
ถังพน่สเปรยส์ ำหรับ
รถแทรกเตอรก์ ำลังไม่น้อยกว่ำ15 แรงม้ำ 



Mini solf แบบติดตัง้ 3 จดุเป็นผลติภณัฑท่ี์เลก็ท่ีสดุของเรา และรบัประกนัระดบัความน่าเช่ือถือสงูสดุ
ดว้ยการกระจายท่ีแม่นย าและสม ่าเสมอ มีหวัฉีดแบบกระจายสองแบบ (Espalier และ Tendone) 
กะทดัรดั ใชง้านง่าย บ  ารุงรกัษาต ่า

MINI SOLF

ข้อมูลจ ำเพำะ
- หวัสเปรยก์ระจายแบบหางปลา 2 ขา้ง ปรบัแนวตัง้ได้
- ถงัดีบกุ 50 กก ขนาด 80 ลติร.เคลือบดว้ยไฟฟ้าสถิตดว้ยผงโพลีเอสเตอร์
- ฝาโลหะปิดตะขอยาง เคลือบดว้ยสีฝุ่ นโพลีเอสเตอร์
- การสง่ลม, การควบคมุการสง่มอบตามมาตราฐาน เครื่องกล
- เครื่องกวนผสมแบบเครื่องกล
- โครงเหลก็ พ่นสีฝุ่ นโพลีเอสเตอร์
- ระดบัการควบคมุการเปิด/ปิด/การสง่การควบคมุ
- ฝาครอบป้องกนัเพลา PTO



ข้อมูลทำงเทคนิค
ความจุถงั 80 ลติร - 50 กก.

ขนาดก าลงัรถแทรกเตอร์ 8 แรงมา้ ก าลงัไฟฟ้าขัน้ต  ่าท่ีตอ้งการ 5.9kW  

DUSTER 4 แรงมา้ ก าลงัดดูซบั 3 กิโลวตัต ์

ถงัลม อะลมูิเนียมพรอ้มช่องระบายอากาศดา้นขา้ง 2 ช่อง

พดัลม 280 มม. พดัลมเรเดียลแบบปิด dia.steel 3000 
รอบ/นาที – สง่ลม 800 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง
ความเรว็ลม 67 เมตร/วนิาที

PTO 1"3/8 SAE (DIN 97 11/A):   540 รอบต่อนาที

ขนำดของมิติ
ความยาว 60  เซน็ติเมตร

ความกวา้ง 100 เซน็ติเมตร

ความสงู 107 เซน็ติเมตร

น ้าหนกั 45 กิโลกรมั



อุปกรณเ์สริมเพลำเสริมPTO

Cardan Shaft hp 20x700mm



ถังพน่สเปรยส์ ำหรับ
รถแทรกเตอรก์ ำลังไม่น้อยกว่ำ20 แรงม้ำ 



S-430

ข้อมูลจ ำเพำะ
•ถงัโพลีเอทิลีน  300 ลติร 200 กก.
•บานพบัฝาพลาสติก 
•การสง่ลม, การควบคมุการสง่มอบตามมาตรฐาน เครื่องกล
•เครื่องกวนผสมแบบเครื่องกล
•โครงเหลก็ออกแบบมาส าหรบัติดตัง้ลอ้เสรมิเสรมิ ทาสีดว้ยไฟฟ้าสถิตดว้ยผงโพลีเอสเตอร์
•ระดบัการควบคมุการเปิด/ปิด/สง่การควบคมุจากท่ีนั่งรถแทรกเตอร์
•แถบป้องกนัหวัสเปรย์
•ฝาครอบป้องกนัเพลา PTO

S430 ซีรีสแ์บบติดตัง้ 3 จดุมีขนาดกะทดัรดั ใชง้านง่าย และรบัประกนัความน่าเช่ือถือในระดบัสงูสดุดว้ย
การกระจายท่ีแม่นย าและสม ่าเสมอ การฉีดพ่นบนพืชผลทกุประเภทรบัประกนัโดยหวัฉีดพ่นแบบกระจายท่ี
หลากหลายเพ่ือความครอบคลมุท่ีสมบรูณแ์บบ ประสทิธิภาพสงูสดุดว้ยตน้ทนุการด าเนินงานต ่าและการ
บ ารุงรกัษาต ่า



ข้อมูลทำงเทคนิค
ความจุถงั 300 ลติร - 200 กก.

