CHD

EEFTING B.V.

LANDBOUWSPUITMACHINES

CHD DG 2700–4000

De spuitboom, vervaardigt uit hoogwaardig staal, S355, is leverbaar in werkbreedtes van 18 tot 36
meter. In overleg met CHD kunnen nagenoeg alle tussenliggende- en afwijkende werkbreedtes
geleverd worden. Alle spuitboom-types zijn 3-voudig uitgevoerd (optioneel 4-voudig). Vanaf 33
meter werkbreedte wordt de spuitboom verzwaard uitgevoerd. De topeinden zijn, standaard,
gelijktijdig opklapbaar (optioneel is links en rechts onafhankelijk van elkaar opklapbaar). Op
boomdelen 1,2 en 3 zijn kabelgoten gemonteerd, waar door alle kabels en slangen (beschermt)
naar het juiste deel van de spuitboom gemonteerd worden.

De volgende tank-types zijn beschikbaar:
DG2700: Max. inhoud 3.000 liter met 300 liter schoonwater
DG3000: Max. inhoud 3.300 liter met 450 liter schoonwater
DG3600: Max. inhoud 3.800 liter met 400 liter schoonwater
DG4000: Max. inhoud 4.000 liter met 450 liter schoonwater

De gehele spuitboom ligt op een centrale rol (1). Een cilinder (2)
verzorgt de balansverstelling, terwijl de potmeter (4)
verantwoordelijk is voor de middenstand van de balans. Twee
spoorstangen (foto onder) voorkomen dat bewegingen van de
machine worden doorgegeven aan de spuitboom.
De (optionele) balansblokkering wordt in- en uitgeschakeld
middels twee cilinders (3). Hierdoor zou de balans ook in de
hoogste positie vrij kunnen bewegen. Een spuithoogte van 2.600
mm onder de doppen is op deze manier mogelijk.

De hefmast bestaat uit twee u-profielen vervaardigd uit S355. In deze
u-profielen beweegt het (met hoogwaardige staalrollen voorziene)
tussenframe, welke de spuitboom omhoog en omlaag beweegt.
De hefcilinder, zonder staalkabel, verzorgt een constante hefsnelheid
en is voorzien van een accumulator. Deze accumulator dempt de
bewegingen in het verticale vlak.
Slangen en kabels, welke met de hefmast meebewogen worden, zijn
beschermd gemonteerd in een energieketting.
De hydraulische balansverstelling met automatische middenstand
reageert onmiddellijk op een commando van de bestuurder of op een
commando van de (optionele) DistanceControl II.
De DG-serie kan ingeklapt deelnemen aan het wegverkeer met een
transportbreedte van 2,50 meter, afhankelijk van bandenmaat en
spoorbreedte.
Standaard wordt de DG-serie geleverd met een dissel, welke draaibaar met
vaste schoren gemonteerd is. Optioneel kan deze dissel met twee cilinders
uitgerust worden en volautomatisch aangestuurd worden door TRAILControl II. Dit systeem registreert de positie van de tractor, de positie van de
dissel, de rijsnelheid, de helling (optioneel) en de commando’s van de
bestuurder. Middels deze gegevens zal de TRAIL-Control II-software uw
machine spoorvolgend door uw gewassen sturen. De (optionele) elektrische
hydraulische boomfuncties en de automatische disselbesturing kunnen door
OpenCenter- of door Loadsensing-hydrauliek gevoed worden.

Standaard wordt de as ongeveerd gemonteerd en wordt een 2-leiding
luchtremsysteem (optioneel 1- of 2-leiding hydraulisch remsysteem) geleverd. Op
verzoek kan de DG-serie uitgerust worden met blad- of luchtvering. ALR is beschikbaar
als de machine luchtgeveerd en luchtgeremd uitgevoerd is.
De dissel wordt standaard geleverd als bovenaanspanning met 40 mm trekoog en kan
op wens uitgevoerd worden met een K80-kogeltrekhaak. Ook een onderaanspanning
behoort tot de mogelijkheden.
De mechanische steunpoot laat zich eenvoudig achter de beschermkap wegklappen.

