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Комерційна пропозиція 

Модель:  Самохідний обприскувач GRIM MAXI 3500 літрів 

 

  
 

 

 

 

Код: O252 

Рік випуску: 2018 новий 

Штанга: 28 м. 

Двигун: JD 6700см3, 138 kw 185/195 к/с             

Обєм баку: 3500 л.                            

Кліренс: 1700 мм                                

Комплектація: 

 

 

 

 

 

 

 

● Дизельний двигун john deere 6700см3, 138 kw (185/195 к/с), , 6-циліндрів, tier 3/a, система прямого вприска 

пального, турбований інтеркуллер 

● Гідрооб'ємна двохступенева коробка передач 

● Насос гідрооб'ємної коробки передач з електроуправлінням 

● 4-ведучих колеса з гідроциліндрами poclain  

● Ширина колісної колії 2100 мм, 2250 мм, 2500 мм, 2800 мм, регулюється з допомогою електрокерованого 

гідроциліндра 

● Маса в залежності від комплектації кг 2420 

● Електричний стояночний тормоз 

● Незалежна пневматична + гідропневматична підвіска передніх і задніх коліс 

● “self-loading system” - активна система саморегулювання передньої та задньої пневматичної підвіски  

● Кабіна оператора відповідає стандарту iso rops class 4 з підогрівом и системою кондиціонування повітря з 4-ма 

активними вугільними фільтрами 

● Сонцезахистна шторка для вітрового скла в кабіні 

● Ергономічне пневматичне сидіння водія, оснащене ременем безпеки 

● Цифровий дисплей, на якому відображаються всі показатели двигуна 

● Джойстик керування всіма електрогідравлічними функціями штанги 

● 8 робочих приладів освітлення на кабіні (6 з них світлодіодні) 

● Освітлювальні прилади та 2 проблискових маячка для використання при русі по дорогах 

● Бічна штанга з гідравлічною горизонтальною системою складання, 7 секцій, 28 м 

http://www.neoagro.com.ua/
http://www.neoagro.com.ua/


● Техніка з ЄС та США ● Широкий вибір техніки ● Вигідні схеми фінансування ● Запасні частини для Вашої техніки ● Якісний гарантійний та постгарантійний сервіс  

             

            ТОВ Нео Агро Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Миру, 13 офіс 1, www.neoagro.com.ua, info@neoagro.com.ua 

            Центральний офіс: +38 067 463 82 92, Центральний та Східний регіон: +38 067 139 71 39, Західний та Південний регіон: +38 068 858 16 78 

 

● Гідравлічна система балансування штанги 

● Незалежна, гідравлічно змінна геометрія 

● Штанга, що регулюється по висоті за рахунок параллелограммного підйомника, висота підйому 1600 мм (0,7-2,3 м) 

● Пневматичний амортизатор штанги на паралелограмі 

● Форсункотримач Tri-Jet з віяловими струмінними керамічними форсунками 

● Електромагнітний витратомір 

● Бак обприскувача об'ємом 3500 літрів + 5% 

● 2-ох рівнева система змішування всередині бака обприскувача 

● Водяний манометр з поплавковим регулятором для резервуара обприскувача 

● Ємкість для чистої води з можливістю промивання системи обприскувача і штанги 

● Ємкість для чистої води для миття рук з краном 

● Міксер хімікатів (індукційний хопер) з пристроєм для миючого засобу контейнера і міксера хімікатів об'ємом 35л 

● Мембранний насос з мембранами з термопластичного поліуретану марки comet desmopan 300 л / хв для 

наповнення, змішування, обприскування, перемішування і промивання 

● Помпа для самозаполнения 400 л / хв 

● Цифровий лічильник забору води 

● Шланг для забору води з джерела без натиску з фільтром для заповнення бака 

● Колеса 320/90 r50 (320 x 1880 mm) для дорожнього просвіту (кліренсу) 1700 mm 

З ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ: 

● 4-поворотних колеса (4-попоротних колеса з електрогідравлічної активізацією і деактивізації і 4 режими рульового 

● управління: (зернові культури, просапні культури, крабовий хід, центральний хід). 

● Дорожній просвіт (кліренс) 1700 мм 

● Комп'ютер TRIMBLE "750", кольоровий дисплей 8 ", з вбудованою системою gps і автоматичною системою 

перекривання відсіків води і системою field iq, gps приймач 0-20 см точність.  

 

 

 

Ціна: Договірна 
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