MASTER 1500 / 1800
Prověřená technologie s větší nádrží

MASTER 1500/1800 – Prověřená technologie s větší nádrží
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Objem nádrže: 1500 a 1800 litrů
Konstrukce z vysokotažné oceli
Integrovaný rychloupínací závěs
Kapalinový systém MANIFOLD
Plnící zařízení a bezpečnostní zámek
Monitor nebo počítač
Tři typy ramen v rozsahu od 12 do 24 m

Rychloupínací závěs
Rychloupínací závěs (kat. II) je integrovanou částí
konstrukce a zajišťuje jednoduché, rychlé a bezpečné
připojení k traktoru.

Konstrukce
Konstrukce postřikovače MASTER je vyrobena z vysokotažné oceli; ta je základem dlouhé životnosti postřikovače. Díky svému důmyslnému tvaru a konstrukci
je těžiště umístěno velmi nízko a těsně u traktoru.
Integrované podpěrné nohy stabilizují postřikovač
při odstavení bezpečně na zemi. Umístění čerpadla
v zadní části konstrukce rámu umožňuje snadný přístup pro servis.
Nádrž
Tvar polyethylenové nádrže umožňuje její úplné
vyprázdnění i ve svažitém terénu. Díky designu je
zajištěno jednoduché a efektivní vnitřní čištění nádrže
pomocí proplachovacích trysek.
Proplachovací nádrže
Proplachovací nádrže 2x80 litrů jsou začleněny do
designu postřikovače tak, že je umožněno bezpečné a
efektivní čištění přímo na poli.

HARDI si vyhrazuje právo změny bez upozornění. Uvedené ilustrace mohou obsahovat doplňková zařízení a příslušenství.

Specifikace
C

A

Čerpadlo 363 (183 l/min)
Velikost nádrže (čistá/celková)
Hmotnost, kg

PRO 12 m - 12,5 m
PRO 15 m - 16 m
PRO 18 m		
RRO 20 m		
RRO 21 m		
RRO 24 m		
Rozměry, cm

PRO 12 m - 12,5 m
PRO 15 m - 16 m
PRO 18 m		
PRO 20 m		
PRO 21 m		
PRO 24 m		
Výhradní importér a servis:

Zádveřice-Raková 426
763 12 Zádveřice
tel./fax: +420 577 901 148
unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz
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1500 (1600)

1800 (1900)

895
952
1010
1033
1038
1058

905
962
1020
1043
1048
1068

A×B×C
183× 250× 271
183× 250× 271
183× 250× 296
183× 255× 275
183× 255× 275
183× 255× 325

A×B×C
183× 250× 271
183× 250× 271
183× 250× 296
183× 255× 275
183× 255× 275
183× 255× 325
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MASTER s nádrží 1500/1800 litrů má stejné jedinečné
funkce jako známý MASTER. Integrovaný rychloupínací závěs, přehledný kapalinový systém MANIFOLD
a možnost volby záběru ramen jsou jedny z hlavních
vlastností, které zjednoduší práci obsluhy a zefektivní
postřik.

