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Nabídka ramen

Ramena ALS již v konstrukci mají v základní výbavě od-
pružení AXIALE. Nejznámější odpružení firmy BER-
THOUD poskytuje legendární stabilitu na rovném
terénu, ve svahu i v zatáčce.

> Odpružení Axiale

Nabízí se v provedení 18, 20, 21 a 24 m

> V základní výbavě na ramenech ALS

Forward together

Kompaktní a rychlá

pro optimální poměr mezi hmotností a tuhostí

> Struktura ramen do L

Rozvaděče traktoru, elektrohydraulický volič (SEH) a
elektro-hydraulické rozvaděče (ED)

> Několik typů hydraulického řízení

Řízení náklonu, centrální oddělené řízení částí ramen

> Za příplatek

NOVINKA

Ramena MULTIS: ramena skládaná dozadu, v
provedení 15 a 18 m. Jsou opatřena odpružením
pomocí krátkých táhel a řadou možností příplatkové
výbavy pro hydrauliku: úhlový korektor, oddělené
řízení částí ramen...

> Ramena Multis
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SPRINTERSPRINTER: to nejlepší z firmy BERTHOUD

> Hlavní nádrž

Hlavní nádrž z vysokohustotního polyetylénu o obsahu 2500 litrů
+ 5%. 
Dno nádrže zahloubené k omezení zbytkového množství v nádrži.

> Vyplachovací nádrž 260 l

v přední části stroje spolu s nádrží na mytí rukou.

> Plná vestavba pro optimální 
kompaktnost:

Nízké těžiště spolu s kratším 
rozvorem (3,75 m).

> Ovládací panel

Snadné používání,

a navíc vše pohromadě!
Ovládání sdružené na levé straně
stroje, snadno se používá díky
označení funkcí na panelu 
BERLOGIC.

> Zjednodušené vyplachování

S příplatkovou výbavou DILUNET lze
řídit sekvence ředění zbytku v nádrži z
kabiny. Rovněž za příplatek a s řízením
z kabiny zajišťuje DILUNET plus
opláchnutí stěn nádrže i naředění
zbytku v nádrži.

> Míchací násypka

Na stroji SPRINTER v základní výbavě.
Vodu do ní lze nasávat zvenčí nebo
z vyplachovací nádrže k vypláchnutí
míchacího okruhu a obalů čistou
vodou. Je nízko a slouží i jako stu-
pátko pro přístup k průlezu.

Umožňuje udržení konstantní dávky na hek-
tar při daném zařazeném rychlostním stupni,
při změnách rychlosti až o 20 %. V základní
výbavě je regulační ventil ruční, elektrické ov-
ládání postřikování pomocí elektrických zá-
klopkových ventilů V.E.C. s celkovým
vypnutím.

> DPM Autorégleur

Pístové čerpadlo Gama (130 l/min. nebo za příplatek 160 l/min.) 
je známo svou odolností a dlouhou životností a má další dvě zásadní výhody:

Vynikající objemovou přesnost, 
která zaručuje přesnost regulací DPM a DP TRONIC

Sníženou údržbu díky mechanismu
v olejové lázni, použití nerezových záklopek a
neexistenci vzduchového zvonu.

Jednoduché a úsporné

> V základní výbavě čerpadlo GAMA BERTHOUD

> Za příplatek membránopístové čerpadlo BP 280 (280 l/min.)

> Mechanicky naváděný oj (za příplatek)

Připojí se na zvedací ramena traktoru k zajištění lepšího pojezdu stroje ve stopách traktoru na souvrati.
Je plně mechanický, vyžaduje minimální údržbu a žádné seřizování při práci.

> Navádění nápravy (za příplatek)

Ovládá je ručně obsluha. Umožňuje lepší pojezd ve stopě ve svahu.

Nabídka regulací

Nabídka čerpadel

Elektronická regulace pomocí tlakového snímače.
Regulační ventil DP TRONIC reguluje průtok rameny
dle naměřeného tlaku a pojezdové rychlosti.

Tlakový snímač má několik výhod:
vyšší přesnost;
odolnost proti zanášení a ucpávání;
odstranění kalibrovaných zpětných ventilů;
menší údržba.

> DP Tronic

> Měřiče hladiny

V základní výbavě plovákový měřič hladiny se
stupnicí.
Za příplatek lze namontovat páskový měřič
hladiny
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