G E WA S B E S C H E R M I N G T O E B E H O R E N
(Persoonlijke beschermingsmiddelen zie hoofdstuk kleding en beschermingsmiddelen)

GEWASBESCHERMINGSMIDDELENKAST

Stalen kasten (hoogte x breedte x diepte) 198 x 93 x 43 cm voorzien van 4
stalen legborden. Kunnen geleverd worden met of zonder ventilatieroosters.

Absorptiekorrel voor het opruimen van gemorste vloeistoffen in zakken van
30 ltr.
* Grootste absorptievermogen
* Laagste gewicht
* Absorberen alle vuile, vette en agressieve stoffen
* Reinigen en beschermen vloeren
* Verkleuren bij vloeistofopname
* Meerdere keren bruikbaar
* Vormen geen klonten
* Stuiven niet
* Gemakkelijk op te vegen
* Hebben anti slipwerking
* Chemisch inert,waardoor geen brandgevaar ontstaat
* Niet schadelijk voor de gezondheid
* Onbeperkt houdbaar
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ABSORPTIEKORREL

MAATKANNEN, PLASTIC:

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2 liter, 3 liter, 5 liter

PULVERISATEURS:

Leverbaar in de volgende modelen:
BIRCHMEIER FLOX, 10 liter plastic tank
BIRCHMEIER IRIS, 15 liter plastic tank

SPUITKAP voor iris en flox
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BIRCHMEIER REC 15 ABZ. Ergonomische rugsproeier met Lithium-Ion
batterij. Vloeistoftank van 15 liter in kunststof.
Maximale energie-efficiëntie door electronische drukregeling. Spuit tot 220
liter bij 0,5 bar werkdruk met 1 acculading. Traploze precisieregeling voor
costante druk van 0,5 – 6 bar. Verstelbare messing spuitdop van 1,7 mm.
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GLORIA HOGEDRUKSPUITEN:
GLORIA 410T
Max.werkdruk 6 bar, inhoud 10 liter. Tank van vuurverzinkt staal, veiligheidsen afblaasventiel. Grote vultrechter, spuitstokhouder, rugsteun, 2 draagriemen. Afvoermogelijkheid voor resterende vloeistof door slangaansluiting
in tankbodem.
GLORIA 405T
Max.werkdruk 6 bar, inhoud 5 liter. Tank van vuurverzinkt staal, veiligheids- en
afblaasventiel. Grote vultrechter, spuitstokhouder, rugsteun, draagriem. Afvoermogelijkheid voor resterende vloeistof door slangaansluiting in tankbodem.
GLORIA PRIMA 5
Universele drukspuit met een inhoud van 5 liter. Kunststof tank, grote
vultrechter, draagriem. Max.werkdruk 3 bar.

GLORIA PRIMA 8T
Idem als Prima 5T, echter met 8 liter tank.

GLORIA CLEANMASTER CM50
Drukspuit voor het vernevelen van vloeibare zuren en alkalische vloeistoffen.
Dankzij de zuurbestendige materialen en onderdelen is dit model zeer breed
inzetbaar.
Max. werkdruk 3 bar, vulinhoud 1,25 ltr.

GLORIA Spuitkap

HOZELOCK PLANTENSPUITEN

Kunststof plantenspuiten voor kleinschalig gebruik, verkrijgbaar in de volgende maten: 500 ml. en 1 ltr.

BIRCHMEIER FOXY PLUS

De Foxy Plus is ondersteboven te gebruiken.

BIRCHMEIER SUPER STAR

Kunststof houder met een inhoud van 1,25 ltr
Handpomp in kunststof
Regelbare sproeidop met draaiknop
Werkdruk: 2 bar
Overdrukventiel
Stevige handsproeier voor de tuin

HOZELOCK KILLASPRAY 1,25 LITER

Drukspuit voor gemakkelijk nauwkeurig en efficient gebruik van :
insecticiden, pesticiden, fungiciden etc.

