LEVITTIMET&RUISKUT
Näillä sivuilla esittelemme laajan valikoiman levittimiä ja ruiskuja. Kun
jalkapallokentillä vaaditaan tarkkoja
lannoitteen levitystuloksia tarvitaan laadukkaita levittimä kuten esim.
EarthWay-levittimet. Suosittu Rondini
on erittäin varteenotettava kun hieman suurempia lannoitemääriä käsitellään yhdellä säiliön täyttämisellä.
Levittimet sopivat hyvin myös hiekan
ja suolan levittämiseen kuten myös
tekonurmikenttien kumirouheen.
Tsekkiläinen Agromehanika on AGruiskujemme luotettava valmistaja.
Mallistoon kuuluu erilaisia ja -kokoisia golf- ja jalkapallokentille sopivia
ruiskuja.Yksinkertainen funktio ja
edullinen hinta on vaikuttanut siihen
että kysyntää riittää.
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LEVITTIMET
Levittimet
AG 500

Ev-N-Spred C 22

Säiliö on muovia ja levityslautanen ruostu-matonta
terästä. Runko on lakattua
terästä ja laitteeseen kuuluu vaijerikaukosäädin.

Vankka levitin jossa ilmakumipyörät sekä säädettvä
kädensija

Tilavuus: 500 l
Levityssäde: 12-14 m
Kolmepistekiinnitys
Voimansiirtoakseli ei sis. hintaan

Rondini
Tämä hinattava levitin voidaan käyttää traktorin tai leikkurin perässä.
Valmistusmaa on Italia ja laatu ammattimainen. Helppo käyttää ja edullinen hankkia.
Runko: ruostumaton
Tilavuus: 100 l
Levityssäde: 2 - 6 m
Pyörät : kumia
Hinattava

Levityssäde: n. 3 m
Tilavuus: 22 kg
Pyörät: 13” ; ei sisäkumia
Säädettävä kädensija

Ev-N-Spred C 24
Ammattikäyttöön tarkoitettu
levitin jossa säädettvä kädensija
työn helpottamiseksi.
Levityssäde: n. 3 m
Tilavuus: 45 kg
Pyörät: 13” ; ei sisäkumia

Ev-N-Spred C 25
Hinattava levitin jossa joka puutarhatraktorille soveltuva säädettävä
vetokappale.
Levityssäde: n. 3 m
Tilavuus: 45 kg
Pyörät: 13” ; ei sisäkumia

Tiputuslevitin/Kylvölaite

Ev-N-Spred 1950
Levityssäde: n. 3 m
Tilavuus: 22 kg
Pyörät: 8” ; muovia
Kokoontaittuva

Ev-N-Spred 2050P
Tilavuus: 25 litr & 50 litr
Pyörät : pneumaattiset
Raideväli: 660 ja 1200 mm
Runko: lakattua terästä

Huono levitin antaa huonon tuloksen!

40

Levityssäde: n. 3 m
Tilavuus: 36 kg
Pyörät: 13” ; ei sisäkumia
Säädettävä kädensija

RUISKUT
AGS Ruiskut

Selkäruiskut

Tsekkiläinen Agromehanika on AG-ruiskujemme luotettava
valmistaja. Mallistoon kuuluu erilaisia ja -kokoisia golf- ja
jalkapallokentille sopivia ruiskuja.Yksinkertainen funktio ja
edullinen hinta on vaikuttanut siihen että kysyntää riittää.

Chapin International (USA) on vuodesta 1884
valmistanut ammattikäyttöön innovatiivisia ja hyvin
edullisia selkäruiskuja.
Chapin-ruiskut ovat huippuluokkaa mitä tulee teknisiin ratkaisuihin,
rakenteeseen sekä toiminnallisuuteen. Chapin ruisku on monipuolinen
ruisku jokaiseen tarpeeseen. Se on tehokas, luotettava ja vankka.

AGS
AGS 200 on myydyin levitinmalli Ruotsissa . Se on käytössä sekä jalkapallo- että golfkentillä hyvin tuloksin. Alhainen hinta on johtanut siihen
että moni kentänhoitaja on lisännyt laitekantaansa vielä 200 litran
ruiskun ja näin saanut mahdollisuuden suorittaa kahta ruiskutustyötä
samanaikaisesti.
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61800
Pumpputyyppi: pistong
Paino: 4,2 kg
Tilavuus: 15,1 l
Max paine: jopa 6 bar
Paineensäätöventtiili: vakio

64800
Pumpputyyppi: kalvopumppu
vesiliukoisille tuotteille
Paino: 4,2 kg
Max paine: jopa 6 bar
Käsipistooli: muovia
Paineensäätöventtiili: vakio

Kolmepistekiinnitys
Voimansiirtoakseli
Tilavuudet: 200, 300, 400 litran säiliöt
Ruiskupuomi: 6m, 8m, 10m ja 12 m

Toimitusmyyntinä 8m, 10m och 12m

AGS EN/L

Toimitusm
yyntinä!

Voidaan varustaa erillisellä käsienpesusäiliöllä y.m.s.

Huuhtelusäiliö

Kolmepistekiinnitys
Voimansiirtoakseli
Ruiskupuomi: 6m vakiona
Suutin: 110 04 pun.
Tilavuudet: 400, 600, 800, 1000 och 1200 litran säiliöt
Mallil
Tilavuus
Puomi
Huuhtelu
AGS 400EN/L 400 litr
6 metriä*
Kyllä

On/Off
Käsiohjaus

Ruiskuvaunu
Ev-N-Spray TXE 252
"# $ %'%              
laatuvaatimukset. Siinä on 1,5 metrin ruiskupuomi ja se voidaan
myös varustaa käsipistoolilla pistekäsittelyä varten.
Säiliö on saranakiinnitetty ja
    "
Spray:llä on sisäkumittomat
paineilmapyörät. Pumppu on
itseilmava. Akun teho riittää koko
päivän työhön. Laite voidaan
ruiskuttaa puhtaaksi ja on näin
helppo puhdistaa.
Säiliötilavuus: 25 l
Akku: 7 AH

*lisävarustuksina 8m, 10m tai12 m puomi.
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