CHD veldspuiten

Duurzaam
Een solide basis is gevormd door een robuust uitgevoerd frame, vervaardigd van kwaliteit staal (S355). Het
frame is bestand tegen de zwaarste omstandigheden op het land en bij hoge transportsnelheden met een volle
tank tot 7200 liter. Het lage zwaartepunt zorgt voor een goede stabiliteit. Alle bevestigingsmaterialen zijn van
roestvrij staal. De CHD spuitmachines zijn volledig bestand tegen corrosieve werking van vloeibaar kunstmest.
Door de hoge aanspanning van de machines, geven de CHD getrokken veldspuiten grote bodemvrijheid, zodat
gewas beschadiging tot het minimum wordt beperkt.

Spuitbomen
De CHD spuitbomen hebben een goed doordacht ontwerp, doordat de schoren niet in de hoeken
worden geplaatst ontstaat er een stompere hoek. Door deze stompere hoek is een sterkere lasnaad
mogelijk en is het makkelijker om de spuitbomen goed te spuiten. Omdat een lasnaad sterker is als hij
op een hoek in plaats van in het midden van de staander wordt geplaatst, worden de schoren gemaakt
met dezelfde breedtes als die van de staanders.
De spuitbomen kunnen snel in- en uit worden geklapt. De spuitbomen klappen links en rechts
tegelijkertijd in en uit, ook op hellingen. De uiteinden van de spuitboom (eventueel links of rechts
apart) kunnen worden ingeklapt indien u een geringere werkbreedte wenst.
De boom is centraal gelagerd en voorzien van een antizwiepsysteem met schokdempers. Op hellingen
wordt doormiddel van verschuiving van het zwaartepunt van de bomen parallel met het veld gespoten.
De schokdempers zorgen voor een vermindering van zwaaibewegingen. De bomen zijn standaard
voorzien van obstakelbeveiliging, hierdoor kunnen de topeinden naar voren of achteren wegklappen
zodra er een obstakel geraakt wordt.
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Pompen en filters
In de trekdissel van de dissel besturing zijn de pompen gemonteerd. Men kan beschikken over 1 of 2 pompen
van het type 250 of 280 liter opbrengst. Bij twee pompen zorgt de eerste pomp voor het spuiten en het tweede
voor het roeren. U kunt beide pompen gebruiken voor het aanzuigen van water, dat vergroot de capaciteit en u
kunt met veel water per hectare spuiten. Met deze pompen kunt u sneller vullen en met een lager toerental
spuiten. Dit alles resulterend in minder lawaai, lager brandstof verbruik en minder slijtage. Elke pomp van de
CHD veldspuiten is voorzien van een eigen zuigfilter, deze beschermt de pomp tegen verontreinigingen en kan
zelfs bij een volle tank gereinigd worden zonder dat de tank leeg loopt. Tevens is elke machine uitgerust met een
zelfreinigend persfilter, die de spuitvloeistof filtert voordat het bij de doppen komt.

Spuitleiding
De hoofd- en sectiekranen worden elektrisch of pneumatisch bediend. De sectiekranen zijn geïntegreerd in
de spuitbomen. De sectiekranen worden in minder dan 0.25 seconde geopend of gesloten. Zo voorkomt u
onbespoten of dubbel bespoten perceeldelen. De machine kan volledig pneumatisch worden uitgerust, een
nog veel snellere reactie tijd en in combinatie met een variodop en de allernieuwste Müller elektronica de
meest nauwkeurige en precieze machine.

Balanssysteem
Door gebruik te maken van stabilisatoren blijft de boom ook in het horizontale vlak zeer gunstig. De boom
is centraal gelagerd en voorzien van een antizwiepsysteem met schokdempers. Op hellingen wordt
doormiddel van verschuiving van het zwaartepunt van de bomen parallel met het veld gespoten. Waardoor
de volledige pendelwerking behouden blijft.

