250s - 320s - 400s - 600s

+ СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ISOBUS
+ СТОМАНЕНИ ЩАНГИ PHOENIX 36M
+ СИСТЕМА С ПОСТОЯННА ЦИРКУЛАЦИЯ
+ АЛУМИНИЕВИ ЩАНГИ 44M

НАДЕЖДНО • ПРЕЦИЗНО • ЕРГОНОМИЧНО

Olympia ново поколение

ТЕХНОЛОГИИТЕ СА ВОДЕЩИ,
НАДЕЖДНОСТТА Е ВСИЧКО ОСТАНАЛО!
Olympia new generation,
A blend of techniques
+ oSpraying за прецизно земеделие.
+ 18 до 44 m щанги
+ Точен уред за нивото на препарата, удобен за 		
следене от кабината.
+ Автоматично изключване на управлението на моста,
за повишена безопасност при транспортиране.
+ Клапан против запенване на разтвора в резервоара.
+ Затворено шаси на моделите 600.
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Контролиране

Навигация

Регулиране

Следене на терена

Автоматично водене

nav.oSpray

oSpray 506

oSpray 606

oSpray 709

Is.oSpray

H2.oSpray

+ ISOBUS.
+ Позволява изключване на секциите и индивидуално
регулиране на нормата.
+ Възможност за управление на всички машини
притежаващи ISOBUS.
3

Рама
Производителност и надеждност

+ Шасито на новите модели Olympia осигурява висока стабилност
и издръжливост, като гарантира отлични условия за работа. То
защитава реколтата, както и механизмите на пръскачката.
+ Долната част на пръскачката се предпазва от метална плоча, а
механичните части посредством странични капаци.
Защита на
долната част

Практично, безопасно, лесно

+ Големите предпазни капаци могат да се отварят, осигурявайки
достъп до компонентите на машината с цел регулировки
и обслужване. Различните специализирани ниши могат да
бъдат използвани за съхранение на средства за лична защита,
необходими при боравене с химически продукти. Предпазните
капаци осигуряват защита също и на маркучите на пръскачката.
+ Новите модели на Olympia осигуряват широк, удобен и
безопасен достъп до основния отвор на резервоара.
Отворени капаци на
машината

Странични
капаци

+ Цялата гама пръскачки Olympia е сертифицирана за движение
по пътната мрежа със скорости на движение до 25 или до 40 км/ч
(при наличие на пневматична спирачна система).
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Red-scored sheet for Mines Approval:
25kph or 40kph

Големият

модел
+ на
600 S

4 elastomer pins

+ Специалното окачване осигурява на пръскачката висока
стабилност както при транспорт, така и по време на работа. Моста
е окачен посредством два специални еластични елемента, които
поемат неравностите на настилката равномерно, както при пълен,
така и при празен резервоар на пръскачката.

FlexiFlêche:

+ Амортизатор на теглича за подобряване комфорта по време на
движение.
+ Гумения амортизатор абсорбира ударите при движение между
теглича на трактора и този на пръскачката.

+ Новият дизайн на рамата и на
резервоара на Olympia 600S осигуряват
най – ниския център на тежестта
измежду всички пръскачки на
пазара. Пръскачката има най – висока
стабилност, като височината й при
резервоара е само 2.60 m.
+ Посевите и механиката на
пръскачката са защитени от
предвидените за целта долни и
странични предпазители.
+ Предвидени са различни места за
съхранение, което ви гарантира, че с вас
винаги са всички неща от които имате
нужда.

FlexiFlèche

+ Теглича на 600S е оборудван с
хидравлична опора за по – лесно и
безопасно прикачване към трактора.
+ Амортизатора в теглича осигурява
повишен комфорт по време на работа.

