ПРЪСКАЧКИ KUBOTA

XMS

XMS210/213/216/218
XFT211
Пръскачки с работна широчина от 15 до 30м

НОВ СТАНДАРТ В ПРЪСКАН
KUBOTA XMS210/213/216/218 и XFT211
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НЕТО

Навесната пръскачка XMS е разработена с фокус върху
удобството на потребителя и опазване на околната
среда. В комбинация с предния резервоар XFT, тя
предлага много повече функции от просто
допълнителен обем на резервоара.
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ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИЯ МО
KUBOTA XFT211

Comfort версия - ръчен контрол
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Pro версия - електрическо управление
(ISOBUS съвместима)

ОДЕЛ
KUBOTA XMS210/213/216/218
HOSA 15 м алуминиеви щанги

HC 18/20/21/24/27/28/30м метални щанги
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НАПРАВЕТЕ ЖИВОТА СИ ПО-Л
ЛЕСНО АГРЕГАТИРАНЕ

Центърът на тежестта е близо
до трактора за оптимално
разпределение на теглото

Удобното и бързо агрегатиране на XMS прави живота
ви по лесен:
1 Достатъчно пространство за да свържете ВОМ-а,
хидравличните и електрическите връзки.
2 Свързване на пръскачката.
3 Повдигане на пръскчката.
4 Система за осигуряване и заключване на
пръскачката и индикатор показващ на оператора,
че е свързана правилно.
5 Приберете краката на стойката и сте готови за
работа!

1

2

Количка за лесно съхранение на пръскачката.

3
6

4
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-ЛЕСЕН С ПРЪСКАЧКАТА XMS
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ EASY SET
4 позиции на всмукателния
клапан
Позиции: основен резервоар,
резервоар с чиста вода, пълнене и
изпразване.

3 позиции на допълнителния
клапан:
Панелът за управление Easy Set прави
живота по-лесен със своята интуитивна
работа. Управлението е разделено на
засмукване и изпразване. Клапаните са
добре защитени под капак, който ги
предпазва от замърсяване и пестициди.

Функции: дюза под високо налягане
за измиване на резервоара, външно
почистване с пароструйка (опция).

4 позиции на клапана за
налягане
Позиции: Пълнене, пръскане,
смесване, допълнителни функции.

Напълно интегрирана концепция:
Всички функции на клапаните са напълно интегрирани и защитени с капак.
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XMS С ЛЕСЕН ДОСТЪП ЗА УПР

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА
Филтрираща система:
И двата филтъра са леснодостъпни за проверка и последващо
почистване с минимален контакт с пестициди.
Течността преминава през филтъра преди да достигне помпата.

Самопочистващият се филтър предпазва от попадане на едри
частици в системата и те се връщат обратно за допълнително
разбъркване и смесване с вода.

Самопочистващ филтър

Капак за пълнене и инспекция
Стълба с ръкохватки за безопасен достъп до капака на
резервоара дори и при резервоар за 1800 литра.
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Прозрачен филтър и маркучи

ПРАВЛЕНИЕ
ixclean comfort и ixclean pro
iXclean Comfort
iXclean Comfort е полу-автоматична
система за контрол и управление.
Комбинацията от ел. нивомер и
смукателен клапан осигурява на
оператора комфорт и точност;
автоматичното пълнене спира когато
програмираното ниво е достигнато и
всички функции на пълнене и измиване
се управляват от кабината на тркактора!
Запълване на системата с разтвор и
измиването й след това преди и след
пръскане без да напускате кабината на
трактора!

iXclean Pro

Нивомер
Електрически нивомер отчита
количеството в бункера както на
компютъра в трактора, така и на панела
за управление извън него.

