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ALLCROP, AZ ÖNJÁRÓ

NÖVÉNYKULTÚRÁHOZ
Az ALLCROP 3180 a tökéletes választás 
azoknak a felhasználóknak, akik az 

 
növénykulturát maximális pontossággal és 
hatékonysággal akarják permetezni.
Az ALLCROP tervezése nem a véletlen 

 
funkcionalítás és ergonómia eléréséhez lett 
alakítva.
Ezek a tulajdonságok teszik az ALLCROP 
3180-at versenytárs nélküli, egyedülálló 
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MIN 
500 MM

MAX 
4800 MM

 

2800 MM

HASMAGASSÁG

MAX 3350 MM 

SEBESSÉG

40
KM/H

3200 lt

MIN 500 MM 

Az ALLCROP tervezésekor a legfontosabb 
szempont volt a megbizhatóság és a 

, 
minden munkakörülmény között.
Az alváz, a tartály, a rugózás, a kormányzás, 
a fülke, az elektronikus irányítási rendszer 

egy célt szolgál, hogy minden körülmények 
között kiváló teljesítményt nyújtson.

PARALELOGRAMMA SZÓRÓKERET
EMELÉS

FÜLKE MAGASSÁG
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ALVÁZ
A robosztus alváz rendkivül hatékony korrózióvédelmi 
eljáráson esik át. A teljes festési folyamat a 
homokfúvás mellett 8 mosási ciklust, 2 rozsdagátló 
kezelést, 2 epoxiporbevonatot és 190 ˚-os égetési 
eljárást tartalmaz.

TARTÁLYOK

 

 

 
 

 
 

 

3200lt

Nagyon alacsony magasságban és a két
híd közé elhelyezett permetlétartályok az

alacsonyan tartott súlypontnak 

biztosítanak. Ezzel a megoldással 2800

növénykulturát sem. A rozsdamentes acélból 

eléri a 3200 litert (1600 l x 2), melyek 
maximálisan ellenállnak a vegyi anyagok és 

megprobáltatásoknak.

ŰRTARTALOM
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kerék esetén a kormányzás pontos és 

holtjátéka és pontatlansága.
A nagyobb stabilitás érdekében a 
standard gumiabroncsok 320/95R46 
méretben állnak rendelkezésre, 
azonban akár 600 mm széles 

típusú permetezési 
munkákhoz.

RUGÓZÁS

NITROGÉN

OLAJ

A hidraulikus rugózás kialakításában szerzett több évtizedes tapasztalatot a Mazzotti az 
ALLCROP kerékfelfüggesztéseinél is alkalmazta, így mindegyik permetezőgép megkapta a fejlett, 
kerekenkénti független rugózást. Minden egyes kerék rugózását egy egyszerű és hatékony 
rendszer biztosítja, melynek beállítása két kalibrált hidropneumatikus akkumulátor és egy 
hidraulikus működésű két kompressziós kamrával és nagysebességű alacsony súrlódású 
tömítéssel ellátott lengéscsillapítón keresztül történik. A tengelyenkénti két kerékre szerelt 
vezérlőegység megkönnyíti a rugózás beállítását, ezáltal hatékonyabb a munkavégzés. 
Az ALLCROP ugyanazt a kényelmet és stabilitást biztosítja üres vagy feltöltött 
permetlétartállyal vagy akár néhány milliméter nagyságú növényszáron történő 
haladáskor. Ennek köszönhetően a munkavégzés és a vonulás nemcsak gyors 
és pontos, hanem biztonságos is. Ez lehetővé tesz az ALLCROP számára, hogy 
alacsony növénykultúra esetén akár 15 km/h munkasebességgel haladjon.
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4000  MM

6250 MM

2250  MM

 

 

 

3 típusú kormányzási mód áll rendelkezésre:
4-kerék kormányzás munkavégzés közben

2-kerék kormányzás munkavégzés és vonulás közben

 

 

 

FÜLKE 

 

 
 

munkavégzés, akár vonulás közben. A biztonságos 

szórókeretek. A két állítható visszapillantó tükrön 

zajkomfortú fülke.

IRÁNYÍTHATÓSÁG

A 3900 mm-es tengelytávnak köszönhető a kiemelkedő 
kényelem és biztonság, de mindezek mellett az ALLCROP 

manőverezőképessége is kivételes. A 4-kerék kormányzás 
és a speciálisan elhelyezett permetlé tartályok miatt 

a fordulókör mindössze 4000 mm. A növénykultúra 
károsodása elkerülhető, ha a hátsó kerekek mindig az első 

kerekek nyomvonalát követik.

valamint a szállítási pozícióba helyezett
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3350MM

FÜLKE

500MM

Az ergonomikus kialakítású joystick és a BRAVO 400s monitor 
GPS irányítású automatikus szakaszolással akár újheggyel

munkavégzés minden funkciójának, a hidraulikus és 

kényelem érdekében.

