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OVERBLIK

Beskrivelse

Fakta
Model

Bombredde, meter

Tankstørrelse, 
liter

Pumpeydelse, 
liter/min

Frihøjde, cm

Motorydelse, hk

Muligheder for 
dyser

Bommens arbejde 
efter terrænets 
kontur

Tænd/sluk af 
sektioner ud fra 
applikationskort

Har luftaffjedring af hvert hjul og 
mulighed for hydraulisk variabel spor-
vidde og frihøjde. Bommen udfoldes 
nemt på 22 sekunder for en 48 meter 
bred version. Dette sker skånsomt, da 
processen overvåges af sensorer, der 
sparer tid med en sikker udfoldning.

Agrifac
Condor

24-51 m

3400-8000 L

Centrifugal: 7002 x membran: 560

Hydraulisk justerbart op til 200 cm

286 hk

Traditionelle eller luftstyrede.

Kan regulere hver sidefl øj 
uafhængigt af hinanden og har 
luftaffjedring af hvert enkelt hjul. 

Kan håndtere op til 102 sektioner og 
kan køre med GPS-styring på enkelt-
dyseniveau.

Undervognen har tandemop-
hæng af venstre og højre hjulpar og 
hydraulisk justering af sporvidde 
eller højde. Hurtig foldning af bom 
hvor nyt hydraulikanlæg sammen 
med Contour-Control og SwingStop 
sikrer rolig bomføring. Mulighed for 
tilkobling af vandvogn på 16 ton.

Amazone
Pantera 4502

21-40 m

4500 l

HighFlow 400 l/min 2 x stempel-
membran for hver 260

100 cm eller 120-170 for H-model

218 hk

Traditionelle eller injektionsdyser, 
Compact dyser eller Air-Injektion.

Hydropneumatisk affjedret parallelo-
gram ophæng, ContoruControl 
og FlexFoldning bomstyring med 
SwingStop for terrænfølgning med 
individuel bomføring.

Via GPS kan sektionsventiler 
eller AmaSwitch og AmaSelect 
automatisk åbne og lukke ud fra 
markkort såvel som CropSat m.fl .

Trinløs med elektronisk styrede 
hjulmotorer, der er uafhængige 
af hydrostatpumpen og motorens 
omdrejninger. Alubomme, stålbomme 
og den luftassisterede bom tilbydes, 
her trækker luftstråler på siden af 
dyserne dråberne ned i afgrøden.

Dammann
DT 2800H S4 EcoDrive

24-42 m

4000-7000 l

Stempel-membran-pumpe 320 eller 
500

110 cm

285 hk

Konven-tionelle typer fra Lechler.

I den luft-assisterede bom af lukkede 
kasseprofi ler trækker en luftstråle på 
hver side af dyserne dråberne ned i 
afgrøden. 

Der kan anvendes fl ere forskellige 
dyser samtidig for at opnå en ønsket 
dråbestørrelse og dosering. Hver 
sektion kan også anvende forskellige 
dyser, hvis dosering ikke skal være 
ens i hele bombredden.


