Leeb LT Light /
Leeb LT
ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ПРЪСКАЧКИ
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Leeb LT:
ТЕХНИКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

База

Изключително нисък център на тежестта

― Рама от висококачествена стомана със солидна конструкция

― Оптимизирана форма на резервоара

Eco

CCS Pro

С грижа към растенията

― Ръчно управление на всмукателна и напорна страна

― Електронно табло за напорна и всмукателна
страна управлявано изцяло от кабината

― Гладко дъно на машината

― Карданно задвижвана бутално мембранна помпа
(400 л/мин)

― Без ъгли и ръбове под машината

― Хидравлична бъркалка

― Опционално въздушно окачена ос с изравняване на нивото
― Стабилно теглично прикачване и голям просвет, горно или
долно прикачване, според допустимото натоварване
Управляема ос – по малко отъпкване (опция)

Три варианта на оборудване

― Хидравлично сгъваем и напълно облечен опорен крак
― Управляема ос за стабилна позиция на щангите и точно
водене за предотвратяване на щетите от отъпкване
― Оптимално и при неравни терени, голяма маневреност
― Голям ъгъл на завиване благодарение на вталена
конструкция на раматаn

CCS

― Хидравлично (Load Sensing) задвижвана
центробежна помпа (600 л/мин)

― Ръчно управление на всмукателна и напорна страна

― Външен терминал за управлениеl

― Допълнителна бутално мембранна помпа за
непрекъснато вътрешно измиване CCS

― Хидравлична бъркалка, управляема от терминала
в трактора и от външно табло на пръскачката.
Автоматично изключване при 150 литра остатъчно
количество в резервоара.

Модерен пластмасов резервоар
― Конична геометрия за по малко разплискване на течността

Големи гуми – по малко уплътнение на почвата

― 500 литров резервоар за чиста вода: Достатъчно
количество вода за цялостно вътрешно измиване, поради
малките остатъчни количества препарат в системата.

― Колела с до 2,05 м диаметър

― Заоблен резервоар с абсолютно гладка повърхност
за лесно измиване.

― Хидравлично (Load Sensing) задвижвана центробежна
помпа (600 л/мин)

― Максимална контактна площ при съобразено
налягане на гумите

― Ниско поставен отвор за пълно изпразване
и на минимални остатъци дори и при наклон.

― Хидравлична бъркалка

― Adapted Tyre Pressure Control – автоматично регулиране
на налягането в гумите, което е напълно интегрирано в
софтуера

Theodor Leeb
“Фокусът при конструиране
на нашата Leeb LT падна
върху постигане на
максимална прецизност
при възможно най-голяма
ефективност.”

― Допълнителна бутално мембранна помпа
за циркулационно вътрешно измиване CCS с
автоматични програми за измиване, например:
Интензивно измиване, Изплакване на щангите

― Циркулационно вътрешно измиване управлявано
от кабината
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Leeb LT
В ДЕТАЙЛИ

Leeb LT в детайли
― 4 000, 5 000 и 6 000 литров резервоар
― По избор долно и горно теглично прикачване
― Нисък център на тежестта на резервоара за разтвор
― Резервоар от полиетилен (PE)
― Формата на резервоара е оптимирана за транспорт и измиване
― Оптимирано разположение на мъркучите с дължина
намалена до минимум
― Окачването на щангите е конструирано на
паралелограм – с хидравлични амортисьори.
― Мека и спокойна позиция на щангите дори
и при неравни терени и висока работна скорост.
― Паралелограмът е с такава геометрия, че щангите
да са в близост до оста. Окачването не позволява
огъване на щангите и с това е отлична предпоставка
за автоматичното им водене Leeb BoomControl.
― Защита на дюзите срещу механични повреди
и защита от вятър при образуване на коничната
форма на разтвора при пръскане

Ъгъл на завиване до 28° благодарение на вталената конструкция на рамата, възможно и при широки гуми
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НАШИЯТ ДЕВИЗ:
НЯМА МЯРКУЧ, КОЙТО ДА Е НАЙ-ДОБЪР.
Разпределителна сиситема

Циркулационна система + почистване на дюзи

― Оптимално захранване на щанги, премиксер,
бъркалка и вътрешно измиване

― Веднага след включване на помпата разтвора
циркулира през цялата тръбата към дюзите.