.

 

FÜLKE 

 

Az ALLCROP biztonsági rendszere

leengedését, amennyiben az önjáró

A 3,5 méter hosszúságú teleszkopos létra 
a fülke alatt lett elhelyezve, hogy az

ALLCROP minden pontja bármikor

legyen. A közúti és munkalámpák az
alapfelszereltség részét képezik.

növénykultúra magasságától
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BURKOLATOK
Figyelje meg a burkolatok profilját.

Az ALLCROP tervezésekor különös figyelem

 

irányult a burkolatok kialakítására,
hogy ne kerüljön olyan rész a 

növénykulturán.

 

AZ ALLCROP KÜLÖNÖSEN A 
MUNKÁBAN EMELKEDIK KI
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PARALLELOGRAMMA EMELÉS

4800 MM

500 MM Az exkluzív dupla paralelogramma kialakítású hidropneumatikus akkumulátor
csillapítású szórókeret emelés 50 cm magasságtól, akár a 480 cm magasságig 

is érhet.

A kér paralologramma szerkezetkialakítású szórókeret egymástól független szórási 

érdekében.

VERSENYTÁRSAK2250 MM
75 75 75 75

 
AUTOMATIKUS NYOMTÁV ÁLLÍTÁS 2250 - 3000MM

NYOMTÁV

2250MM

Az ALLCROP alapfelszereltség esetén fix 2250 mm

 

szélességű nyomtávval vagy opciós tételként 
automatikus 2250 mm és 3000 mm szélesség 
közötti nyomtáv beállítással rendelkezik. 
A fix 2250 mm-es nyomtáv kifejezetten 
a 45, 70, 75, 78 és 110 cm közötti 
vetésforgók páros vagy páratlan 
sorfogásban töténő permetezésére 
tervezték.
Más gyártók által a kukorica 
permetezésére tervezett gépek 
legnagyobb hátránya, hogy a 
motor vagy a permetlétartály 
középen lett elhelyezve, ami 
kizárólag a páratlan 
sorfogású permetezésre ad 
lehetőséget.
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NYOMTÁV

 

2250MM - 3000MM

 AUTOMATIKUS NYOMTÁV ÁLLÍTÁS

2250MM 3000MM

 
AUTOMATIKUS ÁLLÍTÁSÚ NYOMTÁV 2250 - 3000MM

A nyomtáv 2250 mm és 3000 mm közötti automatikus 

lehet beállítani.

 

 

PERMETEZÉS

 KEVERÉS ÉS MOTORIZÁLT SZELEPEK

KEVERÉS MAZZOTTI

ALL CROP 3180

A két permetlétartály együttes űrtartalma 3200 liter (1600 + 1600). 
A tartályok folyadékszintjének mindig megegyezőnek kell lennie a 
megfelelő súlyelosztás érdekében és ugyanakkora arányban kell a 
tartályból a permetlevet a fúvókákhoz szállítani. Ennek a célnak 
az eléréséhez egy olyan hatékony rendszer került kialakításra, 
amely  3 szivattyú segítségével -köztük 2 db. 280 liter/perc 
és 1 db 400 liter/perc teljesítményű szivattyú- tökéletes 
keverést és permetezést tesz lehetővé. A tartályokban 
az azonos folyadékszintű, tökéletesen összekevert 
permetlevet a szivattyú teljesen felszívja, és 
egyenletesen a fúvókákhoz juttatja. 
A motorizált szelepvezérléssel ellátott szivattyúk 
a vízfeltöltéshez a permetező felső részében 
található rekeszekben lettek elhelyezve.



KEVERÉS ÉS MOTORIZÁLT SZELEPEK

 

 

 

zajszigeteléssel ellátott rekeszben került elhelyezésre. 

1/min. mellett 165 LE teljesítménnyel, (TIER 3A) 650 
Nm nyomatékkal és 175 LE teljesítménnyel (TIER 

motor mindig tiszta maradjon.

légkondicionálás garantálja.
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nehéz vezetési helyzetekben is megoldást kínál.

Két SAUER típusú szivattyú szabályozza az elektronikus vezérlés 

 

.

