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Ágyús rendszerű permetezők 

Kettős turbina 400 és 500 mm átmérővel 

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel) 

Két sebességes fogaskerekes hajtómű üres állással 

Folyamatos keverőrendszer 

Kézi vezérlés 
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Kép Leírás Súly 
Ventilátor 

levegő 

Ventilátor 

lev. sebesség 

Min. 

teljesítmény 

 

DTVS-400-közepes hatótáv: 

400 literes tartály, 70 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 

bar, manuális fúvóka vezérlés, 

kézi állítású ágyú, 20 m max. 

hatótáv 

298 kg 

7000 m3/h 65 m/s 65 CV 
DTVS-600-közepes hatótáv: 

600 literes tartály, 70 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 

bar, manuális fúvóka vezérlés, 

kézi állítású ágyú, 18 m max. 

hatótáv  

312 kg 

 

DTVS-400-nagy hatótáv: 

400 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 

bar, manuális vezérlés, 

hidraulikus állítású ágyú, 40 m 

max. hatótáv 

373 kg 

16000 m3/h 82 m/s 70 CV 
DTVS-600-nagy hatótáv: 

600 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 

bar, manuális vezérlés, 

hidraulikus állítású ágyú, 40 m 

max. hatótáv 

385 kg 
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ZEFIR-1000-LR: 

1000 literes tartály, 120 

liter/perc membrán szivattyú, 

max. 50 bar, manuális 

vezérlés, standard vonófej, 

hidraulikus állítású ágyú, 40 m 

max. hatótáv 

646 kg 

16000 m3/h 82 m/s 80 CV 

ZEFIR-1500-LR: 

1500 literes tartály, 120 

liter/perc membrán szivattyú, 

max. 50 bar, manuális 

vezérlés, standard vonófej, 

hidraulikus állítású ágyú, 40 m 

max. hatótáv 

760 kg 

ZEFIR-2000-LR: 

2000 literes tartály, 150 

liter/perc membrán szivattyú, 

max. 50 bar, manuális 

vezérlés, standard vonófej, 

hidraulikus állítású ágyú, 40 m 

max. hatótáv 

870 kg 
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Kép Modell Leírás Cikkszám / Kompatibilitás 

 

Elektromos 

vezérlés 

Elektromos vezérlés, 

kiválasztható jobb és 

baloldallal, kijelzővel a 

traktor kabinban. Magában 

foglalja az összes 

mechanikus vezérlésű 

alkatrész lecseréléséhez 

szükséges alkatrészt. 

Cikkszám: T060102000 

Minden modellre 

 

Szórópisztoly 

csatlakozó 
Szórópisztoly csatlakozó 

Cikkszám: T130100040 

Minden függeszthető modellre 

 

96 liter/perc 

szivattyú 

96 liter/perc membrán 

szivattyú 
Cikkszám: CMT6093001200 

DTVS-MR modellekre 

 

Hidraulikus 

állítás 

Hidraulika henger a 

függőleges állításhoz kettő 

darab hidraulika 

csatlakozóval 

Cikkszám: T120100061 

DTVS-MR ágyús modellekre 

 

Vonórúd 1. 

Függőleges 

magasságállítás 

Forgó vonórúd csatlakozó. 

6 pozícióba állítható, 

csavarral rögzíthető. A 

traktor vonószeméhez 

csatlakoztatható. 

Tartalmaz: 1 Knot 

Homocinetic kardán  

Cikkszám: T110014000 

Csak a ZEFIR-1000 modellre 

Cikkszám: T11002400 

Csak a ZEFIR-1500 és 

ZEFIR-2000 modellekre 

 

Vonórúd 2. 

Nyomkövető 

Y rendszerű forgó vonórúd 

csatlakozó. 6 pozícióba 

állítható, csavarral 

rögzíthető. A traktor 

vonóháromszögéhez 

csatlakoztatható. 