― Само един маркуч по цялата дължина на щангите
и един за циркулиране на разтвора в щангите

― Дори и при изключена пръскачка има разтвор
до дюзата

― Без остатъци и лесно измиване

― При първо включване на частични ширини или на
цялата щанга разтворът е разбъркан и готов за употреба.

LEEB LT ВАРИАНТИ НА ОБОРУДВАНЕ
ECO / CCS / CCS PRO

Eco

Дебитометър

Инжектор

Резервоар за чиста вода

Сито

― Възпрепядства наслагвания и задръствания

Премиксер

― Позволява лесно измиване: всмукателната страна на
помпата се превключва към резервоара за чиста вода –
така тръбопроводът към дюзите се измива – след няколко
секунди се измиват и самите дюзи.

― Мощно инжекторно пълнене
― Подвижен премиксер с газови амортисьори
― Табло със символи и цветни лостове за управление

Вътрешно
почистване
Резервоар за разтвора

Регулатор на
налягането Eco

Бъркалка

Електр.
помпа
Филтър

Почистване
под налягане

Всмукателен
филтър

Премиксер

― Дюза за почистване на туби
― Опционално: Премиксер от благородна стомана
с по голям обем и допълнителни ударни дюзи

Всмукване
Пълнене

Циркулационна система

Изпускателен Пълнене на
вентил
чиста вода

Дириктно
пълнене

Бутално
мембранна
помпа 6
цилиндъра

Система Eco
DV

DV

DV

DV

DV

Пръскане
DV = Hапорно захранване

― Бутално мембранна помпа с 400 л/мин
― 3“ връзка за пълнене, от 5-пътен кран
2“ тръби от страната на засмукване
― Датчик за контрол на налягането на пръскане
и регулатор за налягането на помпата

Щанга лява

RT

Щанга лява

RT

DV

Средна част

― Всмукателна и напорна страна ръчно управляеми

Щанга дясна

Средна част

DV

Датчик на
налягането

Байпасбъркалка

― Горните и долните дюзи създават вихрова циркулация
за бързо миксиране на разтворите. Също така са
подходящи за разтваряне на гранулати.

DV

2. Филтър
налягане

1. Филтър
налягане

DV

― Електронен индикатор на нивото на разтвора в резервоара
RT

Щанга дясна

Циркулация
DV = Hапорно захранване,
RT = Връщане в резервоара

NightLight
почистване

Външно
почистване
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LEEB LT ВАРИАНТИ НА ОБОРУДВАНЕ
ECO / CCS / CCS PRO

CCS Pro програми за почистване
― Няколко избираеми програми за почистване могат да бъдат стартирани просто и удобно с натискане на бутон в кабината:
1. Цялостно почистване: Изплаква инжекторната линия през филтъра до щангите изцяло с чиста вода
и след това продължава с непрекъснатото вътрешно почистване (CCS) на резервоара и щангите.
2. Разреждане: Без много усилия разтоврът се разрежда до желаното съотношение.
3. Интензивна програма за измиване: За особено щателно почистване – препоръчва се например
при смяна между критични култури.

Системи за Непрекъснато вътрешно измиване CCS и CCS Pro

― Цялостно управление на процеса на почистване от
кабината на трактора

― Допълнителна помпа вкарва чиста вода в системата.
Основната помпа всмуква водата и чрез нея изтласква
разтвора през дюзите от системата.

― Начин на действие: Изтласкване вместо разреждане

― Бързо, основно и с оптимиран разход на вода почистване

― Бърз процес на почистване без да се слиза от пръскачката

4. Почистване на щангите: Автоматично изплакване на щангите – напр. когато работата се прекъсва за няколко часа
5. Почистване на стените на резервоара: Интелигентно, непрекъснато вътрешно почистване, което измива вътрешната
стена на резервоара с чиста вода повреме на пръскане. Това предотвратява отлаганията по стената на резервоара.
― Поради стандартно автоматично зададените две ограничения за пълнене процедурата на зареждане е без напрежение
― Бъркалката работи и се изключва автоматично в зависимост от нивото на пълнене

