


 

A legfőbb célkitűzés az IBIS 3180 LP tervezésekor az volt, hogy 
ugyanazzal a technológiával kerüljön le a gyártósorról, mint 
a feslőkategóriás Mazzotti permetezők. Ennek köszönhetően 
minden felhasználási területre rendelkezésére áll egy kiforrott 
és teljesítményorientált önjáró permetező. Az új felfüggesztés, 
a motor, az elektronika és a permetező összes tartozéka 
hozzájárul a vásárlói elégedettséghez.

IBIS 3180 LP A VADONATÚJ ÖNJÁRÓ PERMETEZŐ, 
NEMCSAK EGY ÚJ DIZÁJN



A tágas fülke és az akadálytalan kilátás biztosítja a precíz munkavégzést 
és gyors vonulást a munkaterületre. A szórókeretek és kerekek láthatósága 
a kabinból biztonságos munkavégzéshez nyújt segítséget. A hidraulikus 
működésű létra segítségével a fülkébe történő bejutás egyszerű és könnyű. 
Az új fülke kialakításánál különös figyelmet fordítottak a gépkezelő kényelmére 
és biztonságára.

А VEZETŐFÜLKE

A nagy belső térrel rendelkező kényelmes mindössze 67,4 dBA zajszinttű 
vezetőfülke, az állítható kormányoszlop és vezetőülés, a kezelőszervek 
ergonomikus kialakítása, a CD-s rádió, a huzatmentes légkondicionáló 
berendezés a biztosíték arra, hogy a Mazzotti permetező fülkéjében a 
munkavégzés mindig fáradságmentes és kellemes maradjon.  
A fülke a szabványos 4-es biztonsági szinttel rendelkezik, amely az európai 
szabályokban előírt legmagasabb biztonsági szint. 
A túlnyomásos vezetőfülkében található aktívszénszűrők biztosítják a 
tökéletesen megszűrt légáramlást.



A Terra kijelzőn keresztül hatékonyan ellenőrizhető a motor működésével 
kapcsolatos összes pillanatnyi adat. Az ergonomikus joystick és a monitor, 
valamint az új konzol a permetezőgép működtetését kényelmessé és 
egyszerűvé teszi. Sebességtartó automatika gondoskodik a szükséges 
munkasebesség beállításáról.

Az IBIS 3180 alapfelszereltségéhez tartozik a közúti és munkalámpa csomag, 
továbbá mind a 4 kerékre szerelt sárvédő.

VILÁGÍTÁS ÉS SÁRVÉDŐK



A független felfüggesztésű hátsó kerekek és a független mellső híd 
rugózás teszi lehetővé a biztonságos közúti közlekedést és a magas 
munkasebességet. A mellső és a hátsó kerekek rugózásának beállítása 
szabályozó szelepeken keresztül történik, a rugózást hidraulikus kettős 
működésű munkahengerek biztosítják 4 + 4 hidroakkumulátor segítségével. 
Kényelem és stabilitás minden körülmények között rendelkezésre áll, üres vagy 
teli tartály esetén is.

RUGÓZÁS

Az 1500 mm-es szabványos hasmagasságnak köszönhetően a permetező 
nem károsítsa a magas növényszárat. Az IBIS 3180 hasmagassága azonban 
akár 1700 vagy 1800 mm-re is állítható, így a permetező teljeskörűen 
testreszabható. A nyomtáv 2250 és 3000 mm között mechanikusan állítható. 
A Poclain hidrosztatikus motorok tökéletes elhelyezésének köszönhetően 
csak minimálisan lógnak be a növénykultúrába. Az optimális stabilitás 
megtartásának érdekében a legnagyobb hasmagasság sík területen és 
maximális nyomtáv esetén alkalmazható.

HASMAGASSÁG 
ÁLLÍTHATÓ NYOMTÁV ÉS KERÉKMOTOROK



SMART DRIVE SYSTEM

Kompakt és csekély önsúllyal rendelkező önjáró permetezőgép. A 6300 kg 
önsúlynak köszönhetően jelentősen csökkenthető a taljra nehezedő nyomás, 
ezzel garantálható a talajkárosodás megelőzése. A 3800 mm-es magassága a 
hatékony felfüggesztési rendszerrel kombinálva lehetővé teszi a  
15 km/hnál nagyobb munkasebességet. A permetlétartály kapacitása 
3150 liter, a víztartályé 290 liter.

MÉRETEK ÉS ŰRTARTALOM

Az IBIS 3180 hátsó 2-kerék meghajtással vagy 4-kerék meghajtással 
szerelhető, hogy még a legszélsőségesebb talaj- és időjárási viszonyok 
mellet is munkaképes maradjon. A 4-kerék meghajtású változat 
Poclain smartdrive csúszásgátló rendszerrel szerelt, amely garantálja a 
folyamatosan optimális meghajtást.