Standaard zijn de modellen uit de DG-serie voorzien van manuele kranen, welke ruim gedimensioneerd zijn om een optimaal rendement
te bereiken. Alle functies zijn eenvoudig te bereiken aan de linkerzijde van de machine. In de dissel zijn de twee 3” zuigfilters te vinden,
welke comfortabel bereikbaar zijn voor eventuele onderhoudswerkzaamheden. Om de hoofdtank optimaal te vullen kan het (optionele)
TANK-Control I-Display gemonteerd worden Op dit display aan de machine en op het display in de cabine kunt u aflezen hoeveel liter zich
nog in de hoofdtank bevindt. Ook kunt u zien hoeveel hectare en hoeveel meter u nog met deze restinhoud kunt spuiten.

TANK-Control I

Optioneel kan de DG-serie met ARS uitgerust worden. Dit Automatisch-Reinigings-Systeem
met het TANK-Control II-Display (rechts) en elektrisch kranen (2, 3 en 5) geeft een
volautomatische kompleetreiniging, mogelijkheid tot deelreiniging, manuele
kraanbediening, roerwerkschakeling en een automatische vulafslag. Al deze functies zijn
door de bestuurder op de Terminal in de cabine of op het TANK-Control II-Display aan de
machine bedienen.
Het ARS-systeem is door het vakblad „BOERDERIJ” in samenwerking met het “Julius-KühnInstitut” in Braunschweig onafhankelijk getest. In een vergelijkingstest met 5 andere
merken, werd CHD-ARS als beste getest.
De standaard gemonteerde buitenreiniging, de “terugpompaansluiting“ (7) en de optionele
hydrantenvulaansluiting zijn links aan de machine ook eenvoudig bereikbaar. De
schoonwatertank kan via een Geka-koppeling en kogelkraan (6) gevuld of afgetapt worden.
De zuigslang kan, zonder enige moeite, aan de 3” Kamlock-koppeling (4) aangesloten
worden en is voorzien van RVS-zuigkorf met drijver.

De modellen uit de DG-serie zijn uitgerust met een of twee betrouwbare zuigermembraanpompen met een capaciteit van 250 tot 2 x
280 liter per minuut. In bovenstaand waterschema de uitvoering met 2 pompen: de spuitpomp voedt de spuitboom en is tevens
verantwoordelijk voor het functioneren van de buitenreiniging (U), de fustenreiniger in de vulopening (V) en de optionele fustenreiniger
onder (K). De roerpomp verzorgt het roersysteem, waarbij drie keuzemogelijkheden (middels kraan “R”) beschikbaar zijn: normaal
roerwerk, intensief roerwerk of roerwerk uit. Naast het roersysteem verzorgt de roerpomp het voeden van de tankreinigingsschijven (Z)
en het leegpompen van de hoofdtank naar een externe tank.
De tank kan gevuld worden met de roerpomp, de spuitpomp of beide pompen tegelijk. Optioneel kan een hydraulisch aangedreven
centrifugaalpomp gemonteerd worden, welke uitsluitend bedoeld is voor het vullen van de hoofd- of schoonwatertank.
Elke pomp heeft (in het watersysteem) een eigen zuig- en druksysteem, wat een enorme capaciteitsverhoging geeft. U kunt
bijvoorbeeld: met de roerpomp de tank reinigen terwijl u met de spuitpomp de restvloeistof op het perceel perfect gedoseerd
achterlaat. Op deze manier komt u zonder restvloeistof thuis, wordt erfemissie tot een minimum beperkt en kunt u probleemloos
wisselen naar een andere bespuiting.

1: Normaal roerwerk

2: Intensief roerwerk

vulpomp

3: Reinigingsschijf

De DG-serie wordt, standaard,
geleverd met een SPRAY-Controlcomputer samen met een
schakelkast (links). De SPRAYControl verzorgt de
hoeveelheidsregeling en op de
schakelkast kunt u de schakelaars
voor de hoofdkraan, de
sectiekranen, de balansverstelling
en de eventuele disselbesturing
en boomfuncties vinden.
Optioneel kan de SPRAY-Controlcomputer vervangen worden door
een UNI-Control-computer
(rechts), waarin u percelen kunt
opslaan en waarop de (optionele)
TANK-Control u meer informatie
bieden kan.
Indien gewenst, wordt DG-serie geleverd met een BASIC-Terminal. Standaard voorzien van de ISOBUS-UT-App (Universal-Terminal)
voldoet deze Terminal aan de ISOBUS-Norm. Apps zoals: ISOBUS-TaskController, Track-Leader en SECTION-Control behoren tot de
opties. Alle ISOBUS-Terminals worden geleverd met een Joystick-bediening, waarop u veel belangrijke functies eenvoudig met een hand
kunt bedienen.