PERMETEZÉS

komputerrel szerelt.

eszközzel, amely automatikusan lezárja azokat a szakaszokat, 

kártya olvasó.

folyadékszintjét és a visszamaradó mennyiségét is 
megjeleníti.
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SZÓRÓKERETEK

28 méter hosszúság közötti szórókerettel légzsákos 
vagy légzsák nélküli rendszerrel rendelkezik, a Ci-F 

A szórókeretek változó geometriájúak, csillapításuk 
nitrogénnal töltött hidroakkumulátorok segítségével 

rendszer és a szórókeretek egymástól független 

munkavégzésnek. A biztonsági csatlakozások 
megvédik a szórókeretet ütközés esetén, a 

szórókeret belsejében elhelyezett fúvókák védettek.

7 SEZIONI/SZAKASZ 6+4+12| 4 |12+4+6

7 SEZIONI/SZAKASZ 6+3+10 | 4 | 10+3+6

24

9 SEZIONI/SZAKASZ 7+7+6+6 | 4 | 6+6+7+7
28

21

 
 

 

 

9 SEZIONI/SZAKASZ 6+6+8+8 | 8 | 8+8+6+6
32

A Ti-M masszív, hidraulikusan zárható központi 
, és 

hidraulikusan mozgatható paralelogramma kialakítású 
szórókeretével mindig pontos és produktív permetezést 

erdeményez. 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 is.
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SZÓRÓKERETEK

A Ti-M szórókeret rozsdamentes acélból is készülhet, ami teljes 

szórókeret készülhet acélból és rozsdamentes acélból is.

  

irányú permetlé kijuttatást.

kapja a felhasználó, hogy a permetezés hatása a növényszáron 
keresztül is érvényesüljön.

 

Szakaszvezérléshez a Trimble Field-IQ rendszer a tökéletes választás.

Trimble monitorokra.
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valamint biztosítja a szakaszonkénti egyenletes mennyiség elosztást.

tisztításához.

•
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LEIRÁS ALLCROP

Motor JCB 165 LE Tier 3/A – JCB 175 LE Tier 3/B

Hűtés  Víz

Hajtómű  Hidrosztatikus 

Axiáldugattyús szivattyú 2 db. Sauer szivattyú

Kerékmotor Poclain Motor

Meghajtás  sátjah kérek- 4

Csúszásgátló rendszer Hidraulikus Mazzotti  2 db. Sauer szivattyúval

 ótlávgéssebeS 2 sebességfokozat lassú haladásnál

 géssebeS  0-40 km/h

Kapaszkodóképesség 30%

Fék 4 kerékre ható 

Rögzítőfék Hátsó kerékre ható

Rugózás Hidropneumatikus külön mindegyik keréken, vezérlőegység által

Nyomtáv 2250 mm

Opciós nyomtáv állítás 2250 - 3000 mm automatikusan a fülkéből

Hasmagasság 2800 mm

Alapabroncs 320 / 90 R46

 koscnorba vítanretlA 43R07/006 – 83R07/084 – 64R09/083 ygav  )0003 – 0522  vátmoyn( 64R58/043

Kormányzás  sázynámrok kérek-4 

Fordulókör  4000 mm 

Permetlétartály max. űrtartalom 3200 lt (2 db. rozsdamentes acéltartály 1700 l/db.

Permetlétartály keverés Exkluzív 3 db. szivattyú

Kézmosó tartály 15 lt 

Üzemanyagtartály 156 lt 

Olajtartály 150 lt 

ylátrat őrevekőlE 60 lt 

Fülke

 séleme eklüF paralelogramma kialakítású csillapított 0 mm-től 3350 mm-ig

Aktívszénszűrők Igen

CD lejátszó Igen

Munkalámpák Igen

Szórókeret 21 - 24 - 28 - 32 méter 

Szórókeret paralelogramma emelés  ttözök mm 0084 sé mm  005

Légzsákos kivitel Igen

Permetező komputer BRAVO 400s monitor GPS vezérlésű automatikus szakaszolással

Vízszivattyú  Főszivattyú 400 lt + 2 db. 200 lt szivattyú a keveréshez

Feltöltés  nopasczív ygav levőlmöt m 6 sé lavúyttavizS keresztül közvetlenül a fő tartályba

Szórókeret felszereltség Változó geometriájú,  hidraulikusan önzárodó, különböző magasságban beállítható keretek, Trijet fúvókák, kerámia fúvókák

Külső kezelőszervek Oldalsó panelről,  motorizált szelepekkel és központi vezérléssel

Tartályszint Elektronikusan ellenőrzött

Méretek 2850 x 9000 x 4000 mm

Összsúly 9000 kg 

Magasság 3900 mm 

 Súlyelosztás tele tartályokkal és nyitott szórókeretekkel Elöl 50% - hátul 50% 

túlnyomásos, ergonomikus kezelőszervek, 4.-es biztonsági szint

ALL CROP 3180




