
UF 02

Priekšējā tvertne FT 1001 un FT 1502
Par cenai atbilstošo pašgājēju ar tvertnes tilpumu līdz 3500 l

  Jaudīgs un kompakts, UF 02 ar priekšējo tvertni FT

Ar priekšējo tvertni FT uzkarināmā smidzinātāja  UF tvert-
nes tilpumu ļoti vienkārši iespējams palielināt par 1000 l vai 
par 1500 l. Pateicoties papildus pieejamajai FlowControl+ 
sistēmai un kompaktajam priekšējās tvertnes dizainam,  
tā ir ideāls risinājums, lai palielinātu UF kapacitāti. 

… Ziemeļholandē zaigo milzīgi tulpju lauki. Mērķtiecīgas 
augu aizsardzības nodrošināšanai tulpju audzētājs Sīms 
Munsters (Siem Munster) pielieto uzkarināmo smidzinā-
tāju  UF 2002 un priekšējo tvertni FT 1001. Īpaši svarīgas 
darbā ar tulpju stādījumiem ir šādas mehanizētā sastāva 
īpašības: veiktspēja, ērtības, kompaktums un precizitāte!

Pašgājējs UF ar FT 
vēl lielākai veiktspējai

 
No aprīļa vidus līdz maija vidum …
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Priekšrocības salīdzinājumā ar  
uzkarināmo smidzinātāju

 Kompakta vienība 
 Mazāka sānslīde nogāzē 
  Labi nobalansētā priekšējā ass nodrošina labas 

gaitas īpašības, strādājot nogāzēs 
 Ātrāka manevrēšana apgriešanās zonā un izejās 
 Manevrētspējīgs mazās platībās 
  Kompakta transportēšana arī pa šaurām ieliņām 

un braucot šaurās apdzīvotās vietās
  Priekšējā tvertne vienlaicīgi kalpo arī kā priekšējais 

atsvars, nodrošinot optimālu balansu
 Samazināts spiediens uz grunti

 
Jūsu priekšrocību pārskats:

  Inteliģentā uzpildes līmeņa pārvaldība FlowControl+ – 
optimālam svara sadalījumam

  Labāka braukšana nogāzēs ar piekšējās ass balansēšanu

  Īpaši kompaktā konstrukcija, pateicoties priekšējai saka-
bei — labākai manevrēšanas spējai uz lauka un drošai 
braukšanai pa ceļu

Manevrētspējīgo traktoru īpašās priekšrocības salīdzināju-
mā ar piekabināmiem smidzinātājiem — darbs nelielās un 
neregulārās platībās, kā arī teicamā stabilitāte, strādājot 
nogāzēs, — ir pārliecinoši argumenti par labu risinājumam 
ar priekšējo tvertni. 

Taču 3500 litru pašgājēju klasē komfortabls traktors ar 
augstvērtīgi aprīkotu kombināciju, ko veido uzkarināmais 
smidzinātājs un priekšējā tvertne, arī var būt interesanta 
alternatīva.

Priekšrocības salīdzinājumā ar  
pašgājeju

 Milzīga priekšrocība cenas ziņā 
 Atļauja braukšanai ar 80 km/h ar Fasttrac 
 Traktoru var izmantot arī citos darbos

Priekšējā tvertne | priekšrocības

  Lietotāji, kuriem UF 02 uzstādītā smidzinātāja tilpums neliekas 
pietiekami liels, var palielināt nominālo tilpumu, veidojot 
kombināciju ar priekšējo tvertni līdz 3500 l. Ar FlowControl+ 
palīdzību priekšējā tvertne ir pilnībā integrēta UF 02 migloša-
nas šķidruma cirkulācijā.

  „Iegādājoties 1000 l priekšējo tvertni FT 1001, jūs iegūstat 
manevrētspējīgu smidzinātāju, kam piemīt nelielam pašgājē-
jam raksturīga veiktspēja.“

 („agrarheute“ – UF 2002 ar FT 1001 braukšanas raksturojuma ziņojums 
· 03/2018)

Modelis Nominālais tilpums

Priekšējā tvertne FT 1001 1000 l

Priekšējā tvertne FT 1502 1500 l

36 37


