Създателите на качеството.
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КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ

Немско качество на Български цени

Характеристики
ADLER-Четка K 450

Малък, но силен ...

Малка машина с голямо влияние ...
Отървете се от мръсотията, лекия сняг и листата!
ADLER K 450 е най-малката ни четка, която ще ви впечатли със
своята икономичност! Разчитаме на ниско работно тегло,
отчитайки стабилния дизайн. Нашите работни ширини
позволяват почистване дори на най-малките ъгли. Поддръжката
на тротоарите ви е детска игра с тази машина, която дори е
забавна за "големите". Идеална за прикачване към общински
трактори и малки превозни средства!

Машина за метене

K 450

• Механично / по желание хидравлично
ADLER 100%
задвижвана метачна машина
Infrarot-

Technologie
• Удобно регулиране на ролката

ohne
Chemie

• Ниско собствено тегло
• Стабилно изпълнение
• Защита от корозия чрез грундиране и
прахово покритие

Wir entwickeln

&PULVER

K 450 с механично изпразване на контейнера

& produzieren in
Deutschland

Оборудване:

• Хидравлично управление на ъгъла на атака за бързо
и лесно почистване.
• Карданен вал
• Контейнер за отпадъци с голям обем, устойчива на износване лента
за почистване. Механично изпразване, хидравлично (опционално)
• Система за оросяване - 120 l за намаляване на образуването на прах
по време на процеса на почистване (резервоар за вода, монтиран
отзад)
• Голяма странична четка за метене близо до ръбовете, идеална за
метене до бордюра (хидравлично задвижване)

Използване на странична четка

• Опорно колело (силно препоръчително за челни товарачи)
• Габаритни светлини LED 12 V
• Цвят по желание според RAL (стандартен RAL 2002)
K 450 метла
120

135

150

cm

120/113

135/128

150/143

cm

139

152

169

mm

450

450

450

ADLER-ЧЕТКА K450

Обща ширина
Работна четка диаметър
Обороти


kg

540 – 2.000
160/170

166/175

172/185



Liter

54

61

68

Производителност на площ

m²/h

9.600

10.800

12.000

Присъединителен триъгълник KAT общински

4

1/min

K 450 на мултифункционален товарач

Регулиране на четката чрез приставката
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Всичко в града е чисто...
Машина за метене

InfrarotTechnologie

• Удобно регулиране на ролката
• Ниско собствено тегло
• Стабилно изпълнение

100%
ohne
Chemie

Решението за почистване на вашата община ...
За лесно почистване на места и пътеки от мръсотия, листа или
сняг.
ADLER K 560 е икономичното решение за общинска употреба, за
градинари и озеленители или за доставчици на услуги в сектора
по поддръжка на недвижими имоти. Благодарение на ниското си
тегло, машината с механично задвижване (по желание и с
хидравлично задвижване) е идеална за прикачване към
общински трактори и малки превозни средства.

K 560

• Механично / по избор хидравлично
ADLER
задвижвани машини за метене

Характеристики
ADLER-Четка K 560

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in
Deutschland

Оборудване:

• хидравличен офсет за гъвкаво и свободно почистване
• Контейнер за събиране на отпадъци с голям обем, включващ
устойчива на износване лента за метене, трето опорно колело и
стандартно хидравлично изпразване с режим на свободно
почистване
• Система за оросяване - 120 l за намаляване на образуването на прах
по време на процеса на почистване (резервоар за вода, монтиран
отзад)
• Голяма странична четка за метене близо до ръбовете, идеална за
метене до бордюра (хидравлично задвижване)

Странична четка

• подсилени въртящи се колела за тежък товар Ø 200 mm x 50 mm
• Защита от пръски, механично регулируема по височина
• Габаритни светлини LED 12 V
• Цвят по желание според RAL (стандартен RAL 2002)
ADLER-ЧЕТКА K 560

K 560 с регулируема защита срещу пръски

135

150

180



cm

135/128

150/143

180/171

Обща ширина

cm

151

166

196

mm

560

560

560

Работна четка диаметър
Обороти


Производителност на площ

1/min
kg

540 – 2.200
190/243

205/261

235/296

Liter

128

142

173

m²/h

10.800

12.000

14.400

механично задвижване
K 560 със солеразпръсквач ST-E за зимна употреба
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По избор: контейнер за отпадъци с
режим на свободно почистване

Голям ъгъл на изхвърляне в рамката на
машината - идеален за почистване на сняг
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Просто пометете ...

