GEDRAGEN VELDSPUIT MODEL 8
Het topmodel van de gedragen veldspuiten is het Model 8.
Een compacte machine met een leeggewicht van 900 kilo en
een tankinhoud van maximaal 1.100 liter. Standaard
uitgerust met een Super-Balans-systeem en een solide
constructie. De machine is compact, waarbij de bomen
worden gevouwen in de lengterichting naast de veldspuit.
Een professionele machine, die zeer geschikt is voor het
zwaardere werk.

Duurzame Dubex-Techniek
Voor een efficiënte verwerking van grote oppervlaktes
heeft het Model 8 een werkbreedte van 15, 18, 21 of 24
meter. De constructie kan hydraulisch worden bediend en
kan compact worden opgevouwen naast de machine.
Standaard is de machine uitgerust met een Super Balanssysteem, hydraulisch in hoogte verstelbare bomen en een
horizontaal dempingsysteem.
Allemaal nuttige functies die de levensduur van uw Model
8 met deze werkbreedte aanzienlijk verlengen.

Compacte Stabiliteit
Het Model 8 heeft, net als de andere Dubex-veldspuiten,
een lichtgewicht, sterke polyethyleen tank. Deze is
bijzonder handig in gebruik. Met zijn gladde binnenkant en
ingebouwde spoelkop is het reinigen zeer eenvoudig. De
hoofdtank is geïnstalleerd samen met een schoonwatertank
van 80 liter op een compacte wijze in een vast frame. Dit
leidt tot een bijzonder stabiele eenheid tijdens het gebruik.

Prestaties van Formaat
Model 8 is standaard voorzien van een spuitcomputer,
luchtafsluitbare doppen en een ringleidingsysteem. De
machine kan uitgerust worden met 5 tot 13 elektrische
sectieafsluiters en een robuuste zuiger-membraanpomp van
210 liter per minuut. Grotere pompen met een capaciteit van
300 liter per minuut zijn leverbaar, alsmede elektro
hydraulische bediening en afzonderlijke bewerking van de
topsecties. Zo koppelt u met Model 8 de handigheid van een
gedragen veldspuit met de solide prestaties van een getrokken
veldspuit.
Leeggewicht:
Lengte:
Breedte:
Hoogte:

900 kg
3,68 m
2,82 m
2,65 m

Tankinhoud:
700, 900 of 1100 liter
Tankinhoud werkelijk:
770, 990 of 1190 liter
Werkbreedte: 15, 18, 21 of 24 meter