MEGHAJTÁS



Az IBIS 3180 külső kanyarodási sugara mindössze 6400 mm, ami kiemelten 
fontos tényező a közúti és szántóföldi manőverezés során.

FORDULÓKÖR



A széles amplitúdójú paralelogramma szórókeret szerkezet 500 mm-tól 
2700 mm-igérhető el, akár 28 méteres hosszúságban, légzsákos kivitelben 
vagy anélkül. A paralelogramma szórókeret lengéscsillapítással rendelkezik, 
hogy a kiváló felfüggesztéssel összhangban nagy sebességgel történő 
munkavégzés is elvégezhető legyen.

PARALELOGRAMMA

Az IBIS 3180 különböző JCB motorokkal érhető el: 165CV TIER 3A emissziós 
besorolású 650 Nm vagy 175CV TIER 4 emissziós besorolású motor 690 Nm 
nyomatékkal. A hátul elhelyezett megbízható és erőteljes motor egy kompakt, 
hangszigetelt dobozban található, ezért még minimális zaj sem jut be a 
vezetőfülkébe. A motor, a hidraulikaolaj és a légkondicionáló hűtéséről külön 
rendszer gondoskodik. Kiváló minőségű hidromotor alkatrészeket a POCLAIN, 
a szivattyúkat a SAUER biztosítja.

JCB MOTOR





Minden, az üzemeltetéshez szükséges kezelőszerv a permetező jobb 
oldali rekeszében található, beleértve a feltöltéshez és a mosáshoz való 
összes kezelőszervet. A gyorsan üríthető előkeverő tartályban találhatók 
a mosófúvókák. Egy külső, hidraulikus működtetésű szerkezet emeli az 
előkeverő tartályt, összhangban a motor fordulatszámával és a 280 liter/perc 
teljesítményű vízszivattyú működésével. Még magas hasmagasság esetén 
is kényelmes használható létra biztosítja a bejutást, ami egy tárolórekeszben 
tartható, amennyiben nincs használatban.

KÜLSŐ VEZÉRLÉS

A Mazzotti permetezőgép alapfelszereltségben egy Bravo 400-as komputerrel 
szerelt. A 5.7 „ átmérőjű képernyő minden fontos információt megjelenít. 
Ugyanez a képernyő tetszés szerint kiegészíthető hatékony GPS eszközzel, 
amely automatikusan lezárja azokat a szakaszokat, ahol a permetezés már 
megtörtént. További jellemzője a könnyű adattárolás, 2 GB belső memória, 
2 USB port és SD kártya olvasó.

KÖZPONTI KOMPUTER



A 3180 LP permetező rácsos kialakítású Ti-M szórókerettel szerelt. A Ti-M 
sorozat hidroakkumulátor segítségével függetlenül behajtható szórókeretekkel 
és hatékony önszintező rendszerrel rendelkezik. Ezekkel, valamint a párnázott 
paralelogramma kialakítású kerettel és a független kerékfelfüggesztésekkel 
együtt a magas munkasebesség biztonságosan érhető el.

SZÓRÓKERET

A szórókeretek egymástól független behajtható rendszere teszi lehetővé, hogy 
semmilyen munka ne jelentsen akadályt, a segédkeretek pedig megvédik 
a szórókeretet ütközés esetén. A szórókeretben elhelyezett fúvókák mindig 
teljes védettséget élveznek. Szállítás során a szórókeretek és a központi keret 
hidraulikusan lezárt és integrált az önjáró permetező vázszerkezetébe, így 
bármely sérülés megelőzhető vonulás közben.





28mt  SECTIONS/SZAKASZ  9 - 7+7+6+6  I 4 I 6+6+7+7

24mt SECTIONS/SZAKASZ  9 - 6+4+6+6 I 4 I 6+6+4+6

Az erős központi keret önszintező rendszerrel és hidraulikus reteszeléssel 
rendelkezik. A szórókeret védelmére kiemelt figyelem összpontosult 
-különösen a festési eljárásra- amibe beletartozik az elektroforetikus (merítési) 
festési rendszer, a homokfúvás, 2 mosási ciklus, a rozsdagátló kezelés, 2 lakk 
bevonat és az égetési eljárás. A 24 vagy 28 méteres szórókeret szárnyanként 
7 vagy 9 elektromosan vagy GPS vezérlésű zárható szakaszolással van ellátva.

KÖZPONTI HÁTSÓ KERET



A Ti-M szórókeret rozsdamentes acélból is készülhet, ami teljes mértékben 
ellenáll arozsdának és oxidációnak, amelyektől a keretszerkezet egy idő 
után elgyengülhet. A légzsákos kivitelű szórókeret készülhet acélból és 
rozsdamentes acélból is. A fülkéből állítható a turbina levegőszállítási 
teljesítménye, valamint a légzsák levegő kiáramlási szöge, így igény szerint 
állítható a légfüggöny, ami megakadályozza a nem megfelelő irányú 
permetlé kijuttatást.

