Permetezok, Kamera-megfigyelo rendszerek és Talajelemzo készletek

PERMETEZOK
Pr a k t i k u s é s ga z d a s á go s p e r m e t e z õ k .
Felszerelhetõk quadokra, kis traktorokra,
kisméretû mezõgazdasági gépjármûvekre.
Teljes körû gyep gazdálkodás, zöldség-növény
permetezés és kényelmes gyomírtás.

Permetezok
Használatuk ideális qadokra, utánfutókra, gépjármuvek platójára, vonóhorogra, kisméretu mezogazdasági gépekre. - Alkalmasak
gyomok, talajnövények (zöldségek), tárolt termények, sövények és kis kertek permetezésére. - 70-600 literes permetezo tank
méret. - Kézi és merev rúd szórólándzsa 1-6 szórófejjel. - 12 volt, PTO (sebességváltóra szerelheto mellékhajtás) vagy 4HP Gx120
motor meghajtás. - Pumpa: 3.8l/min (2.8 bar=40psi)-tol 25l/min (6 bar=90psi)-ig.

Halomszellozteto és Hordozható szellozo

FELMELEGEDETT A GABONÁJA?
A tárolt gabona hamar felmelegszik, viszont megfelelo
homérsékleten biztonságosan tárolható, kevesebb esély
marad a rovarkártevok fertozésére. A szellozetlen gabona
jónak tunhet, de minden figyelmeztetés nélkül felmelegedhet.
A Halomszelloztetok és a Hordozható szellozok segítséget
nyújtanak a probléma megelozésében.
A hutés feltétlenül szükséges, hogy elkerüljük a
túlmelegedést és a kártevok elterjedését a tárolt
gabonában vagy egyéb terményekben.

MÉRLEG-MEGFIGYELO KAMERA RENDSZER
Mérlegelés kontrolálását segíto megfigyelo
rendszer 4 kültéri kamerával, rögzítovel és 100m-es
kábelezéssel.
Számos funkciókkal és kiegészítõkkel, hogy
tisztességesen, korrekten történgyen a mérlegelés.

Halomszellozteto,
Hordozható szellozo
- egyszeru megoldást nyújt problémájára -

Mérleg-megfigyelo kamerarendszer
Anyagszükséglet: 4 db PR-I3355CSVF Inframegvilágítós kültéri csõkamera IP66 kivitel, 4 db Tápegység kamerához dobozolva, 1
db AVC792Z Digitális rögzítõ 4 csatornás asztali kivitel, 1 db HDDSGSV355-500GB winchester, 1 db DS150PQ 15”
Biztonságtechnikai monitor TFT-LCD, Kábelezés anyagköltség, Szerelési segédanyag, munkadíj (telepítés, programozás,
betanítás), Alapesettõl eltérõ egyszeri kiszállási/felmérési díj:100Ft/km

TALAJELEMZO KÉSZLET
Mezogazdasági és kertészeti célra használahtó
tápanyag-méro készlet, mely elemzi a talaj pH,
nitrát, kálium és foszfor tartalmát kiváltva a drága
laboratoriumi vizsgálatokat.

Talajtápanyagméro készlet
Teljeskörû, professzionális tápanyagmérõ készlet. - Tesztelés nitrátra, káliumra, foszforra és pH-ra.
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Halomszelloztetok

Talajelemzo felszerelések

Felmelegedik a terménye?
Elozze meg Halomszelloztetovel!

A talaj tulajdonságainak megismerése

A Halomszellozteto praktikus, gazdaságos, kis volumenu
szelloztetés úttöroje. Megkönynyíti bármely raktár, tároló vagy
siló típusú tárolási rendszer hutését, szárítását. A szabadon
felállítható függoleges csövet/csöveket a gabonatárolóba kell
elhelyezni a betárolás során. Bármely terményben használható
2m mélységtol. A Halomszellozteto segít megelozni a
túlmelegedést és a kártevok elszaporodását. Ez az egyetlen
olyan rendszer, amely alkalmas szárításra is és a megfelelo
nedvességtartalom megorzésére.

A kézi és automata talajtömörség mérok segítséget
nyújtanak annak eldöntésében, hogy a tömörség
problémát jelent-e. Választ kap talajmuveléssel és állapottal kapcsolatos kérdésekre, és segít elkerülni a
talajtömörség okozta magas költségeket.
Méroeszközök nagy választékát nyújtjuk a legkülönbözobb talajmérésekhez, mint például pH, nedvesség és
homérséklet mérésekhez. Más mérési funkciókhoz,
vezetoképesség, TDS, ORP és nyomelemek méréséhez szükséges eszközöket szintén forgalmazunk.

Talajtömörség mérok
Kézi talajtömörség méro: Egyszeru tervezésu 1m-es rozsdamentes acél talajszonda 10cm-es beosztásokkal, kemény, hegyes
csúccsal és kerek fogantyúval. Ideális alapveto talajtömörség mérésekhez.