Spuitdoppen
De CHD spuitmachines zijn standaard
uitgerust met enkele dophouders en
als optie kunnen er drie-/vier-/vijfling
dophouders gemonteerd worden. De
dophouders kunnen worden voorzien
van verschillende spuitdoppen. Er is
een groot aanbod in verschillende type
spuitdoppen. bijvoorbeeld:
Lechler, TeeJet, AgroTop en Albuz.
De meeste zijn erkende
driftverminderende spuitdoppen.
Aan het einde van de bomen zitten de
kantdoppen die er voor zorgen dat bij
perceelranden en sloten niet onnodig
chemicaliën buiten het perceel
gespoten worden.
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Spuiten met precisie
De CHD spuitmachine is standaard
uitgerust met het door CHD speciaal
ontwikkelde bypass systeem die de
druk uit de leidingen in 1 keer
wegneemt. Door het bypass systeem
zijn er geen nadruppelende doppen en
is er direct weer druk wanneer u weer
gaat spuiten.

Airtec of AirJet
Het spuiten met Airtec of AirJet is
spuiten met een mengsel van lucht en
vloeistof. In de dop wordt
spuitvloeistof vermengd met perslucht
door speciale spuitdoppen waardoor
het mengsel vernevelt. De gebruiker
kiest de gewenste druppelgrootte en
hoeft zich verder geen zorgen te
maken over de rijsnelheid of
spuitdruk. Het systeem meet
veranderingen van de vloeistofdruk en
past de luchtdruk automatisch aan.
Hierdoor houdt het systeem de
druppelgrootte constant. De systemen
zijn geschikt om vanaf 70 liter per
hectare te kunnen spuiten, dit zorgt
voor een enorme capaciteit verhoging.
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Wingsprayer
Ideale druppelgrootte,
optimale bedekking en
toch de maximale
driftreductie middels het
gebruik van de
Wingsprayer.
De dopafstand bedraagt 25
cm en de doppen bewegen
eventueel met de Wing
mee naar achteren.
De Wing trekt, eventueel,
het gewas licht open voor
de beste indringing, waarna
de Wing de gratis rijwind
gebruikt om de fijne
druppeltjes het gewas in te
stuwen.

Luchtondersteuning middels een luchtzak
De luchtondersteuning wordt aangedreven door een eigen
hydraulisch systeem geïntegreerd in de machine . De
luchtsnelheid is instelbaar. Tevens is de uitstroomrichting,
traploos, instelbaar van loodrecht naar beneden tot 45 graden
naar achteren, waarbij het zelfs mogelijk is om links en rechts
een verschillende hoek in te stellen.
Luchtondersteuning biedt veel voordelen: mogelijkheid tot
minder liter/ha, een betere indringing, een betere bedekking,
meer capaciteit, besparen in het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en het verhogen van de
driftreductie.

„Specials“
CHD biedt een grote variatie in uitvoeringsmogelijkheden en
kan daardoor de machine leveren zodat deze optimaal bij uw
omstandigheden en wensen past. Zoals, bijvoorbeeld, een op
maat geconstrueerde opbouwmachine op een Fendt Xylon (zie
foto rechts).

Disselbesturing
Standaard is de CHD spuitmachine uitgerust
met een dissel die is uit te breiden met een
hydraulische stuurcilinder. Als optie is
leverbaar een automatisch gestuurde dissel. De
disselbesturing wordt aangestuurd door twee
op de dissel geplaatste sensoren, die meten de
variatie van de hoek van de trekker ten
opzichte van de trekdissel. Naar aanleiding van
deze metingen wordt de trekdissel zonodig
aangestuurd. Het systeem is leverbaar met
elektrisch hydraulisch bediening of met TrailControl. Het systeem verdient zichzelf terug
doordat er minder gewasbeschadiging
optreedt.
Het sturen van de dissel gebeurt met 2
stuurcilinders, dit zorgt voor een besturing die
links- en rechtsom de zelfde stuursnelheid
geeft.

