MİST BLOWER MULTI TEKNİK ŞARTNAMESİ
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Cihaz en az 35hp gücünde 4 silindirli ve 4 zamanlı dizel motor ve su soğutmalı
olmalıdır.
Motor akü şarj sistemine sahip olup, ilk hareketi marş motoru ile olacaktır.
Cihaz çalışma saatini gösteren bir sayaca sahip olmalıdır.
Makinenin püskürtme sistemi mist blower, ULV, pülverizatör ve kanal sisleme
olmalıdır.
Mist blower püskürme sisteminde ilacın daha etkili kullanımını sağlayan
elektrostatik sistem bulunmalıdır.
Pompa 3 diyaframlı kapasitesi min 50 lt/dak. En az 40 bar olmalıdır.
Ana tank kapasitesi min. 500 litre olmalıdır. Ana tank ve diğer tanklar makineye
monte edilmiş olmalıdır.
Dozajlama sistemi bulunmalıdır. 3 adet ilaç deposu olmalıdır ve istenilen dozaja
ayarlanabilmelidir.
Makina üzerinde ilaç hattı temizleme sistemi olacaktır.
Motor start, motor ivme, motor stop, ilaç atma ve kapama kontrolü, ilaç seçme,
mist blower, ULV, pülverizatör ve kanal sisleme modu seçimi, başlık hareketi
kumanda tablosundan olmalı ve şoför tarafından yönlendirilebilmelidir. Düşük
yağ, hararet, akü şarj ve ısıtma bujisi uyarı göstergeleri kumanda panosunda
bulunmalıdır.
Gece çalışmaları için cihazda aydınlatma olmalıdır.
Püskürtme başlığı min. 300 derece yatay, 180 derece dikey ve 120 derece gövde
hareket edebilmeli ve ilacı en az 40 metre yatay, 30 metre dikey
püskürtebilmelidir.
Cihaz hortum toplama sistemine sahip ve bu sisteme en az 50 metre hortum bağlı
olmalıdır.
Makina tamamen yeni ve hiç kullanılmamış, arızasız ve kusursuz, imalatçı firmanın
orjinal ve son yıl imalatı olacaktır.
Makina kurulup çalıştırılarak kullanım kılavuzuyla teslim edilecek ve kullanıcı
personele kullanımı konusunda eğitim verilecektir.
Makine İmalat ve Montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olacak, ayrıca en az 10 yıl
süre ile ücreti karşılığında yedek parça, sarf malzeme, onarım ve bakımlarını
üstlendiklerini taahhüt edeceklerdir.
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