AT2000

™

Культиватор-підживлювач
із системою JetStream

КОМПАКТНИЙ ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ
ПІДЖИВЛЮВАЧ
Висока маневреність в обмеженому просторі
Ширина агрегату BLU-JET AT2000 у транспортному стані
становить лише 2,9 м, що дозволяє з легкістю перевозити його
вузькими дорогами та заїжджати з ним в поле. При цьому він
має оснащення, властиве більш потужним культиваторампідживлювачам BLU-JET, включаючи розташований знизу
заправний блок і високофлотаційні шини.

AT2000

™

Професійне підживлення із врахуванням ваших умов роботи
Підживлювач BLU-JET AT2000 дозволить скористатись технологіями
точного внесення рідких мінеральних добрив тим господарствам,
які потребують високоефективний агрегат з невеликою шириною
захвату або з компактними габаритами для переїздів. Він має у
своєму оснащенні частину тих самих компонентів, що й дорожчі
машини BLU-JET преміум-класу: розташований знизу заправний
блок, раму кріплення робочих органів перед баком для добрив,
систему контролю та регулювання норми внесення (додаткова
опція), а також рядкові секції з фірмовою системою внесення
рідких міндобрив у ґрунт. У поєднанні з великим вибором
варіантів ширини міжряддя, малою транспортною шириною, що
не досягає навіть трьох метрів, та баком для добрив еліптичної
форми місткістю 1987 л, все це перетворює AT2000 в ідеальний
агрегат для підживлення посівів у господарствах, які, з об’єктивних
причин, не можуть використовувати для цього широкозахватні
машини.

Система
внесення
рідких міндобрив
JetStream

Сошникова
система
внесення рідких
міндобрив

Технічні характеристики:
Бак
Причіпний
пристрій

Гідравлічна
система
Колеса та шини
Привід насоса
Стоянковий
домкрат

Бак для добрив
Одноточковий
Запобіжний ланцюг
Центральна секція
Підйомні гідроциліндри
Основні гідроциліндри

Шини
Від колеса
Гвинтовий

Еліптичної форми, місткість 1987 л
Кат. III з литою зчіпною петлею
Зусилля розриву 9000 кг
Два штуки, 7,6 см x 15,2 см
Тиск 3000 PSI (20700 кПа)
2 штуки, 7,6 см x 10,8 см
3000 PSI (20700 кПа)
Кріплення до ступиць 8 болтами, 38” x 10”
(96,5 см 25,4 см) AR&W білого кольору
12.4-38, 14-шарові, безкамерні
Шина 155/80R12
Вантажопідйомність 4000 кг

2 пари виносних

Тиск 1800 PSI (12500 кПа)

Ободи

Вимоги до трактора гідравлічних клапанів

Електрична система
12 В, з 7-контактним роз'ємом
Дисковий
ніж
Діаметр 510 мм, гладкий
Сошники
Ширина в транспортному 2,9 м
стані
3,7 м
Масово-габаритні Висота в транспортному
стані
характеристики
Маса
2900 кг
Причіпний пристрій
Максимальне навантаження 8 кН
Бачок для води/ящик для інструментів, страхувальний ланцюг і стоянковий домкрат, комплект
світлосигнальних приладів включені в базову комплектацію

Подвійні підйомні гідроциліндри
з проставками для регулювання робочої
глибини, гідроциліндри складання
бокових секцій

Механічний привід від колеса
з шиною 155/80R12, насоси John Blue,
розташований знизу заправний блок
з рукавом діаметром 50 мм

Розташований в нижній частині бака
заправний блок забезпечує швидке
та безпечне заправлення з рівня землі
Міжряддя

К-сть дискових ножів

76 см

5, 7, 9, 11
дискових ножів

56 см

7, 9, 11, 13
дискових ножів

91,4 см

8дискових ножів

97,5 см

8 дискових ножів

101,6 см

8 дискових ножів

Офіційний дилер в Україні:
ПП «АГРО-СПЕЦ-ЗАПЧАСТИНА»

02121, м. Київ, вул. Колекторна 30, оф. 2,
Тел. (044) 332 49 69, факс (044) 205 39 54
E-mail: office@aspcompany.com.ua
www.asp.com.ua
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