ТОВ АгроМ ОДУЛЬ

з 2000 року розробляє
та серійно виготовляє розпилювачі пестицидів
і поставляє у більш ніж десять країн світу
Розпилювачі РОса – це високоякісне Розпилення з примусовим Осаджуванням краплин
повітрям, яке всмоктує факел завдяки розрідженню. Конічна форма факелу та радіальна
складова руху краплини створюють найкращі умови до проникнення в густу рослинність і
обприскування листків знизу. Гарантоване осаджування понад 200 краплин/см2, забезпечує
максимальну біологічну ефективність обприскування з витратою робочої рідини
50 - 75 л/га та зі зменшеною ВДВІЧІ (від рекомендованої) нормою внесення пестицидів!
Індивідуальні фільтри перед розпилювачами РОса не потрібні. Сітка фільтра перед
насосом 365 мкм (50 mesh) для розпилювачів 015, 03, 05 та 229 мкм (80 mes) для розпилювачів
0050, 0075 та 01 гарантує їх роботу без відмов через засмічення. Строк служби
розпилювача РОса становить понад 7000 годин! ВСЕ ЦЕ ПЕРЕВІРЕНО ЧАСОМ!
ціни вказані станом на 01

Розпилю вачі пестицидів РОса:
Витрата при
8 км/год і 3 атм.

Назва

Назва до
2017 року

Зображення та інформація

Од-ця
виміру

проходить тестування

шт.

АМ.0050.SB-b

30 л/га

новинка

АМ.0075.SB-b

45 л/га

Р.03.0.3

АМ.01.SB-b

60 л/га

Р.03.0.4

АМ.015.SB-b

90 л/га

Р.03.0.6

АМ.03.SB-b

180 л/га

Р.03.1.2

АМ.05.SB-b

300 л/га

Р.03.2.0

АМ.01.SB-m

60 л/га

Ф.03.0.4

АМ.025.SB-m

150 л/га

Ф.03.1.0

АМ.05.SB-m

300 л/га

Ф.03.2.0

АМ.01.РР-b

60 л/га

новинка

АМ.015.РР-b

90 л/га

П.03.0.6

АМ.03.РР-b

180 л/га

П.03.1.2

АМ.05.РР-b

300 л/га

П.03.2.0

розпилювачі серії Р виготовляються з 2009 року, корпус з
корозійностійкої сталі, завихрювач – латунний, АМ.0075;
АМ.01 і АМ.015 рекомендуються на навісні, причіпні
обприскувачі, АМ.03 і АМ.05 –
на самохідні
серії Ф виготовляються з 2000
року, матеріал як і у серії Р,
АМ.01 - для стрічкового внесення,
АМ.025 і АМ.05 – для садів
серії П виготовляються з
високоякісних полімерів, АМ.01
і АМ.015 рекомендуються на
навісні та причіпні обприскувачі,
АМ.03 і АМ.05 – на самохідні

Спецклю ч СК 01.00 необхідний для виймання завихрювача з корпусу розпилювача серії Р та Ф

Розбризкувачі добрив RD (КАС):
Назва
серії S

серії SD

RD.015.S3-b RD.015.SD3-b

лютого 2019 року

Витрата КАС-32 Дросель з корозійностійкої
при 8 км/год та сталі товщиною 1,5 мм та
1 – 3 атм.
каліброваним отвором

45 - 80 л/га на 3 отв., дросель 0,8 мм

RD.025.S3-b RD.025.SD3-b 75 - 130 л/га

Зображення RD
і дроселя

серії S

серії SD

Ціна з ПДВ,
грн.

шт.

210,00

шт.

210,00

шт.

210,00

шт.

210,00

шт.

210,00

шт.

420,00

шт.

420,00

шт.

420,00

шт.

210,00

шт.

210,00

шт.

210,00

шт.

210,00

шт.

90,00

Од-ця
виміру

Ціна з ПДВ, грн.
серії S

серії SD

шт. 150,00 180,00

на 3 отв., дросель 1,0 мм

шт. 150,00 180,00

RD.03.S3-b

RD.03.SD3-b

90 - 160 л/га на 3 отв., дросель 1,2 мм

шт. 150,00 180,00

RD.05.S5-b

RD.05.SD5-b

150 - 260 л/га на 5 отв., дросель 1,5 мм

шт. 150,00 180,00

RD.08.S5-b

RD.08.SD5-b

240 - 420 л/га на 5 отв., дросель 1,9 мм

шт. 150,00 180,00

RD.10.S5-b

RD.10.SD5-b

300 - 530 л/га на 5 отв., дросель 2,3 мм

шт. 150,00 180,00