Машина за метене

Technologie

• Универсална система за монтаж
• Просто регулиране на ролката
• Стандартно хидравлично изпразване
• 2 големи въртящи се колела Ø 250 мм
• стандартна защита от
претоварване

Странична четка и устройство за пръскане на вода
като опция

Модулната система Ви гарантира, че можете да преоборудвате
ADLER K 600 с голямо разнообразие от опции по всяко време.

подсилени колела за тежък товар

• Контейнер за събиране на мръсотия с голям обем, включващ
устойчива на износване лента за метене, стандартно хидравлично
изпразване с режим на свободно почистване и трето опорно колело
• Странична четка 600 мм за метене близо до ръбовете, идеална за метене
на бордюри

100%
ohne
Chemie

Перфектното решение за малко пари ...

Оборудване:

K 600

• 600 мм диаметър на четката
ADLER
Infrarot• Функция метене без събиране

Характеристики
ADLER-Четка K 600

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in
Deutschland

Система за оросяване -120/240 l за намаляване на образуването на прах
Защитен вътрешен мотор
Подсилени колела за тежък товар Ø 250 mm x 80 mm
Клапан за регулиране на дебита 3/4 "за обеми на хидравлично масло от 75
l / min до 120 l / min
• Клапан за регулиране на дебита 1 “за обеми на хидравлично масло над
120 l / min
• Хидравлично управление на ъгъла на атака
• Присъединителен комплект в съответствие с Евро стандарт, DIN 76060
размер 3 или размер 5 вкл. Повдигащ цилиндър и компенсация на
нивото за оптимална адаптация към терена
•
•
•
•

Подходяща за заден и преден
монтаж на трактора

• Устройство за остъргване
• Габаритни светлини LED 12 / 24V
• Цвят по желание според RAL (стандартен RAL 2002)
Безстепенно регулируема четка
ADLER-Четка K 600

135

150

180

210

240

270



cm

135/127

150/141

180/169

210/197

240/226

270/254

Обща ширина

cm

166

181

210

240

269

299

mm

600

600

600

600

600

600

Работна четка диаметър


Тегло, без контейнер / с контейнер

160 bar / > 40 l/min

160 bar / > 25 l/min

kg

290/378

320/413

345/448

370/472

395/517

420/550



Liter

191

212

255

297

340

382

Производителност

m²/h

10.800

12.000

14.400

16.800

19.200

21.600

Режим на свободно почистване, хидравлично
изпразване на контейнера и трето опорно колело на
събирателния контейнер

Универсална система за монтаж
8

Устройство за остъргване за K
600 без колектор за мръсотия

Приставка за челен товарач с 3D нивелация

Монтаж на челен товарач с компенсация
на нивото чрез ролкови водачи
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Характеристики
ADLER-Четка K 750

... изчистено е!

Почистете Земята с ADLER
Друг акцент са висококачествените въртящи се колела за тежък режим вашата ADLER K 750 може лесно да се справи с дупки, релси и труден
терен. Ако желаете, можете да оборудвате машината си с голям контейнер
за събиране на мръсотия или да почиствате канавки със страничната четка
и ако има прах, можете лесно да го отстраните с нашето устройство за
пръскане на вода.

Машина за метене

K 750

Оборудване:

• 750 мм диаметър на четката
ADLER
• 2 тежки колела Ø 400 mm Infrarot-

100%

Technologie

ohne
Chemie

• стандартна защита от претоварване

• Контейнер за събиране на мръсотия с голям обем с режим на свободно
задвижване, включващ устойчива на износване лента за метене и
подсилено колело Ø 400 mm x 100 mm
• Странична четка за метене близо до ръбовете, идеална за метене на
бордюри
• Устройство за оросяване - 240 l за намаляване на образуването на прах
• Клапан за регулиране на дебита 1 “за системи над 90 l / min
• Хидравлично управление на ъгъла на атака
• Присъединителен комплект в съответствие с Евро стандарт, DIN 76060
размер 3 или размер 5 вкл. Повдигащ цилиндър и компенсация на
нивото за оптимална адаптация към терена

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in
Deutschland

• вътрешен хидравличен мотор
• Възможно закрепване отпред и отзад
• Универсална система за монтаж
• Изцяло собствено производство

Странична четка и резервоар за вода 240 l като опция

• Устройство за остъргване
• Габаритни светлини LED 12 / 24V
• Цвят по желание според RAL (стандартен RAL 2002)

