DOITASUN-NEKAZARITZA

ZEHATZ ETA ZUZENA bermatzeko, informazioa berehala lortzeko, aztertzeko eta ustiatzeko.

BARATZE-LABORANTZAK ETA ESTENTSIBOAK
VARIDOME: ilaren arteko ihinztagailuak

APLIKAGAILUARENTZAKO TRESNERIA

Varidome gamak laborantza erabat babesten duen soluzio bat dakar, ekoizleei sasitzaren kontrola hobetzen, produktu selektiboen
erabileraren mendekotasuna saihesten eta kostuak murrizten lagunduz, ihinztadura-soluzio oso espeziﬁko eta zehatza eskaintzen baitu.

ZUHAIXKAK ETA LABORANTZA ZURKARAK
Olibondoetarako, fruitu lehorretarako, mahastietarako, zuhaixketarako eta fruta-arboletarako
ibilgailuaren gainean muntatutako ihinztagailuak

LANDROOTER MICRON ihinztadura-ekipoetara konektatutako softwarea da,
nekazariari doitasunezko ihinztadura eskainiz. Makinen elektronikak funtsezko
parametroak kontrolatzen eta komunikatzen ditu denbora errealean, aplikazio

TEKNIKARIARENTZAKO ETA GESTOREARENTZAKO TRESNERIA

Aplikazioak nahastea prestatzeko laguntzaile
bat du, honako hauen berri emateko: prestatu
beharreko nahasketa, ahoko emaria, distantzia,
aplikazio-denbora...

Aurkitu edo sortu zure
lursailak SIGPACetik edo
bilatzailetik.

Erabili beharreko produktuak
zehaztu.
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CDA ESKUKO IHINZTAGAILUAK

T FARMING

Kudeatu zure nekazaritzako langileak eta
makinak.

HERBI

SMART

Lursail txikiagoetan herbizidak aplikatzeko diseinatutako Herbi
gamak sasitza kontrolatzeko egoera guztietarako modeloak ditu,
banden eta kanpaien bidezko tratamendua barne.

3

Softwarea ihinztagailuarekin eta
nekazariarekin komunikatzen da
denbora errealean, ekipoaren posizioa, abiadura eta beste funtzionamendu-parametro batzuk kontrolatuz. Nekazariak aplikazioan zehar
lana ikus dezake eta desbideratzeak
zuzentzeko alertak jaso. Horrek doitasunezko ihinztadura bermatzen
du.

Doitasun-nekazaritza

KONTAKTU BIDEZKO APLIKAGAILUAK

Sortu txosten bat landakoadernorako behar diren
datuekin klik bakar bat
eginez.

WEEDWIPER: deribarik gabeko aparteko aplikazio-sistema

4
WeedWiper bidez belar txarrak kentzeak produktua kendu nahi den
sasitzarekin bakarrik kontaktuan jartzea ziurtatzen du, zuzenean
landarera transferitzen baita, deriba-arriskurik gabe eta tantakontrako teknologiarekin.

Erabilgarritasuna hobetzeko, softwareak ezagutzen du aplikagailua
lursailean sartu eta irteten denean, eta START/STOP automatiko
baten bidez harekin komunikatzen hasten da. Lursailetik irtetean,
softwareak berehala bidaltzen du informazio guztia plataforma
digitalera, kudeatzaileak edo teknikariak azter dezan.

www.microngroup.com

T.: +34 943 786 000
info@landrooter.com
www.landrooter.com

Egindako aplikazioen datu errealak dituen informazioa
automatikoki jasotzen du:
- Aztertu eta ezagutu zehatz-mehatz aplikazioa nola joan den.
- Tratatutako eremuak.
- Aplikagailuaren abiadura une bakoitzean.
- Makinaren egoera denbora errealean.
Lor ezazu egindako lana optimizatzeko behar den informazio
guztia.

ZUHAIXKAK ETA LABORANTZA ZURKARAK
TANTA KONTROLATUAREN APLIKAZIOA (CDA)

KANPAIRIK GABEKO BIZKORTASUNA

Ihinztadura eraginkorraren sekretua tanta uniformeen tamainan eta helburuaren gaineko
likidoaren estaldura hobetzean datza. Ohiko ihinztadura-tresneriek pita hidraulikoak erabiltzen
dituzte. Aplikazio metodo hau ez da oso eraginkorra, likidoa modu oso ezberdinean apurtzen baitu,
tanta neurri ugari sortuz. Ihinztadura horrek nahaste-bolumenaren % 50 galtzea, kostuak handitzea
eta ingurumen-kutsadura handitzea dakar.

Micron disko
zentrifugoa

ERABATEKO SEGURTASUNA KANPAI BABESLEEKIN

LANDARE-ESTALKIAREN KONTROLA

Olibondoetarako, mahastietarako, fruitu lehorretarako, zuhaixketarako eta, oro har, zurezko laboreetarako
erabilera anitzeko ihinztagailuak.
Spray-ﬂex eta Spray-dome ihinztagailuak egokiak dira hesi kimiko osoa behar den egoeretan sastrakak
tratatzeko. Plastikozko estalkiak erabat mantentzen du ihinztadura, eta horrek aukera ematen du baldintza
meteorologiko txarretan lan egiteko. Oso egokia da, baita ere, laborearekin kontaktu kimikoa kritikoa den
aplikazioetarako, labore gazteetan bezala.

