FUST OPEN SNIJDEN, LEGEN EN SPOELEN
OPTIMAAL MENGEN VAN POEDERVORMIGE -EN DROGE PRODUCTEN

Nauwkeurig doseren vanuit uw bulk-fusten met een snelheid van max. 150 liter/min zonder een 12V pomp! Verkrijgbaar met 1” en 2”
aansluitingen, met optionele flowmeter. Géén residu - uw gewasbeschermingsmiddel wordt volledig gebruikt. (Uit industriële testen blijkt dat
er zonder spoelen per fust gemiddeld ca. 60 gram gewasbeschermingsmiddel achterblijft en dus niet wordt gebruikt!) In combinatie met een
speciale Handler venturi kan de Handler u tijd en geld besparen en de kans op blootstelling aan mogelijk schadelijke middelen beperken.

4 UITVOERINGEN
Talloze gebruiksmogelijkheden
Verwerkt vloeibare -, vaste - en bulkproducten
Vul uw veldspuit snel en veilig

SNEL VULLEN
De Handler is voorzien van een gepatenteerd messysteem voor:
1 het snijden van plastic fusten
2 het legen van de inhoud daarvan om deze te mengen
3 de fusten volledig te spoelen met het oog op een veilige

EENVOUDIGE MONTAGE
Ieder Handling-model is voorzien van een
leidingsysteem met de innovatieve Banjo- manifold
met draadloze fitting.
Met dit manifold-systeem is de montagetijd korter,
behoort lekkage tot het verleden en zijn onderdelen
gemakkelijker te repareren of te vervangen.

Dit alles in minder dan 30 seconden tijdens het vullen van uw
veldspuit!

POMPSYSTEMEN MET HOGE CAPACITEIT
Optionele pompset bij de Handler III en IV. Elke set is voorzien van:
Een hercirculatiepakket (waarmee vrijwel elk
gewasbeschermingsmiddel als batch kan worden verwerkt)
Een pompframe
Effectieve pompcapaciteit: 1000 l/min
Een veelzijdige Banjo polypropyleen pomp met Honda benzine-,
Hatz diesel-, hydraulisch- of elektrische aandrijving.

EXACTE FLOWMETERS
Mengen vanuit bulk-fusten met uw Handler II of III. Door
toevoeging van een 1” of 2” Banjo magnetische
doorstroommeter of een 1” Durameter flowmeter en een
adapterset voor bulk-fusten kunt u met de Handler venturi het
product rechtstreeks in de vulleiding brengen.
Dankzij het niet-mechanische proces zijn trage
chemicaliënpompen overbodig en loopt u geen kans op uitval
van apparatuur.
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CORRECT REINIGEN
Elke Handler III en IV is standaard voorzien van de
gepatenteerde RotaFlush. Deze tankspoeldop met
een hoge capaciteit voorkomt kruisverontreiniging en
spoelt de tank vlot en eenvoudig.

ELKE HANDLER IS VOORZIEN VAN:
2 of 3 duims snelkoppelingen.
Keuze uit 4 modellen met (optioneel) krachtige venturi’s, zodat u uw Handler is
slechts enkele tellen kunt legen met vrijwel iedere opvoerpomp.
Een goed doorzichtige, gekalibreerde tank met conische onderkant, die op elk
terrein kan worden ingezet.
Optionele frames die plaats bieden aan elke 2 of 3 duims centrifugaal pomp en
optionele hercirculatiesets voor batchmengen.

THE HANDLER I i15
De Handler I-i15 met
een tankinhoud van
55 liter is de kleinste
uitvoering en is
vooral geschikt voor
rechtstreekse invoer
van gewasbeschermingsmiddel in de
veldspuit.
De Handler I is verkrijgbaar als zelfstandige unit en is een
populaire, op de fabriek geïnstalleerde, aanvulling op de beste
veldspuiten die er momenteel op de markt zijn.
De Handler I-i15 is voorzien van een speciale venturi, die is
ontwikkeld voor kleine veldspuiten met een inhoud van
max. 1100 liter.

THE HANDLER II
Met de Handler II,
die een tankinhoud
heeft van ca. 160
liter, kan de gebruiker niet alleen alles
in één keer mengen,
maar ook naar behoefte het middel
rechtstreeks in de
veldspuit brengen.
Dankzij zijn afmeting en de nauwkeurige kalibratie is de
Handler II de perfecte oplossing voor dosering vanuit bulk-
fusten en vaten.
De Handler II kan tevens worden aangepast naar rechtstreekse
dosering vanuit deze bulkfusten, zodat trage 12V chemicaliën
pompen overbodig zijn.

THE HANDLER III
De Handler III is
standaard voorzien
van het innovatieve
draadloze Banjo manifold-systeem en is
de kleinst verkrijgbare Handler met 3”
aansluitingen. Eenvoudiger montage,
minder lekkage, gebruiksvriendelijke opties, u vraagt zich af waarom u ooit draad
fittingen hebt gebruikt? Met de Handler III, die een tankinhoud
heeft van ca. 265 liter, kan de gebruiker alles batch-mengen,
zowel vloeibare als droge producten en poeders, maar ook naar
behoefte het middel rechtstreeks via een venturi in de veldspuit brengen terwijl deze wordt gevuld.
De Handler III kan worden aangepast naar dosering vanuit
bulk-fusten en vaten, waardoor trage 12V pompen overbodig
zijn. De Handler III is verkrijgbaar met een pompmontageframe
en is voorzien van de RotoFlush tankspoeldop die kruisverontreiniging voorkomt.