K 750 подходящ за преден и заден монтаж
ADLER-Четка K 750

240

270

300

330



cm

210/198

240/228

270/257

300/285

330/313

Обща ширина

cm

233

262

292

321

351

mm

750

750

750

750

750

Работна четка диаметър
Необходимо хидравлично налягане и обем

Осцилираща
ролкова четка

210



160 bar / > 35 l/min
kg

160 bar / > 40 l/min

499/690

596 / 800

674 / 890

748/ 995

875 /1.135



Liter

390

450

500

555

610

Производителност

m²/h

16.800

19.200

21.600

24.000

26.400

t

над 3

над 4

над 5

над 6

над 6

За превозни средства с експл. тегло

Режим на метене и 750 мм диаметър на четката
като стандарт

K 750 с устройство за остъргване и
колектор за мръсотия
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Хидравлично изпразване на контейнера

Три подсилени колела 400 mm x 100 mm
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Вчерашният сняг ...

Дъска за сняг

S-Серия

• до 115 см височина и 330 см ширина
ADLER
Infrarot• изработени от 5 - 6 мм стомана
Technologie

• прожинна защита от замръзване
• регулируеми опорни колела
• Дефлектор на ръба
• широка мрежа от доставчици
• Изцяло собствено производство

100%
ohne
Chemie

Wir entwickeln
Wir entwickeln

& produzieren in

& produzieren in

&PULVER

Deutschland

Deutschland

Характеристики
ADLER-Дъска за сняг S-Серия
Ще дойде следващата зима!
И следващата ... и по - следващата ...
С дъските на ADLER от серията S вие сте добре подготвени за зимната
поддръжка - и то в продължение на много години.
Проектирахме системата за пружинна защита на ръба, така че да не може
да замръзва. Това ви гарантира отличен резултат при почистване дори в
най-тежките метеорологични условия при продължителна употреба. В
същото време Ви спестихме отнемащото време и досадно размразяване по
време на работа. Ако изберете опционалното хидравлично странично
регулиране, можете също така да завъртите дъската удобно от кабината на
водача по време на работа.

Оборудване:
• Хидравлично странично завъртане - позволява бързо изчистване без
досадно демонтиране

Мразоустойчиви пружинни клапи със стандартни
дефлектори (различни материали за в гамата)

• Предпазен клапан за защита от претоварване
• Изключително стабилни колела за тежък режим
• Алтернативни почистващи ръбове:
- Каучукови ленти за почистване с корунд
- Стоманени остриета
• Габаритни светлини LED 12/24 V със светлоотразителни ленти ляво /
дясно
• Държачи за сигнални флагчета
• Сигнални знамена от гъвкав материал

Серия S на компактен трактор

• Цвят по желание според RAL (стандартен RAL 2002)

ADLER-Дъска за сняг SСерия

135

150

180

210

240

270

300

330

Работни ширини
(права / наклонена - 30 °) cm

135/
120

150/
134

180/
160

210/
187

240/
214

270/
241

300/
263

330/
289

Височина

650

650

800

800

800

800

1.150

1.150

200x50

200x80

200x80

200x80

200x80

250x80

250x80

210

336

366

393

421

594

628

Упорни колела
Тегло

mm

Ø/mm 200x50
kg

195

Работни ширини от 135 см до 330 см

5 - 6 мм дебело снежно острие

12

Универсално монтиране с хидравлично завъртане
(с два хидравлични цилиндъра)

Регулируеми по височина опорни колела (200 mm
x 80 mm)
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Характеристики
ADLER-Дъска за сняг V-Серия

Изчистено ...

Вашият "работен кон" за следващата зима!
Оборудваме серията V с протектори за ръбове, мразоустойчиви
пружинни клапи (изработени от пружинна стомана Ø 10 мм) и
висококачествени регулируеми по височина опорни колела.

Дъска за сняг

Благодарение на наличните и бързо-сменни връзки за трактори и
челни товарачи, можете да използвате дъските за почистване на сняг от
V серията по различни начини в зимното почистване. Интегрираната
система за нивелиране също осигурява постоянно добър резултат от
почистването.

V-Серия

• до 65 см или 90 см височина
и ширина от 135 см до 330 см
ADLER
eit
• две въртящи се сгъваеми

InfrarotTechnologie
крила

100%
ohne
Chemie

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in

Ако вашето превозно средство няма втора управляваща верига с
двойно действие, можете да постигнете желаните настройки на
дъската, като използвате опционален електрически клапан.