HOZELOCK PROMO 5 liter
Vergrendelbare aansluitschakelaar en glasfiberlans.
Verstelbare spuitkop van harde straal tot weide kegel en nevel.
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HOZELOCK KILLASPRAY PLUS 7 liter
Populaire drukspuit met verstelbare spuitlans en onkruidkap.

INSECTENLAMPEN

EUROFLY INSECTENVERDELGER
EURO-FLY-30 WATT
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Electronische insektenverdelger, vervangt chemische middelen. Zonder
gevaar voor mens, huisdieren en planten.
Ultraviolet licht trekt vliegende insecten aan. Op weg naar de lamp,vliegen
zij tegen een gaas dat onder elektrische spanning staat en worden direct en
hygiënisch gedood. En vallen in een verwijderbaar bakje onder in de lamphouder.
Kaltan 30+; werkingsveld: ca. 180 m2
Katlan 80;
werkingsveld: ca. 500 m2
Reservelampen uit voorraad leverbaar

Uitgerust met zeer effectieve lampen (2x15 Watt) die economisch en energiezuinig zijn.
Geschikt voor kleinere en grotere ruimtes. Bereik van 120 tot 240 m2. De
blacklight verlichting trekt de insecten aan en het raster, welke onder spanning staat, elektrocuteert de insecten.

EURO-FLY-80 WATT

Bereik 260 tot 520 m2

INSECTENLAMP FERRX

De Ferrx Insect Control (FIC) is de eerste van een nieuwe generatie muggen,
motten en (steek) vliegenvangers.
* Fluisterstlil
* Gemakkelijk te reinigen
* Effectief binnen- en buitengebruik
* Reukvrij

De Ter-Fog is een nieuwe ontwikkeling in het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw. Dit apparaat geeft een perfekte verdeling
over de totale oppervlakte, vergt geen arbeid en gebruikt een minimale hoeveelheid vloeistof. Technische gegevens zenden wij u gaarne op aanvraag.
Ter-Fog 1500
Optimale doordringing zonder hulpventilatoren in een kasruimte tot 1000 m2
Ter-Fog 2000
Optimale doordringing zonder hulpventilatoren in een kasruimte tot 1500 m2
Ter-Fog 5000
Optimale doordringing zonder hulpventilatoren in een kasruimte tot 3000 m2
Ter-Fog TWIN
Ter-fog met twee ventilatoren.

PULSFOG K4

Het meest gebruikte apparaat voor desinfectie en gewasbeschermingsmiddelen. Al jaren een begrip bij stalontsmetting en gewasbescherming.
Deze compleet in RVS uitgevoerde fogger is de grootste in zijn klasse met
een enorme capaciteit en reikwijdte

Specificaties:
•Gewicht 45 kg.
•Vermogen 125 PK / 79200 Kcal/h
•Volume brandkamer 3 ltr.
•Vernevelcapaciteit 60 - 150 liter/uur
•Nevelworp laagcultuur 120 mtr.
•Compleet RVS
•Inhoud benzinetank 20 ltr. (tank is afneembaar)
•2 vloeistoftanks 50, 100 of 150 ltr.
•Elektrisch gestart 12 volt
•6 doseersproeiers
•3 karburators
•Bio-systeem 2 gescheiden vloeistofleidingen
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LVM:
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POEDERVERSTUIVERS

Bobby, blaasbalgmodel
Schudder, klein model poederverstuiver.

ROUNDUP-STOK, voor pleksgewijze toepassing met Round up.
ONKRUIDSTIPPER, voor pleksgewijze toepassing met Round up of andere
systemisch werkende herbiciden.