CCS

CCS Pro

Дебитометър

Дебитометър
Инжектор

1. Филтър
налягане

Вътрешно
почистване

Инжектор

Резервоар за разтвора

Бъркалка

Датчици
налягане

Сито

Датчик на
налягането

Байпасбъркалка

Резервоар за чиста вода

Резервоар за чиста вода

Сито

2. Филтър
налягане

Air

Вътрешно
почистване

Резервоар за разтвора

1. Филтър
налягане

Бъркалка
Air

Електр.
помпа
Филтър

Филтър

Всмукателен
филтър

Премиксер

Всмукване Изпускателен
Пълнене
вентил

Пълнене на
чиста вода

Почистване
под налягане

NightLight
почистване

Филтър Бутално
за чиста мембранна
вода
помпа

Външно
почистване

Центробежна
помпа

Всмукателен
филтър

Премиксер

Всмукване Изпускателен Пълнене на
Пълнене
вентил
чиста вода

Дириктно
пълнене

― Центробежна помпа с 600 л/мин

― CCS-бутално мембранна помпа

― Електронен индикатор на нивото в резервоара
за разтвор с автоматично изключване

― 3“ връзка за пълнене, от 5-пътен кран
2“ тръби от страната на засмукване

― Циркулационно вътрешно почистване CCS,
управлявано от кабината на трактора

― 3“ връзка за пълнене, от 5-пътен кран
2“ тръби от страната на засмукване

― Напорни датчици за помпа и щанги
― Всмукателна и напорна страна ръчно управляеми

Почистване
под налягане

NightLight
почистване

Външно
почистване

Центробежна
помпа

Дириктно
пълнене

Система CCS Pro

Водна система CCS
― Центробежна помпа с 600 л/мин

Датчик на
налягането

Електрическо контролно табло

Електр.
помпа

Филтър Бутално
за чиста мембранна
вода
помпа

2. Филтър
налягане

― Системи за Непрекъснато вътрешно измиване CCS
с различни почистващи и измиващи програми,
управляеми от кабината на трактора

― CCS-бутално мембранна помпа

― Управление от голям външен терминал
с всичики важни функции за почистване

― Напорни датчици за помпа, бъркалка,
вътрешно почистване и щанги
― Всмукателна и напорна страна електрически управляеми

― Електрически нивомер в резервоарите за чиста
вода и за разтвора за автоматични програми
на измиване и автоматично изключване

― Автоматизация на различни почистващи и измиващи
програми

Външен терминал за управление
Символи на външен терминал при система CCS Pro
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

1

Пълнене

2

Вътрешно почистване

3

Бъркалка

4

Допълване

5

Външно почистване

6

Инжектор на премиксер

7

Резервоар за разтвора

8

Резервоар за чиста вода

9

Осветление премиксер

10 Остатъчно изпускане
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МАКСИМАЛНА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Варианти на терминали с ISOBUS-система

Терминал Touch 800

Мултифунционален джойстик

Частични ширини, управлявани с GPS

― Най-новият цветен монитор с Touch-технология –
800 x 600 Pixel TFT-Dualtouch

― Комфортно управление чрез джойстик. Всички
важни функции на щангите, както и управлението на
частичните ширини става посредством джойстика.

― Възможност за икономии: По- малкото припокриване
в крайни участъците води до икономии на средства
от до 3 %.

― С индивидуални разширения, благодарение на APP&GO®

― Възможност за разпределение до 42 частични ширини

― 1 връзка за камера
Паралелно водене (Parallel Tracking)

― Връзка за USB

― Използва коригиран GPS сигнал
Терминал Touch 1200
― Монитор 12,1“ Touchscreen със стъклен екран
― USB връзка за пренасяне на данни
― 2 извода за камери
― Може да се използва в напречно или надлъжно положение

― Определя позицията на машината
и показва тази информация на екрана

Управление на поръчки
― Възможно е управление на поръчките и използването
на карти за приложения чрез ISO XML файлове

― С помоща на AB-линя се прави система на
следите, която подпомага водача да ги открие
― Препоръчително при почвени третирания,
когато още няма видими следи

― Напречен формат: Показва една функция
в нормален размер и до 4 други в намален размер
― Надлъжен формат: Едновременно две функции
в нормален формат.

