
Parametry stroje

Profesionální, kompaktní tažený postřikovač 

Jmenovité / maximální kapacity nádrží:

 - 3800 l / 4050 l (+ 300 l nádrž na čistou vodu - proplachovací)

Pracovní záběry ramen:

 - HSS - ocelová horizontálně skládaná 18, 20, 21, 24 m

Výkony jednotlivých modelů čerpadel:  

 - 200 l/min pro ramena 18 - 21 m

 - 250 l/min pro ramena 24 m

Počet sekcí - dělení ramen

 - 5 sekcí pro ramena 18 - 21 m

 - 7 sekcí pro ramena 24 m

Pneu (pro akční nabídku)

 - 11,2 (270 mm) x 48  nebo 12,4 (300 mm) x 46

Hydraulické funkce a ovládání

 - hydraulické funkce ramen (symetrická redukce ramen, svahové vyrovnávání)

 - tažná oj do horního závěsu AUTOMATICKY řiditelná - kola postřikovače sledují koleje traktoru

 - ISO Bus kompatibilní ovládání Flow Master - FMA

Další výbava stroje

 - trojčetné držáky trysek, 3 sady trysek (2xLU120 a 1xIDK - nízkoúletová) velikost dle výběru

 - přimíchávací nádrž na paralelogramu s proplachováním obalů

Akční cenová nabídka IKARUS S 3800 l - 18/20/21/24 m HSS ISO Bus

Základ stroje

1

Čerpadla

1

Tažná oj včetně připojovacího oka

1

Náprava

1

Kola včetně pneu

1

Ramena  -  modely dle pracovního záběru

1

Volitelná varianta k ramenům

Regulační systém a ovládací jednotka

1

Snímání rychlosti, průtoku, tlaku a propojovací kabely k elektronice stroje

1

1

Hydraulická výbava dle potřebných hydraulických funkcí 

1

Doporučená volitelná výbava pro postřikovač IKARUS S

1

Elektronický hladinoznak kalibrovaný s průtokoměrem vlastního postřiku 1

Ikarus S - ISO s rameny 18 m (čerpadlo 200 l/min; 5 sekcí) 809 000 Kč

Ikarus S - ISO s rameny 20 m (čerpadlo 200 l/min; 7 sekcí) 879 000 Kč

Ikarus S - ISO s rameny 21 m (čerpadlo 200 l/min; 7 sekcí) 889 000 Kč

Ikarus S - ISO s rameny 24 m (čerpadlo 250 l/min; 9 sekcí) 919 000 Kč

Další možná volitelná výbava

SA600849 Hydrantová plnící přípojka pro přímé plnění hlavní nádrže 1 7 000 Kč

SA600813 Blatníky se seříditelnými držáky pro změnu rozchodu pro IKARUS šířka 550 mm 1 18 000 Kč

V případě, že váš traktor není ISO Bus kompatibilní a nevlastníte žádný jiny ISO Bus kompatibilní terminál vyberte z následující nabídky terminálů  příslušenstvím

VN79730439 ISO Bus kompatibilní terminál s dotykovou obrazovkou IsoMatch Tellus GO - sada pro NON-ISO traktory ( 1 39 000 Kč

MT00001333 ISO Bus kompatibilní terminál s dotykovou obrazovkou rozdělenou na dvě části IsoMatch Tellus - sada pro NON-ISO traktory 1 89 000 Kč

MT00001960 IsoMatch Global - GPS anténa pro Iso Match Tellus 1 29 000 Kč

Profesionální postřikovač Kverneland Rau IKARUS S 18/20/21/24 m ISO Bus

Bližší informace - KONTAKT:  Ing. Tomáš Bohuslav 725 451 336 ; tomas.bohuslav@nn-kosatky.cz

!!! Akční ceny  jsou platné do vyprodání zásob strojů objednaných v mimosezónním období !!!

Pístomembránové čerpadlo (200 l/min pro ramena 18-21 m a  250 l/min pro ramena 24 m) včetně připojovacích armatur

Oj do horního závěsu - AUTOMATICKY řiditelná pro FMA včetně tažného oka Ø 40 mm

Pevná náprava 1,50 a 1,80 m do rychlosti 40 km/h s parkovací brzdou a pneumatickými brzdami

Základ stroje  IKARUS S se jmenovitým objemem hlavní nádrže 3800 l - maximální objem 4050 l. Třínosníkový rám s hlavní a 300 l proplachovací nádrží, 4 míchací a 3 

rotační proplachovací trysky, kloubový hřídel s homokinetickými klouby, ovládací armatura s intuitivním ovládáním se čtyřcestnými ventily "ODKUD"- sací a "KAM"-výtlačný. 

Filtrace sání s průhledným tělesem pro snadnou kontrolu. Plošina s integrovanou nádrží na čistou vodu pro potřeby obsluhy, schůdky, odnímatelná odstavná noha, 

zakládací klíny, osvětlení a výstražné desky. Certifikace odpovídající legislativě ČR

36 / 40 / 42 / 48

Postřiková ramena HSS  prostorové konstrukce 18 m 5 sekcí; 20 - 21 m,  7 sekcí - 24 m 9 sekcí hydraulicky ovládaná (hydraulické písty při práci zasunuty do sebe), s 

možností redukce záběru ramen na 12 m, hydropneumatické odpružení, tlumení rázů dvojitám kyvadlem a seřiditelnými tlumiči rázů, nerezové rozvody uvnitř prostorové 

konstrukce chránící držáky trysek a trysky proti poškození

Kola včetně pneu 11,2 (270 mm) nebo 12,4 (300 mm) x 46 s disky s 8 otvory

Flow Master (5 sekcí pro 18-21 m 7 sekcí pro 24 m) včetně ovládání hydraulických funkcí uzavřeným hydraulickým okruhem z ovládacího terminálu

Přimíchávací nádrž na chemikálie s proplachováním obalů

Trojčetné držáky trysek (počet dle záběru ramen) součástí jsou 3 sady trysek LECHLER (2 x LU120 a 1 x nizkoúletové LECHLER IDK120)

!!! Ceny příslušenství platí pouze pro dodávku se strojem !!!

Sensor snímání rychlosti - umístěn na kole postřikovače (24 impulzů na otáčku kola)

Průtokoměr 1" (max 250 l/min) pro FMA - turbínová konstrukce umožňuje měřit kapaliny různé měrné hmotnosti (hustoty) bez potřeby korekce

Hydro-Pack HSS 18-24m Comfort 1 - symetrická redukce záběru ramen a hydraulické svahové naklápění (hydraulická cirkulace)