Амортизатори
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Управляем мост
CAP 0

MANUAL
Автоматично подравняване на моста
Моста се регулира от водача
Ъгълът на завиване на колелата се контролира автоматично за да се гарантира точно следене

AUTOMATIC

t

Paten
Управляем мост
CAP 0

Следящ мост с управляеми колела

MANUAL

Отклоняващ теглич
CAP 0

Следящ мост
CAP 0

MANUAL

Опционалния следящ мост: New
безжична връзка  между трактора
и пръскачката
Автоматично следене на колеята
Опционалния следящ мост спомага за лесното маневриране при
това без увреждане на посевите. Той има три работни режима:
› CAP 0 автоматично ориентира моста.
› MANUAL механизатора контролира моста ръчно и 		
управлява пръскачката.
› AUTOMATIC режим в който колелата на пръскачката се
управляват автоматично за да следват следите на трактора.

Патентован CAP 0 механизъм

6

25° ъгъл на завиване

MANUAL

AUTOMATIC

Големият

модел
+ на
600 S

Уникалния CAP 0:

Двата двойно действащи цилиндъра работещи заедно гарантират
точно следване следите на трактора, гарантиращи прецизно
завиване, а също и позволяват движение по пътната мрежа без
нужда от допълнителни блокиращи устройства.

Безжична връзка трактор пръскачка (Жироскоп + сензор
за отклонение)

Моста се контролира автоматично посредством жироскоп и
сензор за ъглово отклонение. Тази система работи посредством
безжична връзка, което улеснява прикачването на пръскачката
към произволен трактор.
Автоматичното извършване на маневрите в края на полето
улесняват управлението. Когато системата отчете навлизане
в завой, моста се заключва автоматично, което гарантира
прецизната маневра в края на полето.

+ специалната конструкция на рамата
позволява ъгъл на завиване на колелата
до 25°, което улеснява маневрирането в
полета със сложна форма.
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Резервоар
Основния резервоар на
пръскачките Caruelle се
произвеждат от полиетилен с
дебелина 12mm. Резервоарите
са разработени по начин
позволяващи премахването
на тръбите от вътрешната
им час, което минимизира
задържането на препарата и
улеснява измиването.
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Помпа

Предимството на бутално – диафрагмените помпи е, че те
осигуряват голям дебит, което е от особена важност при работа с
високи норми и висока скорост. Помпата има дебит 250 l/min (280
l/min опция, стандартно при модел 600S).
Помпите са самопълнещи, а арматурата може да бъде
напълно източвана, която увеличава нейната надеждност и
експлоатационен живот.
При пръскачките 250S, 320S и 400S помпите са свързани към
един турбо инжектор в резервоара, а при модела 600S помпата е
свързана към два турбо инжектора, с цел по – бързо пълнене и по
– лесно размесване на препарата.

Нивомер

CARUELLE разработи и патентова специален въртящ се механичен
нивомер, който гарантира точно измерване в целия диапазон и
при всякакви условия. Поплавъка с голям диаметър е монтиран
на 2 опори от неръждаема стомана и е без водеща ос, което
предотвратява задържането на материал и улеснява измиването.
Въртящият се нивомер осигурява прецизно отчитане на
количеството препарат в резервоара.

Големият

+ Резервоарите за чиста вода с капацитет 350 литра (за
пръскачки 2500 и 3200) и 400 литра (за пръскачка 4000) напълно
отговарят на съвременните изисквания. За механизатора е
предвиден демонтируем 20 литров резервоар за чиста вода.

+ противопенните дефлектори
подвеждат препарата по стената на
резервоара, като така той се стича плавно
до неговото дъно.
+ На изхода на всеки резервоар има
специален клапан, който предотвратява
спонтанно изтичане на препарата и така
спомага за опазване на околната среда.

Степенно филтриране

+ 5-те степени на филтриране намаляват риска от запушване
на системата и подобряват прецизността на пръскане. Филтрите
са разположение в резервоара, всмукателната и изпускателната
системи, в смесителната система и на самите щанги.

+ Системата за разбъркване Venturi гарантира хомогенността на
препарата в резервоара.
+ Пълненето на резервоара се извършва или през основния
отвор отгоре или посредством свързване към външен
водоизточник.