Нова обезшумена бутална помпа
Капацитет на помпата от 150, 200 и
260 л./мин.

iXclean Pro е система за напълно
авоматично електрическо управление на
клапаните при ISOBUS пръскачките. Това
означава, че всички функции могат да
бъдат контролирани от кабината.
Превключването между различните
функции, като пълнене, миксиране,
пръскане, изплакване и почистване на
резервоара е изключително лесно с
натискането на един бутон! В допълнение
към автоматичното пълнене, iXclean Pro
предлага и напълно автоматична система
за изплакване и почистване на цялата
пръскачка. С натискането на един бутон
започва цялостния процес на
почистване, включително всички линии,
и отнема само няколко минути като
използва минимални количества чиста
вода, като остатъчните химикали след
този процес са под 1%.

iXclean Pro екран
IsoMatch Tellus GO / IsoMatch Tellus
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БЕЗОПАСНО, ЧИСТО И ЛЕС

Смесител:
Капацитетът на смесителя е 20 литра и той е напълно интегриран в рамата на
пръскачката. В прибрано положение той е напълно защитен дори и без капак.
Въртяща дюза за почистване и кръгова система за изплакване при натиск са само част
от дизайнът му.

Резервоар с чиста вода за миене
18 литра:
Всичко на едно място за съхранение на
ръкавици, течен сапун и самият
резервоар, интегриран на вратата, за да
се предотврати замърсяване.

ТУРБО В РЕЗЕРВОАРА!
Стандартно разбъркване на сместа със своята уникална тръба за връщане на
потока. За изпразване на резервоара напълно може да изключите тази функция по
време на пръскане.

Системата за "турбо" смесване (опция) позволява бързо смесване по време на
приготвянето на сместа. Това е особено полезно, когато се използват твърди препарати.
Цялото количество от помпата спомага за турбо смесването с 6 дюзи.
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НО ПЪЛНЕНЕ
180 литра резервоар с чиста
вода
Пръскачката може да бъде измита на
полето от резервоара с чиста вода.
Удобен и бърз достъп за пълнене на
резервоара.

Кутия за инструменти
Кутията за инструменти е вградена под
резервоара за чиста вода и ви служи за
съхранение на ръкавици, препарати и т.н.

Пълнене с маркуч

Пълнене от хидрант

Кит за измиване(опция)

Водата от пълненето от водоизточник се
филтрира най-напред от външния филтър и
след това от смукателния филтър.
Успоредно с това вие можете да използвате
смесителя на препарати за да подготвите
сместа. Като опция се предлага и възвратен
клапан, който предотвратява обратния
поток към източника на вода.

Пълнене от хидрант с 2 цола за високо
налягане (опция)

15 m маркуч с четка, свързани с помпата
за цялостно почистване на полето от
резервоара 180 литра за чиста вода.
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С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕ
ЗАЛА ЗА ИЗПИТВАНЕ ОТ НАЙ-ВИСОКО НИВО
Сертифициран екип, който отговаря за тестването на всички пръскачки които напускат фабриката
в нашата собствена зала за тестове и за покриване на най-новите екологични норми. Нашите
специалисти са сертифицирани за следните процедури за изпитване.

NSTS:

JKI:

NSTS център за
хомологация във
Великобритания

JKI център за хомологация в
Германия

SKL:

NY:

ENTAM:

SKL център за
хомологация в Белгия,
Холандия и
Люксембург

NY център за хомологация в
Норвегия

Европейски център за
хомологация в Европа, в който
членуват JKI от Германия и от
Франция.

Фокус върху околната среда (ENFO): Функциите ENFO, като напълване и изплакване са стандарт за всички
компютри за управление
Тази интелигентна технология оптимизира пълненето и измиването на всички линии от системата. Без загуба на химикали и
пестене на вода са само част от ползите за вас и околната среда.

Автоматично пълнене на системата:
преди пръскане, цялата система е запълнена с разтвор до
дюзите чрез автоматична система за пълнене и изключване.
Това означава, че няма загуба на химикали и пръскането
12 започва от първия момент!

Автоматично измиване на всички линии от системата:
След приключване на работния процес, разтворът авоматично
се измива от всички линии на системата. Това означава, че
разтворът е използван до последната капка и е необходимо
минимално количество чиста вода за измиване на системата.

