ECO-ICEFIGHTER XFA - MONTÁŽ NA KORBU

Tak úsporně se dnes bojuje s ledem a sněhem !
Způsob použití:
•
•
•
•
•
•

Efektivní aplikace solanky NaCl – rozpouštění ledu, ledovky, sněhu na komunikacích,
chodnících, parkovištích, nebo ostatních plochách.
Preventivní využití – možnost cíleného plánovaní nasazení – solanka tvoří na povrchu
ochranný film bránící rychlému namrzání sněhu a ledu!
Na frekventovaných cestách – solanka ihned ulpívá na povrchu a nemůže tak dojít k
odvátí posypového materiálu.
V centrech měst a obcí – díky solance odpadá nákladná a náročná likvidace inertních
posypových materiálů po zimě, riziko poškození automobilů a budov.
V areálech letišť – aplikátor solanky IceFighter může být využit k aplikaci kapalných
rozmrazovacích směsí jako Clariant nebo Aviform
Celoroční využití – možnost využití zařízení k mytí nebo závlahám

IceFighter tvoří:
•

•
•
•
•
•
•

Robustní celo-nerezový rám pro agregaci do 3-tího bodu – dlouhá životnost díky vysoce kvalitním materiálům
Nádrž ze speciálního plastu s integrovanými vlnolamy
Proti suchému chodu jištěné a solance odolné membránové čerpadlo
Plně automatické - proporcionální ovládání – pro dávkování množství v závislosti na
pojezdové rychlosti nosiče – dojde-li k zastavení nosiče, zastaví se i dávkování solanky!
3-zónový aplikační rám s nerezové oceli s aplikačními tryskami – pro individuální
pracovní záběry mezi 120 a 240cm pracovní šířky (jiné pracovní šířky jako příplatková
výbava)
Ochrana nosiče proti postřiku
Ovládání pomocí počítače s kabiny – na přehledném LC displeji jsou zobrazována
všechna důležitá data a hlášení o provozu (pracovní doba, aplikační dávka, ujetá vzdálenost, atd.)

Výhody

+

• K životnímu prostředí
šetrná aplikace, hospodárnost
• až o 75% nižší spotřeba soli
• Rychlá účinnost, proces rozpouštění začíná
okamžitě
• Dobrý přilnavost solanky –
žádné ztráty odvátím

•
•
•
•

Možnosti agregace:
Kompaktní traktory
Komunální traktory
Vozidla 4x4
Komunální auta s korbou
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XFA agregace na korbě nosič Holder

LED-rám osv tlení

XFA agregace na korbě – ideální uzpůsobení podle korby

Příplatková výbava:
•

Aplikační rám pro různé pracovní záběry – možnost postranní trysek pro aplikaci na
chodníky

•

Automaticky navíjecí buben s hadicí a ruční tryskou – pro ruční aplikaci v místech těžko
přístupných nosičem (12m hadice)

•

Vysokotlaká mycí jednotka – provedení pro silně znečištěné plochy

•

Možnost pohonu od hydromotoru

•

Výstražný trojúhelník a rám osvětlení s LED technologií pro bezpečnost provozu

•

Zavlažovací hubice – s teleskopickou tyčí, pro snadnou závlahu zelených ploch

•

Odstavné nohy pro manipulaci po odpojení a zapojování

•

Příruba C- pro plnění nádrže s bezpečnostním přepadem

XFA-ovládání – pohodlně s kabiny řidiče

•

Kabel se zásuvkou – pro snímání signálu (pro proporcionální regulaci)

•

Plnící automatika – zastaví proces plnění, je-li nádrž naplněna

Věděli jste, že?
•

Ročně je na celém světě použito pro zimní údržbu cca. 60 mil tun soli?

•

Že, zametání drti z chodníku na silnici je zakázáno a je trestné?

•

Že, nejstarší solný důl na světě leží ve městě Wieliczka v Polsku? Sůl zde

Samonavíjecí buben hadice

byla těžena již 3.500 před Kristem!

Technická data – ECO-XFA - RZP
Technická data
Objem zásobníku
Min./max. aplikační množství
Vzdálenost při dávce
Nastavení množství
Agregace
Pohon čerpadla

(l)
(cm)
(km)

XFA-6RZP

XFA-8RZP

650
120 - 240
12,4 - 20
Computer
korbě
hydraulisch

850
120 - 240
16,5 - 26,7
Computer
korbě
hydraulisch
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