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Аплікатор HF Agro для внесення рідких добрив - це інноваційний продукт, який з високою точністю вносить добрива без-
посередньо в посівне ложе або іншу необхідну вам зону згідно вашої технології.

Аплікатор HF Agro легко монтується як на культиватори, так і на сівалки незалежно від виробника агрегатів. А встановлен-
ня ємності для добрива виконуеться на  раму знаряддя без проведення зварних робіт.

на сівалки для внесення рідких добрив або бактеріальних препаратів одночасно з посівом;

на культиватори для міжрядного обробітка, для підживлення рослин одночасно з механічною боротьбою з бур’янами.

1. Максимально простий і бюджетний варіант за допомогою ШІМ-регулятора в кабіні трактора і забезпечення 
необхідної норми внесення підтриманням стабільної швидкості руху. 

2. Автоматично з регулюванням завантаження насоса системою самостійно в залежності від реальної швид-
кості руху по вбудованому датчику GPS і заданій нормі внесення.

КЕРУВАТИ НОРМОЮ ВНЕСЕННЯ МОЖНА ДВОМА СПОСОБАМИ: 

АПЛІКАТОРИ  HF AGRO  МОЖНА  ВСТАНОВИТИ:

АПЛІКАТОРИ РІДКИХ ДОБРИВ

AUTO



Аплікатори HF Agro зручно вставновлюются на 8-ми, 12-ти, 16-ти і 24-рядні просапні сівалки, зернові сівалки з шириною за-
хвату до 6 м,а також будь-які міжрядні культиватори. Вони легко монтуються на агрегат без будь-яких зварювальних робіт. 

Об’єм бака аплікаторів від 500 до 3000 л.

Лінії живлення внесення робочої рідини можуть прокладатися (за погодженням з клієнтом) під лапу, в кіттон, у сошник та інш.

Встановлення ємності для добрива - на раму знаряддя без 
проведення зварювальних робіт.

Усі вузли і деталі обладнання, вироблені з матеріалів стій-
ких до агресивних рідин.

До системи  входить бак та вся розводка і система подачі 
робочої рідини, а також система управління потоком.

Контроль кожної секції з індикацією на моніторі  в кабіні трактора

Автоматична підтримка заданої норми виливу незалежно від швидкості руху трактора (по вбудованому датчику GPS)

Збільшення вдвічі норми внесення з автоматичним підтриманням заданої норми виливу незалежно від швидкості руху 
трактора.
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