SZÓRÓKERET - ROZSDAMENTES ACÉL ÉS LÉGZSÁK RENDSZER



KIEGÉSZÍTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK 
TESZIK TELJESSÉ AZ ÖNJÁRÓ PERMETEZŐT

Dobos gumitömlős 
feltöltő szivattyú. 
Gyors és egyidejű 
feltöltés a permetlé 
tartályba és a 
tisztító rendszerbe, 
maximális 
szivattyúteljesítmény 
500 liter/ perc, 
ami rendkívül 
rövid feltöltést 
eredményez.

Gps automatikus 
szakaszvezérléssel. 
Azok a szakaszok 
kerülnek 
lezárásra, ahol a 
permetkiszórás már 
megtörtént, ezzel 
elkerülhető a dupla 
permetezés.

DELTA színes 
monitor 8,4”

Speciális GPS 
antenna rendszerrel 
egyenletlen 
terepviszony esetén 
is pontos felszín 
számítás biztosított.

Automata 
kormányvezérlés. 
Mazzotti a Trimble-t 
választotta saját 
önjáró permetezőinek 
vezérléséhez. Így 
elérhető a hidraulika 
rendszerbe és a 
kormányoszlopra 
épített automata 
kormányzás is, 
amely a 
Trimble CFX 750 8 
„vagy FMX 12” 
monitoron keresztül 
történik.

Dobos gumitömlő 
vízszóró pisztollyal, 
15 bar nyomás 
alatt a permetező 
mosására. A 
mosóvíz-használat 
a fő vízszivattyúhoz 
van csatlakoztatva.

Légtömlő 
kompresszorral 
a hűtőradiátorok 
és alkatrészek 
tisztításához.

Kamera hátsó vagy 
elülső nézethez 
TERRA vagy 
TRIMBLE monitoron 
keresztül.

Gumiabroncsok 
széles választéka, 
többek között 
a 270/95 R42 
(1565X284) vagy 
320/95 R38 
(1500X315).

Hátsó/első kerekek és hidrosztatikus motor 
védőcsövezés.

NORAC automatikus szórókeret szintező rendszer 3 hangérzékelővel. 
Ez a rendszer a változó geometriájú, valamint a parallelogramma 
típusú szórókeret esetén is működik. A rendszer lehetővé teszi, hogy 
az érzékelők beállítása a növénylevél, a talaj vagy ezek átlagolása 
alapján történjen.



IBIS 3180LP MŰSZAKI JELLEMZÖK

Motor

Hűtőrendszer Viz

Erőátvitel Hidrosztatikus

 
Hidrosztatikus szivattyú Sauer

 Kerékmotor Poclain motorok

Meghajtás 2 WD / 4 WD (*)

 
Csúszásgátló berendezés

 
Smart Drive Poclain (*)

Váltómű  2

Sebesség  0-40km/h minden verzió. 0-37km/h Tier 4-es motorral
  

Kapaszkodóképesség 33% 

Fékrendszer  Hátsó kerékre ható - vagy 4 kerékre ható (*)

Parkolófék Hátsó kerekre ható

Rugózás Mind a 4 keréken

Nyomtáv beállítás Mechanikus 

Nyomtáv 2250 - 2500 - 2700 - 3000 mm

Hasmagasság (alap) 1500 mm

  
Választható hasmagasság

 
1700 / 1800 mm

Gumi méret (alap)  270 / 95 R38

Kormányzás Mellső kerék kormányzás

  
Fordulókör belső / külső 4150 / 6400 mm

Permetlétartály Max. 3150 liter

  Víztartály 290 liter

Kézmosó tartály 15 liter

Üzemanyagtartály  151 liter

Olajtartály 135 liter

Előkeverő tartály 40 liter hidraulikusan emelhető  

Vezetőfülke Túlnyomásos, ergonomikus kialakítású, 4-es
biztonsági szinttel

Karbonszűrők igen

CD-rádió igen

Munkalámpák
 

igen

Létra Létra hidraulikus

Szórókeret 24 - 28 mt

Légzsák rendelhető
 

igen

Permetező komputer BRAVO 400s

Vízszivattyú 280 liter / min. 20 bar

Szórókeret jellemzők
Változó geometriájú, hidraulikusan zárodó
önszintező és függetlenül behajtható szórókeret, 
Trijet fúvókák.

  
 

Méret 2850 x 7600 x 4000 mm

 
Teljes tömeg

 
6300 Kg

Magasság 3880 mm

Súlyeloszlás tele tartállyal és nyitott
szórókerettel

Elöl 45% / Hátul 55%

(*) 4-kerék meghajtás esetén

JCB 165CV TIER 3A - 650Nm vagy 175 CV
TIER 4i vagy TIER 4 Final Adblue - 690 Nm.