Deutschland

Предлага се в работни ширини от 135 см до 330 см

• хидравлично странично завъртане

Оборудване:

• мразоустойчиви пружинни клапи

• подсилени колела за тежък товар

• Протектор на ръба
• висококачествен грунд и прахово
покритие
• регулируеми опорни колела

V серия монтирана на телескопичен товарач

• Електрически превключващ клапан за завъртане на дъската
• Габаритни светлини LED 12/24 V със светлоотразителни ленти
ляво / дясно
• Държачи за сигнални флагчета
• Сигнални знамена от гъвкав материал
• Цвят по желание според RAL (стандартен RAL 2002)
• Комфортен контрол за регулиране на крилата на дъската
в една стъпка

ADLER-Варио-дъска
за сняг V-Серия

Електрически превключващ клапан със защита от
претоварване чрез два предпазни клапана

135

150

180

210

240

270

300

330

Ширина на просвет във V, Y
и диагонал (при наклон 30 °)

cm

121

129

155

190

215

235

258

289



mm

550/650

550/650

550/650

750/900

750/900

750/900

750/900

750/900



Ø/mm



kg

180 x 50 180 x 50 180 x 50 200 x 80 200 x 80 200 x 80 200 x 80 200 x 80
185

190

200

353

389

412

465

511

Монтаж на телескопичен товарач с нивелация и
опора за паркиране

Всички позиции за изчистване във V, Y и диагонално
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Размразява времето!
Песъкар

ST-E

• 12 волта захранване
• Управление от смартфона чрез Bluetooth,
без нужда да се поставя кабелно
управление

Вече и в App Store

Характеристики
ADLER-Песъкар ST-E
За да няма счупени крайници!

Разпръсквачът за сол ST-E е оборудван със 120 или 200 литров
контейнер за съхранение, изработен от пластмаса и здрава
рамка. Контейнерът е оборудван стандартно с допълнителна
бъркалка, водонепроницаем шарнирен заключващ се капак.
Скоростта на въртене и разпръскване могат удобно да се
контролират от седалката на водача. Разпръсквачът на сол STE също е оборудван с 12 волта, мощен редукторен двигател за
разпръскващия диск. Работната ширина се регулира
безстепенно от 1 до 6 m.

Опции за поръчка:
• Универсална монтажна рамка за мотокари и челни / телескопични
товарачи, регулируема по височина и с функция на накланяне

• Стандартно с бъркалка и интелигентен
контрол против блокиране

• Триточкови навесни системи KAT I/II

• Обхват на разпръскване до 6 m

• Монтаж на теглич

• Скоростта на въртене и разходната
норма могат да се контролират
стандартно чрез смартфон
• няколко универсални системи за монтаж

Разпръсквач монтиран на мотокар / челен товарач

• Триъгълник
• Дезинтегратор за солта

Оборудване:
• Регулиране силата на разпръскване в зависимост от скоростта чрез GPS
• Комплект за осветление LED 12/24V според StVZO

• изцяло от неръждаема стомана
• специално произведен PE контейнер за
лугата

ADLER

InfrarotTechnologie

100%
ohne
Chemie

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in
Deutschland

ADLER-Разпръсквач на сол
Обем

Литри

ST-E 120

ST-E 200

120

200

Настройка на скоростта

променлива

Двигател с разпръскващ диск
Отделна бъркалка
(стандартна)

устойчив на пръски мотор-редуктор
Задвижвана чрез мотор-редуктор

Корпус

2,5 мм неръждаема стомана V2A / V4A

Тегло без опора кг
Производителност

Чистене и опесъчаване в една операция

48
m

2

56

Около 60 000 м2 на час при 10 км / ч

Разпръсквач монтиран на пикап с теглич

120 или 200 литра обем
Скоростта на въртене и разпръскване се настройват
удобно от кабината на водача с помощта на смартфон

16

С опционалната GPS функция, вие също получавате
безплатно програма за настройка и контрол "ADLER-Streumanager"

Чукчето и бъркалката, разработени от ADLER,
предотвратяват слепването на песъчинките
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Обратен завой ...
Ръчно-водима почистваща четка

HK 5.5 / HK 6.5

• Работна ширина 75/100 см

• Хидравлично задвижване на
колелата и четката
• Стандартна скоростна кутия с диференциал
• Големи задвижващи колела
• Безкабелен контрол
•