модел
+ на
600 S

Резервоар
+ Иновативния дизайн на резервоара
на Olympia 600S предотвратява
разплискването на препарата в обема
на съда.
+ Изработен от 14mm полиетилен,
резервоара е с гарантирано дълъг
експлоатационен живот.
+ На модела 600S се монтира
резервоар за чиста вода с обем от 600
литра, както и демонтируем резервоар
за хигиена на механизатора с обем от
20 литра.
AGITATION
+ За по – добро разбъркване са
монтирани 6 дюзи на две нива – на
дъното и на средата от височината на
резервоара.
+ Разбъркването е съобразено с
всички възможни ситуации: изключено,
автоматично (автоматично се изключват
дюзите в средата когато нивото
спадне), както и режим на постоянно
разбъркване.
+ За да се намали риска от разпенване
на препарата, последната дюза е
оборудвана със система за изключване,
когато нивото спадне под нея.
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Циркулация
++ Положение за висок дебит

++ Положение за малък/среден дебит
Mixi Clean

Важните

10 аргумента

1

ЕДИНСТВЕНАТА СИСТЕМА, КОЯТО ИЗПОЛЗВА
ВСИЧКИ КОНЦЕПЦИИ НА ЦИРКУЛАЦИЯ,
ПРЕДЛАГАНИ НА ПАЗАРА

2

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА CC ИЛИ SC
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
+ когато работата е свършена (има 100 литра
в резервоара) е възможно изключването на CC
(спиране връщането в резервоара)

3
4

Mixi Clean

ПОНИЖЕНА ЗАГУБА НА ПРЕПАРАТ
+ подобрен резервоар и циркулация в системата
ПОДОБРЕНО МИЕНЕ:
+ по – добро измиване при подаване на вода от
двете страни
+ Без „непочистени” елементи: Два 3-посочни
клапана близо до резервоара
+ без връщане в резервоара

5

СИСТЕМА ПРИГОДЕНА КЪМ ВСИЧКИ НОРМИ
РАБОТА И ВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ ПРИ ВСИЧКИ

6

НОРМИ
+ калибрирано връщане на препарата
+ прецизност при ниски норми

7

Exclusive
НАМАЛЯВАНЕ НА
НЕИЗПОЛЗВАЕМИТЕ КОЛИЧЕСТВА
+ Два 3-посочни клапана близо до резервоара

8

СИСТЕМА MIXI CLEAN
+ системата осигурява постоянно и ефективно
разбъркване на препарата

9

БЕЗОПАСНА РАБОТА С КОМПРЕСОР:
+ 10-bar компресор
+ вграден предпазен клапан от 6.5-bar
+ ако налягането в системата превиши 6.5 bar,
част от него се изпуска, като има възможност за
затваряне на мембрнаите против прокапване:
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СЕКЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
+ прилагане на предварително зададени норми
според типа на щангите
+ минимални остатъчни количества препарат
+ възможност за монтиране на до 16 секции

CC = Непрекъсната циркулация - SC = Циркулация с възможност за прекъсване
10

Етапи на измиването
Измиването е важна операция при
пръскачките.
То осигурява високо качество на
изпръскването и гарантира оптимален
резултат. Caruelle предлага различни
режими за измиване, които са много
лесни за управление, както на самата
пръскачка, така и от кабината на
трактора.

 ежимите за
Р
измиване на
Caruelle

+ Измиване на щангите: Щангите
се измиват с чиста вода, като това се
извършва при изключена система за
циркулация на препарата.

Контролерите на Caruelle позволяват включване
на измиването от кабината
oSpray 709

H2.oSpray
Selector Plus

Selecvan Plus

+ Семпло и икономично решение,
обединяващо контролиране на нормата и
измиване.

+ Компютър управляващ пълен цикъл на работа от кабината на
трактора – от автоматичното пълнен на резервоара, до пълното
измиване на пръскачката.

aut.oSelec screens

+ Измиване на арматурата: Водата от
резервоара с чиста вода се използва
за измиване на цялата арматура от
смесителя до щангите.
+ Почистване на резервоара:
Затворен цикъл при който се извършва
интензивно измиване посредством
разпръсквачи.
+ Измиване на резервоара: Този режим
позволява пълно почистване при смяна
на препарата, като при него може да се
използва външен водоизточник за по –
добро измиване.

