
www.precimet.pl

Min./maks. wysokość masztu (cm): 140 / 420

2Wydajność oprysku (m /h): 3000-3500

Max. prędkość jazdy (m/min):     60

Waga (kg): 330

AUTOMATYCZNY WÓZEK 

DO OPRYSKÓW  

 

AST-02HR



Min./max. wysokość masztu

Max. prędkość jazdy    

Wymiary wózka (mm)  

Wydajność oprysku   

Wydajność pompy (ciśnienie)   

Waga wózka   

 Akumulatorów semi-trakcyjne

 

ź bateria trakcyjna (cykl życia 1000-1200 ładunków)

ź wszystkie pokrywy są wykonane ze stali nierdzewnej

ź wysokiej jakości zawory elektryczne BRAGLIA

ź zwijarka elektryczna na wąż max. 120 m

ź kompaktowa konstrukcja i łatwe manewrowanie za 

pomocą zautomatyzowanych kół

ź mocne zderzaki z przodu i z tyłu

ź łatwy dostęp do baterii

Specyfikacje techniczne 

Sterownik PLC firmy SIEMENS 
z panelem dotykowym
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tel.: +48 422 080 422, e-mail: sales@precimet.pl

140 cm / 420 cm

60 m/min

1400/1800/CC+170
23000-3500 m /h

40 bar 

330 kg 

2 x 12V, 110Ah

 

Cechy szczególne

Sterownik

ź do 12 różnych programów planu oprysku

ź PLC sterownik SIEMENS

Układ jezdny

ź szerokie koła wykonane z żeliwa chronią chodniki 

betonowe

Maszty opryskujące

ź 2 maszty opryskujące

ź maszt przedni z 6 podwójnymi stożkowymi dyszami 

z regulacją ciśnienia

ź wszystkie dysze są regulowane

ź wszystkie dysze mogą być wyłączone

ź maszt główny z 18-24 podwójnymi dyszami (dysze 

stożkowe i podwójne płaskie)

ź wszystkie dysze są TEE-JET 

Opcje

ź Automatyczna ładowarka akumulatorów 

110V/230V/50Hz 24VDC/20A

Kaseta z akumulatorami BS-110 – na 2 gniazda.

Mobilna stacja ładowania – zawiera:

Specjalne „kolano”, aby uzyskać lepsze wyniki w 

ochronie roślin podczas opryskiwania pod liśćmi.

ź 1 dodatkową kasetę z akumulatorami

AST-02HR

AUTOMATYCZNY WÓZEK DO OPRYSKÓW 
OCHRONA ROŚLIN W UPRAWACH SZKLARNIOWYCH

24 podwójne dysze (stożkowe 
i podwójne płaskie)Szybkozłącze wężaMaksymalne ciśnienia 60 bar

Automatyczny wózek do wykonywania oprysków w 

szklarniach ze zintegrowaną zwijarką węża i podwójnym 

masztem z dwiema belkami opryskującymi: belka do 

oprysku zasadniczego (18-24 regulowane dysze, w tym 9-

12 dysz podwójnych) oraz dodatkowa belka z 6 dyszami do 

oprysku końców i początków zagonów, sterownik SIEMENS 

PLC, bateria z akumulatorów semi-trakcyjnych.

Uwaga! Powyższe informacje i zdjęcia mają charakter ilustracyjny i producent zastrzega sobie prawo do technicznych modyfikacji produktu końcowego
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