Osella er en af Italiens førende producenter af tågesprøjter. Sprøjterne bygges af
gængse komponenter af høj kvalitet med stor sikkerhed i reservedelsforsyningen.
Osella lbyder et bredt program af tågesprøjter lpasset mange forskellige kulturer
indenfor frugt– og bær produkon, juletræer samt planteskoler mv.
Osella´s tågesprøjter er solgt i Skandinavien igennem mere end 10 år og gennem
årene lpasset skandinaviske behov.
Hos Brdr. To( - Sprøjtespecialisten har vi over 20 års erfaring omkring sprøjteteknik
og kan yde kvaliﬁceret support, service og reservedelsforsyning.

Tågesprøjter serie 3PC - GDE - Twin
Osella tågesprøjter fås i ﬂere udgaver såvel li(ophængte som trailerversioner.
Tågesprøjter l juletræer og lignende.
Li(ophængte få med tankstørrelser fra 600 l 1.000 liter. Trailer fra 800 l 5.000 liter.
ATM - 3PC - ensidet udblæsning l venstre side. Hydraulisk vinkling på tud.
Fås med to forskellige turbine størrelser i blæseren.

ATM - GDE - 360° svingbar udblæsning. Hydraulisk vinkling af tud. Ekstra kraig blæser.

ATM - GDEN - skandinavisk udgave af GDE specielt udviklet l klippegrønt og lign.

ATM - Twin - dobbelt blæser med én turbine pr. tud og hydraulisk vinkling.

Osella trailer l juletræer.

Standard udstyr
•
Varmgalvaniseret chassis
•
Integreret rentvandstank
•
Håndvasketank
•
Roterende tankrenser.
•
4-vejs omskierven%l
•
Elektrisk betjent armatur - manuelt armatur
kan leveres på bes%lling.
•
An%dryp ven%ler
•
Sugeﬁlter med tømmeven%l
•
Højtrykspumpe - PTO aksel
•
Transmission med to gear og neutral
•
Centrifugalkobling
•
Lublæser i galvaniseret stål
•
Fast træk (trailer)

Muligt ekstraudstyr, bl.a.
•
Kemikaliefylder med dunkskyller
•
Slangerulle %l udv. vask .
•
Højtryksslangerulle med sprøjtelance.
•
Sugeudstyr
•
Computer med kørselsa1ængig dosering, evt.
med GPS.
•
Tvangsstyret træk (trailer)
•
Sporfølgertræk med hydr. skie mellem tranport
og sporfølgning (trailer)
•
Bogieaksel, evt. med lø
•
Traﬁk lys
•
Arbejdslys

Tågesprøjter serie 3PL—3PM
Osella tågesprøjter fås i ﬂere udgaver såvel li(ophængte som trailerversioner.
Tågesprøjter l frugt og bær samt planteskoler mv.
Li(ophængte få med tankstørrelser fra 200 l 1.000 liter. Trailer fra 800 l 5.000 liter.
Eﬀekv blæser med justerbare vinger og justerbare ledeplader.
ATM - 3PL - ø620 eller 720 mm blæser med 2x6 ATR dyser i hver side.

ATM - 3PL - ø820 mm blæser med 2x7 ATR dyser i hver side.

ATM - 3PL - ø920 mm blæser med 2x9 ATR dyser i hver side.

ATM - 3PM.

Tvangsstyret træk, låsbart med
hydr. ski mellem mark og vej.

4-vejsven%l; omrøring, kemikaliefylder, roterende tankrenser og
evt. slangerulle/sprøjtelance.
Lufttryk
sensor

El-armatur er standard på alle
Osella tågesprøjter.
Manuelt armatur kan leveres.
Mulighed for computer evt. med
GPS.

Tvangsstyret træk

Standard udstyr
Muligt ekstraudstyr, bl.a.
Væsketryk
•
Varmgalvaniseret chassis
•
Kemikaliefylder med dunkskyller
sensor
•
Integreret rentvandstank
•
Slangerulle %l udv. vask .
•
Håndvasketank
•
Højtryksslangerulle med sprøjtelance.
•
Roterende tankrenser.
•
Sugeudstyr
•
4-vejs omskierven%l
•
Computer med kørselsa1ængig dosering, evt.
•
Elektrisk betjent armatur - manuelt armatur
med GPS.
kan leveres på bes%lling.
•
Computer med sensor styring (lukker hvis der er
•
An%dryp ven%ler
åbning i rækken)
•
Sugeﬁlter med tømmeven%l
•
Tvangsstyret træk (trailer)
•
Højtrykspumpe - PTO aksel
•
Sporfølgertræk med hydr. skie mellem tranport
•
Transmission med to gear og neutral
og sporfølgning (trailer)
•
Centrifugalkobling
•
Bogieaksel, evt. med lø
•
Lublæser i galvaniseret eller rus6rit stål
•
Traﬁk lys
•
Fast træk (trailer)
•
Arbejdslys

Tekniske data
Li(sprøjter

Trailersprøjter

Data for 3PC, GDE og Twin blæsere (juletræer o.lign.)

Data for 3PL blæsere (frugt, bær og planteskoler)
ø820
ø920

Quantum Mist decentrale blæserenheder - opmal og målreCet sprøjtning af alle kulturer.

Sprøjtespecialisten - Skræddersyr løsninger netop l dig
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