Tartalmaz: 1 Knot 

Homocinetic kardán 

Cikkszám: T110013000 

Csak a ZEFIR-1000 modellre 

Cikkszám: T110023000 

Csak a ZEFIR-1500 és 

ZEFIR-2000 modellekre 
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Axiális permetezők 

Kettős turbina különböző átmérővel 

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel) 

Két sebességes fogaskerekes hajtómű üres állással 

Folyamatos keverőrendszer 

Kézi vagy több funkciós elektronikus vezérlés 
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Kép Leírás Súly 
Ventilátor 

levegő 

Ventilátor 

lev. sebesség 

Min. 

teljesítmény 

 

ASM1-200: 

200 literes tartály, 62 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 40 

bar, 12 dupla fúvóka, manuális 

vezérlés, Ø610 mm ventilátor  

208 kg 

31500 m3/h 26 m/s 20 CV 

ASM1-400: 

400 literes tartály, 62 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 40 

bar, 12 dupla fúvóka, manuális 

vezérlés, Ø610 mm ventilátor  

239 kg 

ASM1-600: 

600 literes tartály, 62 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 40 

bar, 12 dupla fúvóka, manuális 

vezérlés, Ø610 mm ventilátor  

252 kg 

 

ASM1-200-600 Fairing: 

200 literes tartály, 62 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 40 

bar, 12 dupla fúvóka, manuális 

vezérlés, Ø610 mm ventilátor  

200 kg 

31500 m3/h 58 m/s 20 CV 

ASM1-400-600 Fairing: 

400 literes tartály, 62 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 40 

bar, 12 dupla fúvóka, manuális 

vezérlés, Ø610 mm ventilátor  

221 kg 

ASM1-600-600 Fairing: 

600 literes tartály, 62 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 40 

bar, 12 dupla fúvóka, manuális 

vezérlés, Ø610 mm ventilátor  

233 kg 

 

ASM2-400-750: 

400 literes tartály, 62 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 40 

bar, 12 dupla fúvóka, manuális 

vezérlés, Ø750 mm ventilátor  

265 kg 

45000 m3/h 40 m/s 30 CV 
ASM2-600-750: 

600 literes tartály, 62 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 40 

bar, 12 dupla fúvóka, manuális 

vezérlés, Ø750 mm ventilátor 

278 kg 
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Kép Leírás Súly 
Ventilátor 

levegő 

Ventilátor 

lev. sebesség 

Min. 

teljesítm

ény 

 

ASM2-400-800: 

400 literes tartály, 70 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, 12 dupla fúvóka, 

manuális vezérlés, Ø800 mm ventilátor  

340 

kg 

53000 m3/h 41 m/s 60 CV 
ASM2-600-800: 

600 literes tartály, 70 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, 12 dupla fúvóka, 

manuális vezérlés, Ø800 mm ventilátor 

353 

kg 
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UNIC-ST-PRO-1000: 

1000 literes tartály, 95 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, 22 dupla fúvóka 

és 2 csatorna, manuális vezérlés, Ø915 

mm ventilátor, hosszú vonórúd 

520 

kg 

68000 m3/h 38 m/s 70 HP 

UNIC-ST-PRO-1500: 

1500 literes tartály, 121 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 22 dupla 

fúvóka és 2 csatorna, manuális vezérlés, 

Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd 

605 

kg 

UNIC-ST-PRO-2000: 

2000 literes tartály, 121 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 22 dupla 

fúvóka és 2 csatorna, manuális vezérlés, 

Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd 

752 

kg 

 

EOLO-STAR-1500: 

1500 literes tartály, 166 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 16 dupla 

fúvóka és 2 csatorna, manuális vezérlés, 

Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd 

835 

kg 

99200 m3/h 33 m/s 65 HP 
EOLO-STAR-2000: 

2000 literes tartály, 166 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 16 dupla 

fúvóka és 2 csatorna, manuális vezérlés, 

Ø915 mm ventilátor, hosszú vonórúd 

959 

kg 

 

EOLO-1500 GTX9: 

