Halomszellõztetõk és Ventillátorok
- hordozhatók és gazdasgsak
mini-PERMETEZÕ
Quadokra és kisméretõ
mezõgazdasági gépekre

VIBA

PRAKTIKUS ÉS
GAZDASÁGOS
PERMETEZÉS
A mini-Permetezõ egy sokoldalú gép,
mely alkalmas sok kis permetezõ munkára.
·
Használata ideális quadokra és kisebb traktorokra
·
Alkalmas gyomok, zöldségek, gabonafélék,
sövények, kis kertek permetezésére
·
Munkaerõ megtakarítás a háti kézipermetezõkkel
szemben
·
Számos funkciók és kiegészítõk, hogy megfeleljen
az Ön igényeinek és költségvetésének
mini-Permetezõ HC007 (quadra szerelt)
A képen: 70 literes tartály, 11.3 liter/perc (4 bar, 60 Pa)
2 méteres szórólándzsa 6 szórófejjel 6 méteres vezetékhosszúsággal

mini-Permetezõ HC001 (traktorra szerelt)
A képen: 70 literes tartály, 6.6 liter/perc (3.4 bar, 50 Pa)
1 méteres szórólándzsa 3 szórófejjel 6 méteres vezetékhosszúsággal

mini-Permetezõ Basic (quadra szerelt)
A képen: 70 literes tartály, 3.8 liter/perc (2.8 bar, 40 Pa)
600mm-es kézi lánzsával 6 méteres vezetékhosszúsággal

VIBA-97 Kft.
mini-Permetezõ HC007 (vonóhorogra szerelhetõ)
A képen: 125 literes tartály, 11.3 liter/perc (4 bar, 60 Pa)
2 méteres szórólándzsa 6 szórófejjel 6 méteres vezetékhosszúsággal
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mini-Permetezõ - quadra és kisméretû mezõgazdasági gépekre
Tartozékok, vállasztékok és kiegészítõk

Kézi szórólándzsa
600 mm-es kézi szórólándzsa
6 m-es tömlõvel

Rúd szórólándzsa

10 m-es tekercselt tömlõ
600 mm-es kézi lándzsával

2, 3 vagy 4 szórófejû
kézi lándzsa

Hc001 lándzsa
1 m-es permetezõrúd,
3 szórófejjel és egyedi elzárókkal

Állítható magasság
Hc007 lándzsa
2,5 m, 6 db szórófej

Hc003 lándzsa
2 m-es összecsökható permetezõrúd
5 szórófejjel

Pumpa

Tartály méret

A szórófejek vállaszthatók pvc vagy
rozsdamentes acélrúddal egyedi elzáróval

Kézi szórólándzsa

(12 volt)

Alap

Lehetõség

Alap

Basic

3.8 l/min
2.8 bar
40 Pa

70 l

125 l

600 mm
lándzsa +
6 m tömlõ

HC001

6.8 l/min
3.4 bar
50 Pa

70 l

125 l

600 mm
lándzsa +
6 m tömlõ

Rúd szórólándzsa

Lehetõség

Alap

Egyéb tartozékok

Lehetõség

Alap

Lehetõség

0.5 m lándzsa, Racsnis heveder,
2 szórófejjel
szûrõ,
isolátor kapcsoló

2 v. 3 szórófejû
lándzsa +
10 m tömlõ

1 m lándzsa,
3 szórófejjel

HC003

11.3 l/min
4 bar
60 Pa

70 l

125 l

600 mm 2, 3 v. 4 szórófejû
lándzsa +
lándzsa +
6 m tömlõ
10 m tömlõ

HC007

11.3 l/min
4 bar
60 Pa

70 l

125 l

600 mm 2, 3 v. 4 szórófejû
2,5 m lándzsa,
lándzsa +
lándzsa +
6 elzárható szórófejjel,
6 m tömlõ
10 m tömlõ
középen összecsukható
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Középen összecsukható
rugós visszahajtás

2 m lándzsa,
5 szórófejjel,
3 oldalra nyitható

Racsnis heveder,
szûrõ + fedél
isolátor kapcsoló
Racsnis heveder,
szûrõ + fedél
isolátor kapcsoló
nyomásszabályzó
távkapcsoló doboz

+ multifunkcionális
nyomásvezérlõ
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3-pontos
felfüggesztés
kis utánfutó
gumiabroncsal

Halomszellõztetõk és Ventillátorok
- hordozhatók és gazdasgsak
midi-PERMETEZÕ
Quadokra, kisméretõ
mezõgazdasági gépekre és
platós gépjármûvekre
TELJESKÖRÛ
GYEPGONDOSKODÁS
ÉS KÉNYELMES
PERMETEZÉS

VIBA

A midi-Permetezõ egy sokoldalú gép,
mely alkalmas a permetezési munkák
széles skálájára.
·
Használata ideális quadokra, traktorokra és
platós gépjármûvekre
·
Alkalmas mezõgazdasági növények, kertészeti
növények és bármilyen fajta gyep permetezésére
·
Választási lehetõségek tartályméretben,
szórólándzsában és szórófejben
·
Számos funkciók és kiegészítõk, hogy megfeleljen
az Ön igényeinek és költségvetésének
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mini-Permetezõ - quadra és kisméretû mezõgazdasági gépekre
Tartozékok, vállasztékok és kiegészítõk

