ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى �أق�����ص��ى ك���ف���اءة م���ن ع��م��ل��ي��ات ال���ر����ش امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ث��ل-:
يو.ال.ڤي ،.االيرو�سوالت ،الرذاذ وال�ضباب البارد مع التحكم الكامل يف معدالت الت�صرف للمبيدات امل�ستعملة من 0.10
لرت يف ال�ساعة وحتى  110لرت يف ال�ساعة باال�ضافة اىل التحكم بن�سبة  99.9%من �أحجام قطريات الر�ش الناجتة.

	.1املاكينة تعمل مبحرك قدرته  11ح�صان �أحادي الأ�سطوانة �أو 18ح�صان ثنائي الأ�سطوانة و رباعي الأ�شواط مع تربيد هوائي.
	.2املاكينة جمهزة بنافخ الهواء (البالور) والذي يعمل على �إنتاج الهواء ب�سرعة تزيد عن  200كم�/ساعة لر�ش الكيماويات لأكرث من
 150مرت �أفقيا و لأكرث من  50مرت ر�أ�سيا.
	.3فوهة خروج املبيد م�صنوعة من ال�صلب املعامل والغري قابل لل�صد�أ وهي قابلة للحركة  360درجة ر�أ�سيا و�أفقيا كما �أن جميع مكونات
املاكينة م�صنعة من الأ�ستانل�س �ستيل.
 	.4املاكينة مزودة بجهاز التحكم عن بعد (رميوت كنرتول) ،والذي يتيح �إمكانية ت�شغيل املاكينة من داخل كابينة القيادة.
 .5املاكينة مزودة ببطارية قدرتها  12فولت تعمل على ت�شغيل املاكينة ويتم �شحنها عند الت�شغيل.
 .6املاكينة مزوده بخزان للمبيدات م�صنوع من الأ�ستانل�س �ستيل ي�سع من  5جالون �إىل  15جالون ( 20لرت 60 -لرت).
 .7املاكينة مزودة بتاكوميرت(عداد �سرعة املحرك) -عداد لقيا�س �ساعات العمل بالإ�ضافة �إىل �أميرت وجميع هذه العدادات موجودة على
لوحة التحكم الرئ�سية للماكينة.
 .8جهاز التحكم عن بعد (رميوت كنرتول) يحتوي على عداد ال�ضغط -بريوميرت (عداد لقيا�س درجة احرارة) -فلومتري لقيا�س معدل
الت�صرف للمحلول الكيماوي (املبيد).
�	 .9أبعاد املاكينة الطول  49بو�صة (� 122.5سم) & العر�ض  43بو�صة (� 107.5سم) & الإرتفاع  38بو�صة (� 95سم) وكذلك
الوزن  450رطل ( 200كجم).
	.10املاكينة مزوده بخاف�ض لل�صوت لتقليل درجة ال�ضو�ضاء لكي تكون �أقل من  68دي�سيبل وهي املاكينة الوحيدة يف العامل التى تنفرد بهذه
اخلا�صية.
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