+ Дублирането на екрана позволява всички функции да се управляват, както от кабината на трактора, така и от самата
пръскачка. Възможно е да се задават стойности за режимите на измиване, като количеството вода използвано във всеки
етап, за да се осигури пълното измиване на пръскачката.
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Управление
Info’Van,
лесно и
интуитивно

Selec’Van
Plus, лесно и
ефективно
благодарение на
управлението
на измиването
от кабината

От индикатора за положение на крановете до активирането им от кабината, CARUELLE предлага 4 вида компютри, според нуждите на
всеки:

Функции

Info’Van

Selec’Van Plus

Selector Plus

aut.oSelec

Указва положението на крановете според диаграмата
Указва положението на крановете посредством светодиоди

4 крана

Указва положението на крановете чрез звуков сигнал
Звуков сигнал при достигане желаното ниво на напълване
Selector Plus, 100 %
автоматично

Автоматично позициониране на крановете
Автоматично спиране на пълненето
Система против препълване
Активиране от кабината: измиване на системата, измиване на
щангите, разтваряне на препарата и др.
Задаване последователност на измиването от кабината

aut.oSelec,
интуитивно
управление с
тъчскрийн
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Надеждно – Прецизно - Лесно

30%
65%

90%

100%

+ Предимствата
ПРЕДИ работа

Смесител,
резервоар за
чиста вода и
пистолет за
измиване

Подгответе автоматично
пръскачката

I

C

UT

A

Лесен
достъп до
системата
за измиване

O M AT

Автоматично изключване на пълненето и
защита от препълване

СЛЕД работа
измиване с
едно докосване

Оптимално пръскане
Ø 400 Отвор
на смесителя
с функция за
измиване на
тубата

MixiClean
+ Системата MixiClean осигурява оптимално налягане
за бързо разтваряне на препаратите.
+ Изпръскващата система на новите модели на Olympia
е проектирана така, че да се използва само долната част
на резервоара.
+ Системата включва пълно автоматично измиване на
изпръскващата система.

Turbo injection
+ Позволява дебита на пълнене да се увеличи с 30%.

При автоматично
управление от кабината

Измиване на
тръбите с чиста
вода

Разтваряне
на
отпадъците
в основния
резервоар

Смесител на
препарата при
системата
MixiClean
Изпръскване на
отпадъците на полето

Три цикъла = чиста пръскачка
MixiClean система
Пълно измиване компонентите на пръскачката
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Контролер
oSpray

  Регулиране

DPM регулиране

oSpray 506

+ Компактен и интуитивен.
+ Лесен за употреба поради интуитивното
разположение на бутоните
+ Лесен за транспортиране

oSpray 606

+
+
+
+

+

Дисплей за следене на показанията.
Съвместим с опция за автоматично управление на секциите.
Възможност за управление на щангите.
Възможност за контролиране на налягането от кабината

DPAE регулиране

oSpray 709

+ Многоредов дисплей: отчитане на площта,
налягането и скоростта на движение
+ Аларми при отклонения от нормите
+ Възможност за ръчно управление на нормата.
+ BВъзможност за управление на щангите.
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+

Предимства
+ Ръчно управление на секциите от кабината
+ Регулиране налягането от кабината

Предимства
+ Автоматично управление на секциите
+ Управление на нормата от кабината
+ Едновременно отчитане на нормата и

количеството за минута.

+

Предимства
+ Управление на измиването от кабината
+ Автоматично управление на секциите при

комбиниране с nav.ospray
+ 10 програмни режима

H2.oSpray

  Регулиране

DPAE controller
+ Широк дисплей извеждащ 8 показания едновременно
+ CAN BUS протокол
+ Възможност за управление на до 16 секции

+

Предимства
+ Управление съвместимо с моделите vari.ospray
и aut.ospray.
+ Опция за автоматично top.ospray следене на
релефа на терена.
+ Компактен дизайн позволяващ лесно
монтиране в кабината.
+ Възможност за регулиране наклона на щангите.