Терминал Touch 800

Терминал Touch 1200

Мултифунционален джойстик

Управлението на Leeb LT е
възможно чрез множество
чужди терминали и джойстикове
или чрез мултифунционалния
лост на трактора.
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МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНИКИ
ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Производителност чрез многообразие

Система AutoSelect

― Производителност чрез многообразие – предлагат
се разстояния между дюзите 25 и 50 см

― Възможности за комбинации на до 16 различни
профила на дюзите, които могат да бъдат запаметени.

― При 25 см разстояние между дюзите отстоянието
до обекта на опръскване се оптимира

― Включване и изключване от кабината
― Оптималният диапазон на налягане и съответният размер
на дюзата се включват автоматично от терминала, без да
се прекъсва работата.

― Пневматично превключване на всяка дюза позволява
индивидуални и интелигентни техники на пръскане
― Превъзходно проникване и обливане на растенията
― Разнообразни комбинации от дюзодържатели
(пневматично превключваеми):
– 1-0

на всеки 50 см един единичен дюзодържател

– 1-0 (3M) на всеки 50 см един троен, ръчно въртящ
		
дюзодържател
– 1-1

на всеки 25 см един единичен дюзодържател

― AutoSelect-напълно автоматично управление:
управление на големината на дюзата или комбинацията от
дюзи при едновременно напасване на нормата на пръскане
― Висок комфорт и безопасност за оптимално управление на
изискванията за разстояние до водоеми и наземни структури

– 1-1 (3M) на всеки 25 см един троен, ръчно въртящ
		
дюзодържател
– 2-0

― Височината на щангите автоматично се напасва спрямо
избрания профил дюзи. Предпоставка за това е разстоянието
между дюзите, което е зададено в съответния профил. По
този начин, с повече дюзи, фермерът има широк спектър
от възможности.

на всеки 50 см един двоен дюзодържател

– 2-0 (4M) на всеки 50 см един, ръчно въртящ четворен
		
дюзодържател
– 2-1
		

на всеки 50 см един двоен дюзодържател,
1 единичен дюзодържател като междинна дюза

– 2-2

на всеки 25 см един двоен дюзодържател

Система Connect & Fold –
подходяща за предлаганите на пазара
системи за пръскане под листата Dropleg
― Широка гама от дюзи от различни производители

– 2-2 (4M) на всеки 25 см един, ръчно въртящ четворен
		
дюзодържател
– 4-0

на всеки 50 см един четворен дюзодържател

– 4-1
		

на всеки 50 см един четворен дюзодържател
1 единичен дюзодържател като междинна дюза

– 4-2
		

на всеки 50 см един четворен дюзодържател
Двоен дюзодържател като междинна дюза

― Възможно е и използването на системите за пръскане
под листата-Dropleg: с “Connect & Fold” лесен монтаж чрез
специален механизъм на сгъване, където оборудването е
напълно интегрирано

― При всички комбинации от дюзодържатели стандартно
има и държатели за гранични / крайни дюзи
Многобройни тестове в нашия аеродинамичен
канал показват зависимостта между разстоянието
до обекта на опръскване и скоростта на вятъра

Обливане

%

Сравнение на отвяването при 25 см / 50 см
отстояние от обекта на опръскване

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

Отстояние до обекта 25 см,
Дюза Airmix 02
Отстояние до обекта 50 см,
Дюза Airmix 04
0

/s

1м

2

s

м/

Сила на вятъра

5
2,

s

м/

3

s

м/

5
3,

s

м/

4

s

м/

5
4,

s

м/

5

s

м/

Меню AutoSelect на терминала
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ЩАНГИТЕ LEEB:
УСЪВЪРШЕНСТВАНА ТЕХНИКА,
ОБМИСЛЕНА ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕТАЙЛ

Варианти на щанги

Оптимална транспортна позиция посредством сгъването на щангите

― Базови варианти щанги в работни ширини от 18 до 45 метра

― Щангите не стърчат напред до тракторната кабина

― Различни варианти на сгъване позволяват индивидуални решения относно работните ширини

