Termonebulizador
TF 35

O nebulizador TF 35 é a primeira escolha há mais de 25 anos. Quando
resolvemos produzir o melhor equipamento do mercado, não existia nenhuma gama de modelos que nos impusesse limites!
Esta unidade foi fabricada para a utilização com inseticidas,acaricidas, fungicidas e desinfetantes! Leve para uma utilização cômoda em zonas onde
as estradas e os acessos em más condições dificultam o manuseio de um
equipamento pesado.
A única unidade produzida em massa com válvula de entrada de ar coberta, proporcionando um efeito silenciador e proteção contra partículas
de pó e solução.

Dados específicos:
Peso em kg, vazio mas pronto a ser utilizado
Dimensões C x L x A em cm
Tanque das substâncias, em l
Padrão
Opção
Consumo de gasolina, aprox. em l/h
Potência do carburador em KW/PS
Caudal máximo, aprox. em l/h (óleo)
Alcance horizontal efetivo, intereor aprox.
(produtos de base aquosa com excipiente,
por ex.Nebol)
(produtos óleosas)

DIN EN ISO 9001:2008

Alimentação energética, Baterias
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• Tanque de gasolina em aço inoxidável
• Tubo nebulizador em aço inoxidável
• Tanque das substâncias em aço inoxidável
• Bomba de ar em aço inoxidável
• Confiável sistema de ignição sem vela de ignição

Tendo em conta a taxa de fluxo máxima, um operador pode tratar até
105.000 m3/h ou 3.708.000 pés3/h, com uma taxa de fluxo de 1 litro/2.500
m3.

Todos os outros componentes que entram em contacto com os químicos
são de latão, Viton ou Teflon. Mediante pedido, está disponível um
dispositivo de corte de emergência da solução.

O TF 35 aplica soluções de base oleosa com o tubo nebulizador padrão.
Está disponível um tubo em “W” especial para a aplicação de soluções de
base aquosa.
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