Безстепенно задвижване
напред / назад при HK 6.5

Характеристики
ADLER-Ръчноводима четка HK 5.5 / HK 6.5
За професионална употреба!
Тази машина се е доказала от години и в зимната служба: В
допълнение към снегопочистващите ролки за лек снеговалеж, можете
да почистите и по-големи количества сняг с лесно закрепващото се
гребло. При конструкцията на задвижването умишлено са избегнати
чувствителните към студа кабели и е използван висококачествен
контрол на връзката. Това означава, че серията HK винаги е готова за
употреба, дори когато е под нулата. Праховото покритие, стабилната
изработка и хидравличното задвижване с минимална поддръжка
също гарантират дълъг експлоатационен живот.

Оборудване:
• Контейнер за отпадъци с поддържащи ролки
Контрол на връзката и безстепенно задвижване

• Хидравлична странична четка
• Гребло с гумен ръб
• Вериги за сняг
• Sulky
ADLER-Ръчноводима четка
Работна ширина (права)

cm

Задвижване на четката
Диаметър на четката

mm

Регулиране на четката
Посока на въртене на четката
Тягово задвижване

Предаване

Гуми

Покритие

HK 6.5

75

100

хидравлично

хидравлично

320

320

ляво / дясно / право

ляво / дясно / право

еднопосочно

двупосочно

хидравлично /
безстепенно (напред)
0 – 3,7 km/h

хидравлично / непрекъснато
регулируема
(напред и назад) 0– 4,2 km/h

диференциал

Задвижващ мотор

Производителност

HK 5.5

m²/h

Ръчноводима със странична четка

диференциал

Honda GCV 160 5,5 PS
(4,0 kW)

Honda GX 200 6,5 PS
(4,8 kW)

480/4.00-8

480/4.00-8

2.800

до 4.000

Прахово покритие

Прахово покритие

Метене с контейнер за събиране

HK 5,5 през зимата
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Двигател на Honda GX 200

С гребло за снегопочистване

19

Четка за плевели

HW 5.5 3D
ADLER

InfrarotTechnologie

100%

БЕЗ
ХИМИКАЛИ

&PULVER

Характеристики
ADLER-Четка за плевели HW 5.5 3D
• хидравлично задвижвана четка за плевели
• лесно регулируема 3-D глава на четката
• стандартно въртене надясно / наляво
• екологично почистване на пътеки и
места без токсини
• идеален за градинарство, земеделие и
общинска употреба

В зависимост от областта на приложение опорното
колело може лесно да се сгъне навътре или навън.

Оборудване:
• Универсална четка - плоска четка от твърдо-сплавна тел за
универсална употреба
• Метална четка (на плитки) - отлична за места с гъсти плевели

• Плоска телена четка - идеална за премахване на мъх и малки диви
билки
• Кръгла метла - с работна ширина 70 см, подходяща за тежки и
упорити замърсявания

• Регулируем противоплъзгащ се предпазител - за предотвратяване изхвърлянето на мръсотия и камъни
Лесна за работите близо до ъглите.

Технически спецификации:
Диаметър на четката
Регулиране на четката

60-70 cm
в зависимост от гъстотата
чрез въртене на манивела

Задвижване с четка

хидравлично

Посока на въртене на четката

двупосочно

Задвижващ мотор
Гуми
Покритие

Honda GCV 160 5,5 PS (4,0 kW)
Безкамерни 480/4.00-8
Прахово покритие

Авариен стоп

стандартно

Поддържащо колело

стандартно

Безстепенно регулиране на височината на ръкохватката

Удобно регулируема 3D глава на четката

20
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Прикачна четка за плевели

ион

ление
но управ

Дистанц

ADLER

InfrarotTechnologie

W-Серия
100%
без
химикали

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in
Deutschland

Характеристики
ADLER-Прикачна четка за плевели W-Серия
• Мощна, хидравлично задвижвана четка за плевели с диаметър
800 мм
• Универсален монтаж за компактни трактори

Радио дистанционно управление за
удобно управление ot кабината

• Базова и Про- версии с много хидравлични функции и радио
дистанционно управление
• идеален за бързо отстраняване на плевели от големи площи

Оборудване:
• хидравлично регулируем диапазон на въртене
• хидравлично регулируем надлъжен и напречен наклон
• 8-канално дистанционно управление - 12 / 24V за напълно
хидравлично използване на четката за плевели
• регулируемо по височина опорно колело 200 mm x 80 mm
• Клапан за регулиране на дебита ¾ ”за хидравлични дебити
над 75 l / min
• различни приставки за четки