TANTAREN TAMAINAREN KONPARAKETA
Pita
hidraulikoa

POWERED BY

Tresneria hau 4-10 km/h-ko abiaduran lan egiteko diseinatuta da.

Micronek asmatua, tanta kontrolatuaren aplikazioak (CDA)
aplikazio bakoitzerako tanten tamaina optimoa sortzen du. Micronek
soilik diseinatutako disko zentrifugoaren ihinztagailuek oso modu
homogeneoan banatzen dute ihinztadura-likidoa, instalazioaren
gaineko estaldurarik onena bermatuz.

60L-KO ANDELA

SPRAY-GUARD

SPRAY-FLEX

SPRAY-DOME

Eredu hau bereziki olibondo eta fruta-arboletarako diseinatuta

Spray-ﬂex gama bereziki garatu da mahasti, zuhaixka eta zuhaitz

Spray-domek zuhaitzen inguruko sastraken kontrol zorrotza egitea

dago. Deriba-arriskua ahalik eta gehien murrizten da, gainerako

gazteen tratamenduetarako.

ahalbidetzen du, baita hesi, bidezidor eta eraikinetan zehar ere.

gama baino tanta-tamaina handiagoari esker.

KASU ERREAL BATEN KONPARAKETA
STANDARD

MICRON

deriba-arriskua minimizatzeko. Zabalera 0,6 m-tik 2,4 m-ra alda

Zuhaitzaren enborra ukitu beharrik gabe, nekazariak askoz

zuzen biratzen duen eskuila batekin, belar txarren kontrola ahalik

erresistentzia handiagoa eta higadura txikiagoa du, eta, beraz,

egokiak dira almendrondoetan, pistatxondoetan, intxaurrondoetan

daiteke buru kopuruaren arabera.

arinago eta erosoago egiten du tratamendua, baita ihinztatzeko bi

eta gehien ziurtatzeko. Egitura malgua duenez, ihinztagailua

iraunkortasun handiagoa ere bai.

eta zurezko beste labore batzuetan erabiltzeko.

bururekin ere.

ezin hobea da landare gazteetan erabiltzeko. Binilozko estalki
handiagoa izateko.

1.2m

1.2m
5m

Birzirkulazio-sistema bat du eraginkortasun kimikoa hobetzeko, eta

60 L

6.25 ha

Landutako eremua

12.5 ha

2.5 h

Andelaren iraupena

5h

96 L/ha

Aplikatutako nahastea

4.8 L/ha

60 cm

90 cm

120 cm

ﬂuxu-kontroleko sistema batek, berriz, atomizagailu bakoitzaren

1.5 m-tik 4.9 m-ra arteko zabalerak ihinztatu ditzakeena. Luzapen

funtzionamendu egokia monitorizatzen du.

handiagoetarako, Spray-dome buruak gehitu daitezke alde bakoitzean,
40 cm

60 cm

90 cm

eta horrek lan-zabalera handitu dezake, 2.3m gehigarrietaraino.

Ø
1.2m

• IHINZTADURA SEGURUAGOA

· Ihinztadura-bolumen txikiagoa = kostuak murriztea

· Nekeak eragindako giza akatsak murriztea

· Tamaina eta banaketa homogeneoa = emaitza hobea

· Langilearen esposizio txikiagoa produktuarekiko

· Tresneriaren pisu txikiagoa = trinkotze txikiagoa

1524

3049

1.5-tik 2.4

3.0-tik 4.9

m-ra

m-ra

5m

CDA MICRONEN ABANTAILAK

· Kargatzeko denbora gutxiago = ihinztadura azkarragoa

40 cm

Gamak modelo doigarrien aukera-sorta bat barne hartzen du,

MODELOA

60 L

1.2m

• ERAGINKORTASUN OPERATIBOA

Ø

km/h-koa.
Ø

Andelaren tamaina

Spraymiserrak kanpaiekin egindako diseinua du, ihinztaduraren

hazten diren sastrakak tratatzeko diseinatu da espeziﬁkoki. Oso

Lanaren zabalera 130 cm-koa da eta gomendatutako abiadura 4-8

600 L

Spray-dome+, hego zabalgarriekin doigarria, zuhaitz ilaren artean
Ihinztatzeko oztopo ﬁsiko bat emateaz gain, bere kanpai babesleak

aukerakoa ere erabil daiteke, deribaren aurkako segurtasun

KONTROL PANELA

SPRAY-MISER

Buru bat du, mahatsondoaren eta zuhaitzen oinarriaren inguruan

v=5km/h

v=5km/h

SPRAY-DOME+

MOTORRA
IRAUNKORTASUN
HANDIAGOA

PATENTADO
• INGURUMEN-INPAKTU TXIKIAGOA
· Deriba % 90 murriztea

• ERAGINKORTASUN KIMIKO HANDIAGOA
· Ihinztadura-tanten estaldura eta atxikipen hobea

· Ur eta produktu gutxiago kontsumitzea
· Lurzoruaren kutsadura txikiagoa

* Spray-ﬂex, Spray-dome, Spray-dome+ eta Spray-miser ihinztagailuak eskuragarri daude ere HiFlo pita tradizionalekin.

