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Zastosowanie
- fungicydy, insektycydy, nawozy dolistne
Właściwości
- rozpylacz wirowy emitujący strumień o pustym stożku,
- różowa ceramika ALBUZ pozwala pracować przy wysokich ciśnieniach 
  utrzymując wysoką wytrzymałość i precyzję,
- na różowej ceramice łatwe do zaobserwowania i usunięcia naloty 
  i zabrudzenia,
- pasują do każdego typu opraw sadowniczych,
- emituje krople drobne i bardzo drobne,
- zalecane ciśnienie 5 - 25 bar,
- beznarzędziowe rozkładanie rozpylacza i łatwe czyszczenie,
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- możliwość zamontowania na górnych oprawach opryskiwacza ATR 60  / ATI 60  
  uzyskując redukcję znoszenia cieczy i zwiększony zasięg

 

ATR 80 /  60  ISO ATI 80 / 60

MOŻLIWOŚĆ ROZKŁADANIA 
PALCAMI BEZ NARZĘDZI

- długość AVI 28 mm, CVI 22 mm,
- zasięg do 8 m wysokości drzew,
- dobra penetracja w koronach drzew

- długość 19 mm,
- pusty stożek tak jak przy ATR,
- można stosować w wyjątkowo trudnych 
  warunkach pogodowych oraz przy 
  zwiększonej prędkości roboczej
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eżektor płaskostrumieniowy eżektor wirowy
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Rozbicie kropli na powierzchni

Krople satelitarne zwiększające pokrycie

Zastosowanie
- fungicydy, insektycydy, nawozy płynne
- skuteczność ŚOR zbliżona do skuteczności rozpylaczy drobnokroplistych,
Właściwości
- wkładka z różowej ceramiki gwarantuje doskonałą precyzję i wysoką odporność 
  na ścieranie,
- pasują do opraw każdego typu opraw sadowniczych,
- redukcja znoszenia cieczy, emituje krople grube i bardzo grube,
- otwory zasysające powietrze odporne na zatykanie,
- beznarzędziowe rozkładanie rozpylacza i łatwe czyszczenie

 ATI 80  / 60  zamiennik ATR w kolorystyce ISO
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Bezkompromisowe w warunkach wietrznych

Kilka kompletów dysz 
zapewnia poprawną 
aplikację w różnych 

warunkach pogodowych

Niezbędne przy każdym opryskiwaczu

Rózowa ceramika gwarancja precyzji oraz dlugiej zywotnosci
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RSM
bezpieczeństwo

najwyższe

Kilka kompletów dysz zapewnia poprawną aplikację w różnych warunkach pogodowych
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Zastosowanie
- fungicydy i insektycydy,
- bardzo dobra penetracja roślin przy gęstym ulistnieniu
Właściwości
- dysza wirowa o pełnym stożku emitująca drobne krople,
- różowa ceramika ALBUZ pozwala pracować przy 
  dużych ciśnieniach utrzymując wysoką wytrzymałość 
  i precyzję,
- na różowej ceramice łatwe do zaobserwowania i usunięcia 
  naloty i zabrudzenia,
- pasują do każdego typu opraw sadowniczych,
- beznarzędziowe rozkładanie rozpylacza i łatwe czyszczenie,
- emituje krople drobne

ATF 80
Nowość !

AVI OCOCI

BELKA HERBICYDOWA
Zasięg strumienia rozpylacza asymetrycznego 
(s) OCI i AVI OC w zależności od wysokości belki (h)
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Zalecany sposób montażu 
rozpylaczy ALBUZ
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ROZPYLACZE SADOWNICZE

zakres ciśnień

pełny stożek

3 - 15 bar

- doskonałe do belki herbicydowej,
0 0

- asymatria kąta 15 /65 ,
- 10 razy bardziej trwały od standardowych rozpylaczy mosiężnych i stalowych,
- wersja eżektorowa AVI OC emitująca krople grube umożliwia pracę przy wietrze do 8 m/s

0ATF 80
rozpylacz wirowy o pełnym stożku

rozpylacz szczelinowy asymetryczny rozpylacz eżektowy asymetryczny
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Niezbędne przy każdym opryskiwaczu

Rózowa ceramika gwarancja precyzji oraz dlugiej zywotnosci
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bezpieczeństwo

najwyższe

Kilka kompletów dysz zapewnia poprawną aplikację w różnych warunkach pogodowych