PGI – Индивидуален
мултифункционален джойстик

Свързване чрез ISOBUS

Is.oSpray
+ Използва ISOBUS конзолата монтирана в кабината.
+ Автоматично управление на секциите от ISOBUS
контролера на трактора.
+ Съвместимост с работа при променлива норма от VRA TC.
+ Няма нужда от допълнителна GPS навигация в кабината.
+ Функцията за автоматично управление на секциите е 		
съвместима с DPAE oSpray 709 и H2.oSpray контролерите.
+ Лесно се демонтира и монтира към друг трактор.
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Стоманени щанги
Щанги Hirondelle Evolution

Варианти на стоманени щанги
Alouette
18 m
20 m
24 m

Hirondelle
Évolution
20 m
24 m
27 /28 m
28 m
28 / 30 m
30 m

Защитна
зона до
кабината

2.55 m транспортна
широчина

16

Phœnix
32 / 33 m
36 / 38 m

+ Окачване на щангите тип „махало”
+ Азотен амортизатор с променлива геометрия (Алумиев:
стандартно; Стоманен: опция).
+ Г – образни профили за осигуряване на гъвкавост и здравина
+ Междинни усилващи стоманени елементи, осигуряващи
висока издръжливост на конструкцията.
+ Възможност за промяна широчината на щангите от 27 / 28m
или 28 / 30 m на щангитеl Hirondelle Evolution.
+ Възможни варианти за сгъване/разгъване: 12, 18 и 24 m (24 m
щанги) или 14, 21 и 28 m (28 m щанги).

+
+
+
+
+

Щанги Alouette

Стоманени щанги с размери 18, 20, 18, 20 и 24m “Alouette”
Окачване на щангите тип „махало”
Система против залюляване с подвижен централен амортизатор
Трипосочна автоматична предпазна система
Защита на дюзодържателите

The Phœnix boom

+ Щангите Phœnix се предлагат с работна широчина от 32 до 38m.
+ Възможност за промяна широчината на щангите от 32 / 33 m
или 36 / 38 m.
+ Транспортна широчина 2.55 m.
+ Г – образни профили за осигуряване на гъвкавост и здравина
+ Междинни усилващи стоманени елементи, осигуряващи
висока издръжливост на конструкцията
+ Окачване на щангите тип „махало”
+ Система против залюляване с подвижен централен амортизатор

Щангите на Caruelle са създадени
за дълга и интензивна експлоатация.
Система за окачване тип „махало”

Бърза промяна на широчината на
щангите: 27/28, 28/30, 32/33, 36/38

+
+
+
+

Вертикална стабилност.
Свобода на движение в 3 посоки.
Амортизатори: 2 амортисьора.
Система за настройване на реакцията.

Механизъм предотвратяващ движение напред/назад
+ Този механизъм е от особено значение при движение по
неравен терен или при извършване на маневри в края на полето.
+ За да се премахне движението напред/назад на щангата,
силите приложени към всяко нейно рамо се противопоставят
посредством специален щифт поставен между двата цилиндъра
на сгъването. По този начин щангата реагира бързо на всяко
отклонение.
+ Когато едното рамо започне да се отклонява, то силите
генерирани от това се погасяват от инерционните моменти на
другото рамо, посредством централния механизъм. Така може
да се поддържа скоростта дори при маневри в края на полето,
което води до повишена производителност и понижен разход на
препарат.

Фиксирана рама
Точка на окачване
Окачване тип
„махало”

Упори
Подвижна рама
Окачване тип
„махало”
Амортизатори
Стабилизиращ
механизъм

Неръждаема стомана

Вертикални
амортизатори

Двойна механична защита
Щанги монтирани на паралелограм с азотен амортизатор

Щангите имат механична защита предпазващи ги в случай
на удар в препятствие: на междинната шарнирна опора има
монтиран предпазен болт.

