CONTAINER FRONTAL PRESURIZAT

CAPACITATE DE
DOZARE IMBATABILĂ
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Capacitate mai mare
de dozare a produselor

Cea mai omogenă
distribuţie a produsului

3

Consum redus de ulei hidraulic
al tractorului.

4

Consum redus
de combustibil al
tractorului.

AVANTAJELE
CONTAINERULUI
PRESURIZAT
Conservarea optimă
a produselor datorită
etanşării ermetice

Golire mai eficientă.

Nivel redus de
zgomot.
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Containerul nu este presurizat

5

Posibilitatea de a doza
până la două produse
independente.
Manometru pentru
nivelul de presurizare
a sistemului.

Contragreutate.

Senzor de nivel al
containerului.

Distribuitor
volumetric construit
din oţel inoxidabil,
cu acţionare
electrică.

Buton de calibrare a
produsului.

Vizibilitate excelentă
din cabina tractorului în
timpul transportului şi al
lucrului.

Lumini de transport.
Lumini de lucru cu LED-uri.

Gamă largă de role
modulare pentru
diferite niveluri de
dozare şi dimensiuni
ale produsului.

Turbină hidraulică de
acţionare construită
în caroserie de
aluminiu.

Platforme care
facilitează accesul
uşor la container.

Manometru al
sistemului hidraulic al
turbinei.

Roţi de sprijin
în faţă.

O gamă largă de monitoare
depinzând de are nevoie.

DEPĂŞIRE A RECODURILOR ÎN FIECARE ZI
Unitate de dozare modulară: dozarea tuturor tipurilor de seminţe şi îngrăşăminte granulate prin schimbarea rolelor interne în câteva secunde. Containerul
Frontal Aura a doborât recordul de dozare a 550 kg/
ha pe un utilaj de plantat.
Curăţare uşoară, accesibilitate şi ergonomie: designul de ultimă generaţie al containerului permite
o curăţare rapidă, precisă şi uşoară a părţii interne
a containerului. Accesibilitatea nu a fost niciodată
atât de sigură şi simplă prin utilizarea platformelor
furnizate. Unitatea de dozare situată chiar în mijlocul utilajului permite schimbul de role şi efectuarea
procesului de calibrare printr-o operaţiune simplă şi
rapidă.
Mai puţin aer decât la concurenţii noştri: Datorită
sistemului de distribuţie presurizat, fluxul de aer de
la containerul frontal la instrumentul din spate este
redus considerabil.
Transfer de seminţe pe
semănătoare.

Fertilizarea minerală şi
dozarea seminţelor pe
semănătoare

Aplicarea de îngrăşăminte
minerale pe cultivatoare.

Fertilizarea minerală şi doza
seminţelor pe grape.

Aplicarea de îngrăşăminte
minerale pe semănătoare
pneumatice.

area

Aplicarea de îngrăşăminte
minerale pe cultivatoare.

AURA 1350

AURA 2000

Capacitate

1350 Litri

2000 Litri

Lățime

2100 mm.

2300 mm.

Lungime

1340 mm.

1690 mm.

Înălțime

1580 mm.

1725 mm.

-

1900 mm.

Acționare distribuitoare

Electric

Electric

Greutate

320 Kg.

450 Kg.

Greutate cu contragreutăți

770 Kg.

900 Kg.

-

1110 Kg.

15 Lts/min

15 Lts/min

Acționare hidraulică dublă

1

1

Returul liber al tractorului

1

1

CAT II

CAT III

Înălțime cu roți

Greutate cu contragreutăți și roți
Debit de ulei

Categoria de prindere
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