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A KERTITOX BÓRA vontatott növényvédő gépcsalád szőlő- és gyümölcskultúrák, valamint komló permetezéssel 

történő növényvédelmére alkalmas. A gép a tartályában tárolt permetlevet elporlasztja és a permetcseppeket a 

védendő növényzetre juttatja. A gépen lévő állítható levegőszállítású ventilátor biztosítja, hogy a gép jó eredménnyel 

használható, úgy a kis sortávú szőlészetekben, mint a nagyobb sortávú, dús lombozattal rendelkező 

gyümölcsösökben. 

ALAPFELSZERELTSÉG 

- 3000 literes polietilén permetlétartály 

- 300 literes polietilén tisztavizes öblítõtartály 

- Forgó öblítõ fejes tartálymosás 

- 15 literes polietilén kézmosó tartály 

- 5 hengeres membránszivattyú - 182 liter/perc 

- Kezelõszerv: 2 elektromos szakasz, elektromos nyomásszabályzó, és elektromos fõszelep 

- Meghajtó kardántengely 

- Állítható nyomtáv 



 

 

- Kerék: 15" - 550 

- Hátsó közúti világítás 

OPCIÓS TARTOZÉKOK 

- Kertitox Treesens lombérzékelõ automatika (2 vagy 4 érzékelõvel) 

- Permetezés vezérlõ automatika: Müller Spraylight 

- Mobil vegyszerbemosó 

- Fordulás rásegítõ vonórész (nagy hajlásszögû kardántengellyel) 

- Nagy hajlásszögû kardántengely 

- Állítható kúpszögû fúvókák 

Szőlő- és gyümölcs ültetvényben használatos axiálventilátorok: 

32 VP - műanyag lapátozás 

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm). 

3 fokozatban állítható lapátszögű üveg-szálas járókerék. 

Fix légterelõk. 

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres. 

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel. 

Légteljesítmény: 31 948 – 39 200 m³/h 

Szórófejek száma: 14 

Vízszintes: 15 m 

Függőleges: 7 m 

32 D - aluminium lapátozás 

Hajtómûvel hajtott axiálventilátor átmérõje 32" (820 mm). 

Az elõterelõ lapátsor biztosítja az egyenletes levegõelosztást a jobb és a bal oldalra. 

3 fokozatban állítható lapátszögû, röpsúlyos tengelykapcso-lóval szerelt aluminium járókerék. 

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel. 

Állítható légterelõk. 

Hajtómû: 2 fokozat plusz üres. 

Légteljesítmény: 34 920 – 47 880 m³/h 

Szórófejek száma: 14 

Vízszintes: 17 m 

Függőleges: 7,5 m 

32 DT - turbós, aluminium lapátozás 

Hajtómûvel hajtott axiálventilátor átmérõje 32" (820 mm). 

Az elõterelõ lapátsor biztosítja az egyenletes levegõelosztást a jobb és a bal oldalra. 

3 fokozatban állítható lapátszögû, röpsúlyos tengelykapcso-lóval szerelt aluminium járókerék. 

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel. 

Állítható légterelõk. 

Hajtómû: 2 fokozat plusz üres. 

Légteljesítmény: 39 600 – 54 720 m³/h 

Szórófejek száma: 14 



 

 

Vízszintes: 18 m 

Függőleges: 8 m 

36 DT - turbós, aluminium lapátozás 

Hajtómûvel hajtott axiálventilátor átmérõje 36" (910 mm). 

Az elõterelõ lapátsor biztosítja az egyenletes levegõelosztást a jobb és a bal oldalra. 

3 fokozatban állítható lapátszögû, röpsúlyos tengelykapcso-lóval szerelt aluminium járókerék. 

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel. 

Állítható légterelõk. 

Hajtómû: 2 fokozat plusz üres. 

Légteljesítmény: 53 280 – 73 440 m³/h 

Szórófejek száma: 16 

Vízszintes: 20 m 

Függőleges: 9 m 

 

32 FL - aluminium lapátozás - LINEÁR 

Hajtómûvel hajtott axiálventilátor átmérõje 32" (820 mm). 

Lineáris kifúvotorokkal 

3 fokozatban állítható lapátszögû, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt aluminium járókerék. 

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel. 

Állítható légterelõk. 

Hajtómû: 2 fokozat plusz üres. 

Légteljesítmény: 39 600 – 54 720 m³/h 

Szórófejek száma: 16 

Vízszintes: 18 m 

Függőleges: 8 m 

 

36 FL - aluminium lapátozás - LINEÁR 

Hajtómûvel hajtott axiálventilátor átmérõje 36" (920 mm). 

Lineáris kifúvotorokkal 

3 fokozatban állítható lapátszögû, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt aluminium járókerék. 

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel. 

Állítható légterelõk. 

Hajtómû: 2 fokozat plusz üres. 

Légteljesítmény: 53 280 – 73 440 m³/h 

Szórófejek száma: 18 

Vízszintes: 20 m 

Függőleges: 9 m 

Képek 

 



 

 



 

 



 

 

 


