Coenders Rijenspuit
De rijenspuit van Coenders is
ontwikkeld voor het bestrijden
van onkruid in op rijen
staande gewassen en dient
als aanvulling op uw reeds
bestaande veldspuit. Door
het gebruik van spuitkappen
en omdat er laag bij de grond
gespoten wordt is de drift van
de spuitmiddelen nagenoeg
te verwaarlozen. Hierdoor
komt het bestrijdingsmiddel
niet in contact met het
gewas waardoor er gespoten
mag worden met zgn. nonselectieve bestrijdingsmiddelen
om het onkruid in de rij te
bestrijden. Een ander voordeel
is dat het middelengebruik sterk
gereduceerd kan worden.
De standaard rijenspuit is
geschikt voor het bespuiten
van 4 rijen tegelijk en bestaat uit

een klapbaar hoofdframe met
hieraan 5 elementen. Doordat
de rij afstand kan variëren
zijn de elementen verstelbaar
op het hoofdframe. De vrije
doorgang van de rijenspuit
is 75 cm. De spuitkap is in

diversen breedtes verkrijgbaar
en elke kap is 20 cm traploos
verstelbaar in werkbreedte. De
spuitkappen zijn tevens voorzien
van gewasbeschermers om
beschadiging van het gewas te
voor komen.

Dmv een in hoogte verstelbaar
loopwiel, wordt de afstand
tussen bodem en spuitkap
bepaald, deze blijft constant
dankzij de het parallellogram
mechanisme waardoor eventuele oneffenheden in het
bodem oppervlak worden
opgevangen.
De rijenspuit wordt gedragen
door de lepels van een
fronthefmast
en
wordt
vergrendeld dmv een snelsluiting. De machine wordt
passend gemaakt op elke
hefmast onafhankelijk van
merk en type. Tijdens transport
worden de buitenste elementen
ingeklapt zodat de machine zo
smal mogelijk word.

Als extra kan de rijenspuit
voorzien worden van een
elektrisch bediende masterkraan welke vanuit de trekker
cabine wordt aangestuurd.
Het watergedeelte is voorzien
van een persfilter.
Om te kunnen controleren of er
een spuittip verstopt zit kan de
machine worden uitgerust met
een precisie manometer zodat
de geringste drukafwijking
meteen zichtbaar is.

Opties:
• Meerdere rijen mogelijk
• Diversen kapbreedtes
en modellen.

Modelwijzigingen strikt
voorbehouden.

• Elektrische
spuitdopafsluiting
per kap.
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