― Няма щети по покрива на кабината
― Без капещ разтвор по задната част на трактора
― Транспортна ширина 2,55 м според гуми и просвет
― Транспортна височина 3,40 – 3,55 м според гуми

Щанги: от 5 части с намалена работна ширина 12 м

Щанги: от 7 части с намалена работна ширина 12 м и 21 м

Щанги: от 7 части с намалена работна ширина 27 / 28 м

12 м

12 м

24 м

27 / 28 м

18 – 24 м

21 м

30 – 36 м

38 – 45 м

27 – 30 м

Сгъване на щангите

Щанги: от 7 части с намалена работна ширина 24 м
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ATP Control:
АВТОМАТИЧНО
РЕГУЛИРАНЕ НА
ВЪТРЕШНОТО
НАЛЯГАНЕ НА ГУМАТА

LED-Осветление:
ОПТИМАЛЕН КОНТРОЛ
НА ПРЪСКАНЕ ПРЕЗ
НОЩТА

Adapted Tyre Pressure Control

NightLight

― Невременното пръскане при оптимални метеорологични
условия понякога се осъществява при лоши почвени
условия.

― Иновативна LED технология се грижи
за оптимално осветяване

― Ефиктивността при пръскане се постига предимно чрез
големия обем на резервоара и ширината на щангите.

― Оптимален контрол на пръскане по здрач и през нощта

― За да се гарантира комбинацията от щадене на почвата,
ефективно и навременно пръскане, автоматичната система
за налягането в гумите ADAPTED TYRE PRESSURE CONTROL
(съкращение: ATP Control) осигурява автоматично регулиране
на вътрешното налягане на гумата, което е напълно
интегрирано в ISOBUS софтуер на пръскачката.
― В зависимост от нивото на резервоара и състоянието
на шосето или полето, винаги се генерира оптималната
контактна площ на гумата, за да не се прави компромис
между стабилността на пръскачката и щадене на почвата.
― Не само е възможно да се използват най-съвременните
технологии на гумите по оптимален начин, но мерките
за растителна защита – ключов фактор в земеделието –
могат да бъдат проведени навреме и ефективно.

― Силно фиксирана светлина огрява пръскащите конуси

― По един силен LED прожектор за всяко крило на щангите
― 100 % контрол върху функциите на
дюзите – и при частични ширини
― Повече сигурност и ефективност повреме
на пръскане през цялото денонощие
― Без трудоемка поддръжка и почистване
― Автоматично почистване с едно миещо устройство
― Функция – автоматично осветление: Деактивиране на
нощното осветление в края на блока, за да се избегне
заслепяване, например на минувачи

Допълнително осветление
― LED осветление на премиксера
― LED осветление за работната повърхност

520 / 85 R 46 on the road 2,4 bar
520 / 85 R 46 на шосето
2,4 бара

520 / 85 R 46 in the field 0,8 bar
520 / 85 R 46 на полето
0,8 бара
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АВТОМАТИЧНО
ВОДЕНЕ НА ЩАНГИТЕ

BoomControl Eco

BoomControl Pro

Разширен BoomControl

BoomControl ProPlus

― Автоматично водене на щангите за поддържане
на точната, възможно най-ниска работна височина
дори и при висока скорост на равни и леко
хълмисти терени

― Автоматично водене на щангите за поддържане
на точната възможно най-ниска работна височина и
при висока работна скорост и много пресечени терени

― Активно адаптиране на щангите към терена чрез два
допълнителни сензора

― Активно адаптация на щангите посредством
водена във височина срадна част

― За увеличаване на зрителното поле, също идеално
за редови и култури в лехи

― Сегурно и стабилно водене на щангите
под 40 см до обекта на опръскване

― Сегурно и стабилно водене на щангите
под 40 см до обекта на опръскване

― Сегурно и стабилно водене на щангите
под 40 см до обекта на опръскване
― Предпоставка за минимално отвяване

― Предпоставка за минимално отвяване

― Независими от трактора щанги

― Независими от трактора щанги

― Без компромис между щанги с амортисьори
и свободно окачени

― Без компромис между щанги с амортисьори
и свободно окачени
― Активно адаптиране на щангите към
терена чрез 2 сензора.