Tisztavíz-es tartállyal

Kiegyensúlyozott isolátorok
/ nyomás kiegyenlítõk

Alap szórócsõ nélküli
szórófejek így a szórás szélessége
legfeljebb 12 m

Vegyszer-adagoló tartály

125 literes alap tartály méret utánfutó keretre, platóra felszerelt, 3 ponton felfüggesztett

Felszerelhetõ
3 ponton felfüggeszthetõ
Cat 1-es rögzítõkkel

Vontatható
utánfutó keret
gumiabroncsokkal

Csúsztatható
(sík felületen)
hogy megfeleljen a
legtöbb típusú gépjármûre

Pumpa
Alap
21 l/min
4 bar 60 Pa
70 l/min AR70
20 bar 300 Pa
biztonsági szeleppel
21 l/min
4 bar 60 Pa
70 l/min AR70
20 bar 300 Pa
biztonsági szeleppel
35 l/min AR30
20 bar 300 Pa
biztonsági szeleppel
21 l/min
4 bar 60 Pa
25 l/min Comet
6 bar 90 Pa
biztonsági szeleppel
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Tápegység
Alap
12 volt

Tartály méret
Alap

PTO

Kézi szórólándzsa
Alap

Rúd szórólándzsa
Alap

600 mm lándzsa +
6 m tömlõ

2, 2.5 vagy 3 m
állítható magasságú
öszecsukható

250 - 600 liter
12 volt
PTO

4HP Honda
GX 120
Motor
12 volt

Középen összecsukható
rugós visszahajtás

szívó szûrõvel
és leeresztõ csappal 2, 3 v. 4 szórófejû
4 vagy 6 m
lándzsa +
pvc vagy rozsdamentes acél
6 m tömlõ
állítható magasságú
öszecsukható

Egyéb tartozékok
Alap
Lehetõség
Nyomás
szabályzók

Elakadás jelzõ tábla
Kis ruhás szekrény

15 literes
kézmosó tartály és
25 literes tisztavíz
tartály

600 mm lándzsa + Egyedi vagy multifunkciónális
10 m tömlõ
fúvókák

4HP Honda
GX 120
Motor
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Tisztító szerek

Halomszellõztetõk és Ventillátorok
- hordozhatók és gazdasgsak
micro-PERMETEZÕ
Sokoldalú gyalogló permetezés

VIBA

ÖNJÁRÓ GYALOGOS PERMETEZÉS
·
Ideális golf pályák és sport gyepek karbantartására
·
Alkalmas otthoni és egyéb közterületeken
kialakított gyepek permetezésére, locsolására
·
A micro-Permetezõk ezen kívül füves tennis
és bowling pályák kezelésére is tervezték
·
12 liter/másodperces pumpa nyomás-szabályzóval
·
2 vagy 3 méteres szórórúd alapfelszereltségként

micro-Permetezõ 50

A micro-Permetezõk sorozata

micro-Permetezõ 120
120 literes tartály
golf pályákhoz és
nagyobb sport pályákhoz

micro-Permetezõ 70
70 literes tartály
otthoni és közterületi
gyepekhez

micro-Permetezõ 50

VIBA-97 Kft.

50 literes tartály
tennis és bowling pályákhoz
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micro-Permetezõ - önjárós gyalogos permetezés, locsolás

PERMETEZÉS A TENNIS ÉS CRICKET PÁLYÁN

micro-Permetezõ 50 tennis pályán használva

micro-Permetezõ 50 cricket pályán használva

MUNKAVÉGZÉS NEHÉZ
TEREPEN
A micro-Permetezõ két 12 volt-os tápegységrõl mûködik.
A micro-Permetezõ vezérelt meghajtása lehetõvé teszi
a nehezebb terepeken történõ munkavégzést. A kívánt
munkavégzés elõtt, állítsa be az önjáró sebességét és
a szivattyú nyomását. A sebesség megmarad függetlenül a
különbözõ terepviszonyoktól és a tartály súlyától,
valamint a motorfék is automatikusan igazodik
mindezekhez a kézi vezérlés álltal.

micro-Permetezõk jellemzõi

micro-Permetezõk méretei

Tartály méret

50, 70 vagy 120 liter

Gumiabroncs

Gyep gumiabroncsok bordázott
vagy gyémánt futófelület

Áramforrás
Pumpa
Szórólándzsa
Súly

Szélesség (mm) Hosszúság (mm) Magasság (mm)

Két 12 voltos akkumulátor
12 liter/másodperc
2 m-es (micro-Permetezõ 50)
2 m-es (micro-Permetezõ 70 - 120)
micro-P 50: 45kg (95kg) ; micro-P 70: 55kg (125kg) ;
micro-P 120: 70kg (190kg) ;
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690 kerékkel
micro-Permetezõ 50 760 összehajtott
szórólándzsával
690 kerékkel
micro-Permetezõ 70 760 összehajtott
szórólándzsával
690 kerékkel
micro-Permetezõ 120 760 összehajtott
szórólándzsával
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