1500 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 38 dupla 

fúvóka és rozsdamentes acél torony, 

manuális vezérlés, Ø915 mm ventilátor, 

hosszú vonórúd 

880 

kg 

105000 m3/h 33 m/s 75 HP 
EOLO-2000 GTX9: 

2000 literes tartály, 150 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 38 dupla 

fúvóka és rozsdamentes acél torony, 

manuális vezérlés, Ø915 mm ventilátor, 

hosszú vonórúd 

1020 

kg 

 

EOLO-2000 GTE10A: 

2000 literes tartály, 185 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 30 dupla 

fúvóka és 3 csatorna, manuális vezérlés, 

Ø1000 mm ventilátor, hosszú vonórúd 

1144 

kg 
112000 m3/h 42 m/s 85 HP 

EOLO-2000 GTE10: 

2000 literes tartály, 185 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 44 dupla 

fúvóka és 3 csatorna, manuális vezérlés, 

Ø1000 mm ventilátor, hosszú vonórúd 

1150 

kg 
142000 m3/h 39 m/s 80 HP 
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Kép Modell Leírás 
Cikkszám / 

Kompatibilitás 

 

Elektromos 

vezérlés 

Elektromos vezérlés, kiválasztható 

jobb és baloldallal, kijelzővel a 

traktor kabinban. Magában foglalja 

az összes mechanikus vezérlésű 

alkatrész lecseréléséhez szükséges 

alkatrészt. 

Cikkszám: T060102000 

Minden modellre 

 

BRAVO 180 S 

számtógépes 

vezérlés 

Számítógépes vezérlés, monitorral a 

traktor kabinjába. Magában foglalja 

a GPS alapú sebesség 

meghatározást. valamint 10 

különböző lehetséges programot 

Cikkszám: T060102003 

Minden EOLO modellre 

 

„V”  

deflektor 

Szabályozható V szórású deflektor 

2 fúvókával 
Cikkszám: 1250010013 

ASM1-600 modellre 

Szabályozható V szórású deflektor 

2 fúvókával 
Cikkszám: T040000008 

ASM2-750 modellre 

Szabályozható V szórású deflektor 

4 fúvókával 

Cikkszám: 1250010007 

ASM2-800 és UNIC-ST-

PRO modellre 

 
Közepesen 

magas torony 

Rozsdamenetes acél közepes 

magasságú torony 
Cikkszám: T040000000 

ASM2-750 modellre 

 

Szórópisztoly 

csatlakozó 
Szórópisztoly csatlakozó 

Cikkszám: T13010040 

Minden függeszthető 

modellre 

 „V” deflektor 
Szabályozható V szórású deflektor 

6 fúvókával 
Cikkszám: T040000005 

EOLO-GTE10A modellre 

 

„W” deflektor 
Dupla szabályozható W szórású 

deflektor 18 fúvókával 
Cikkszám: T040000007 

EOLO-GTE10 modellre 

 

Alacsony 

deflektor 

Alacsony deflektor speciálisan a 

Tall Trees 18-20 mt típusú 

„Walnuts” plus modell 18 

fúvókával 

Cikkszám: 

S0061521600000 

EOLO-GTE10A modellre 

 

Vonórúd 2. 

Nyomkövető 

Y rendszerű forgó vonórúd 

csatlakozó. 6 pozícióba állítható, 

csavarral rögzíthető. A traktor 

vonóháromszögéhez 

csatlakoztatható. Tartalmaz: 1 Knot 

Homocinetic kardán 

Cikkszám: T110023000 

Vontatott permetezőkhöz 
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Vontatott keskeny permetezők 

Kettős turbina különböző átmérővel 

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel) 

Két sebességes fogaskerekes hajtómű üres állással 

Folyamatos keverőrendszer 

Kézi vagy több funkciós elektronikus vezérlés 
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Kép Leírás Súly 
Ventilátor 

levegő 

Ventilátor 

lev. sebesség 

Min. 

teljesítmény 

 

UNIC-E-800- Ø610: 