Fuseebesturing
De getrokken CHD landbouwspuiten zijn
spoorvolgend uit te voeren, doormiddel van
gestuurde wielen. Fusee-bestuurde spuitmachines
rijden zeer stabiel. Het sturen kan geen zwiep van
de spuitboom tot gevolg hebben, omdat niet het
hele frame beweegt maar alleen de wielen. Het
sturen vindt plaats middels hand bediening of
volautomatische besturing (Trail-Control). Door
de ideale tankvorm kunnen er eventueel zeer
brede banden worden gemonteerd en kunt u zelfs
onder de meest natte omstandigheden werken.
Fuseebesturing heeft de volgende eigenschappen;
veilig wegtransport bij hoge snelheden, extreem
laag zwaartepunt door de speciaal ontworpen
tankvorm, gunstige gewichtsverdeling, trekt
gemakkelijker in de bocht, betere besturing met
vertraging, grote bodemvrijheid, minder ‘zwiepen
van de spuitboom’ en zijn gewas besparend.
Standaard is de machine gestuurd met een
handbediend trekkerventiel. Optioneel leverbaar
is het TrailControl stuursysteem van de firma
Müller Elektronik. TrailControl is een systeem
die proportioneel stuurt. De best denkbare
besturing die er is.

Zelfrijder
Voor alle types CHD zelfrijder op basis van een Bräutigam Hydrotrac geldt:
 Comfort cabine met verwarming en klimaatregeling (Airco),
lucht geveerde zitting
 Een pneumatische achteras vering
 Spuitbomen tot maximaal 54 meter
 Daarnaast onder andere de volgende variaties mogelijk:

Motor KW (PK)
Snelheid
Vooras vering
Achteras vering
Besturing
Spoorbreedte
Bodemvrijheid
Brandstoftank (ltr.)
Optioneel
Spuittank max.
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Type 160-40

Type 200-40
(3-asser)

Deutz 173 (235)
4 stappen: 0 – 40 km/h
5 stappen: 0 – 50 km/h
Hydropneumatisch
Pneumatisch
Vooras, achteras, 4-wiel en
hondengang
1700 – 2250
1,20
320
Hydr. spoorbreedte verstelling
verstelling
8.000 liter

Deutz 200 (272)
5 stappen: 0 – 40 km/h
Hydropneumatisch
Pneumatisch
Geveerd en gestuurd
hondengang
1900 – 2250
1,10
320
Vaste spoorbreedte
10.000 liter

CHD DIM
DIM is voor het toedienen van vloeibare kunstmeststoffen die te combineren is met een
andere bewerking zoals zaaien of poten, waardoor er een hogere capaciteit van wel 25%
ontstaat. Met specifieke kouters of schijven wordt de vloeibare kunstmest in de grond
geïnjecteerd. De DIM is standaard uitgerust met een fronttank van 800 liter. Optioneel zijn
er grotere tanks leverbaar tot 1500 liter. De DIM is voorzien van een handbediend
kranenstel of een volautomatische dosering met de Müller SprayDos. Alle kranen zijn
voorzien van speciale kogels die aantasting door agressieve vloeistoffen tegen gaan. De
pomp kan ook gebruikt worden voor vullen, roeren en het terugpompen van de
restvloeistof. In combinatie met de SprayDos wordt de DIM standaard geleverd met een
ringleiding, dit waarborgt bij iedere werkgang een snelle start met de juist ingestelde
vloeistofdruk van de vooraf ingestelde dosering.

Voor toedienen/doseren van vloeibare kunstmest die is te combineren met een andere
werkgang zodat er een hogere capaciteit van wel 25% ontstaat. Met specifieke kouters of
schijven wordt de vloeibare kunstmest in de grond gebracht.
Met een fronttank van 800 of 1000 liter op de trekker en een handbediend kranenstelsel of
een volautomatische dosering met een computer. Alle kranen hebben speciale kogels
tegen de agressieve vloeistoffen. De standaard pomp kan ook worden gebruikt voor het
vullen,Goed
roerenzicht
en hetvanuit
terugpompen
van de restvloeistof.
de cabine

