Előrendelési akció Huniper permetezőgépekre
Huniper 3000 M/P18 vontatott permetezőgép vegyszerek és Nitrosol kijuttatására
Tartályok: 3000 literes, polietilén permetlé tartály beépített tartálymosóval, 300 literes
öblítővizes tartály, 18 literes kézmosó tartály
35 literes, felcsukható vegyszerbekeverő flakon- és edénymosóval
Váz: porfestett, robusztus, szénacél, fix vonórúd, 17 tonnás vonószem zsírozható perselyben,
levehető tekerős támasztóláb
Futómű: fékezetlen, 13,6-38”-os kerekek, 650 mm hasmagasság, fokozatmentesen állítható
nyomtáv, sárvédő
Keret:
-

18 méteres szórókeret, porfestett
teljesen hidraulikus, paralelogramma emelésű
önbeálló, lengéscsillapított, rugózott
minden csuklópontban zsírozható
biztonsági csuklós
triplex (3-as) szórófejek csepegésgátlóval, műanyag szórócsövön
Lechler fúvókák
o 1 garnitúra (36+2 db) Lechler ST POM standard, lapos sugarú fúvóka
o 1 garnitúra Lechler IDK POM légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka
o 1 garnitúra Lechler IDKT POM légbeszívásos, dupla lapos sugarú fúvóka

Vezérlés: automata mennyiségszabályzás (menetarányos kijuttatás) + 6-os elektromos
szakaszoló, kerékjeladóval, átfolyásmérővel, mennyiségszabályzó szeleppel
Szivattyú: Annovi Reverberi AR 160 BP (160l/min, 20 bar) membránszivattyú
A gép kedvezményes ára: 29.600 EUR + ÁFA.
Az árban benne lévő tételek:
Közúti világítás + világításkábel
Kardántengely
2 db tartalék szórófej
Helyszínre szállítás, helyszíni beüzemelés és üzempróba
Hétvégi telefonos ügyelet, igény esetén alkatrészellátás és kiszállás
3 év gyártói garancia!
https://huniper.hu/elorendelesi-akcio

Huniper 3000 M/P18 vontatott szántóföldi permetezőgép vegyszerek és Nitrosol
kijuttatására
Tartályok: 3000 literes, polietilén permetlé tartály beépített tartálymosóval, 300 literes
öblítővizes tartály, 18 literes kézmosó tartály
35 literes, felcsukható vegyszerbekeverő nyomásszabályzóval, flakon- és edénymosóval
Váz: porfestett, robusztus, szénacél, fix vonórúd 17 tonnás vonószemmel, levehető tekerős
támasztóláb, beépített tároló doboz
Futómű: fékezett (1 vagy 2 körös fék), 13,6-38”-os kerekek, 650 mm hasmagasság,
fokozatmentesen állítható nyomtáv, sárvédő
Szabályzott, légrugós futómű lengéscsillapítókkal és biztonsági drótkötéllel
Keret:
-

-

18 méteres szórókeret, porfestett
teljesen hidraulikus, paralelogramma emelésű
önbeálló, lengéscsillapított, rugózott
minden csuklópontban zsírozható
biztonsági csuklós
triplex (3-as) szórófejek csepegésgátlóval, rozsdamentes szórócsövön
Lechler fúvókák
o 1 garnitúra (36+2 db) Lechler ST POM standard, lapos sugarú fúvóka
o 1 garnitúra Lechler IDK POM légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka
o 1 garnitúra Lechler FD műtrágyás fúvóka
LED munkalámpák a szórókeret megvilágítására
Pneumatikus keretbillentés

Vezérlés: Topcon automata mennyiségszabályzás és automata szakaszolás 6 szakasszal, XD+
sorvezetővel - 31 cm-es érintőképernyős kijelzővel, GPS jelvevő antennával - 10-20 cm-es
pontossággal, ASC-10 vezérlővel, átfolyásmérővel, mennyiségszabályzó szeleppel
Szivattyú: Annovi Reverberi AR 250 BP (250l/min, 20 bar) membránszivattyú
Önfelszívás 6 m tömlővel
A gép kedvezményes ára: 41.600 EUR + ÁFA.
Az árban benne lévő tételek:
Közúti világítás + világításkábel
Kardántengely
2 db tartalék szórófej
Helyszínre szállítás, helyszíni beüzemelés és üzempróba
Hétvégi telefonos ügyelet, igény esetén alkatrészellátás és kiszállás
3 év gyártói garancia!
https://huniper.hu/elorendelesi-akcio

Huniper 3000 M/P24 vontatott permetezőgép vegyszerek és Nitrosol kijuttatására
Tartályok: 3000 literes, polietilén permetlé tartály beépített tartálymosóval, 300 literes
öblítővizes tartály, 18 literes kézmosó tartály
50 literes, felcsukható vegyszerbekeverő nyomásszabályzóval, flakon- és edénymosóval
Váz: porfestett, robusztus, szénacél, fix vonórúd 17 tonnás vonószemmel, levehető tekerős
támasztóláb, beépített tároló doboz
Futómű: fékezett (1 vagy 2 körös fék), 13,6-38”-os kerekek, 650 mm hasmagasság,
fokozatmentesen állítható nyomtáv, sárvédő
Szabályzott, légrugós futómű lengéscsillapítókkal és biztonsági drótkötéllel
Keret:
-

-

18 – 24 méteres szórókeret: 18 és 24 m között hidraulikusan nyitható/csukható
porfestett
teljesen hidraulikus, paralelogramma emelésű
önbeálló, lengéscsillapított, rugózott
minden csuklópontban zsírozható
biztonsági csuklós
triplex szórófejek csepegésgátlóval, rozsdamentes szórócsövön
Lechler fúvókák
o 1 garnitúra (48+2 db) Lechler ST POM standard, lapos sugarú fúvóka
o 1 garnitúra Lechler IDK POM légbeszívásos, lapos sugarú fúvóka
o 1 garnitúra Lechler FD műtrágyás fúvóka
Pneumatikus keretbillentés

Vezérlés: Topcon automata mennyiségszabályzás és automata szakaszolás 8 szakasszal, XD+
sorvezetővel - 31 cm-es érintőképernyős kijelzővel, GPS jelvevő antennával - 10-20 cm-es
pontossággal, Apollo vezérlővel, átfolyásmérővel, mennyiségszabályzó szeleppel
Szivattyú: Annovi Reverberi AR 250 BP (250l/min, 20 bar) membránszivattyú
Önfelszívás 6 m tömlővel
A gép kedvezményes ára: 44.600 EUR + ÁFA
Az árban benne lévő tételek:
Közúti világítás + világításkábel
Kardántengely
2 db tartalék szórófej
Helyszínre szállítás, helyszíni beüzemelés és üzempróba
Hétvégi telefonos ügyelet, igény esetén alkatrészellátás és kiszállás
3 év gyártói garancia!
https://huniper.hu/elorendelesi-akcio

