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LF 600 M1

APLICAREA MAI UȘOARĂ A PRODUSELOR LICHIDE

APLICATOR DE LICHIDE

AMBITION. PASSION. VISION.



02 03

BENEFICII

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE
Accentul principal al utilajului este ușurința în 
utilizare și dozarea exactă a tuturor agenților 
lichizi frecvent utilizați în agricultură. Rata 
de împrăștiere este ajustată prin intermediul 
modulului de comandă 5.2 și poate fi modificată 
în timpul operațiunii după cum este necesar. 
Senzorii pot fi utilizați suplimentar pentru aplicații 
ghidate de viteză și excavare. Forța sa constă 
în interoperabilitatea sa cu alte lucrări precum 
însămânțarea, cultivarea sau prelucrarea solului. 
Acest lucru salvează treceri suplimentare.

MODUL DE OPERARE

DUZE
Duzele care sunt atașate în moduri diferite pe 
instrumentul de prelucare a solului asigură o 
aplicare precisă în cadrul rândului. LF poate fi 
echipat cu diferite duze, de ex: duze cu jet de 
1 mm, 2 mm sau 3 mm. De asemenea există 
posibilitatea utilizării duzelor TeeJet.

APLICAȚII
• Aplicații posibile pe teren arabil, pajiști, viticultură 

etc (de la arabil la ornamental horticultură)
• Împrăștierea microorganismelor eficiente, 

îngrășăminte lichide în timpul prelucrării solului
• Aplicarea îngrășământului lichid în combinație 

cu o semănătoare de cereale, o semănătoare de 
cartofi sau alte utilaje

• Împrăștierea aditivilor pentu siloz în timpul 
presării

EXACT
•  Distribuirea uniformă a lichidelor pe lățimea de 

lucru dorită
• Controlul exact al cantității este asigurat de 

senzorul de debit
• Indicator optic al nivelului de umplere cu plutitor 

cu bilă
• Avantaj major în condiții uscate deoarece este 

disponibil pentru plante mai repede.

VERSATIL
• Numărul de ieșiri se poate selecta între 2-48
• Ieșirile care nu sunt necesare pot fi închise cu 

dopuri de acoperire
• Potrivit pentru aplicații convenționale și 

agricultură ecologică
• Opțiune de montare prin priză cu 3 puncte sau 

instalarea directă pe un atașament
• Suprastructură îmbunătățită atașare frontală 

deoarece reduce greutatea din față

COMFORTABLE
• Adaptarea vitezei de împrăștiere și 

managementul la capăt de rând este posibilă cu 
ajutorul unor senzori în combinație cu modulul 
de comandă( de ex: senzor cu 7 pini, senzor GPS, 
senzor de ridicare etc)

• În timpul utilizării este posibilă reglarea variabilă 
a ratei de împrăștiere cu ajutorul modulului de 
comandă

• Sistemul complet funcționează 100% electric
• Sita de umplere împiedică pătrunderea murdăriei 

în rezervor
• Agitator pentru amestecarea optimă de lichide
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CONȚINUTUL LIVRĂRII LF 600 M1
• Dispozitiv complet cu furtun pentru capul de 

distribuție
• Modul de comandă 5.2
• Cablul de 8 m de la pompă la modulul de 

comandă
• Senzor de debit pentru reglarea pompei
• Sita de umplere pe capacul cu clapă
• Filtru de aspirație înainte de pompă
• Rezervor cu apă curată pentru spălarea mâinilor, 

respectiv curățarea dispozitivului
• Agitator
• Iluminare LED cu semnalizatoare
• Indicator optic al nivelului de umplere cu plutitor 

cu bilă
• Funcția de descărcare

-   Cu pompă prin intermediul modulului de co-
mandă sau

-   Cu supapă de evacuare în partea inferioară a 
buncărului

• 2 piese supape cu 3 căi
• Cuplaj rapid pentru racord de furtun ¾"  

CONȚINUTUL LIVRĂRII CAP DE 
DISTRIBUȚIE
• Cap de distribuție cu furtun de la 10 m la LF 600
• Configurație opțională 12, 24, 36 sau 48 de ieșiri
• 50 m furtun la duze individuale per 12 ieșiri
• Duză cu jet de 1 mm per ieșire
• Manometru pentru indicarea presiunii
• Cuplaj rapid pentru o separare ușoară și rapidă a LF 

și capului de distribuție
• Suport pentru fixarea capului de distribuție și a 

manometrului

VIZITAȚI-NE PE SITE-UL..

DATE TEHNICE
Rezervor de lichid 600 L

Rezervor pentru apă curată 15 L

Dimensiuni în cm (ÎnălțimexLățimexAdâncime) 130 x 145 x 80

Greutate proprie 120 kg

Date privind performanța 12 V / 25 A

Debit pompă 1 - 20 L / min

Presiune max. pompă 4 bar

Atașare în trei puncte CAT I și CAT II

APV - Technische Produkte GmbH
Zentrale: Dallein 15
AT - 3753 Hötzelsdorf 

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at


