WN Kramer bv

AGRICULT LVS - Laag Volume
Onkruidbestrijding

ALGEMENE OMSCHRIJVING:
Agricult LvS opbouwset Werkgangen
combineren met LvS-set opbouw
• Gemakkelijk te combineren met
grondbewerking, zaaien, poten of planten
• Weinig bodemdruk door kleine tank
• 1 tank = 1 dag. Strooivolume slechts 10 -25
liter/hectare
• Voor onkruid-, insecten-,
schimmelbestrijding en rijenbemesting
• Forse besparing op middel
• Officieel erkend als driftarme techniek
Wilt u bij uw onkruidbestrijding ook graag
een hogere capaciteit, minder tanken, fors op
middel besparen, drift beperken enzovoort?
Dan is het tijd om over te stappen naar onze
Laag Volume Strooi techniek (LVS techniek),
met een complete Laag Volume Strooiset.
Hiermee kunt u in veel gevallen uw
bestaande hoogvolume (spuitdoppen) spuit
ombouwen. Door de nieuwe mogelijkheden
die onze LVS techniek biedt, kiest men ook
vaak voor een geheel nieuw opgebouwde
LV-Strooier. Waar uw gedachten ook naar uit
gaan, wij hebben jarenlange ervaring op dit
gebied en kunnen u samen met uw
mechanisatiedealer vrijblijvend adviseren
over de mogelijkheden. Een LVS opbouwset
is relatief eenvoudig op te bouwen. De set
bestaat globaal uit een controllerkast, een
pompkast en strooikoppen en werkt geheel
op 12 Volt. De set wordt in overleg met de
klant en dealer samengesteld op basis van
zijn of haar wensen en de eisen in de
betreffende teelt. Er zijn diverse
mogelijkheden, van volleveld (onderdoor)
onkruidbestrijding zonder kappen tot
onkruidbestrijding tussen de rijen met
kappen. vanaf één rij tegelijk tot 6 rijenb en
meer. LVSis geschikt voor alle gangbare
onkruidbestrijdingsmiddelen. Deze worden
zonder overdruk verstrooid met een grove
druppel. Voordelen Onkruid bestrijden met
onze techniek biedt veel voordelen ten
opzichte van hoogvolume spuittechniek; 1
tank = 1 werkdag! Strooivolume slecht 10-30
liter/ha Minder vullen = tijdwinst + veiliger
voor gebruiker en milieu (zie film van het
CLM Morsen! Is dat echt zo erg? ) Geschikt
voor alle gangbare middelen Betere
resultaten en flinke besparing op middel
Minder spuitschade door lage strooihoogte,
grove druppel en afwezigheid van overdruk
Emissie- en driftarm Meer strooibare uren
Meer capaciteit Traploos regelbare afgifte
Ongevoelig voor verstoppingen
Bedrijfszeker, onderhoudsarm en duurzaam
Eenvoudig op te bouwen als volleveld- en
kappenstrooier Makkelijk aan- en
afkoppelen Plug and Spray (12 V) Al veel dik
tevreden gebruikers in de volgende teelten:
Laanbomen, spillen, buxus, coniferen,
kerstdennen, snij- en sierheesters etc… Een
Agricult LVS verdient zich snel terug!
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