Standaard specificatie:
- Tank vervaardigt uit versterkt polyester 800 liter
- Het frame is vervaardigd uit hoogwaardig staal 52
- RVS bouten, moeren en slangklemmen
- Hydraulisch aangedreven Pacer pomp
- 4 dophouders met doseerplaatje naar keuze
- Ringleiding in combinatie met computer
- Overdrukventiel met manometer ingesteld op max. 3 bar
- Zelfreinigend persfilter
- Schoonwatertank voor handen wassen

Ook leverbaar met Isobus
en DGPS aansturing
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Spuitcomputers
Voor de CHD spuitmachines zijn een
aantal Müller spuitcomputers
beschikbaar. Door gebruik te maken van
deze computers kunt u spaarzamer en
effectiever omgaan met de
spuitmiddelen. De spuitmachines zijn
leverbaar met de volgende
spuitcomputers: SprayControl, UniControl S, Isobus Basic-Terminal en de
Comfort-Terminal. Daarnaast zijn
TrailControl en TankControl leverbare
opties.

Isobus
Uw CHD spuitmachine, die geschikt is
voor ISOBUS, kunt u koppelen aan elke
tractor die voorzien is van een ISOBUSbasisuitrusting. In de toekomst zal het
aantal landbouwmachines, apparaten en
tractoren die met ISOBUS-compatibele
boordcomputers en terminals zijn
uitgerust, snel toenemen. Daarom bent u
met de ISOBUS-uitrusting de toekomst
al een stap voor.
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S = Standaard
O = Optie
Knik: Tankinhoud 2500 + 250 liter extern
Knik: Tankinhoud 2700 + 300 liter intern
Knik: Tankinhoud 3000 + 250 of 450 liter extern
Knik: Tankinhoud 3600 + 400 liter intern
Knik: Tankinhoud 4000 + 250 of 450 liter extern
Knik: Tankinhoud 5700 + 450 liter intern
Fusee: Tankinhoud 3000 + 650 liter extern
Fusee: Tankinhoud 4100 + 650 liter extern
Fusee: Tankinhoud 5200 + 650 liter extern
Fusee: Tankinhoud 7200 + 650 liter extern
Knik: spuitboom breedtes van 15 t/m 26 meter
Fusee: spuitboom breedtes van 15 t/m 55 meter

Uw dealer:

Knik
S
O
O
O
O
O
S
O
O
O
S
S

Digitale druk aanduiding
Müller SprayControl
Müller UniControl S
Müller Isobus Basic- Comfort Terminal
Müller TankControl
Müller TrackLeader II
Müller SectionControl
Persfilter / zuigfilter
Zuigslang met korf
Reinigingspistool met 8 meter slang
Peilglas droog
Spoelkop tank
Fustreiniger vulopening / begane grond
Aftap kraan
Pompen 2x250
Pompen 1x280 / 2x280
Tussen-as / Goothoek
Standaard banden (andere maten optioneel)
Spatborden
Blad / luchtvering
Verlichting + markeringsborden
Remmen hydraulisch / luchtdruk
SKL keuring
Pneumatische bedienbare dophouders
Loadsensing
Tankschotten tegen klotsen
Schuimmarkeur
Handenwas tank
Windmeter

Alle breedtes leverbaar in stappen van 1 meter

Frame en spuitbomen vervaardigd uit S355
R.V.S. leidingen / bouten / moeren / klemmen
Hydraulische bediening
Obstakelbeveiliging
Horizontale demping
Elektrische hydraulische bediening
Besturing hydraulisch (hand- of automatisch bediend)
Topeinden inklapbaar (standaard vanaf 30 mtr.)
Hydraulische balans verstelling met autom. middenstand
Kraanstel elektrisch
Aantal secties
Enkel dophouder / 3-4-5 ling
Injectie roerwerk
Ringleiding
Airtec / AirJet luchtondersteuning

CHD Eefting B.V. Landbouw – Spuitmachines
Ruiten A Kanaal Noord 6
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
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