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 Speciale uitvoering “kleinfruit” 

1 X H3L getrokken spuit met dwarsstroom verder uitgevoerd met: 
 

- Gegalvaniseerd frame 
- Wielpositie in breedte verstelbaar 
- Velgen 6 gaats met banden 10.0/75-15.3 

- Polyethyleen tank met grote deksel en nylon zeef  
- Ventilator met 2 snelheden,en deflectors voor een uniform spuitbeeld  
- 14 tot 16 omkeerbare hogedrukverstuivers 
- Geïntegreerde circuitreinigingstank met omstelkranen voor:  
- doorspoeling van pomp en leidingen en spuitdoppen met schoonwater 
- Geïntegreerde handwas tank 
- Membraanpomp 105 l./min. @ 40 bar 
- Elektrische bediening 2 secties met handmatig bediende drukregelaar 
- Aftakas groothoek dubbel 
- Afneembaar steunwiel 

 
 
 
Tankinhoud  Ventilator 

ø mm 
Aantal 
doppen 

Breedte tank Totale breedte Lengte 

600 liter 730mm 14 800 mm 1000 mm 2110 mm 
800 liter 730mm 14 800 mm 1150 mm 2110 mm 
1000 liter 800mm 16 990 mm 1250 mm 2480 mm 
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Voor meer informatie:
www.spuitdoppen.nl  • info@spuitdoppen.nl • Telefoon +31 (0)6 543 768 34