MINI-MANTRA PLUS (MC30)

Draagbaar ULV sproeiapparaat voor het vernevelen van o.a. roundup voorzien van een oplaadbare accu met een gebruiksduur tot 16 uur per acculading. Te gebruiken middelen worden in de meeste gevallen onverdund
gebruikt.
Sproeibreedte : (15-45 cm door verdraaing van de sproeikap traploos instelbaar)
Aantal sproeikoppen : 1
Containervolume/Oppervlaktecapacitiet : 500 ml / ca. 2.500-5.000 m2
Gewicht : 2.9 kg
Gebruiksduur : 16 H (per acculading)
Wij kunnen meerdere type ULV sproeiapparaten leveren neem hiervoor contact met ons op.

SPROEIDOPPEN:

Door de nieuwe ontwikkelingen in de agrarische technologie kunnen wij
tegenwoordig vele soorten en maten sproeiers (spuitdoppen) leveren. Om
het milieu zoveel mogelijk te sparen is het van groot belang de goede spuitdop te kiezen. Hieronder laten wij enige doppen volgen welke tegenwoordig
veel worden gebruikt. Mocht U echter andere maten of soorten wensen
horen wij dit gaarne.

SPLEETDOPPEN
XR TEEJET extended range spleetdoppen
Driftarme spleetdoppen voor gebruik buiten.
*
Ideaal voor rijenbespuiting op of tussen de rijen
*
Uniforme dwarsverdeling over het spuitbeeld
*
Spuitdruk: 1-4 bar
*
Leverbaar met een spuithoek van 80º of 110º
*
Werking bij het toedienen van:
herbiciden, voor opkomst : zeer goed
herbiciden, contact
: goed
herbiciden, systemisch
: zeer goed, bij lage druk
fungiciden, contact
: zeer goed
fungiciden, systemisch
: zeer goed, bij lage druk
insecticiden, contact
: goed
insecticiden, systemisch : zeer goed, bij lage druk
DRIFTARME SPLEETDOPPEN
DG Teejet drifbeperkende spleetdoppen
Eigenschappen :
Het ontwerp van de vooropening produceert grotere druppels en minder
kleine, driftgevoelige druppels (drift guard principe), waardoor minder vloeistof buiten het te spuiten gebied terecht komt.
Schuin aflopend vlak spuitbeeld voor gelijkmatige bedekking wanneer er een
overlapping is met de naastliggende spuitbeelden bij volle velds spuiten.
De kleurgecodeerde opening is uitneembaar voor reiniging, indien nodig.
Verkrijgbaar met tophoeken van 80 gr of 110 gr en met duurzame roestvrijstalen uitstoomopening.
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FULLJET wijdhoek volle kegeldop
*
Uniforme verdeling over de lengte van de boom
Grotere druppels, minder drift
*
Dopafstand: 100 cm
*
*
Spuitdruk: 1-3 bar
*
Werking bij het toedienen van:
herbiciden, voor opkomst : zeer goed
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KEGELDOPPEN
CONEJET holle kegeldop
Ideaal voor spuiten op of tussen de rijen
*
Kleinere druppels voor een volledige bedekking
*
*
Goede doordringing in dicht gewas of oogst resten
Spuithoek van 40º of 80º
*
Spuitdruk: 2-4 bar
*
*
Werking bij het toedienen van:
herbiciden, voor opkomst : zeer goed
: goed
herbiciden, contact
herbiciden, systemisch
: zeer goed
fungiciden, contact
: goed
: zeer goed
fungiciden, systemisch
: minder geschikt
insecticiden, contact
insecticiden, systemisch : zeer goed
groeiregulatoren
: goed

KETSDOPPEN
FLOODJET ketsdop
*
Minder verstopping
*
Grotere druppels bij lage drukken
*
Dopafstand: 100 cm
*
Spuitdruk: 0,7-2 bar
*
Werking bij het toedienen van:
herbiciden, voor opkomst : goed
SPROEIDOPPEN TOEBEHOREN:
Dophouder kunststof met schroefdraad
Dophouder messing/vernikkeld met schroefdraad
Dophouder kunststof verstelbaar met schroefdraad
Dophouder kunststof verstelbaar met bajonetaansluiting
Dubbele verstelbare dophouder met schroefdraad
Dubbele verstelbare dophouder met bajonetaansluiting
Wartelmoer kunststof met schroefdraad
Wartelmoer messing/vernikkeld met schroefdraad
Wartelmoer kunststof met bajonetaansluiting