Тежка глава на четката със странична защита

Варианти на оборудване:

в зависимост от наличните хидравлични връзки на превозното средство
1x с двойно действие 1x с двойно действие 2x с двойно действие
(Препоръчва се
+ електрически
функция заключване)
клапан 12V

4x с двойно действие
или 1x двойно
действащ с радио
дистанционно упр.
Универсална приставка със странично завъртане

-

-

-

-

-

Хидравлично регулируем надлъжен и страничен
наклон, по желание и механично

Механично или хидравлично въртящо се рамо за обработка на големи площи

22
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Какво представлява термична борба с плевелите?
Термичните методи за борба с плевелите могат да се

Ефект върху семената:

използват върху почти всички повърхностни покрития и
всички се основават на един и същ активен принцип:

Изложени на пряка топлина, те губят способността си

Чрез въвеждане на топлинна енергия в повърхностния

да покълват или дори са стимулирани да покълнат.

растителен материал клетъчната структура във

Новопоявилите се плевели може да се унищожат

вегетативната тъкан се разрушава. Водата, носена от

ефективно с едно третиране.

корена в листните клетки, се изпарява, така че
растителният материал изсъхва след кратко време. Освен

–
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5. Третиране

Февр. Март Апр. Май Юни Юли Авг. Септ. Окт. Ноем. Дек. Януари

Пролет

Лято

Есен

Зима

Примерен процес на растеж на тревите и възможни периоди
на обработка. Действителните интервали на отглеждане
зависят силно от вида на плевелите, растителността и площта,
която се обработва.
Инфрачервеното излъчване на приблизително 1000 ° C от горещи
керамични инфрачервени излъчватели разрушава клетъчната
структура и протеини на повърхностния растителен слой и
намалява кълняемостта и съществуващия потенциал на семената.
Увреждането на плевелите е видимо след 1 до 2 дни.

Ефектът е видим до един
два дни след третирането.

Преди
третирането

По време
на третирането

След
2-3 дни

Температурата в растителната клетка, необходима за

ADLER-Горелка 500 / 750 E
ADLER-Горелка 1000 / 1400
Монтаж отпред на трактор

4. Третиране

прекъсват, така че повреденият материал умира.

3. Третиране

ADLER-Горелка Flexi 350 / 500

1. Третиране

важните за живота процеси като фотосинтезата се

2. Третиране

това протеините се денатурират, в резултат на което

ADLER-Горелка 1000 / 1400
прикачна

увреждащия ефект, е само около 60 - 70 ° C.
Чрез усилията за нови издънки кореновата система
непрекъснато отслабва с многократните опити, докато
цялото растение умре.
Поради това е особено ефективен за млади растения и
Схема на процеса на изгаряне на ADLER

едногодишни плевели. Дългосрочният успех в борбата с
кореновите плевели се крие в редовното повторение на
приложението. Честотата и интервалът на лечение трябва

Нагревателите ADLER, базирани на инфрачервена

да бъдат адаптирани към съответните ситуации.

технология, са изпълнени по технически сложен начин
и предлагат няколко предимства пред другите процеси:
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•

Рязко ограничаване на ефективната зона

•

Ниски нива на шум при работа

•

Нисък разход на газ

•

Минимално време за настройка

•

Без вредни химикали
25

Характеристики
ADLER-Горелка Flexi 350 / 500
• рязко разграничаване на областта на третиране

ADLER-Горелка

Flexi
350 / 500
ADLER

InfrarotTechnologie

100%
без
химикали

• може да се използва в ограничени пространства
(тротоари, автобусни спирки и др.) Чрез едноосни насочващи и
въртящи се горелки
• компактни размери за лесен транспорт
• почти безшумна работа

Оборудване:
• Ръчна горелка за труднодостъпни места

Wir entwickeln

&PULVER

• Plug and play: свържете газовата бутилка, запалете и започнете

& produzieren in
Deutschland

Технически спецификации:
Flexi 350

ADLER-Горелка
Работна ширина

Flexi 500

mm

350

500

mm

L 1.500 x B 352 x
H 800 - 1.300

L 1.500 x B 536 x
H 800 - 1.300

mm

L 869 x B 352 x H 610

L 869 x B 536 x H 610

2

3

elektrisch

elektrisch

kg

43

51

kW

13

19,5

Брой инфрачервени излъчватели
Запалване

11 kg- / 5 kgГазова бутилка

Гориво на инфрачервения нагревател
h
km/h

Производителност на площ

m2/h

11 kg- / 5 kgГазова бутилка

прибл. 10 / прибл. 4.5

прибл. 7 / прибл. 4.5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

до 525

до 800

Оптимално разпределение на
теглото за удобна работа с Flexi.