ЕДА
EC И FMC

Компютър за управление EC :

Компютър за управление FMC:

• Всички функции на едно място
• Спиране и пускане на пръскането, включително и
управление на 7 секции, както и две гранични дюзи
• Спиране на процеса на смесване
• Контрол на налягането
• Хидравлични функции на щангата

• Компютър за управление на всички функции
• Лесен за работа
• Компактен дизайн с интегрирани хидравлични
функции и управление на пръскането
• Управлени на ENFO функциите
• Препоръка за дюзите
• Памет до 25 различни полета

ISOMATCH TELLUS GO
IsoMatch Tellus GO е универсален ISOBUS терминал. Този мултифункционален терминал е разработен за бърз и
удобен контрол на всеки ISOBUS инвентар, за да задоволи нуждите на фермера от ефективно и лесно управление
на своите машини.
• Мултифункционален 7-инчов терминал с тъчскрийн дисплей
• Бърз и лесен контрол
• Информация за всички необходими функции на машината,
като скорост, рботна широчина и норма
• Приложението включва ръчно управление, документиране
на данни със задачи, като: работно време, обща отработена
площ, кг/hа, л./hа,брой бали и допълнителни подробности
като ферма, оператор, област , машина, поле и т.н.
• Съвместимост с външни системи за променлива норма.
• 2x USB 2.0 входа
• Вход за камера
• Диагностична и сервизна информация

Допълнителни функции с приложението GEOcontrol, като:
• IsoMatch GEO-SC: Автоматичен контрол на секции
• IsoMatch GEO-VR: Автоматична промяна на нормата според предписанията
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ISOMATCH TELLUS

IsoMatch Tellus е първият универсален терминал, който ви дава
възможност да управлявате два различни ISOBUS интерфейса
едновременно. Това позволява директен контрол на две отделни ISOBUS
машини по едно и също време или карта на полето, без да превключвате
между екрани.

IsoMatch Tellus е вашата основа за прецизно
земеделие и бъдещо развитие.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Два ISOBUS интерфейс екрана
12,1 инчов цветен дисплей
Интуитивно управление
Възможност за сваляне на информация с USB памет
4 USB слота за обмен на данни и информация, като ISO-XML карти и др.
Вграден PDF четец за запазване или четене на PDF документи като ръководства и др.
RS232 връзка за GPS антени и сензори
Интернет връзка чрез USB
Вграден браузър

Кутия за управление
Управление на функциите на щангата и
пръскането за максимален комфорт и
14 минимално време за реакция.

Серия M7001 на Kubota е ISOBUS 11783 съвместима. Това означава, че пръскачката може да
бъде директно свързана към трактора и да бъде управлявана от K- терминала на трактора.

ЯСНО ИЗРАЗЕНИ ПОЛЗИ
ISOMATCH GEOCONTROL

IsoMatch GEOcontrol

Данни и информация

ISOMATCH GEOcontrol

IsoMatch GEOcontrol е допълнително
софтуерно приложение в IsoMatch
Tellus, което ви помага да контролирате
всички ISOBUS съвместими машини, като
пръскачки, торачки, сеялки и др!
В комбинация с GPS антена, този софтуер
допълва всички нужди от гледна точка на
лесно, интелигентно и ефективно
земеделие. Удобен за работа и комфорт на
водача със своите автоматични функции и
контрол на инвентара. Водача остава
фокусиран върху трактора, докато IsoMatch
GEOcontrol върши останалата работа.
Без припокриване и намаляване на
необработените участъци, което ви
спестява допълнителни разходи.

Запазва информация за извършената
работа и карти на полета и техния обмен
към системи за управление на бизнеса.

• Комфорт на работа, тъй като не се
налага ръчно управление, изключване
на секции или промяна на скоростта.
Можете да се съсредоточите на
100%върху управлението на трактора.
• По-ефективната работа и избягването
на припокриване води до намаляване
на разходите с 5-10% на торове,
пестициди и семена. По-добри условия
на отглеждане и повишена доходност.
• С IsoMatch GEOcontrol работата през
нощта става много по-лесна. IsoMatch
GEOcontrol намалява значително
натоварването.