Automata szellozteto szabályzó termosztát
A szellozteto szabályzó termosztát egy költségkimélo megoldás a Halomszellozteto és
Hordozható szellozok hatékony használatához. Ez egy levegohomérséklet méro, amely
bekapcsolja a szelloztetot, ha a levego homérséklete a beállított határérték alá esik, illetve
kikapcsolja, ha a beállított fölé megy. Üzembe helyezése nagyon egyszeru - a szabályzót
összekapcsoljuk a szelloztetore épített ventilátor-indítóhoz és csatlakoztatjuk egy 230V-os
hálózathoz.
Továbbá kaphatóak a gabona és levego homérsékletét; - a levego páratrtalmát és homérsékletét; - valamint a levego páratartalmát, homérsékletét és gabona homérsékletét felhasználó ventilátor vezérlok.

Automata talajtömörség méro: Talajtömörség méro beépített kijelzovel. A könnyen leolvasható rozsdamentes acél kijelzo különbözo szinteken mutatja a talajtömörség mértékét. Rozsdamentes acélszonda 3 hüvelykes beosztásokkal. Eros, öntött tok és fogantyú.
Kétféle heggyel tömörebb és lazább talajokhoz.

Talajtesztelok
Talajnedvesség és pH mérok: Egyszeru és gazdaságos mérok, melyek jó útmutatást adnak a talaj pH-hoz és nedvességtartalmához. Mindkét méro 15 cm-es szondával és meghosszabbítható kábellel rendelkezik.
Professzionális pH mérok: Strapabíró feladatokhoz való talaj pH méro IP67 vízálló tokban, cserélheto üveg elektródával és kalibráló
folyadékkal.
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Talajmintavevok

Hordozható szellozo

Talaj- és komposzt-mintavevo fúrók
nagy választékban

Felmelegedett a gabonája?
Orvosolja Hordozható szellozovel!

A talajmintavevok széles választéka az egyszeru cserepes
növény mintavevotol a speciálisan kialakított acélfúrókig
terjed, megerosített ütofejjel. Minden modell rozsdamentes
acélból készült, titánium adalékkal. Kaphatók keményebb
talajhoz tervezett, lábtámasszal és megerosített ütofejjel
ellátott talaj-mintavevok. Egyes talaj-mintavevok két részbol
állnak, gumiborítású fogantyúval ellátva.
A fogantyúval egy darabban kitolható a minta a fejbol.

Ha elégtelen a gabona szellozése, a túlmelegedés gyorsan
jelentkezik. Ilyen esetben már túl késo a Halomszelloztetot
használni, de a Hordozható szellozo nagyon gyorsan kezelni
tudja a túlmelegedést.
Könnyen becsavarható az érintett területbe, ahol a gabonát
átszelloztetve lehuti. Választási lehetoség is van: a Hordozható
szellozok alaptípusa 35t gabonát hut le 12 órán belül, míg a
nagyobb kapacitású extra eros Hordozható szellozok
egyszerre nagyobb mennyiségu gabonát akár pár óra
leforgása alatt képesek lehuteni.

Hordozható szellozo
Egyfázisú kézi szellozteto - Max levegoáramlás 625 m/h - Teljesítmény 0,12 kW - 2,3 m gabona/repce perforációs szár
5m-es gömbátméroju területen 35t gabonát hut le 12 óra alatt - A ventilátor 2m-es kábellel és 3 pólusú csatlakozóval van ellátva

Extra eros Hordozható szellozok F2/F3 Halomszellozteto ventilátorral
Egyfázisú valamint háromfázisú kézi szellozteto - Max levegoáramlás 2400-4075 m/h - Teljesítmény: 1,1-2,2 kW - 2,3 m gabona/
repce perforációs szár - 5-10m-es gömbátméro pár óra leforgása alatt - A ventilátorok egy indítóval vannak ellátva, melyekhez továbbá csatlakoztathatók a különbözo automata szellozteto szabályzó termosztátok
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Ventilátor vezérlok

A külso levego legjobb kihasználása
gabonatermények hutésére és szárítására
A külso-levegos gabona szárító és huto rendszereknek, mint
például a Halomszelloztetok és Hordozható szellozok
sikerének a kulcsa a levego és a gabona páratartalom- és
homérséklet különbségének hatékony kihasználása. Ennek
legegyszerubb módja a ventilátorok automatikus vezérlése,
így azok csak akkor kapcsolnak be, ha a levego ténylegesen
tudja huteni a gabonát.