ขนาดก าลงัรถแทรกเตอร์ 15 แรงมา้ ก าลงัไฟฟ้าขัน้ต  ่าท่ีตอ้งการ 15kW  

DUSTER 8 แรงมา้ ก าลงัดดูซบั 6 กิโลวตัต ์

ถงัลม อะลมูิเนียมพรอ้มเตา้รบัดา้นหลงั d.175 มม.

พดัลม 400 มม. พดัลมเรเดียลแบบปิด dia.steel 3130 
rpm – สง่ลม 2100 m3/h – ความเรว็ลม 90 m/s

PTO 1"3/8 SAE (DIN 97 11/A):   540 รอบต่อนาที

ขนำดของมิติ
ความยาว 123 เซน็ติเมตร

ความกวา้ง 94 เซน็ติเมตร

ความสงู 133 เซน็ติเมตร

น ้าหนกั 111 กิโลกรมั



อุปกรณเ์สริมเพลำเสริมPTO

Cardan Shaft hp 20x700mm



ถังพน่สเปรยส์ ำหรับ
รถแทรกเตอรก์ ำลังไม่น้อยกว่ำ25 แรงม้ำ 



S-530

ข้อมูลจ ำเพำะ
•ถงัโพลีเอทิลีน  300 ลติร 200 กก.
•บานพบัฝาพลาสติก 
•การสง่ลม, การควบคมุการสง่มอบตามมาตรฐาน เครื่องกล
•เครื่องกวนผสมแบบเครื่องกล
•โครงเหลก็ออกแบบมาส าหรบัติดตัง้ลอ้เสรมิเสรมิ ทาสีดว้ยไฟฟ้าสถิตดว้ยผงโพลีเอสเตอร์
•ระดบัการควบคมุการเปิด/ปิด/สง่การควบคมุจากท่ีนั่งรถแทรกเตอร์
•แถบป้องกนัหวัสเปรย์
•ฝาครอบป้องกนัเพลา PTO

S530 ซีรีสแ์บบติดตัง้ 3 จดุมีขนาดกะทดัรดั ใชง้านง่าย และรบัประกนัความน่าเช่ือถือในระดบัสงูสดุ
ดว้ยการกระจายท่ีแม่นย าและสม ่าเสมอ สมรรถนะสงูตอบสนองความตอ้งการเพ่ือใหค้รอบคลุมระบบท่ี
ก าลงัเติบโตซึง่ตอ้งการอากาศในปรมิาณมากเพ่ือเจาะพืชพรรณไดอ้ย่างเหมาะสม การฉีดพ่นบนพืชผล
ทกุประเภทรบัประกนัโดยหวัฉีดพ่นแบบกระจายท่ีหลากหลายเพ่ือความครอบคลมุท่ีสมบรูณ์แบบ 
ประสทิธิภาพสงูสดุดว้ยตน้ทนุการด าเนินงานต ่าและการบ ารุงรกัษาต ่า



ข้อมูลทำงเทคนิค
ความจุถงั 300 ลติร - 200 กก.

ขนาดก าลงัรถแทรกเตอร์ 25 แรงมา้ ก าลงัไฟฟ้าขัน้ต  ่าท่ีตอ้งการ 18kW  

DUSTER 12 แรงมา้ ก าลงัดดูซบั 9 กิโลวตัต ์

ถงัลม อะลมูิเนียมพรอ้มเตา้รบัดา้นหลงั d.175 มม.

พดัลม 500 มม. พดัลมเรเดียลแบบปิด dia.steel 2800 
rpm – สง่ลม 3740 m3/h – ความเรว็ลม 90 m/s

PTO 1"3/8 SAE (DIN 97 11/A):   540 รอบต่อนาที

ขนำดของมิติ
ความยาว 123 เซน็ติเมตร

ความกวา้ง 94 เซน็ติเมตร

ความสงู 145 เซน็ติเมตร

น ้าหนกั 139 กิโลกรมั



อุปกรณเ์สริมเพลำเสริมPTO

Cardan Shaft hp 20x700mm



อุปกรณเ์สริมหวัพ่น
2 SWINGING FISHTAILS Sprayhead



อุปกรณเ์สริมหวัพน่

SWINGING CANNON JET  Sprayhead



อุปกรณเ์สริมหวัพ่น
SWINGING CANNON JET HYDRAULIC CONTROLLED 

with FISHTAILS Sprayhead


