EMPAS
Täydellinen kasvinsuojeluruiskusarja
helppokäyttöinen
kevyt liikuttaa, kaksi- tai nelipyöräiset vaihtoehdot
saatavana erilaisilla pumppuvaihtoehdoilla: kapasiteetit 15 - 40 l/min,
käyttöpaine 0 - 200 bar
varustettuna joko sähkö- tai bensiinimoottorilla
täydellinen lisävarustesarja
EMPAS - matalapaineruisku 20-20-30E
30 l teräskehikolla varustettu polyeteenisäiliö,
täydellä säiliölläkin helppo ja kevyt liikuteltava
kaksisylinterinen membraanipumppu, max.
tuotto 20 l/min, paine säädettävissä 0-20 barin
välillä
0,7 kW 220V sähkömoottori
25 m letkua max 20 bar
käsiosa nr 11, pistooli nro 28
sisältyy 10 m sähkökaapelia ja pistoke
Kuvan vastaava ruisku varustettuna 60 l
tankilla ilman letkua ja kelaa.

EMPAS - korkeapaineruisku 15-55-100E
100 l muovitankki, suuri täyttöaukko
max tuotto 15 l/min, 55 bar
2 pyörää 16 x 4” ilmarenkailla
2 työntökahvaa ja kannatintuki
2 kW 380 3-vaihemoottori tai 220 V
valovirtamoottori
50 m letkua max 100 bar
tukeva letkukela (ei kuvassa)
käsiosa nro 14, pistooli nr 22
vakiovarustus: käyttökytkin ja pistorasia
Ruiskuja saatavana myös 200 - 600 l tankeilla.
Myös runsaasti muita vaihtoehtoja, tarpeen mukaan.
EMPAS-suutintankovaunu
25 x 25 mm neliösuutintanko vaunuun asennettuna
suutintanko 8, 10,12, 14, 16 tai 18 suuttimella, jotka voidaan sulkea erikseen
suutintangon korkeus säädettävissä
vakiona EMPAS D360 -suuttimet
vaunu varustettu kahdella kumipyörällä, tai muutettuna lämpöputkien päällä
kulkevaksi
manometrilla varustettu painesuodatin
Käännä

EMPAS-varusteet

EMPAS -sarjaan on saatavissa useita erilaisia ruiskutuspistooleita ja suuttimia eri
tarpeisiin.
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painesuodatin tyhjennyshanalla, 1/2" liitin, max. 85 bar
käsiosa ruiskutuspistooliin, max. 20 bar
käsiosa kaikkiin ruiskutuspistooleihin, 1/2" kierre
suutintanko neljälle suuttimelle, 150 cm (sopii nroille 20, 21, 22)
kolmoissuutinpää, sopii n:roille 20, 21 ja 22
ruiskutuspistooli, käännettävä kahva ja säädeltävä suihku, 30-60-90 cm
kaksoissuutin, V-malli, sopii nroille 20, 21 ja 22
nelossuutinpää, sopii nroille 20, 21 ja 22
suutinpidin kolmelle suuttimelle, sopii nroille 20, 21 ja 22
herbicidi -suutin, ovaali, sopii nroille 20, 21, 22
jatko 50 cm, sopii nroille 20, 21 ja 22
kaksoissuutin pyörrekärjellä reppuruiskuihin jne.
suutin 1/4" ulkokierteellä täydellisenä pyörrelevyllä tai litteällä suutinpäällä
käännettävä suutinpää suutintankovaunuun tarvittavilla suuttimilla, suljettava