Секционен контрол
Автоматично включване и изключване на
секции при презастъпване за минимално
предозиране.

Контрол на променлива норма
Автоматичен контрол на нормата според
информацията за полето

Ръчно направление
• Препоръчителна позиция при работа
чрез AB линии ( прави, криви или
комбинирани), както на полето, така и
при окрайчване.
• Допълнителен светодиоден дисплей
IsoMatch InLine за ръчно направление.
• Запис на граници на полето:
независимо от работната широчина и
запис на граница независимо от
инвентара.
• Гранично свиване: създаване на нови
вътрешни граници чрез задаване на
желаната ширина.
• Ръчното ръководство за всички
операции включва машини, които не са
ISOBUS, например: култиватори,
косачки, сеялки и т.н.
• Контрол на окрайчването: създаване
на граници и ориентиране по AB
лините.
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БЪДЕЩЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В
РЕАЛНОСТ
STARGUIDE IV

Starguide IV: автоматичен контрол на секции и направление с GPS с D-GPS сигнал.
Starguide IV ще промени вашето пръскане завинаги: Starguide IV контролира автоматично секциите, докато покрие всички зони
на полето. Предозирането и презастъпването са контролирани за останалата част от полето!
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В допълнение Starguide IV включва и следните функции:

Starguide IV ви дава възможност за:

• Интуитивен и лесен за управление 5.7 инчов цветен дисплей
• Карта на полето с отработените зони и препокриването
• Зони на единично и двойно препокриване в различни
цветове
• GPS статус на сигнала
• USB порт за обмен на информация
• RXA-30 антена

• Работа през ноща
• Автоматичен контрол на пръскането за
пълно препокриване
• Повишен комфорт на оператора
• Спестяване от намаляване на
предозирането

КОНТРОЛ НА ВИСОЧИНАТА НА
ЩАНГАТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЩАНГАТА

Boom Guide е нашата система за автоматично управление на
височината на щангата, която ви помага да поддържате
избраната от вас височина на пръскане. Ултразвукови
сензори контролират хидравликата на щангата за
поддържане на зададената височина на пръскане.
Тази уникална технология осигурява една и съща височина на
пръскане независимо от условията на полето, което дава на
оператора спокойствие и той е съсредоточен върху
управлението на трактора.

Boom Guide Comfort

Boom Guide Pro

Предимства на Boom Guide:
• По-малко отклонение: постоянна височина на пръскане
• Повишена ефективност: по висока скорост на работа, дори и
през ноща
• Комфорт на оператора: по-малко умора с фокус върху пръскането
• Вградена ErgoDrive функционалност: автоматично вдигане и
спускане при обръщане в края на полето
• Режим култура или поле: следи отблизо горната част на посева
или повърхността на почвата независимо от неравностите на
полето или неравномерния посев.
• Безопасен транспорт: сензорите автоматично се сгъват с
щангата при транспорт
• ISOBUS съвместимост: лесно включване и управление с ISOBUS
съвместими трактори или терминали

Boom Guide Comfort

Boom Guide Pro

Двата ултразвукови сензора на щангата контролират
височината на пръскане чрез системата за копиране на
терена и автоматично коригират наклона . Boom Guide
Comfort е подходяща за по-малки наклони и неравни терени.

Тази усъвършенствана система използва три ултразвукови сензора
за независим контрол на лява и дясна секция на щангата дори и в
най-трудните условия на терена. Това може да доведе до положителни
и отрицателни странични движения от всяка страна на щангата
за да следва контурите на полето във всякакви условия!
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МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ДОПЪЛН
XFT Comfort и XFT Pro
Предният резервоар XFT се предлага в
две различни версии. XFT211 комфорт с
ръчно управление на контролния панел
EasySet на пръскачка XMS. Втората
версия е XFT211 Pro.
Това е ISOBUS версията на предния
резервоар, като операторът получава
пълен контрол над всички функции от
трактора, включително нивата на
автоматично управление. Предният и
задният резервоар ще бъдат изпразнени
едновременно за оптимално
разпределение на теглото.

