвіска осі

Контролер обприскування

Данфойл контролер DSC

Загальна вага (пустий бак)

5.500 кг

Транспортна ширина

315 см (залежить від розміру штанги)

Транспортна висота

400 см

Штанги Airhammer
Штанги

Секції

Ширина секцій/метри

24 метри

7

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

28 метри

7

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

30 метри

7

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

32 метри

9

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

36 метри

9

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

Штанги 2-секційного складання
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