800 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 12 

dupla fúvóka, manuális vezérlés, 

Ø610 mm ventilátor, hosszú 

vonórúd 

438 kg 

31400 m3/h 26 m/s 25 HP 
UNIC-E-1000- Ø610: 

1000 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 12 

dupla fúvóka, manuális vezérlés, 

Ø610 mm ventilátor, hosszú 

vonórúd 

448 kg 

 

UNIC-E-800- Ø610 Fairing: 

800 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 

dupla fúvóka, manuális vezérlés, 

Ø610 mm ventilátor, hosszú 

vonórúd 

488 kg 

31400 m3/h 27 m/s 25 HP 
UNIC-E-1000- Ø610 Fairing: 

1000 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 

dupla fúvóka, manuális vezérlés, 

Ø610 mm ventilátor, hosszú 

vonórúd 

499 kg 

 

UNIC-E-1000- Ø750: 

800 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 

dupla fúvóka, manuális vezérlés, 

Ø750 mm ventilátor, hosszú 

vonórúd 

463 kg 

45000 m3/h 40 m/s 35 HP 
UNIC-E-1000- Ø750: 

1000 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 

dupla fúvóka, manuális vezérlés, 

Ø750 mm ventilátor, hosszú 

vonórúd 

473 kg 

 

UNIC-E-800- Ø820: 

800 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 

dupla fúvóka, manuális vezérlés, 

Ø820 mm ventilátor, hosszú 

vonórúd 

468 kg 

53500 m3/h 42 m/s 60 HP 
UNIC-E-1000- Ø820: 

1000 literes tartály, 96 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 14 

dupla fúvóka, manuális vezérlés, 

Ø820mm ventilátor, hosszú 

vonórúd 

477 kg 
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Kép Modell Leírás Cikkszám / Kompatibilitás 

 

Elektromos 

vezérlés 

Elektromos vezérlés, 

kiválasztható jobb és 

baloldallal, kijelzővel a 

traktor kabinban. Magában 

foglalja az összes 

mechanikus vezérlésű 

alkatrész lecseréléséhez 

szükséges alkatrészt. 

Cikkszám: T060102000 

Minden modellre 

 

120 liter/perc 

szivattyú 

120 liter/perc membrán 

szivattyú 
Cikkszám: CMT6095001900 

Minden modellre 

 

„V” deflektor 

Szabályozható V szórású 

deflektor 2 fúvókával 
Cikkszám: 1250010013 

600 mm-es ventilátorra 

Szabályozható V szórású 

deflektor 2 fúvókával 
Cikkszám: T040000008 

700 mm-es ventilátorra 

Szabályozható V szórású 

deflektor 4 fúvókával 
Cikkszám: 1250010007 

800 mm-es ventilátorra 

 
Közepesen 

magas torony 

Rozsdamentes acél közepes 

magasságú torony 
Cikkszám: T040000000 

750 mm-es ventilátorra 
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Szőlészeti karos permetezők 

Kettős turbina  

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel) 

Két sebességes fogaskerekes hajtómű üres állással 

Folyamatos keverőrendszer 

Kézi vagy több funkciós elektronikus vezérlés 
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Kép Leírás 
Sor 

szélesség 

Ventilátor 

levegő 

Kezelt 

sorok 

Min. 

teljesítmény 

 

 

ZEFIR-1000-8 kimenet: 

1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, 

villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel 

1,7-3,7 m 16000 m3/h 4 oldal 75 CV 

ZEFIR-1500-8 kimenet: 

1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, 

villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel 

ZEFIR-2000-8 kimenet: 

2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, 

villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel 
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ZEFIR-1000-8 oldalsó kimenet: 

1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, 

villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel 

1,7-3,2 m 16000 m3/h 
2 

teljes 
75 CV 

ZEFIR-1500-8 oldalsó kimenet: 

1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, 

villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel 

ZEFIR-2000-8 oldalsó kimenet: 

2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, 

villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel 
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ZEFIR-1000-Provence kit: 

1000 literes tartály, 120 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, 

villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel 

1,7-3,7 m 16000 m3/h 

2 

teljes 

és 2 

oldal 

75 CV 

ZEFIR-1500- Provence kit: 

