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Hol Spraying Systems
introduceert de
p:(('<q
Op de National Fruit Show,
eind oktober in Kent in GrootBrittannië, toonde Hendrik Hol
van Hol Spraying Systems voor
het eerst de ‘Weedy’, een door
het bedrijf zelf ontwikkelde onkruidspuitboom die tevens is te
voorzien van een strokenpoetser.
Op het basisframe zijn ofwel twee
onkruidspuitbomen met spuitkap
ofwel twee strokenpoetskoppen
te monteren. De Weedy heeft
twee uitvoeringen; een voor montage aan de voorkant van de tractor en een voor montage tussen
de tractor en de spuit.

de breedte aan de situatie op het
bedrijf (breedte rijbanen en zwartstroken) kan worden afgestemd.
Voor houtig kleinfruit is een smallere versie leverbaar. De ‘armen’
van het basisframe zijn hydraulisch in te klappen voor transport
van en naar de percelen.
De hoek van de spuitkap is traploos instelbaar zodat deze altijd
100% horizontaal staat. De spuitkap is bovendien speciaal geschikt
gemaakt voor het bestrijden van
onkruid op plantruggen, zoals

Ontworpen met oog voor
de fruitteler
De onkruidspuitkap steunt op een
semi-pneumatisch wiel. Dankzij
de wielen blijft de spuitboom ook
bij hoge rijsnelheden stabiel op
dezelfde afstand tot de grond. De
spuitkap is voorzien van een aanrijbeveiliging met veer-retour en,
indien gewenst, een onkruidtaster om lang onkruid plat te slaan
om het beter te kunnen raken. De
spuitboom is verder hydraulisch in
breedte verstelbaar (50 cm) zodat

deze vandaag de dag op veel bedrijven aanwezig zijn..
Onder de spuitkap zit een spuitboompje met drie spuitdoppen
die per stuk schakelbaar zijn. De
doppen zijn naar voren gericht
om zo het onkruid beter te raken.

Keuringseisen
De onkruidspuitboom voldoen
aan de keuringseisen zoals deze
ook bij de vanaf 1 januari 2019 in
Nederland verplichte keuring van
onkruidspuiten gaan gelden.

Dominiak
presenteert
nieuwe
dwarsstroomspuit
Op de Appeldag in het
Nederlandse Cothen presenteerde importeur Van den Berg een
nieuwe dwarsstroomspuit van het
merk Dominiak. Fruitteler Pawel
Dominiak uit Polen heeft een
fruitbedrijf en met zijn ervaringen heeft hij zelf de bouw van een
dwarsstroomspuit ter hand genomen. Inmiddels heeft hij naast zijn
fruitbedrijf ook een machinefabriek. Voor van de opbouw van de
spuit maakt hij gebruik van een aantal bekende toeleveranciers, zoals
Bertolini voor de
pompen en TeeJet
voor de kleppen,
dophouders. De
twee boven elkaar
geplaatste ventilatoren zuigen
aan de voorkant
de lucht aan verdelen de lucht via
een dwarsstroomblaasmond. Bij 280
omwentelingen
per minuut van
de aftakas leveren
de ventilatoren
voldoende lucht
voor een optimaal
spuitresultaat. Een
V-snaar drijft de
bovenste ventilator aan. Er is veel

DĂĂŝĞƌŶŽĚŝŐ͍

aandacht besteed aan de corrosiebestendigheid van de machine
door toepassingen van roestvrijstalen onderdelen, een thermisch
gegalvaniseerd frame en polyester
tank. Er zijn vele opties leverbaar
waarbij de aspirant koper in nauw
overleg met de importeur en de
constructeur een passende machine samenstelt. Zie voor nadere
informatie: www.dominiak.nl. (Bert
van Sonsbeek)
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Super legermatrassen Nieuw alle maten € 59,00
Ook 2e hands stapelbedden en matrassen leverbaar,
bedden vanaf €99,00 matrassen vanaf €39,00
Vraag naar onze voorraad.
Tevens verkopen wij tafels, stoelen, lockerkasten, dekens enz.
Ga voor meer informatie naar onze website.
Onze prijzen zijn exclusief BTW.
WWW.STAPELBED.COM
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