XFT Comfort панел

XFT Pro панел

Бързо закачване, лесно откачване
Предният резервоар XFT211 има същите функции като пръскачката XMS при пълнене
и пръскане. Така се избягва необходимостта - или допълнителните разходи - за
отделни функции или помпа за предния резервоар. Всички необходими прибори за
управление са удобно разположени на пръскачката и се управляват от клапан панел
EasySet на XMS. Без преден ВОМ и хидравлични маркучи, бързо закачване и лесно
откачване!
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Бързо закачване, лесно откачване

ЛНИТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР

Мултифункционално приложение
Иновативната концепция на XFT предлага много повече от просто допълнителен обем към основния резервоар.
В комбинация с навесната пръскачка XMS , предният резервоар XFT211 осигурява общ обем от около 3000 литра, което прави
XMS-XFT комбинацията сериозна алтернатива на самоходната пръскачка. С номинален обем от повече от 1100 литра, XFT211 служи
като допълнителна предна тежест когато е необходимо. Концепцията на XFT с комбинирани функции ви дава по-голяма гъвкавост:
лесно можете да изберете кой резервоар да използвате докато пръскате.
• Работа като едно цяло: И двата резервоара се пълнят едновременно което увеличава капацитета с 60% (автоматична система за пълнене).
• Работа като два отделни резервоара: пълни с два различни разтвора, предният и основният резервоар могат да се използват за
различни пръскания и мероприятия на полето.
• Работа като допълнителен резервоар: пълен с чиста вода или разтвор, XFT може да се използва за по-късна употреба за друга
култура или поле.

Оптимална видимост от кабината във всички ситуации
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ИНОВАЦИИ КОИТО ПРАВЯ

HOSA Щанги
HOSA е уникална щанга със Z - образен принцип на сгъване/разгъване: страничните движения на щангата позволяват бързото й
прибиране при срещата с препятствия на полето. Алуминиевият профил е проектиран за максимална издръжливост.
Без заварки за максимална здравина и специално покритие против надраскване и корозия.
• Z- образно сгъване на щангата

HOSA 15 5 секции

• Пръскане от лява или дясна страна
• 2,50 м транспортна широчина
• Здрава конструкция

HOSA 15 5 секции v1

• Интегриран държач на дюзите в
щангата
• Гладка повърхност за лесно почистване
• Единичен или троен държач на дюзи
• Централно заключване на системата (
тип махало )
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HOSA 15 7 секции

ЯТ ЖИВОТА ВИ ПО-ЛЕСЕН

Едностранно пръскане

Транспортно заключване

Хидравлично заключване на системата "тип
махало"

Защита против удари
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НАПРАВЕНА ЗА ВИСОКИ СКО

Щанга
HC ЩАНГА

Щангата НС е мултифункционална.
Здрава тригълна стоманената
конструкция и уникална система против
огъване позволяваща висока скорост
дори и при много трудни условия и
терени.

Мултифункционално сгъване:
HC щангата може да се сгъва
едностранно, симетрично или
асиметрично в зависимост от избора на
електро-хидравличната команда.
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РОСТИ

Безопастност при транспорт
Транспортна широчина от само 2.50 м.
23

Универсална щанга
HC Щанга
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HC Щанга (м.)

Секции

18

5

Секции/Разпределение
6-9-6-9-6

18

7

5-5-6-4-6-5-5

20

5

8-8-8-8-8

20

7

5-6-6-6-6-6-5

20

7

4-4-8-8-8-4-4

20

9

4-4-4-6-4-6-4-4-4

21

5

9-8-8-8-9

21

7

6-6-6-6-6-6-6

21

7

7-7-5-4-5-7-7

21

9

5-4-4-6-4-6-4-4-5

24

7

6-6-9-6-9-6-6

24

9

6-5-5-6-4-6-5-5-6

27

7

6-9-9-6-9-9-6

27

9

6-6-6-6-6-6-6-6-6

28

7

8-8-8-8-8-8-8

28

9

4-6-6-9-6-9-6-6-4

28

9

7-6-6-6-6-6-6-6-7

30

9

6-6-6-8-6-8-6-6-6

Щанга със специален профил за интегрирани
и защитени дюзи

Анти люлееща система на лява и дясна част
на щангата.