1500 literes tartály, 120 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, 

villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel 

ZEFIR-2000- Provence kit: 

2000 literes tartály, 150 liter/perc membrán 

szivattyú, max. 50 bar, elektromos vezérlés, 

villás kapcsoló, szőlősorokhoz 8 kimenettel 
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teljesítmény 

 

 

 
 

ZEFIR-1000-Penedes kit: 

1000 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás kapcsoló, 

szőlősorokhoz 8 kimenettel 

1,7-3,7 m 16000 m3/h 2 teljes 75 CV 

ZEFIR-1500-Penedes kit: 

1500 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás kapcsoló, 

szőlősorokhoz 8 kimenettel 

ZEFIR-2000-Penedes kit: 

2000 literes tartály, 150 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás kapcsoló, 

szőlősorokhoz 8 kimenettel 

 

 
 

 

ZEFIR-1000-4 oszlopos: 

1000 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás kapcsoló, 

szőlősorokhoz 4 oszloppal 

1,7-3,2 m 20000 m3/h 2 teljes 75 CV 

ZEFIR-1500-4 oszlopos: 

1500 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás kapcsoló, 

szőlősorokhoz 4 oszloppal 
ZEFIR-2000-4 oszlopos: 

2000 literes tartály, 150 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás kapcsoló, 

szőlősorokhoz 4 oszloppal 

 
 

 
 

 

ZEFIR-1000-6 oszlopos: 

1000 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás kapcsoló, 

szőlősorokhoz 6 oszloppal 

1,6-3 m 20000 m3/h 
2 teljes és 2 

oldal 
75 HP 

ZEFIR-1500- 6 oszlopos: 

1500 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás kapcsoló, 

szőlősorokhoz 6 oszloppal 

ZEFIR-2000- 6 oszlopos: 

2000 literes tartály, 150 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás kapcsoló, 

szőlősorokhoz 6 oszloppal 
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Kép Leírás 
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szélesség 

Ventilátor 

levegő 
Kezelt sorok 

Min. 

teljesítmény 

 

DUO PLUS-1000-Provence kit: 

1000 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás 

kapcsoló, szőlősorokhoz 10 

kimenettel 

1,7-3,7 m 

16000 m3/h 

2 teljes és 2 

oldal 

65 CV 

 

DUO PLUS-1000-Penedes kit: 

1000 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás 

kapcsoló, szőlősorokhoz 10 

kimenettel 

1,7-3,2 m 2 teljes 

 

GALIA-2000-4 kimenet: 

2000 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, „Y” vonórúd, 

szőlősorokhoz 6 kimenettel 

1,7-3,2 m 

20000 m3/h 

2 teljes 

75 CV 

 

GALIA-2000-6 kimenet: 

2000 literes tartály, 150 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, „Y” vonórúd, 

szőlősorokhoz 6 kimenettel 

1,7-3 m 
2 teljes és 2 

oldal 

 
 

 

UNIC-1000-Bergerac: 

1000 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás 

kapcsoló, Ø 900 mm-es ventilátor 

és hidraulikus torony 38 fúvókával 

1,7-3,5 m 81000 m3/h 4 oldal 70 CV 

UNIC-1500-Bergerac: 

1500 literes tartály, 120 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás 

kapcsoló, Ø 900 mm-es ventilátor 

és hidraulikus torony 38 fúvókával 

UNIC-2000-Bergerac: 

2000 literes tartály, 150 liter/perc 

membrán szivattyú, max. 50 bar, 

elektromos vezérlés, villás 

kapcsoló, Ø 900 mm-es ventilátor 

és hidraulikus torony 38 fúvókával 
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Kép Modell Leírás Cikkszám / Kompatibilitás 

 

Elektromos 

vezérlés készlet 2 

Elektromos vezérlés, 

kiválasztható jobb és 

baloldallal, kijelzővel a 

traktor kabinban. Gyárilag 

szerelt. 

Cikkszám: T060102001 

Minden modellre 

 

Számítógépes 

vezérlés készlet 

2S 

Elektromos vezérlés, 

kiválasztható 2 szektor, 

állítható nyomás a traktor 

fülkéjéből, automatikus 

permetező rendszer GPS-el. 

Gyárilag szerelt. 

Cikkszám: T060102003 

Minden modellre 

 

Számítógépes 

vezérlés készlet 

4S 

Elektromos vezérlés, 

kiválasztható 4 szektor, 

állítható nyomás a traktor 

fülkéjéből, automatikus 

permetező rendszer GPS-el. 

Gyárilag szerelt. 

Cikkszám: T060104001 

Minden modellre 

 

Vegyszer betöltő 

Vegyszer betöltő szűrővel a 

főtartály töltőnyílásában. 

Gyárilag beépített. 

Cikkszám: T130100011 

Minden modellre 

 

Vonórúd 1. 

Függőleges 

magasságállítás 

Forgó vonórúd csatlakozó. 6 

pozícióba állítható, csavarral 

rögzíthető. A traktor 

vonószeméhez 

csatlakoztatható. Tartalmaz: 

1 Knot Homocinetic kardán  

(3,1 és 3,8 m között) 

Cikkszám: T110014000 

ZEFIR-1000 modellhez 

Cikkszám: T11002400 

ZEFIR-1500 és ZEFIR-2000 

 

 

Vonórúd 2. 

Nyomkövető 

Y rendszerű forgó vonórúd 

csatlakozó. 6 pozícióba 

állítható, csavarral 

rögzíthető. A traktor 

vonóháromszögéhez 

csatlakoztatható. Tartalmaz: 

1 Knot Homocinetic kardán 

(3,1 és 3,8 m között) 

Cikkszám: T110013000 

ZEFIR-1000 modellhez 

 
Cikkszám: T110023000 

ZEFIR-1500 és ZEFIR-2000 

 
 

Kardán 1 Knot Homocinetic kardán 

Cikkszám: 

B007R081CEWR7007 

Minden standard vonórudas 

modellhez 
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Szántóföldi permetezők SGA 

 

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel) 
 

Két sebességes fogaskerekes hajtómű üres állással 

 Kép Leírás Listaár 
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SGA BP-60K/400 L: 

400 literes tartály, 75 liter/perc membrán szivattyú, 

max. 20 bar, 12 m keret, kézi, 3 szakaszos 

3 861 € 

SGA BP-60K/600 L: 

600 literes tartály, 75 liter/perc membrán szivattyú, 

max. 20 bar, 12 m keret, kézi, 3 szakaszos 

3995 € 

SGA BP-105K/1000 L: 

1000 literes tartály, 105 liter/perc membrán szivattyú, 

max. 20 bar, 14 m keret, elektromos nyitás-zárás, 3 

szakaszos 

5678 € 
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Szántóföldi permetezők HS1 

 

Magas ütésállóságú polietilén tartály (javítható hegesztéssel) 

 

Stabil, könnyű váz keret  

 Kép Leírás Listaár 
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HS1 1300 L: 

1300 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, 18 m keret, 3 

revolver fúvóka, 7 szakaszos, hidraulikus nyitás-zárás, 1 m emelés, 

elektromos zárás, nyomásállítás, 2 utas 

20 918 € 

HS1 1800 L: 

1800 literes tartály, 150 liter/perc membrán szivattyú, 21 m keret, 3 

revolver fúvóka, 7 szakaszos, hidraulikus nyitás-zárás, 1 m emelés, vezérlés 

BRAVO 180 S 7 utas 

24279 € 

HS1 1800 L: 

1800 literes tartály, 170 liter/perc membrán szivattyú, 21 m keret, 3 

revolver fúvóka, terepkiegyenlítéssel, 7 szakaszos, joystick hidraulika 

vezérlés, 1 m emelés, BRAVO 400 S vezérlés, GPS, 9 utas 

26 661 € 
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