Тръби и предпазители на маркучите
изработени от неръждаема стомана

Двойна механична защита
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2540 - 3240 - 4240 - 5240

+ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ
+ ХИДРОСТАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ
+ HYDRO PILOT
+ ДВИГАТЕЛ TIER 3B

+ SELECTOR PLUS
+ КОМПЮТЪР С ISOBUS
+ ЩАНГИ PHOENIX

НАДЕЖДНО • ПРЕЦИЗНО • ЕРГОНОМИЧНО

Защита на
долната част

Пневматичен
регулатор

Хидромотор

+ Предимства на 2540

++ Шасито на

NYMPHEOS 2540
е оптимизирано
за работа върху
наклонени терени
и при работа при
високи скорости;
Мястото за
резервоара е
конструирано
така, че да осигури
възможно най
– ниска точка на
тежеста.

++ Стандартно 2540 е

с управление на 2
колела, а предните
и задните гуми са с
различни размери.
В допълнение
предните
хидромотори са с
ниски обороти, а
задните с високи,
за да се осигури
сцепление и
маневреност.

Самоходно шаси
 Пневматично окачване за висока
производителност и комфорт

+ Здраво шаси от затворени профили, създадено за интензивна
работа на големи площи.
+ Предно и задно пневматично окачване с автоматича
корекция на наклона, за максимален комфорт при всякакви
терени, дори при висока скорост.
+ Пътен просвет
› 2540: 1.05 m
- 1.80 до 2.25 m
механично регулиране на
колеята
- гуми:
Задни 270/95 R48 - Предни
270/95 R38
› 3240 и 3240 Fc: 1.05 m
- 1.80 to 2.40 m
механично регулиране на
колеята
- гуми: 270/95 R48
Свързваща греда

› 4240 and 4240 Fc: 1.10 m
- 1.80 до 2.25 m
механично регулиране на
колеята
- гуми: 300/95 R52
› 5240 и 5240 Fc: 1.10 m
- 2 до 2.70 m
механично регулиране на
колеята
- гуми: 300/95 R52

Хидравлично регулиране на
колеята

+ Безстепенно регулиране в рамките на 600 mm.
+ Опцията е съвместима с предлаганите варианти на моста:
стандартен, широк и много широк.
+ 2 двойнодействащи цилиндъра поместени в моста: без загуба
на пътен просвет и пълна защита за самите цилиндри.
+ Колеята и ъгъла на завиване се контролират чрез
потенциометър.
+ Управление от конзолата в кабината, като се индицира чрез
въртящ се указател.
+ Възможност за едновременно или индивидуално регулиране
на колелата.
+ Програмиране, одобряване и автоматична промяна на колеята
по време на движение.

Шарнири

Окачване на
предния мост

Окачване на задния
мост
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Табло

Почистване
на радиатора
и проверка на
филтъра

Достъп до
въздушния
филтър

Двигател и трансмисия
Двигател DEUTZ T3B: надежден и
икономичен

+ 6-цилиндров, 6.06 литров DEUTZ двигател - TIER 3B. Мощност
при различните модели пръскачки: 2540: 175 к.с. / 3240: 175 к.с. /
4240: 217 к.с. / 5240: 244 к.с.
+ ниската консумация, както и 360 литровия резервоар
осигуряват големи интервали между зарежданията.
+ нивата на шума са намалени с 3db в сравнение с предишните
Tier 3 двигатели.
+ Надеждна COMMON RAIL система:
- Помпата на високото налягане е директно свързана към
разпределителния вал и няма нужда от обслужване.
- Впръскващите помпи се смазват автоматично от моторното
масло.
- Степенно филтриране: сепаратор за вода, груб 3 μm фин
филтър.
+ Непрекъснато следене параметрите на двигателя за
осигуряване на висока производителност по време на работа
+ Висока надеждност благодарение на лесно достъпните точки
за обслужване:
- Почистване на радиатора и проверка на филтрите.
-Достъп до въздушния филтър за проверка на състоянието му.
- Лесен достъп за проверка нивото на моторното масло.

 задвижващи и управляващи
4
колела: прецизно шофиране

+ хидростатична трансмисия
Задвижвана от 2 помпи с променлив дебит, които се адаптират
динамично към моментните изисквания.
+ Отлична проходимост благодарение на четирите задвижващи
хидромотора в колелата:
› Хидромотори с променлив капацитет, осигуряващи
максимално предаване на въртящ момент към колелата.
› Крайни планетарни редуктори с вградени динамични
спирачки.