Rovarcsapdák

Kártevok ellenorzése a gabonahalomban
egy egyszeru megoldással
A hosszútávú raktározás valamint szelloztetés hiányának
legfobb problémája a rovarkártevok megjelenése,
elszaporodása és fertozése. Mindezek tudatában
szükségünk van az esetlegesen megjeleno rovarkártevok
monitorozására, befogására és elszaporodásuk
megakadályozására. Vegyen segítségül Ön is rovarcsapdákat a kártevok feltérképezésére és elszaporodásuk
megakadályozására!

BARN OWL Homérséklet és páratartalom Ventilátor vezérlo
Teljes köru automatikus ventilátor irányítás - Egycsatornás, egyéni és többventilátoros változat - Két csatornás változat - Multiszenzoros változat - Nyolc különbözo elore betáplált program - Könnyen kezelheto nyomógombos vezérlo - Akár 100 méternyi
kábel

Szonda rovarcsapdák
Homérsékletkülönbség Ventilátor vezérlo

Monitorozza a felszínt és a mélyebb rétegeket is egyidejuleg. Leveheto gyujto tárolóval. Kapható elektromos rovarérzékelovel is a
Gyöngybagoly vezérlo rendszer részeként.

Bármilyen típusú és mennyiségu ventilátor automatikus gabona hutési funkciójának vezérlésére alkalmas. - Az érzékelo méri a
gabona és a levego homérsékletét. - Ha a gabona homérséklete magasabb mint a beállított levego homérsékleti érték, a ventilátorok
bekapcsolnak. A ventilátorok csak akkor kapcsolnak be, ha a levego huteni képes a terményt.

Padló rovarcsapdák
Sorba kötött termosztát Ventilátor vezérlo
Alacsony költségu megoldás a ventilátor hatékony kihasználására, mely bármekkora gabonaszellozteto ventilátor vezérlésére
alkalmas. - Egy érzékelo figyeli a levego homérsékletét és bekapcsolja a ventilátort, ha a levego homérséklete egy beállított mérték
alá esik. - Felgyorsítja a gabona hutését, jobban kihasználja az alacsonyabb homérsékletet.

Betárolás elött kell elhelyezni a gabonatárolókban. Újrahasználható talajcsapdák. Több féle rovarfaj befogására alkalmas,
cserélheto csalival ellátva. A rovarok könnyen észrevehetok benne.

Termosztát-páratartalom méro Ventilátor vezérlo

Verem rovarcsapdák

Úgy vezérli a ventilátorokat, hogy csak a gabona hutésére és szárítására alkalmas levegot használja. - Az érzékelok figyelik a külso
levego relatív páratartalmát és homérsékletét, majd automatikusan indítja a ventilátorokat, ha a paraméterek egy
beállított érték alá esnek. - A ventilátorok a vezérlokhöz ventilátor indító/csatoló egységgel vannak kötve. További ventilátor
indítók idozítovel vannak ellátva, így sorban egymás után kapcsolnak be a túláramvédelem érdekében.

Párokban használatos: egyiket a gabonahalom felszínén, másikat a mélyben helyezzük el. Kis zászlókkal van ellátva a könnyebb
megtalálás érdekében. A fluonos karima megakadályozza a rovarok kiszökését.
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Magmintavevo szigonyok

Gazdaságos mintavevo eszközök választéka
A szemestermény mintavételezés elengedhetetlen kelléke a
mintavevo szigony, melynek segítségével különféle mélységekbol lehet egyszeruen mintákat venni. A magmintavevo szigonyok optimálisak különbözo típusú tárolók
ömlesztett gabonáiból, valamint tehergépkocsikból történo
mintavételezésre. A spirálisan nyíló lyukak a szigony markolatánál könnyen betölthetoek és kiüríthetoek.

Gyöngybagoly - érzékelo és vezérlo rendszer

Terménytárolók - vezérlok, érzékelok és
halomszellozteto ventilátorok rendszere
Alacsony költségu érzékelo és vezérlo rendszer, mely minden típusú gabonatárolóhoz alkalmas. Rögzíti a homérsékletet, páratartalmat, rovarmennyiséget,
szélerosséget, esomennyiséget, talajnedvességet és még sok mást. Vezérli a
ventilátorokat, futoberendezéseket, motorokat, ajtókat vészjelzo és egyéb
funkciókkal ellátva. Szélesköruen alkalmazható. Egyszeru szoftverrel, az
adatbázis angolul, franciául vagy spanyolul, PC-re ill. laptopra csatlakoztatva is
használható.
Egy kábel csatlakoztathat több érzékelot, akár 750m-re egymástól, valamint
vezeték nélküli gombelemes távoli homérsékletmérést tesz lehetové utólagos
összekapcsolással.

Egyfeju magmintavevo szigony
2,6 m hosszú, két összetekerheto részbol áll a szigony. Kis mennyiségu magminta vételére alkalmas, a csúszó sárgaréz mintavevo fej kb. 50g magmintát vesz - ez a mennyiség elég a legtöbb darálós nedvességmérohöz.