De, optionele, COMFORT-Terminal voldoet
aan de hoogste verwachtingen van de
Precisielandbouw. Op het 10,4” grote
display zijn alle details in een oogopslag te
herkennen. De COMFORT-Terminal is
standaard van de Apps ISOBUS-UT en
ISOBUS-TC (Task Controller) voorzien, zodat
taakkaartverwerking in ISO-XML-shape
mogelijk is.

De TOUCH800-Terminal is de compacte
Touch-terminal. Voorzien van een 8”display met touchscreen, is een ideale
bediening gegarandeerd. Zoals bij de
overige terminals, kunnen de functies in
een hoofdscherm en in een Header
duidelijk en overzichtelijk gemaakt
worden. Bovendien biedt deze terminal
veel uitbreidingsmoglijkheden,
waaronder diverse apps en de
mogelijkheid tot automatische
besturing op RTK-niveau

De TOUCH1200 is de meest uitgebreide
ISOBUS-Terminal in de markt.
Onverslaanbaar in flexibiliteit en
gebruiksvriendelijkheid. De TOUCH1200
is zowel staand als liggend te gebruiken.
In verschillende layouts kunnen tot vijf
preciesielandbouwfuncties gelijktijdig
getoond worden. Bovendien is de
terminal ontwikkeld om de zware
omstandigheden in de landbouw aan te
kunnen. Vrijgeschakeld voor ISOBUSMULTI-Control kan de terminal meerdere
machines gelijktijdig aansturen.

APP & GO
APP & GO is het inovatieve licentie-systeem gebaseerd op het vrijschakelen van Software-Applicaties (Apps). Hiervoor zijn meerdere
Apps reeds op alle Isobus-terminals gepreïnstalleerd.

TRACK-Leader
Deze App maakt het mogelijk om (zelfs bij slecht zicht) in combinatie met een
DGPS-ontvanger exact parellel te rijden in A/B, A+, kopakker- of contourmodus.
Bovendien kunnen hindernissen gemarkeerd worden en kunnen perceelsgegevens
zoals veldgrensen en A-B-lijnen opgeslagen worden. In het bovenste gedeelte van
de ISOBUS-Terminals kan een Light-Bar gekozen worden, welke u met grote
nauwkeurigheid over de gewenste lijn leidt. De perfecte toevoeging aan de
TRACK-Leader-app is de externe Lightbar. Dit externe display kan eenvoudig aan
het raam bevestigt worden en geeft dezelfde stuurcommando’s van de
on-screen-Lightbar weer.

SECTION-Control
(APP-Voorwaarde: ISOBUS-UT en TRACK-Leader)
•

•

Deze App verzorgt GPS-gestuurde in- en uitschakelen van hoofdkraan, sectiekranen of afzonderlijke doppen.
SECTION-Control kan tot 256 secties of enkele doppen aansturen en zorgt voor minder overlapping en onbespoten
oppervlaktes.
SECTION-Control geeft in vergelijking met manuele sectieschakeling een middelbesparing van 3% tot 8%.

Werkbreedte: 15 Meter.

Dopafstand: 50 cm

Secties: 5 Stuks à 3 meter.

SECTIONCONTROL-TOP met EDS: Enkele-Dop-Schakeling
•

Middels SECTION-Control TOP en 50cm secties worden overlappingen tot een minimum gereduceerd en worden
gewasbeschermingsmiddelen extreem doelgericht toegediend.