610

1160

Работна скорост

Инфрачервените излъчватели се нагласят на
оптималната работна височина от предния валяк.

1500

869

Рефлекторите се накланят на дясно и ляво за лесна
обработка на ръбове и ъгли.

ADLER-Heater Flexi с работни
ширини от 350 mm и 500 mm.
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Благодарение на бързото си сгъване и компактен
дизайн, Flexi се побира в почти всеки багажник.

С ръчната горелка може да се работи и по
труднодостъпни места.
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Характеристики
ADLER-Горелка 500 / 750 E

ADLER-Горелка

500 / 750 E
ADLER

InfrarotTechnologie

100%
без
химикали

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in
Deutschland

• Безшумен термо-контрол на плевелите чрез
инфрачервено лъчение и електрическо задвижване
• нисък разход на газ и ниски емисии на CO2

Устойчиво унищожава плевелите

• без повреди по почвата и настилките

• идеален за използване на пътеки и повърхности,
обвързани с вода

Оборудване:
• Ръчна горелка за труднодостъпни места

Технически спецификации:
ADLER-Горелка
Работна ширина

Големите задвижващи колела и диференциалните
предавки осигуряват висока маневреност и лесна
работа

500 E

750 E

mm

500

750

mm

L 1.495 x B 532 x H 829

L 1.495 x B 703 x H 829

3

4

108

128

Брой инфрачервени излъчватели
kg
Запалване

електрическо

електрическо

Задвижване

електрическо

електрическо

Ah
h


17

17

2-5

2-4

11 kg-Газова бутилка
до 2,3
(без ръчна горелка)

11 kg-Газова бутилка
до 3,0
(без ръчна горелка)

Разход на газ

kg/h

Работна скорост

km/h

до 2

до 2

dB

< 40

< 40

m

bis 1.000

bis 1.500

0,02

0,02

h

Ниво на шум

2

Инфрачервена радиация без открит пламък!

около 5

около 3,5

€/m

2

- включително амортизация за 4 години
- 5 раб. часа на ден
- 100 раб. дни на година

Горелка с регулируема височина за
адаптиране към пътеки и поляни

3
1

1) Контролен панел с електрическо запалване
2) Индикатор за батерията 3) Брояч раб. часове
4

3

1

4
2

5
6

2

5
1) Задвижване напред / назад 2) Предпазно въже за
спиране на двигателя 3) Държач на предпазителя
4) Превключвател за включване / изключване 5)
Държач за маркуч
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4) Регулатор на скоростта
5) LED за наблюдение на горелката 6) Мот. спирачка

29

Характеристики
ADLER-Горелка 1000 / 1400

ADLER-Горелка

1000 / 1400
ADLER

InfrarotTechnologie

100%
без
химикали

Wir entwickeln
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& produzieren in
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• за термична обработка на големи площи
• може да се използва по пътеки и поляни

• с дистанционно управление като стандарт
• ADLER Plug & Play:
1. лесно закрепване към различни превозни средства
2. 12-волтова връзка за захранване
3. дистанционно управление и старт

Индикатор за регулиране на височината и сигнални
светлини за опер. у-е на инфрачервения нагревател

Оборудване:
• Ръчна горелка за труднодостъпни ъгли и ръбове
• Макара за до 15 м маркуч за ръчната горелка, която
да се удължава

Технически спецификации:
ADLER-Горелка
Работна ширина

mm
mm

Брой инфрачервени излъчватели
mm
kg
запалване
Необходими
връзки

1000

1400

1.000

1.400

L 1.600 x B 1.127

L 1.600 x B 1.462

6

8

L 740 x B 1.039

L 740 x B 1.381

прибл. 370

прибл. 490

Може да се използва както отпред, така и отзад.