SPUITMASTEN

Diverse modellen op aanvraag leverbaar.
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Filter PP-50 en PP-100 voor montage voor de spuitdop
Filter + terugslagklep PP50 en PP100, voor montage voor de spuitdop
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SPROEIPOMPEN EMPAS

Het Empas-programma omvat een grote sortering spuitwagens en pompsets voor de tuinbouw.
Daar het niet mogelijk is het complete assortiment hier in te vermelden
geven wij enkele voorbeelden.
Uiteraard kunnen andere modellen en/of aanpassingen naar uw wensen
geleverd worden.

POMPSETS MET ELEKTROMOTOR:
Plunjerpomp voor een perfect spuitbeeld bij beschermende bespuitingen
in het gewas.
15 liter per minuut - max. druk: 45 bar 230 V. Motor: 1,5 kW.
21 liter per minuut - max. druk: 55 bar 400 V. Motor: 3,0 kW.
21 liter per minuut - max. druk: 55 bar benzine Motor: 4,0 kW.
Membraampomp, kan goed tegen krijt oplossingen.
20 liter per minuut - max. druk: 20 bar 230 V. Motor: 1,0 kW.
30 liter per minuut - max. druk: 40 bar 400 V. Motor: 3,0 kW.
30 liter per minuut - max. druk: 40 bar benzine Motor: 4,0 kW.
Dubbele pompset, bestaande uit een plunjerpomp en een membraampomp.
Ideaal voor tuinders die veel zelf krijten.
Plunjerpomp
37 liter per minuut - max druk: 55 bar
Membraampomp
45 liter per minuut - max. druk: 40 bar
Motor: Voeding 380 V, vermogen 4,0 kW.
Verrijdbare motorvatspuiten met 200-1000 liter tank
3-wielwagen opgebouwd met plunjerpomp
Liter
Max. druk
Tankinhoud Voeding
per minuut
15 liter
45 bar
200 liter
230 V.
21 liter
55 bar
200 liter
400 V.
21 liter
55 bar
200 liter
benzine
3-wielwagen opgebouwd met membraampomp
Liter
Max. druk
Tankinhoud Voeding
per minuut
20 liter
20 bar
200 liter
230 V.
30 liter
40 bar
200 liter
400 V
30 liter
40 bar
200 liter
benzine

Motor
1,5 kW.
3,0 kW.
4,0 kW.
Motor
0,7 kW.
3,0 kW.
4,0 kW.

SLANGHASPELS in diverse modellen zoals:

Handhaspel standaard model recht afrolbaar
Handhaspel standaard model dwars afrolbaar
Verenhaspel incl. 30 meter, 40 meter of 50 meter slang gemonteerd
Electr. opwindbaar slanghaspel 24 V. met mechanische slanggeleider,
incl. tractiebatterijen gemonteerd.

Verrijdbaar onderstel t.b.v. veerslanghaspel.

SPRAY-MOBILE

Een handig spuitwagentje met accuvoeding, te gebruiken voor o.a. onkruidbestrijding. Is een goed alternatief voor hogedruk- of rugspuit. Makkelijk en
snel te verplaatsen. Incl. slang met spuitstok 70 cm. Constante hoeveelheid
water. Onderhoudsvrije accu. Werkdruk: 3 bar.
Pompcapaciteit: 0,8-2,8 ltr/min.
Acculader voor spraymobile
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ZWAVELVERDAMPERS
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Zwavelverdamper electrisch:
Nivola 100 W. compleet met 1,75 mtr. snoer
Losse onderdelen:
- Element
- Keramiekbakje
- Aluminium bakje
- Fitting compleet met brug
- Dakje
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Notities
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