― Независимо движение на всяко крило
― Допълнително независимо движение
(вдигане и спускане) на двете крайни крила

― Активно адаптация на щангите посредством
водена във височина срадна част
― Приспособяване към терена чрез паралелен ъгъл на
рамената на щангите в комбинация с въртенето на
средната секция (управление чрез четири сензора).

Пропорционалното управление с висока чувствителност, с 6 сензора,
позволява “мекото” адаптиране на отделните сегменти на щангите
към терена.
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СИЛНИ АРГУМЕНТИ,
КОИТО УБЕЖДАВАТ
― По малко отвяване и висока работна скорост
посредством автоматично управление на щангите
и ниско отстояние от обекта на опръскване

― Иновативна концепция за управление

― Висока работна скорост чрез хидропневматично
амортисиране на щангите

― Мощност на помпата 600 л/мин

― Пълна циркулация до дюзата в тръби от неръждаема стомана
― Голям просвет
― Щадящо растенията гладко дъно
― Големи гуми до Ø 2,05 м възможно
― Съобразен с центъра на тежестта дизайн и вталена
конструкция на рамата за голям ъгъл при завиване

― Централно разположение на уредите
за управление

― Мощен премиксер от полиетилен
― Компактни размери в транспортно положение
― Без стърчащи до трактора щанги
― Непрекъснато вътрешно измиване (CCS и CCS Pro)
― Пружинно окачена ос
― Интегрирана в щангите защита от претоварване

Опция

Опционално средната част на щангите
при работни ширини 18 до 30 м може
да се поръча с подвижна рама.

Три варианта на окчване по избор:
без амортизация, еластомерни
тампони, пневматично окачване

Висок клиренс, голям
комфорт и гладко дъно

Щангите не стърчат напред
до тракторната кабина

― Напълно интегрирана в машината управляема ос
(при заден ход автоматично центриране на оста)
― Премиксер от неръждаема стомана
― NightLight: Силно LED осветление с чистачки
― Осветление на полета: 2 LED прожектора
― Осветление около премиксера
― SectionControl (автоматично
превключване на частични ширини)
― Пневматично окачена ос
― Барабан с маркуч или уред за външно
почистване под налягане

―
―
―
―
―
―
―
―

Разширяване на BoomControl с още 2 датчика
Камера в задната част на машината
Шкаф за принадлежности под десен капак
Индивидуален избор на частични ширини
според желанието на клиента
Втори напорен филтър отзад в паралелограма
ATP контрол за автоматично регулиране налягането в гумите
AutoSelect, автоматично превключване
между нивата на дюзите
Система Connect & Fold за интегриране
на оборудване за пръскане под листата
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

HORSCH Leeb LT Light

4 LT Light

5 LT Light

Собствено тегло (кг)

4 150 – 5 150

4 200 – 5 200

Собствено тегло (кг)

4 850 – 5 850 (5 420*)

4 900 – 5 900 (5 470*)

4 930 – 5 930 (5 500*)

Натоварване на теглич празна (кг)

480 – 780

500 – 800

Натоварване на теглич празна (кг)

530 – 830 (660*)

550 – 850 (680*)

570 – 870 (700*)

Макс. допустимо натоварване на теглича (кг)

2 500

2 500

Макс. допустимо натоварване на теглича (кг)

3 000

3 000

3 000

Натоварване на ос празна (кг)

3 670 – 4 370

3 700 – 4 400

Натоварване на ос празна (кг)

4 330 – 5 020 (4 760*)

4 350 – 5 050 (4 790*)

4 360 – 5 060 (4 800*)

Макс. допустимо натоварване на оста (кг)

8 250

8 250

Макс. допустимо натоварване на оста (кг)

10 000

10 000

10 000

Обща дължина макс. (Транспортно положение) (м)

7,70

7,70

Обща дължина макс. (Транспортно положение) (м)

7,70

7,70

7,70

Транспортна ширина (Транспортна положение) (м)

2,55

2,55

Транспортна ширина (Транспортна положение) (м)*

2,55*

2,55*

2,55*

Размери и тегло

HORSCH Leeb LT

4 LT

5 LT

6 LT

Размери и тегло

Транспортна височина (м)

3,40 – 3,60

3,40 – 3,60

Транспортна височина (м)*

3,40 – 3,60 (3,60*)

