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A BactoFil® S-Jet a legalkalmasabb kijuttató esz-
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A kijuttatás pontosan a vetés sora fölé vezetett
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Talajfertőtlenítés
granulátumszórással

A BactoFil® S-JET 12 V-os elektromos szivattyúval működő
permetező adapter, amely lehetővé teszi a 2–5 l/ha folyadékadagolást a vetési munkaműveleteknél. A kijuttatási paraméterek a munkagép optimális sebességéhez igazíthatók.
A kínálat lehetővé teszi, hogy szinte minden gyártmányú
(SPC, Kühne, Amazone, John Deere stb.) 6–12 soros szemenkénti vetőgépre felszerelhető. A gépváz teherbírása, kialakítása és a sorok száma határozza meg a felszerelendő tartály
formáját és térfogatát.
A 15–25 hektáronkénti újratöltés érdekében min. 100–200 l-es
PE tartály alkalmazása javasolt, amely elhelyezhető akár a vetőgépen, vagy a traktor elejére illeszthető.
Az amerikai SHURFLO és az olasz MARCO gyártmányú 12 V-os
szivattyú a működtető erőgép elektromos rendszerére csatlakoztatható a készletben található szerelvények segítségével.
A szállított folyadék mennyisége típustól függően 3,0–30 l/
min, 6–10 km/h vetési sebesség között.
A rendszerbe épített TeeJet vagy Salvarani gyártmányú
nyomásszabályozó szelep segítségével állítható be a kívánt
nyomás. A szabályozó szelep házába csatlakoztatható a nyomásmérő óra. A szivattyú által szállított többlet folyadék vis�szavezethető a tartályba.
A kezelési kényelem növelése érdekében Salvarani gyártmányú elektromos nyomásállító és távműködtető műszer is
építhető a rendszerbe opciós tételként.

köz a BactoFil® A10/B10 technológiába állításakor.
vékony fémcsövön keresztül, precíz adagolással, csepegtetve történik. Ez a megoldás biztosítja, hogy a csírázó növény körül nagy sűrűségben
legyenek a hasznos baktériumok, így segítve a
kultúrnövény fejlődésének kezdeti szakaszát.

A vetőgépre szerelhető adapter alkalmazásakor a vetőmag közelébe, a magárokba történik a BactoFil® kiadagolása. Az egyenletes elosztást a sorok számának megfelelően
elhelyezett dozírozó lapkák biztosítják.
A szívó- és a nyomóágba épített TeeJet vagy ARAG vonalszűrők betétjének finomságát az alkalmazott fúvóka mérete és
rendszere határozza meg.
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Minden vetőcsoroszlyához egyenként vezetjük el a folyadékcsövet.

Minden csoroszlyába tartó csőre külön
építsük be az utószűrőt.

Az utószűrő előtt 6 felé osztjuk a csöveket.

A szivattyú tartályból – a szűrőn keresztül – szívja a BactoFil®-t.

A nyomásszabályzó szelepet a szivattyú és az utószűrő közé
iktatjuk. A nyomásszabályozó szeleppel állítjuk be a kijuttatandó lémennyiséget.

Szivattyú

Előszűrő

A kijuttatandó lémennyiséget a vezetőfülkéből szabályozzuk, nyomás függvényében
BactoFil® kijuttatására kész vetőelem
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csoroszlyákig
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