Противоударна система

HC 18 5 секции
6

9

6

9

6

HC 18 7 секции
5

5

6

4

6

5

5

HC 20 5 секции
8

8

8

8

8

HC 20 7 секции
5

6

6

6

6

6

5

HC 20 7 секции
4

4

4

4

8

8

8

4

4

4

4

HC 20 9 секции
4

6

4

6

4

HC 21 5 секции
9

8

8

8

9

HC 21 7 секции
6

6

6

6

6

6

6

HC 21 7 секции
7

7

5

4

5

7

7

HC 21 9 секции

5

4

4

6

4

6

4

4

5

HC 24 7 секции
6

6

9

6

9

6

6

HC 24 9 секции
6

5

5

6

4

6

5

5

6

HC 27 9 секции
6

6

6

6

6

6

6

6

6

HC 28 9 секции
4

6

6

9

6

9

6

6

6

6

9

6

9

6

6

4

HC 30 9 секции
6

6
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦ
НАВЕСНИ МОДЕЛИ

XMS210

XMS213

XMS216

XMS218

1000 л / 1100 л

1300 л / 1450 л

1600 л / 1800 л

1800 л / 2000 л

180 л / 18 л

180 л / 18 л

180 л / 18 л

180 л / 18 л

30 л

30 л

30 л

30 л
1082 кг

1. Обем на резервоара
Номинален / максимален обем на резервоара
Резервоар с чиста вода / Резервоар за измиване
Смесител на препарата 40х40 см

2. Тегло празна (включително щанга)
с HOSA щанга 15 м

1048 кг

1060 кг

1073 кг

С HC щанга 18 м

1371 кг

1383 кг

1396 кг

1405 кг

С HC щанга 20 м

1415 кг

1427 кг

1440 кг

1449 кг

С HC щанга 21 м

1421 кг

1433 кг

1446 кг

1455 кг

С HC щанга 24 м

1459 кг

1471 кг

1484 кг

1493 кг
1670 кг

С HC щанга 27 м

1619 кг

1633 кг

1647 кг

С HC щанга 28 м

1634 кг

1648 кг

1662 кг

1675 кг

С HC щанга 30 м

1647 кг

1661 кг

1875 кг

1898 кг

3. Размери
Широчина (със щанга)

HOSA + HC = 2,50 м

Височина (с щанга)

HOSA = 2,85 м - HC = 3,30 м

Дължина (с щанга)

HOSA + HC18 м = 1,45 м - HC20-24м = 1,65 м - HC27-30 м = 2,10 м

4. Помпа
Бутална помпа 150 l/min или 200 l/min или 260 l/min

▲150 или 200 или 260 l/min

5. Електроника
5.1. Ел. управление
EC 5-секции, за хидравлични функции (включително EC )

▲1без HC

5.2. Компютър
FMC 5-секции, за хидравлични функции (включително FMC )

▲2

FMC 7-секции, за хидравлични функции (включително FMC )

▲3

FMC 9-секции, за хидравлични функции (включително FMC )

▲4

FMC 5-секции, за хидравлични функции (включително FMC )

▲5

FMC 7-секции, за хидравлични функции (включително FMC )

▲6

FMC 9-секции, за хидравлични функции (включително FMC )