Достъп до
двигателния отсек

Хидравлична помпа

Напречен разрез на
хидравличната помпа

DEUTZ engine
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Мотор
с високи
обороти и
променлив
капацитет

Краен планетарен
редуктор в динамични
спирачки

  Кабина
 ве различни кабини, но с
Д
еднакво висок комфорт

+ Централно разположената кабина на Nympheos осигурява висок
комфорт и безопасност за водача. Тя отговаря на най – високия
Class 4 стандарт за защита, благодарение на активните филтри и
системата за херметизиране. Автоматичната климатична система,
пневматичната седалка и електрическите огледала за обратно
виждане са част от стандартното оборудване.
Централно разположена кабина

+ TС помощта на подлакътника е възможно напълно да се
управляват функциите на пръскачката:
		
1
		
2
		
3
		
4
		
		
		
		
		
5

1

10

2
3

9
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+ Функциите на пръскачката се управляват директно от
компютъра
+ Предно разположената кабина осигурява отлична видимост и
голям вътрешен обем.
Разположена в предната част на машината, кабината е
монтирана на хидравлична система, която я повдига и спуска.
Хидравличният акумулатор осигурява амортизиране на
системата, което допълнително увеличава комфорта.
+ Това допринася за виския комфорт и безопасност при
транспорт със скорост до 40 км/ч или работа в полето със
скорости до 22 км/ч.

Посоката на движение на машината
Режимите на управление: 2-колела, 4-колела или 		
странично
Коректор на наклона
Диапазоните на трансмисията:
a. Диапазон I: 0 до 16 км/ч
b. Диапазон II: 0 to 22 км/ч
b. Диапазон III: 0 to 40 км/ч
Ръчна спирачка
Регулиране оборотите на помпата
Блокиране на диференциала
Смяна на предавки
Обороти на двигателя
Hydropilot: контрол на скоростта и ограничаването
Предно разположена кабина в долно положение

Контролен панел
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Резервоар

+ Централния компонент на пръскачката – резервоарът, е
претърпял редица изменения и иновации. С концепцията за
премахване на тръбите от резервоара (патентована), CARUELLE
извежда конструирането на резервоарите на ново ниво.
+ Пирамидалната форма на резервоарите на Nympheos е
създадена да осигури интензивна експлоатация на машината:
хомогенност на разтвора, пълно отичане на препарата, улеснено
измиване и т.н.

Gauge

Ротационни миещи дюзи

+ Резервоарите за чиста вода с обеми от 440 литра (машини
2500 и 3200 литра) и 450 литра (машина 4200 литра) осигуряват
покриването на съвременните изисквания към пръскачките, както
и гарантират пълното измиване на системата. 45 литра резервоар
за хигиена на водача допълва концепцията.

Бутално – диафрагмена помпа
(280 l/min)

+ Семпла, надеждна и високо производителна.
+ Осигурява високо налягане при използване на инжекторни
дюзи.
+ 280 l/mn дебит при 20 bars налягане: идеална помпа за DPAE
контролер.
+ Система за бързо пълнене: капацитета на помпата в този
режим е 360 l/min

Система за циркулация
Клапан за
почистване

Смесител

Система за бързо
пълнене
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Бутално – диафрагмена помпа

Конструкция

Въртящ
се
нивомер

+ Въртящият се нивомер осигурява прецизно отчитане на количеството
налично в резервоара.
+ Подобрената система за разбъркване осигурява отлична хомогенност на
препарата.
+ Лесно пълнене на резервоара: адаптери за различни маркучи.
+ Без тръби в резервоара улеснява и подобрява измиването му.

Изглед отгоре на резервоара

Резервоар за
чиста вода
440 л

Канал за отвеждане

Източване на резервоара

Резервоар за чиста
вода 440 л
Резервоар за
хигиена на
механизатора 45 л
Люк Ø 400 mm
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