precies wat nodig is

Panels
Monoblock ontworpen, zelfhoudend en vereenvoudigd, met
aanzienlijk verminderd gewicht, gemaakt in polyethyleen, zonder
interne structuren.
Gemakkelijk te reinigen, geen hoekjes en krappe ruimtes binnens
huis, roosters die van hun houders kunnen worden verwijderd,
toegang deksel voor reiniging van de binnenzijde.
Interne luchtdrukkamer. Alle luchtkanalen naar de diffusors zijn
weggewerkt.
Perimeter luchtgordijnen, aan de voorkant om de bladeren te
schudden, bovenste onder- en achterzijde voor opsluiting van de
drift. Hierdoor wordt eventuele drift opgevangen en wordt auto
matisch, na filtratie, hergebruikt. De capaciteit van de machine
gaat omhoog doordat u sneller kunt rijden. Het luchtgordijn zorgt
ervoor dat rijwind geen effect heeft op de bespuiting.
Ribben aan de werkzijde om het stuiteren van de druppels te
voorkomen.
Draaibaar montageframe, ingeklapte stand, waardoor aan het
einde van een rij eenvoudiger de draai te maken is.
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Dropleg

OPTIMUS droplegs zijn ontworpen met 3 stralen lucht.
Minimaal driftverlies bij hoge snelheid.
●

Voor

●

: openen van de bladeren

Midden : bespuiting

●

Achter : bescherming tegen drift

Vervaardigd uit Polyethyleen
●

Lichtgewicht materiaal ontwerp.

●

Modulair systeem aanpasbaar aan elke vorm van vegetatie.

●	
Modules

van 1, 2 of 3 diffusers, verbonden door een balg, zijn

instelbaar in een andere spuithoek. Mogelijkheid om met
dwarsstromen te werken.
●

Alle onderdelen zijn snel (de)montabel.

●

Lagere onderhoudskosten.

Cronos spuitboom is beschikbaar op alle machines. Verschillende
types leverbaar, van 6 tot 12 meter breedte.
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Beschermend schild rond
diffusers en sproeikoppen

Diffusers
SPUITSYSTEEM KEUZE:
●

Pneumatisch

●

Hydropneumatisch

Variabele instelbare spuithoek en spuitafstand.
Geconcentreerde of open straal is instelbaar.
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Homburg Holland

•

Roterende schacht voor individuele sluiting of aanpassing van de luchtstroom.

©

Geleidende schoep voor het behouden van een goede luchtstroom
zonder dat turbulentie ontstaat.

September 2018

Multi directionele jet met getande contour.
Door turbulentie neemt de spuitefficiëntie onder de bladeren toe.