Rekenvoorbeeld:
2

5 Secties à 3 m

-> 3 m x 3 m / 2 x 5

= 22,5 m overlappingsoppervlak

30 Secties à 0,5 m

-> 0,5 m x 0,5 m / 2 x 30

= 3,75 m



≙ 83,3% minder overlappingsoppervlak

2

overlappingsoppervlak

In standaard uitvoering is de spuitboom uitgevoerd met een ringleiding, waarbij de sectiekranen verdeeld over de boom gemonteerd zijn.
Zodra de aftakas is ingeschakeld, circuleert de spuitvloeistof in het bovenste gedeelte van de spuitboom.
Optioneel kan de machine uitgerust worden met luchtafsluitbare dophouders, waardoor een 100% ringleiding gerealiseerd wordt. De
RVS-spuitleiding functioneert nu als ringleiding en heeft geen eindkappen meer, waarvoor zich poedervormige middelen kunnen
ophopen. De doppen worden middels zware veerdruk (vergelijkbaar met 8 bar) gesloten en worden middels luchtdruk geopend. Dankzij
dit systeem bent u onmiddellijk op de gewenste spuitdruk.
Voor sleepslangbemesting of om met gereduceerde boomhoogte te kunnen werken, kan de RVS spuitleiding met 25 cm dopafstand
geleverd worden. 25 cm Dopafstand in combinatie met luchtafsluitbare dophouders wordt uitgevoerd met “A-B-regeling”. Op de Terminal
kunt u kiezen of u met dop “A” (50cm dop), met dop “B” (25cm dop) of met dop “A” en “B” gelijktijdig spuiten wilt.
De “A-B-regeling” kan ook met een 2-voudige pneumatische dophouder gecombineerd worden. Met een pneumatische 4-voudige
dophouder kunt u zelfs met een “A-B-C-D-Regeling” werken.
Vanzelfsprekend is er een grote variatie aan spuit-, kant- en weitwurfdoppen beschikbaar. Wij adviseren u graag bij uw doppenkeuze.

Airtec-/Airjet-System

AIRJET-Dop

Hydraulisch aangedreven compressor

AIRTEC-Dop

Het Airtec-/Airjet-System bestaat uit een eigen hydraulisch systeem op de machine, welke een onderhoudsvrije compressor aandrijft.
De gecomprimeerde lucht wordt, nadat het door een drukregelsysteem geleid wordt, in een tweede spuitleiding onder de spuitboom
geperst. Deze tweede spuitleiding voedt de Airjet- of Airtec-dop met een ingestelde luchtdruk, waardoor een ingestelde druppelgrootte
ontstaat. Wanneer u of de (optionele) druppelgrootte-software in de ISOBUS-Terminal deze luchtdruk verhoogt, zullen de druppels
fijner worden. Wordt deze druk naar beneden bijgesteld, zullen de druppels grover worden. Dit systeem maakt het mogelijk bij
verschillende rijsnelheden en bij verschillende uitbrenghoeveelheden een constante druppelgrootte te behouden. Ook kan de
druppelgrootte, bij gelijkblijvende uitbrenghoeveelheid en constante snelheid, fijner of grover ingesteld worden.
Gemiddeld kunt u met een uitbrenghoeveelheid van 80 tot 150 liter per hectare zeer goede resultaten behalen. Het Airtec-/Airjetsysteem verhoogt uw capaciteit hierdoor enorm. Uiteraard kan er ook probleemloos met grotere hoeveelheden per hectare gewerkt
worden.

DISTANCE-Control II
Optioneel kan de DG-serie uitgerust worden met automatische
boomhoogteregeling. Dit DISTANCE-Control II-Systeem wordt
standaard uitgevoerd met 2 ultrasone hoogtesensoren. Deze
sensoren bepalen de afstand boven het gewas. Rekening
houdend met deze gegevens zal het DISTANCE-Control-systeem
de hefmast en/of de balansverstelling aansturen. Op deze
manier blijft de, door u ingestelde boomhoogte, bewaakt en
automatisch gecorrigeerd.
Bij gewassen met sterke hoogtevariatie binnen het te bespuiten
perceel, kunnen 4 sensoren gemonteerd worden. De sensoren
zijn dan, per boomhelft, parallel geschakeld en het systeem zal
reageren op het signaal van de sensor, welke zich het dichtst bij
het gewas bevindt.

Opties
Standaard wordt een ruim middelenrek geleverd.
In dit middelenrek kunt u uw
gewasbeschermingsmiddelen comfortabel naar
verder gelegen percelen vervoeren. Op wens kan
een afsluitbare middelenbox gemonteerd worden.
In het middelenrek is de (standaard) fustenreiniger
gemonteerd. Deze fustenreiniger kan eenvoudig
boven het mangat gepositioneerd worden.
U bereikt het middelenrek via het, eenvoudig
uitklapbare, trapje welke leidt naar het ruime
bordes.

