spraymarc
ОПРИСКУВАЧ

Точне амортизоване механічне стеження за оброблюваним рельєфом,
завдяки параллелограмній рамі і сучасній системі автоматичного управління.

spraymarc
ОПРИСКУВАЧ

20 років успішного виробництва причіпної сільгосптехніки LOZOVAMACHINERY та 35 років англійського досвіду розробки сільськогосподарських оприскувачів.
Landquip Crop Sprayers (Фрессінгфілд, Саффолк, Великобританія) - виробник широкого спектру сільськогосподарських оприскувачів. Компанія виробляє розкидачі
добрив, причіпні та самохідні оприскувачі.
Landquip спеціалізується на високоякісних, високоточних машинах власного дизайну. Компанія ппропонує
найсучасніші конструктивні особливості уже в стандартній комплектації, при цьому кожна машина может бути
адаптована до конкретних потреб замовника.
Оприскувач SPRAYMARC відрізняється високою якістю
і точною системою внесення добрив, яка зменшує кількість бур'янів та підвищує врожайність культур.

3 000 л

24 м

• полегшена алюмінієва штанга
•

спеціальна конструкція штанги

має найвищу міцність і стійкість до агресивних речовин
захищає форсунки від вітру і пошкоджень

• навішування з професійною системою амортизації
• контроль ведення штанги

забезпечує швидке і чуйне управління

забезпечує стабільне положення штанги з точно витриманою відстаню

до поверхні

• оптимальна форма бака з низьким центром ваги

забезпечує стійкість агрегату в транспортному

положенні і швидке очищення

• ергономічно розташована арматура і фільтри
машини

допомагають швидкому технічному обслуговуванню
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Продумана конструкція

Ефективне промивання

Оприскувачі SPRAYMARC спочатку спро- Ефективне промивання та простота обслуектовані, щоб гарантувати максимальну говування досягається завдяки конструкції
ефективність та зручність експлуатації.
машини, в якій використовується мінімальна кількість трубопроводів та шлангів.

Легке маневрування
Конструкція шасі в поєднанні з формою
бака та штангою зниженої ваги дозволяє
SPRAYMARC краще розподіляти вагу при
оприскуванні в полі від повного до пустого бака.

Розташування баків, ефективний змішувач препаратів, розташування клапанів
і вентилів - повна оптимізація для того, щоб зробити процес оприскування ще простішим, легшим і приємнішим.
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Стійкість при транспортуванні

Повна безпека для оператора

Стійкість при транспортуванні зі складени- Оприскувачі SPRAYMARC обладнані ящиком для зберігання засобів індивідуального
ми штангами не має собі рівних завдяки захисту і особистих речей. Оператор може безпечно працювати з фітосанітарними
препаратами. Сходи і широка платформа забезпечують безпечний доступ до люка
низькому центру тяжіння машини
основного бака. У межах цієї зони повністю виключений ризик контакту зі штангою
або з фітосанітарними препаратами під час операції заповнення бака.

ГЕНiАЛЬНА ПРОСТОТА ТА
НАДiЙНiСТЬ КОНСТРУКЦiЇ
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Інноваційна конструкція бака
Зверхгладкий бак на 3000 літрів легко миється, має антипомпажну конструкцію та оснащений високоефективною
системою перемішування за допомогою 2 обертаючих миючих головок у баці.
Обладнаний ефективними зливними піддонами, насосом високої продуктивності та системою фільтрації великої ємності.
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Основний бак оприскувача SPRAYMARC спеціально спроектований з урахуванням низько розташованого центру тяжіння.
Основна частина бака встановлена близько до рами, що забезпечує стійкість машини. Широкий зливний отвір швидко
спустошить бак незалежно від нахилу ділянки.

Безпечне і швидке додавання препаратів до 3х літрів у секунду
Додати рідкі, гранульовані або порошкові препарати в 30-літровий хімічний індукційний змішувач можна просто і безпечно - стоячи на землі.
Змішувач оприскувача забезпечує зручне, ретельне і безпечне полоскання каністр
завдяки спеціальним форсункам.

Основні параметри /об’єм
• Об'єм головного бака 3 000 л
• Об'єм бака для чистої води 330 л
• Об'єм бака для хімікатів 30 л.
• Об'єм бака для миття рук 15

ЧУДОВО ПРОДУМАНА
КОНСТРУКЦiЯ БАКiВ
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Ефективна трапецевидна підвіска
Спеціально розроблена трапецевидна Пружини, які розташовані у нижній ча- Гідроциліндр коригування відхилення підпідвіска штанг, оснащена механічним та стині рами, дозволяють штанзі автоматич- силює ефект механічної та автоматичної
корекції, що особливо важливо при роботі
но копіювати рельєф ґрунту.
автоматичним коригуванням нахилу.
на горбистих полях.
• 2 стабілізуючі тяги
Таке коригування виконується без будьПовне електрогідравлічне управління
• Автоматичне механічне коригування на- яких дій з боку оператора.
усіма функціями складання штанги досяхилу
гається за рахунок використання тільки
• Гідравлічне коригування нахилу
одного золотникового клапана трактора
односторонньої дії (витрата масла всього
25 л /хв).
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ЕФЕКТИВНЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕСУВАННЯ

Універсальні осі

Безпечні колеса

Компактна транспортна ширина

Вісь з безступінчатим регулюванням колії Оптимальний розмір коліс 340/85 R38, за- Оприскувач SPRAYMARC має транспортну
забезпечує адаптацію оприскувача до ро- безпечує менший тиск на ґрунт.
ширину 2,5 метра, що повністю відповідає
вимогам ПДР будь-якої країни світу.
боти по будь-якому міжряддю в діапазоні
від 1,5 м до 2,2 м.
Велика площа опори при оптимальному
тиску повітря в шинах не травмує рослини.
ПЕРЕВАГИ
• малий радіус розвороту внаслідок продуманої рамної конструкції
• дорожній просвіт 700 мм
Це оптимальне рішення для полів зі складним рельєфом.
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АЛЮМiНiЄВi ШТАНГИ ТА СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦiЇ

Легке та довговічне рішення
Спеціально розроблена алюмінієва
штанга, довжиною 24 метри, на 2/3 легше сталевої, що набагато краще врівноважує машину.
Штанга встановлена на системі високого
підйому в формі паралаллелограма.
Штанга має унікальну міцність. Вона
стійка до іржі, кислоти, хімічних і рідких
добрив.

Блокування шарнірів під час
роботи
Алюмінієві штанги роблять машину легше,
при цьому зберігають міцність конструкції
і захищають робочі органи оприскувача.
Легкість штанг забезпечує дбайливе ставлення до ґрунту, навіть при роботі у вологих умовах.

Шарнірні механізми на штанзі оприскувача часто асоціюються з коливанням.
Однак штанги SPRAYMARC оснащені
шарнірними механізмами, які замикаються під час роботи самоблокувальними розпірками, забезпечуючи стійкість
і надійність.

Менша вага-менше витрати палива.

Алюміній не потребує спеціального захисту, а технічне обслуговування просте
і легке.

Система циркуляції речовин
у штанзі

Багатофункціональні форсунки

При створенні оприскувача SPRAYMARC Багатоголівкові корпуси сопел, що поверконструктори ретельно опрацювали систе- таються на 360 градусів, мають (у залежму циркуляції рідин у штанзі.
ності від комплектації) до 5 керамічних
наконечників високого тиску.
ПЕРЕВАГИ
• Оптимальна подача рідини для штанги,
бака для змішування хімікатів і системи
внутрішнього очищення
• Ефективна циркуляція розчину по всій довжині штанги
• Відсутність відкладень і забивань всере10

дині системи

Мембранно-поршневий насос
Професійний мембранно-поршневий насос розроблений спеціально для штангових оприскувачів.
У насосі повністю відсутній контакт металевих частин з робочою рідиною, оскільки
картер насоса (у якому встановлені вал,
підшипники, шатуни і поршні) відділений
мембраною від камери, в якій знаходиться
робоча рідина.

Система автоматичного управління для оприскувачів з GPS-навігатором
Наші електронні рішення з технологією Bravo (італійської компанії ARAG, провідного виробника систем автоматизованого управління) забезпечують високу універсальність застосування і не тільки підвищують точність операції, але також
роблять процес управління оприскувачем більш комфортним.
Bravo оснащені екраном з високою дозвільною здатністю, діагоналлю 5,7 дюймів. Навігатор відображає вектори, дистанції, кількості рядів для повернення до місць переривання.
• Графічне відображення рядів, що оприскують
• Секції автоматично закриваються для запобігання перекриття розбризкування на вже оброблених рядках
• Змінна управління швидкістю внесення по карті
• Управління розпилювальними машинами, оснащеними системою відновлення для розподіленої рідини
• Управління до 5 секцій оприскування і 7 гідравлічних функцій.
Комп'ютер дозволяє економити препарат завдяки рівномірній нормі виливу по всій площі та постійній концентрації
робочого розчину, що збільшує продуктивність і робочий час оприскувача.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPRAYMARC
Матеріал бака

поліпропілен

Об’єм бака, л

3000

Матеріал штанги

алюміній

Довжина штанги Alu-light, м

24

Розмір коліс

340/85 R38

Дорожній просвіт, мм

700

Форсунки

багатоголівкові, до 5 керамічних наконечників

Поворот форсунок, 0

360
Продуктивність-235 л. /хв. Максимальний тиск-20 Bar

Насос мембранно-поршневий

Робочі обороти-550 об. /хв. Кількість мембран-3 шт.
Патрубки: вхід / вихід-50/25 мм

Об’єм бака для чистої води, л

330

Об’єм бака для хімікатів, л

30

Об’єм бака для миття рук, л

15

Автоматичне управління

Автоматичні регулятори розпилення серії BRAVO (180s, 400s LT, інші)
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ТОВ "LOZOVA MACHINERY"
офіційний дистриб'ютор сільгосптехніки
"LOZOVA MACHINERY"
вул. Маршала Батицького, 4
Україна, 61038, Харків
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тел.:
факс.:

+38 057 738 10 14
+38 057 738 10 43

agro@lozovamachinery.com
www. lozovamachinery.com