електрическо чрез радио дистанционно управление
електрически

12V (1 x приставка)

хидравлично

1x двойно действащо (за хидр. странично изместване
LPG-Автогаз

Разход на газ

kg/h
l/h

прибл. 8
прибл. 18

прибл. 7 раб. часа
(бутилка газ 120 л)

Капацитет газова бутилка
Работна скорост

прибл. 6
прибл. 14

km/h

Ниво на шум

m2

прибл. 7 раб. часа
(бутилка газ 150 л)
2-3

dB

Производителност

Предлага се по избор:
Комплект ръчна горелка с макара за маркуч 15 м

< 40
2.000 - 3.000

2.800 - 4.200

0,01

0,01

€/m

2

- вкл. амортизация за 4 г.
- 5 раб. часа на ден
- 100 раб. дни на година

Радио дистанционно управление с държач
на вендузи и авариен стоп

Тежки въртящи се колела за
защита на горивните камери
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Странично гърло за пълнене на LPG автогаз

Хидравлично странично изместване с
по 20 см надясно и наляво
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Универсален монтаж със система на ролков вал и нивелация:

Варианти на монтажи
за вашия ADLER

Unimog опора с повдигане на машината
съгласно DIN 76060

Wir entwickeln
& produzieren in
Deutschland

Монтаж на челен товарач със слот система и нивелация:

330

Gerätedreieck Kommunal
Vierkantprofil 40 mm

475
Gerätedreieck Kat. 0
Vierkantprofil 60 mm

Gerätedreieck Kommunal
Vierkantprofil 40 mm
330

445

Монтажни триъгълници:
Монтажен триъгълник Кат.
0, квадратен профил 60 мм

Общински триъгълник,
квадратни профили 40 мм

475

660
Gerätedreieck Kat. 0
Vierkantprofil 60 mm

Gerätedreieck Kat. I-III
Vierkantprofil 60 mm

590

445

330

Gerätedreieck Kommunal
Vierkantprofil 40 mm

Монтажен триъгълник КАТ.
I-III квадратни профили 60 мм

Универсално монтиране със система на
ролков вал и 3D компенсация

475
660
Gerätedreieck Kat. 0
Vierkantprofil 60 mm

590

445

860I-III
Gerätedreieck Kat.
Vierkantprofil 60 mm

Вилки за монтиране на челни товарачи с ролкови
водачи и 3D компенсация

660
Gerätedreieck Kat. I-III
Vierkantprofil 60
860mm
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Триъгъкник комунален
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Три-точкова навесна система КАТ I/II

Челен товарач със система от слотове и 3D
компенсация
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Свредели

E-Серия

• компактен дизайн
• малка височина

• висока ефективност
• използване без поддръжка
• здрава конструкция
• гъвкав за използване

Метачна машина

K 950

• огромна производителност благодарение на
комбинацията от диаметър на четката от 950
мм и работна ширина от 300 см до 390 см
• Тежък хидравличен пакет:
Състои се от 1¼ “клапан за управление на
дебита и възвратен клапан за защита от
претоварване за дебит до 400 l / min

• големи опорни колела Ø 460 mm x 125 mm

(Плътна гума)

стандартно

със SmartBox

• бързо закрепване благодарение на интелигентната

ADLER

InfrarotTechnologie

Други страхотни продукти
от гамата на ADLER:

100%
ohne
Chemie

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in
Deutschland

SP-Серия

• осцилиращо окачване на четката:

• с 2-резбова опора

• БЕЗ повече досадни кабели!

• висока ефективност

• Спестява Ви разходи и време, тъй като
вече няма нужда да се монтират
контролни кабели

• приспособима чрез фланец:
- четка за плевели
- шнекове

100%
ohne
Chemie

SmartBox

• Цепещ конус от закалена стомана

• практична функция за подреждане
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Technologie

• лесно управление на всички прикачни
машини чрез Bluetooth - също и на други
производители

• компактен дизайн

InfrarotTechnologie

хидравлично странично завъртанеInfrarot-

100%
ohne
Chemie

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in
Deutschland

за най-добри резултати и дълъг живот на четката

Конусен свредел

ADLER

система за монтаж с 3D компенсация
и интегрирано
ADLER

Wir entwickeln

&PULVER

& produzieren in
Deutschland

НОВО

• Plug & Play, след като приложението
ADLER вече е инсталирано на смартфон

Вече и в App Store

Wir entwickeln
& produzieren in
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Създателите на качеството.
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ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG
Предсатвителство за територията на България:
КББГ ЕООД
София бул. Ботевградско шосе № 247
тел: +359889954781 e-mail: y.borisov@kubota-bg.com

Deutschland

