
 

 

Cenová nabídka na rosič 

MG UNIGREEN FUTURA  
 

 

 
 
 
Technická specifikace: 

 DX-SX 2 WAYS regulátor tlaku 

 Pozinkovaný rám 

 Pevné délkově stavitelné oje s okem (lakované) 

 Ochrana spodní části stroje 

 Stavitelná odstavná noha 

 Externí sací filtr s možností kontroly 

 Elektrická regulace tlaku 

 Hydraulické míchání a perforované hadice 

 Pneu 10.0/80 R12, 5ti otvorové disky (model 600-1000) 

 Pneu 10.0/75 R15.3, 6ti otvorové disky (model 1600-2000) 

 Stavitelný rozchod kol 

 Čerpadlo Comet  



 

 DEVIOKIT: čistící okruh možné použít i s plnou nádrží 
 
Nádrž: 

 Plně vyprazdnitelná polyethylenová nádrž 

 Závěsné víko s bajonetovým spojem 

 15 l nádrž na omytí rukou 

 Nádrž na čistou vodu (62 l - 600; 102l - 1000; 135l - 1600 a 2000) 

 Integrované trysky pro čištění hlavní nádrže 
 
Ventilátor POST: 

 Rotor s nylonovými lopatkami vrtule 

 Převodovka s neutrálem 

 Proti-úkapové mosazné dvojité držáky trysek s možností vypnutí 

 Horní deflektory bez trysek 

 14 trysek pro ventilátor o průměru 800mm 

 Nerezové okrouhlé držáky 

 Nízko objemové trysky 015 zelené 60° keramické 

 Protiúletové trysky 03 modré 60° keramické 

 Kardan (není součástí základní ceny) 

 Rosiče produkovány dle CE standardů, nemají homologaci pro provoz na pozemních komunikacích. 
 

 

BU9315203C Rosič MG Futura 1600 POST  800 Ø-9  APS 121        11.100,- Eur bez DPH 

 

Osvětlení (bez homologace pro komunikace, verze BISO)  80,- 
U99599010 Homokinetický kardan A6/1200 mm   815,-  

 
 U995TZ005 Natáčecí oj do ramen    965,-  



 

  
 
 
U995A1032  2 delivery filters 70 Mesh kit (pro ovládání DX-SX)  270,-  

 
 
Cena CELKEM v uvedené specifikaci      13.230,- EUR 
Cena pro Vás         10.850,- Eur  
Termín dodání při objednání do výroby: 3-4 měsíce, záloha při objednání 25%.  
 
 
 
 
Další možná výbava ke zvážení: 

U995CZ149 Elektrické ovládání GCPE dvoucestné (samočistící filtr je v ceně)  630,- 

(elektrické nastavení tlaku, elektrické zapínání/vypínání a elektrické ovládání sekcí, manometr, max. tlak 40bar, 
max. průtok 160l/min). 

 
 
 



 

U995CZ047 Počítač Bravo 180 s ovládáním GCPE 2 - dvoucestný   
 2.805,-  
– jedná se počítač, který reguluje dávku dle pojezdové rychlosti. Pro každý úkon je 
k dispozici tlačítko nebo přepínač. Dokáže ovládat až 4 sekce. Je vybaven hlavním 
vypínačem sekcí. Zobrazuje dávku L/ha, pojezdovou rychlost, tlak, aplikované 
množství, ošetřenou plochu, dobu aplikace a ujetou vzdálenost. Umožňuje měnit 
dávku během jízdy a rovněž umožňuje manuální režim ovládání. (oproti BRAVO 140 
je příplatek 805,- Eur) 
 

 
 

 
Varianty ventilátorů 

POST AVANT JET TGZ-vinice TGZ - sady SIRENE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Rozměry: A – 4070mm, B – 1430mm, C - 1550mm, hmotnost 650kg 
 
 
Dne 4.6.2019 
Za BISO Schrattenecker vypracoval: 
 
Ing. Václav Štursa, Ph.D. 
Tel. +420 724 980 471 
email: stursa@biso.eu 
 
Ceny uvedeny bez DPH.  
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