Nabídka postřikovače na vyzkoušení
Firma:
Adresa:
DIČ:
IČ:
Telefon:
e-mail:
Vypracoval:

NEWIA s.r.o.
Americká 404; 345 61 Staňkov
CZ29119201
29119201
+ 420 602 816 858
halada@newia.cz
Aleš Halada

Datum:

1.8.2014

Platnost:

2 měsíce

AGRIO
Popis stroje:

NAPA 3500 l 24 m /18 m

 Návěsný postřikovač se sklolaminátovou nádrží 3.500 l s vlnolamy, vnitřním oplachem, tlakovým
mícháním a mícháním přepadem.
 Ramena 24 m skládaná na 18 m
 Vzduchem odpružená BPW náprava roztažitelná 7 t, pneu 300/95 R46
 Ručně sklopná 60l přimíchávací nádrž s 2-funkčním ovladačem, vodoznakem, míchací tryskou a
oplachovou tryskou na kanystry,
 Modrá nádrž na čistou vodu 500l s odkladním boxem a vodoznakem,
 Centrální 5-ti cestný tlakový kohout, centrální 5-cestný sací kohout, vnější 2" plnění a sání s
kohoutem, 1 sací + 1 tlak. filtr, Koncovka C (pro 2"), Vnější plnění 2“ s kohoutem , zpětným
ventilem, druhý tlakový filtr
 Plastový plnící filtr 3" k vnějšímu plnění
 Vzduchová regulační armatura
 Ramena s aktivním naklápěním a potenciometrem, plná sada tlumičů na ramenech a houpačce,
nerezové rozvody v ramenech Ø20mm s jednoduchými držáky trysek á50cm,
 Trysky 50 ks: TurboDrop HiSpeed, Šestiotvorová na DAM
 Čerpadlo AR 280
 Navigace „Track-Leader II“ + Section Control = automatické vypínání sekcí, přijímač signálu D-GPS
Egnos (Odchylka +/-0,3m)
 Distance-Control s 2 ultrazvukovými čidly
 Sekce celkem 12 (05,05,1,2,3,4,4,3,2,1,05,05)

NEWIA s.r.o., Americká 404, 345 61 Staňkov, www.newia.cz, info@newia.cz
Aleš Halada +420 602 816 858; Petr Bušek +420 731 446 384

Bez přetlakových ventilů = bez zpáteček = žádné riziko, že se nepropláchne zpětná hadice. Je vidět,
odkud kam voda teče.
Klidná práce ramen https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=49tCIS0x5wI
Vypínání sekcí přes GPS: pokud se krajní sekce = 1 tryska ušetří navíc 2% chemie!!!
Český výrobek, česká firma se sídlem v ČR
Vysoká zůstatková cena starého stroje, kvalitní materiál, jednoduchá konstrukce, staré díly jsou dostupné

Silné argumenty:







Vzduchová regulační armatura 0-9 atm.
Klidná práce ramen (věž, prostorová konstrukce).
Všechny díly skladem v Křemži a v servisních autech.
Poradenství zdarma z fabriky přímo traktoristovi na poli.
Sestavení specifikace stroje přesně podle potřeb zákazníka specialistou na postřikovače.
Český výrobek z rukou 100% českých majitelů

 Vysoká tržní cena použitých strojů
 Ochrana pracovníků před zasažením chemií

Podmínky zápůjčky :
AGRIO NAPA 3500 l 24 m /18 m

Za každý další odpracovaný ha
Vlastní traktor
Místo odběru a vrácení NEWIA Staňkov, případně dle dohody
Vrácení stroje v nepoškozeném stavu
Vrácení stroje v čistém stavu
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
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170 Kč/ha

