
Airforce 1 24-36 cm 

- 4.600 l - 5.300 l - 6.600 l tank, 

pojemność zbiornika - od 153 do 220 ha

Opryskiwacz samojezdny Airforce 1 opracowany jest we współpracy z naszymi partnerami,
którzy mają wieloletnie doświadczenie w produkcji i  rozwoju opryskiwaczy samojezdnych.
Korzystny  wpływ  w  procesie  opracowywania  opryskiwacza  miało  wykorzystanie  wiedzy
ekspertów,  ich doświadczenia  jak również  zastosowanie innowacji.  Wraz  z  opryskiwaczem
Airforce 1 otrzymujesz nie tylko niezawodność, ale również komfort, lepszą wydajność pracy
oraz łatwość obsługi, jakiej nie zapewnia żadne inne urządzenie. 

Zalety:
Wraz z opryskiwaczem Airforce 1 otrzymujesz zbiornik z olbrzymią pojemność znamionową.
Zbiornik  o  pojemności  4600  litrów  zapewnia  powierzchnię  oprysku  aż  do  153ha,  a  w
przypadku zbiornika o pojemności 6000 litrów powierzchnia oprysku  wzrasta do 220ha przy
jednym napełnieniu zbiornika. Bardzo wysoka wydajność urządzenia związana jest z niskim
zużyciem płynów, które mieści się w przedziale od 30 - 50 l/ha.  

Airforce 1 to jedyny opryskiwacz na rynku, który posiada tak pojemny zbiornik.
Podczas  przeprowadzania  oprysku  wysokich  uprawach  takich  jak  na  przykład:  rzepak  lub
kukurydza  wysoki  prześwit  pozwala  ograniczyć  ryzyko  uszkodzenia  plonu  zapewniając
optymalne  warunki  podczas  oprysku.  Wyposażenie  Airforce  1,  obejmuje  między  innymi
przekładnię hydrostatyczną, LS-Steering, silnik Perkins w celu zagwarantowania optymalnego
funkcjonowania  urządzenia  oraz  zbiornik  czystej  wody  aby  zagwarantować  skuteczne
czyszczenie opryskiwacza. Ponadto, opryskiwacz jest wyposażony w najnowszą kabinę marki
CLAAS.

Silnik Perkins

Silnik elektroniczny w celu osiągnięcia 
maksymalnego wyniku ekonomicznego. 
Silnik umocowany jest na środku 
podwozia dla optymalnego rozkładu masy.

Prześwit

1250-1700 w zależności od szerokości 
jazdy i rozmiaru opon. 

Kabina 

Urządzenie Danfoil posiada nowy 
sterownik PC-SprayController z ekranem 
dotykowym i Joystick zapewniający 
optymalne i proste sterowanie funkcjami 
opryskiwacza. 



Wyposażenie Airforce 1 
Standardowe wysposażenie Airforce 1 Wyposażenie dodatkowe Airforce 1 

- Koła napędzane silnikami hydrostatycznymi - GPS i komputer sterujący

- 2/4 koła skrętne - Hydrauliczna i  w pełni automatyczna regulacja
  zmiany rozstawu kół 

- Hamulec hydrostatyczny i system samodzielnego parkowania - Automatyczne napełnienie zbiornika

- Zawieszenie belki samopoziomujące - Myjka wysokociśnieniowa 

- Hydraulicznie regulowana szerokość rozstawu kół, prześwit  
  od 1250-1700 mm w zależności od szerokości jazdy i rozmiaru opon

- Elektroniczny miernik wiatru

- Kabina z klimatyzacją , amortyzowane siedzenie, filtr z aktywnym
  węglem, radio CD, elektryczne lusterka,
  światłem roboczym, dodatkowym siedzeniem i chłodziarką

- Światła robocze Helle LED

- Monitor i joystick do sterowania napędu - pojemnik na pestycydy

- danfoil DSC Sterownik Oprysku i Joystick - Wyposażenie do płynnych nawozów

- Automatyczne poziomowanie belki poziomej - System wtrysku Multidose 2012 od 1-6 pomp 

- Indywidualny podnośnik każdej z poziomych belek - Hydrauliczne podesty dla zbiorników Multidose

- DSC (Sterownik Oprysku danfoil) - Mieszadło do dużych zbiorników systemu Multidose

- Joystick danfoil - Dodatkowe zbiorniki Multidose

- Uchylne przedłużenie, mechaniczne

- Zawieszenie wahadłowe belki

- Podgrzewana woda do czyszczenia zbiornika

- Zbiornik do mycia rąk

- Urządzenia do napełniania chemikaliów

- Samoczyszczący filtr ciśnieniowy i ssący                      

Szczegółowy opis dodatkowego wyposażenia znajduje się na stronach 33, 34 i 35-do wykasowania cały tekst- Światło obrysowe i robocze

- Atomizery Eurofil® z antykapaczami

Rozstaw kół Niska waga Pojemność 153-220 ha
od 1,80 m - 2,95m Główną zaletą w porównaniu Niewidzialna moc, od 153ha/4.600l

z innymi opryskiwaczami jest niska do 220 ha/6600l. Na rynku nie ma
waga danfoil Airforce 1.  takiego sprzętu.   