Rövidfeju magmintavevo szigony
2 méter hosszú, 8 lyukú mintavevo szigony. Spirálisan nyíló lyukak, melyek a szigony hegyes végénél kezdodnek. A lyukak a
szigony másik végétol 0,6m-ig tartanak. Kb. 290g minta vételére alkalmas.

Nyújtottfeju magmintavevo szigony
2 méter hosszú, 8 lyukú mintavevo szigony nagymennyiségu mintához. Spirálisan nyíló lyukak, melyek a szigony hegyes végénél
kezdodnek. A lyukak a szár teljes hosszán elosztva helyezkednek el. Kb. 480g minta vételére alkalmas.
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Gyöngybagoly PC változattal
A Gyöngybagoly számítógépes program egyenként ill. csoportosan vezérli a ventilátorokat a gabonatároló különbözo részeiben
mért homérséklet és páratartalom alapján. - Érzékelés, megfigyelés, rögzítés, irányítás.

Gyöngybagoly önálló/független változattal
Számítógép nem feltétlenül szükséges, mivel a vezérlo rendelkezik saját programokkal. Két homérséklet (termény és kültéri
levego) valamint egy páratartalom érzékelovel - mind egyéni, mind csoportos ventilátor irányításra alkalmas.
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Gabonahomérok

Nedvességmérok

A tárolt gabona homérsékletét ellenörzo
jelzomuszerek és érzékelok

Többféle, minden igénynek megfelelo
terménynedvesség-mérok

A jó minoségu termény biztonságos és hosszútávú raktározásához a terményhomérsékletének hatékony megfigyelése
és ellenorzése szükséges. A termény homérsékletének megfigyelésére, ellenorzésére termékek széles skálájával rendelkezünk a hordozható homéroktol egészen a PC alapú megfigyelo rendszerig.

A Protimeter Grainmaster terménynedvesség-méro egy sokoldalú nedvességtartalom-méro muszer, ami a gabonák, és
egyéb termények homérsékletének és nedvességtartalmának
mérésére szolgál. Az orlo-suríto egység segítségével a betakarítás és a szárítás alatt is lehetséges a gabonaminták mérése.
Az opcionális szondákat használva a tárolt gabona homérsékletét
és nedvességtartalmát, valamint a bálázott széna és szalma
nedvességtartalmát is vizsgálhatjuk Protimeter Balemaster-rel.

MINITEMP homérséklet kijelzo
Egy egyszeru és népszeru digitális monitor, mely kijelzi a termény homérsékletét. Leggyakrabban a 1,5 m-es hordozható
gyorskijelzos érzékelovel használják, amellyel a termény homérsékletét pillanatok alatt képes érzékelni az egész betárolt raktár
területén. A beszúrást követoen kijelzi a pontos gabona-homérsékletet +/- 0,5 Cº pontossággal, - 40 és 110 Cº határérték között.

Homérséklet érzékelok
A minitemp homérséklet kijelzohöz csatlakoztatható érzékelok: - rozsdamentes acélból készült 1,5 m-es hordozható gyorski-jelzos
érzékelo - PVC burkolatú 2 vagy 3 m-es hoszúságú statikus érzékelo - hajlékony PVC burkolatú több ponton érzékelos vezeték,
amely
bármilyen hosszúságban akár siló tárolásánál is használható. Az érzékelo csatlakoztatva a minitemp homérséklet
kijelzohöz -20 és 110 Cº között muködoképes, és ezen értékhatáron belül pontossága jobb mint +/- 0,5 Cº.

Egyszeru homérséklet kijelzo rendszer
Több homérséklet érzékelot is csatlakoztathatunk hajlékony kábel segítségével egy multi-kapcsolódobozhoz. Ha a homérsékletkijelzot összekötjük a multi-kapcsolódobozzal, a több helyrol származó leolvasási adatokat is könnyen leolvashatjuk.
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Protimeter Grainmaster - Terménynedvesség-méro
Beépített orlo - kompresszor egység. 15 elore programozott termény kalibráció. A muszer hitelesítheto egyéb anyagok/termények
nedvességméréséhez. Különbözo opcionális szondák: 1,5 m-es nedvesség és homérséklet szonda, 1,5 m-es gyors homérséklet
szonda, 0,6 m-es bála nedvesség szonda, burgonya és egyéb gyökér ¨tüske¨ szonda

Protimeter Balemaster - Bálanedvesség-méro
Azonnal kimutatja a szalma- és szénabálák nedvességtartalmát. 600 mm hosszú a szondája, mely a nagy bálák közepéig is elér.
Bálák biztonságos tárolhatóságának eldöntéséhez használatos. Búzaszalmához kalibrálva, lehetséges relatív összehasonlítás
más bálázott termékekkel. Opcionálisan kapható bála homérséklet szonda is.
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