▲7

5.3. ISOBUS електроника
FMA 5-секции, за хидравлични функции с ISOBUS

▲8

FMA 7-секции, за хидравлични функции с ISOBUS

▲9

FMA 9-секции, за хидравлични функции с ISOBUS

▲10

5.3.1. ISOBUS контрол за ISOBUS електроника
Разпределителна кутия

▲1

IsoMatch Tellus GO и Switchbox

▲2

IsoMatch Tellus и Switchbox

▲3

Джойстик за IsoMatch Tellus и Switchbox

●

6. Стандартно оборудвне
Смесител на препарата
PTO вал 6-шлица
Резервоар с чиста вода, Резервоар за измиване, Манометър,Механичен нивомер,
гравитачно изпразване на резервоара

▲
▲
стандартно

7. Опции
Електрически нивомер

● само за FMC/FMA

iXclean Comfort (включително електрически нивомер)

● само за FMC/FMA

iXclean Pro (включително електрически нивомер)

● само за FMA

Boom Guide Comfort или Pro
(само в комбинация с FMA електроника)

● само за FMA

8. Аксесоари

26

Бъркалка под високо налягане

●

Защитна завеса

●

Пълнене от хидрант 2 цола

●

Маркуч 8м 2 цола

●

Възвратен клапан на маркуча за пълнене

●

Плувка за маркуча за пълнене

●

Връзка за бързо пълнене на резервоара с чиста вода

●

Водоструйка

●

Връзка за изпомпване

●

Паркинг количка

●

Кабел 3 пина

●

CAN удължител 6м (само за FMC)

●

Теглич

●

▲1-▲••• - = задължителен избор на една от изброените ▲= задължителна опция ● = опция

ЦИЯ
ЩАНГИ

HOSA 15

HC 18 / 20 / 21 / 24

HC 27 / 28 / 30
27 / 28 / 30 м

1. Основни параметри на щангата
Работна широчина (максимална)

15 м

18 / 20 / 21 / 24 м

Алуминий

Стомана

Стомана

Вертикална

Вертикална

Вертикална

Хидравлично

Хидравлично

Хидравлично

Стандартни

5

5/7/7/7

9/9/9

Две допълнителни секции повече от стандартните

7

7/9/9/9

-/-/-

5/5

7/7/7

Материал
Транспортна позиция
Сгъване

2. Щанга (секции)

Две секции по-малко от стандартните

3. Държач на дюзи
Единичен

▲1

▲1

▲1

Троен

▲2

▲2

▲2
▲3

Петорен

4. Аксесоари
Предпазител на дюзите

Вграден

Вграден

Вграден

●

●

●

Светлини
▲1-▲••• - = задължителен избор на една от изброените▲= задължителна опция, ● = опция

Преден резервоар

XFT211 Comfort

Номинален обем (л)

1100

1100

Максимален обем (л)

1300

1300

Резервоар с чиста вода (л)

2x65

2x65

Тегло празен (кг)

221

Предна навесна система

XFT211 Pro

223
Cat II

12V електрическа помпа с капацитет (л/мин)

25 (за измиване и смесване)

Автоматично спиране на процеса на измиване

Стандартно

2 въртящи дюзи за измиване

Стандартно

2 дюзи за смесване под налягане

Стандартно

Самостоятелен смукателен филтър
Нивомер

Стандартно
Механично

Електрически

Ръчно

Електрически (ISOBUS)

Светлини

●

●

Транспортен кит

●

●

Светлоотразителни стикери

●

●

IsoMatch Eye камера

-

●

FMC

●

●

FMA-ISO (IsoMatch Tellus или Tellus GO)

●

●

iXclean Comfort

●

●

iXclean Pro

-

●

Панел за управление

Аксесоари

Съвместимост с XMS чрез свързващ кит

▲1-▲••• - = задължителен избор на една от изброените ▲= задължителна опция ● = опция
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Фирмата си запазва правото да променя горните спецификации без предупреждение. Тази брошура е само с описателна цел. Някои от елементите, изобразени в тази брошура са допълнително,
а не стандартно оборудване. Моля, консултирайте се с Вашия местен дилър на Kubota за гаранция, безопасност или информация за продукта. За вашата безопасност, Kubota силно препоръчва
употребата на обезопасителен колан във всички приложения.
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