3,40 – 3,60 (3,60*)

3,40 – 3,60 (3,60*)

Ширина следата (м)

1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25

1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25

Ширина следата (м)

1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25

1,80 / 2,00 / 2,10 / 2,25

2,00 / 2,10 / 2,25

Просвет (м)

0,75

0,75

Просвет (м)*

0,85*

0,85*

0,85*

Резервоар

Резервоар

Нетен обем на резервоара за разтвора (л)

4 000

5 000

Нетен обем на резервоара за разтвора (л)

4 000

5 000

6 000

Действетелен обем на резервоара за разтвора (л)

4 400

5 300

Действетелен обем на резервоара за разтвора (л)

4 400

5 300

6 400

Резервоар за чиста вода (л)

500

500

Резервоар за чиста вода (л)

500

500

500

Резервоар за измиване на ръце (л)

15

15

Резервоар за измиване на ръце (л)

15

15

15

18 / 12 5 части

18 / 12 5 части

21 / 12 5 части

21 / 12 5 части

24 / 12 5 части

24 / 12 5 части

24 / 12 5 части

24 / 12 5 части

24 / 12 5 части

27 / 21 / 12 7 части

27 / 21 / 12 7 части

27 / 21 / 12 7 части

27 / 21 / 12 7 части

27 / 21 / 12 7 части

28 / 21 / 12 7 части

28 / 21 / 12 7 части

28 / 21 / 12 7 части

28 / 21 / 12 7 части

28 / 21 / 12 7 части

30 / 21 / 12 7 части

30 / 21 / 12 7 части

30 / 21 / 12 7 части

30 / 21 / 12 7 части

30 / 21 / 12 7 части

Щанги
Работни ширини

Щанги
Работни ширини

18 / 12 5 части

18 / 12 5 части

18 / 12 5 части

21 / 12 5 части

21 / 12 5 части

21 / 12 5 части

Секции, мин. / макс. (Брой)

6 – 42

6 – 42

30 / 24 / (12) 7 части

30 / 24 / (12) 7 части

30 / 21 / (12) 7 части

Работна височина (м)

0,3 – 2,5

0,3 – 2,5

32 / 24 / (12) 7 части

32 / 24 / (12) 7 части

32 / 24 / (12) 7 части

Мощност на помпата при CCS и CCS Pro (л/мин)

600

600

33 / 24 / (12) 7 части

33 / 24 / (12) 7 части

33 / 24 / (12) 7 части

Мощност на помпата Eco (л/мин)

400

400

36 / 24 / (12) 7 части

36 / 24 / (12) 7 части

36 / 24 / (12) 7 части

Работно налягане, макс. (Бар)

8

8

38 / 27 / (14) 7 части

38 / 27 / (14) 7 части

38 / 27 / (14) 7 части

Работна скорост (км/ч)

4 – 20

4 – 20

39 / 27 / (14) 7 части

39 / 27 / (14) 7 части

39 / 27 / (14) 7 части

Секции, мин. / макс. (Брой)

40 / 27 / (14) 7 части

40 / 27 / (14) 7 части

40 / 27 / (14) 7 части

40 / 28 / (14) 7 части

40 / 28 / (14) 7 части

40 / 28 / (14) 7 части

42 / 28 / (14) 7 части

42 / 28 / (14) 7 части

42 / 28 / (14) 7 части

44 / 30 / (14) 7 части

44 / 30 / (14) 7 части

44 / 30 / (14) 7 части

45 / 30 / (14) 7 части

45 / 30 / (14) 7 части

45 / 30 / (14) 7 части

6 – 42

6 – 42

6 – 42

Работна височина (м)

0,3 – 2,5

0,3 – 2,5

0,3 – 2,5

Мощност на помпата при CCS и CCS Pro (л/мин)

600

600

600

Мощност на помпата Eco (л/мин)

400

400

400

Работно налягане, макс. (Бар)

8

8

8

Работна скорост (км/ч)

4 – 20

4 – 20

4 – 20

* Данни с щанги 12 / 21 / 27, 7 секционни и гуми 520 / 85 R 46

Може да има отклонения от параметрите в зависимост от оборудването.
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