Optioneel is een uitklapbare fustenreiniger links onder aan de
machine leverbaar. Middels deze fustenreiniger kunt u de
gewasbeschermingsmiddelen comfortabel vanaf de grond in de
machine doseren, waarna u met de geïntegreerde spoelkop de
verpakkingen schoon kunt spoelen. Het in- en uitklappen van
de vultrechter en het in- en uitschakelen van de injector kan
eenvoudig een de linkerkant van de machine verzorgd worden.
Verder heeft de fustenreiniger 3 functies, welke eenvoudig via
manuele hendels in- en uitgeschakeld worden.
-

Geïntegreerde spoelkop
Ringleiding
Slang met spuitpistool

De DG-Serie hoort tot het TOP-Segment in gewasbescherming en is vanwege zijn
dimensies een compacte capaciteitsmachine.
Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer en om u “ogen in uw
achterhoofd“ te geven kan een NQ- (Normal Quality) of een HQ- (High Quality)
camera aan de achterkant van de machine gemonteerd worden. De positie van
deze camera wordt vanzelfsprekend in overleg met u bepaald.

LED-schijnwerpers, LED-BLEULIGHTschijnwerpers achter de doppen, de
gehele spuitboom verlicht middels een
LED-buis en/of een zwaailamp aan de
machine.
Het behoort allemaal tot de
mogelijkheden!
Wij horen graag uw wensen, zodat wij
deze kunnen vervullen!

Technische specificaties DG-Serie

TYPE

DG2700

DG3000

DG3600

DG4000

Tankinhoud max. (l)

3.000

3.300

3.800

4.200

Schoonwatertank (l)

300

450

400

450

18 - 36

18 - 36

18 - 36

18 - 36

Secties max.
ISOBUS
EDS in AUTO-Modus

12
18
144

12
18
144

12
18
144

12
18
144

Transporthoogte (m)

3,50 - 3,70

3,50 - 3,70

3,50 – 3,70

3,50 – 3,70

Transportlengte (m)
afhankelijk van boomtype

6,80

6,80

6,80

6,80

Transportbreedte (m)

2,48

2,48

2,48

2,48

Leeggewicht (kg)

3.300

3.510

3.780

3.890

650

650

Werkbreedte (m)

(Banden Ø 1.805mm)

Bodemvrijheid
(Banden Ø 1.805mm)

Spuithoogte (m)
(Banden Ø 1.805mm)

Werkdruk max. (bar)

Pompen (l/min)
SPRAY-Control
UNI-Control
ISOBUS-Terminal
TankControl
TrackLeader
SectionControl
Disselbesturing
Elek.Hyd.+TrailContr.
LS-Anshluß
Vaste as
Bladvering
Luchtvering
S: Standaard uitvoering
O: Optioneel

650

650

2,6

2,6

2,6

2,6

10

10

10

10

1 x 280

1 x 280

2 x 250

2 x 250
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Het familiebedrijf CHD Eefting Landbouwspuitmachines B.V. is gevestigd in Ter Apel.
Klanttevredenheid hebben wij hoog in het vaandel. Daarom werken wij samen met een netwerk van zeer gedreven en
capabele dealers. Deze dealers zijn ook op het vlak van after-sales een betrouwbare partner voor u. Ter ondersteuning
van u en ter ondersteuning van onze dealers staat vanzelfsprekend ook het CHD-serviceteam klaar. Mocht er zich in uw
omgeving geen CHD vertegenwoordiging bevinden, kunt u zich natuurlijk altijd rechtstreeks tot ons wenden.
Ook bieden wij een uitstekende onderdelen-service. Onderdelen welke voor 17.00 uur besteld worden, verlaten nog
dezelfde dag het magazijn.

CHD Eefting Landbouwspuitmachines B.V.
Ruiten A Kanaal Noord 6
NL-9561 TE Ter Apel
Telefoon:
+31 (0)599-588030
Telefax:
+31 (0)599-588031
Magazijn:
+31 (0)599-588032
Internet:
www.chdeefting.com
E-Mail:
info@chdeefting.com

Uw dealer:

