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Ψεκαστικά συρόμενα, νεφελοψεκαστήρες SPR με ενισχυμένη 
δεξαμενή πολυαιθυλενίου και ενισχυμένο σασί, αποτελεί την 
καταλληλότερη επιλογή για τον καλύτερης ποιότητας ψεκασμό 
σε δενδροκαλλιέργειες και αμπελοκαλλιέργειες, καθώς 
προσφέρει ιδανική κατανομή αέρα, σωστή πίεση υγρού 
διαθέτοντας το σωστό ακροφίς, καλύπτοντας έτσι τις δύο 
βασικότερες προϋποθέσεις για αποτελεσματικό ψεκασμό. 

 Βασικός εξοπλισμός Ψεκαστικού συρόμενου με 
 τουρμπίνα : 

 Πλαίσιο πλάτης της τουρμπίνας ενισχυμένο, 
γαλβανισμένο ή βαμμένο 

 Σασί βαρεου τύπου γαλβανισμένο εν θερμώ ή 
βαμμένο 

 Άξονες-Άκρα ρυθμιζόμενα σε ύψος και πλάτος 

 Σασμάν-Γκρουπ φτερωτής ΙΤΑΛΙΚΟ 2 ταχυτήτων και 
κενό σε σχέση: 1:3 – 1:4. 

 Δοχεία καθαρού νερού για το πλύσιμο της δεξαμενής 
και των χεριών του χρήστη 

 Περιοχή ελέγχου του ψεκαστικού κοντά στο χειριστή 
με χειριστήριο ελέγχου πίεσης περιστρεφόμενο δύο 
εξόδων εύκολης χρήσης . 

 Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα 
 Αντλίες διαφράγματος ιταλικές από 70 έως 150 l / min 
 Οι σωληνώσεις είναι από λάστιχο, με πλέγμα 

συρμάτινο και ρακόρ πρεσαριστά. 
 Οι σωληνώσεις των μπεκ είναι ανοξείδωτες 
 Μπέκ διπλά μπρούτζινα, ρυθμιζόμενα, αντισταγονικά 

 Αναδευτήρας των φυτοφαρμάκων. 
 Προπέλα-Φτερωτή ειναι από πλαστικό μεταβλητού 

βήματος.(ρυθμιζόμενη) 
 Δεξαμενή πολυαιθυλενίου 

 Ένδειξη στάθμης δεξαμενής. 
 Τιμόνι Ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος 
 Συσκευή καθαρισμού φαρμάκων. 
 Ορειχάλκινα εξαρτήματα 
 Υδραυλική αναδευτήρα 
 Φίλτρα υψηλής γραμμής τουρμπίνας μπρούτζινα 

 

 
 Πρόσθετος εξοπλισμός για τα Ψεκαστικά συρόμενα. 

o Τιμόνι της έλξη του μηχανήματος σπαστό 
o Καρδανικό ομοκινητικό άξονα κινήσεις.( Σταυρός) 
o Μπεκ οικονομίας τύπου albyz 
o Προμίξερ. 
o Χειριστήριο ελέγχου Ηλεκτρικό 
o Ηλεκτρονικός υπολογιστής Bravo 180s 
o Υδραυλικά φρένα 
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SPR1-ST 3500 1300 1200 450 1000+ APS121 F80 14 30+ 

SPR1,5-ST 4000 1400 1300 550 1500+ APS145 F90 16 40+ 

SPR2-ST 4000 1530 1500 690 2000+ APS145 F90 16 55+ 

SPR3-ST 4200 1850 1700 810 3000+ IDS1701 F90 16 80+ 

SPR-180S 3500-4200 1330-1850 1200-1700 450-810 1000+-3000+ 100-200L F80-F90 14-16 30+ 
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