THE HANDLER IV
De Handler IV is een
opvallend mix- en
vulsysteem met
twee 2” roerders,
twee deksels, 3”manifold-fittingen, tank
met conische bodem
die volledig kan worden geleegd, standaard geschikt voor
verplaatsing door vorkheftruck, met opvangbak.
Met de Handler IV, die een tankinhoud heeft van ca. 870 liter,
kan de gebruiker alles mengen, zowel vloeibare als droge producten en poeders, maar ook naar behoefte rechtstreeks uit
bulk-fusten doseren. De Handler IV is voorzien van alle benodigde 3” leidingwerk voor hercirculatie plus een RotoFlush
tankspoeldop om productvervuiling te voorkomen. De Handler
IV is voorzien van een schuine bodem, zodat de tank volledig
kan worden geleegd. Een speciaal schot onderin elke tank verzekert volledige lediging. Met de Handler IV kost het vullen van
uw veldspuit u minder tijd en geld.

Precies wat nodig is

The Handler

I i15

II

III

IV

Grootte
(US Gallons)

15

42

70

230

Grootte Liter

59

160

275

870

Mes

x

x

x

x

Tank
Kalibratie

US gallons
Imp gallons
Liter

US gallons
Imp gallons
Liter

US gallons
Imp gallons
Liter

US gallons
Liters

Flensfitting

x

x

x

x

Venturi

x

x

x

Fitting
Afmeting

2 duims (5,08
cm)

2 duims
(5,08 cm)

2 & 3 duims
(5,08 & 7,62
cm)

3 duims
(7,62cm)

x

x

Vrijstaand,
pomp
gemonteerd

Vrijstaand,
pomp
gemonteerd

RotaFlush
Tankreiniger
Frame

Frame
gemonteerd,
vrijstaand

Vrijstaand,
pomp
gemonteerd

The Handler ZAG is een eenvoudige maar zeer
effectieve installatie om zaaigoed te behandelen.
In combinatie met het middel-doseer-systeem (wordt
afzonderlijk verkocht) kunt u een veelvoud aan zaaigoedsoorten behandelen.
Economisch - ZAG is gemaakt van gerecycled kunststof
tegen een zeer concurrerende prijs.
Accuraat - De vlakke doorvoer en de dubbelzijdige afgifte van
middel zorgen voor een volledige coating.
Snel - De behandelingscapaciteit tot 27.000 liter per uur zorgt
voor een snelle zaaigoedbehandeling zodat u volledige controle houdt over uw zaaiproces.
Schoon - De polyethyleen wanden, de vorm en het ontbreken van scherpe hoeken en gaten zorgen ervoor dat het middel op het
zaaigoed terecht komt en zich niet ophoopt in het apparaat.
Veelzijdig - De ZAG werkt naadloos samen met andere zaaigoed mix- en
pompsystemen van The Handler.
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HOMBURG HOLLAND
Onze wereldbevolking groeit hard en het is een enorme uitdaging voor de landbouw om haar te
blijven voorzien van gezond voedsel! Homburg Holland wil zijn steentje hier aan bijdragen en als
vooraanstaand speler doorgroeien op het gebied van duurzame precisielandbouw.
De medewerkers van Homburg kenmerken zich door hun specialistische kennis. Hightech
kwaliteits-machines voor zaaibedbereiding, zaaien, planten en het gezond laten groeien van
gewassen zijn de uitgangspunten waarmee wij de akker- en tuinbouwer van dienst zijn.
‘See you in the field’ is voor ons heel letterlijk; voorop en met de voeten in de klei
volgt Homburg de ontwikkelingen in de akker- en tuinbouw. Zodat onze klanten door
precisielandbouw, efficiënt en duurzaam, een zo hoog mogelijke opbrengst per
hectare realiseren. Precisielandbouw zit daarbij in ons bloed; meten, registreren,
analyseren en kennis zorgen ervoor dat de boer in het veld een optimale winst
kan behalen. Daar staan we voor. ‘Profit through knowledge’; door kennis te
delen worden er topresultaten behaald en dit vult ons agronomische hart. Daar
stroomt het bloed, daar zijn we trots op!
Efficiënte -en duurzame landbouw begint met een optimale bodemconditie.
Daarvoor ontwerpen, produceren en exporteren wij wereldwijd de
Homburg Draincleaner. Voor het niet-kerende grond bewerken en voor
highspeed zaai-en planttechnieken, staan wij met het importeurschap
van de grondbewerkings-en zaaimachines van Väderstad voor
Zweedse topkwaliteit. Met de importeurschappen van Hardi
TwinForce veldspuiten (sinds 1961), Garford schoffeltechniek en
Ag Leader en SmartSOLUTIONS voor precisielandbouw, staan we
vervolgens voor efficiënte -, duurzame-, middelenbesparendeen driftvrije gewasbescherming. Met de kunstmeststrooiers van
Bogballe zorgen wij voor de juiste dosering om uw gewas te
laten groeien.

Neem contact op
met een dealer of een
Homburg specialist

9051 BM Stiens
Holland

T +31 58 257 15 55
E info@homburg-holland.com
W www.homburg-holland.com

