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ה-GT הוא מרסס מפוח רב שימושי מתקדם.
המיוצר ע�י חברת GRIM האיטלקית,

בעלת ניסיון עשיר בתחום המרססים.

יציב ונוח לשליטה
בזכות מבנה מחוזק ויציב ומסילות הידראוליות 

אנכיות ניתן להרים את בום הריסוס עד לגובה של 3 
מטרים ואת תא הנהג עד לגובה 2.4 מטרים, מה 

שמאפשר מרווח גחון גבוה בכל שלבי הגידול.

מבנה הכלי
ה- GT נבנה כדי להתמודד עם כל סוגי הגידולים,

אבל בעיקר כדי לתת מענה לגידולים גבוהים.

גובה הקבינה והבום ניתנים 
לשינוי ויכולים להגיע עד לגובה של 3 
מטר, מה שמאפשר עבודה נקייה גם 

בגידולים גבוהים כמו תירס, כותנה, 
חמניות וכו�.

 ,4X4 מיכל של 3500 ליטר, הנעת
מנוע עצמתי, הנעה הידרוסטטית לכל 
גלגל, מרכז כובד נמוך ומערכת שיכוך 

מתקדמת, מרכיבים וייצור ברמה 
 GT-הגבוהה ביותר הופכים את ה

למרסס איכותי ואמין בכל שימוש.

רוחב בסיס הגלגלים מתכוונן 
הידראולית מהקבינה, מרוחב 

של 2 מטר עד ל- 3 מטר.

בסיס גלגלים
גם בסיס הגלגלים מתכוונן 

הידראולית ממינימום של 2 מטרים 
עד מקסימום של 3. דבר שמאפשר 

התאמה לכל תנאי שטח, בנוחות 
ובמהירות היישר ממושב הנהג.



הגנות
מכסי פלסטיק קשיחים מגינים על 

מרכיבי המרסס העדינים, ניתנים 
להסרה מהירה ומאפשרים גישה 

מהירה לתחזוקת הכלי.

מרסס מתקדם
טכנולוגיות מתקדמות ואופציות מחשוב 
חכמות חוסכות לך זמן וכסף והופכות 
את ה-GT לכלי הכרחי לכל חקלאי.

מיכל גדול - 3500 ליטר, מאפשר 
הספקים גבוהים יותר כל יום.

מערכת ניווט GPS, מאפשרת ריסוס 
מדוייק ובשילוב עם המחשב החכם 

חוסכות בחומרי הריסוס.

קבינה
מיקום גבוה של הנהג וחלונות 

פנורמיים מאפשר ריאות מושלמת 
של העבודה. כסא מפואר, מיזוג 

עצמתי, מערכת שמע מובנת ועוד, 
מספקים סביבת עבודה מפנקת.

ריסוס מדוייק
גם ברוחות חזקות, 

אודות לבום בעל 
מערכת אויר חזקה 

ופיות ריסוס
.ANTI DRIFT

מערכת בולמים עצמאית
מורכבת על הגלגלים 

הקדמיים, מאפשרת אידוק 
אחיד לקרקע ונוחות נהיגה 

מושלמת למפעיל.



2100 - 3000 mm
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0 5 4 - 2 5 0 0 5 0 5
razlangos@gmail .com

3500 ליטר / מיכל נירוסטה תכולת מיכל מקסימלי    

 IVECO FPT nef 4500 cc, 125 kw, 4 Cylinder, Turbo מנוע דיזל     
    Intercooler, TIER 4 FINAL / STAGE IV, AdBlue       

,JOHN DEERE 6800 cc או       

kw, Turbo intercooler, Common Rail, 6 - cylinder TIER 3A 138       

הנעת 4X4, 2 משאבות הידרוסטטיות, מנועים הידראולים  Polcain על כל גלגל מערכת ניהוג     

אלקטרו הידראולית עם 2 מהירויות (0-18 קמ�ש, 0-39 קמ�ש) תיבת הילוכים     

4 גלגלים פונים, עם 4 מצבי פנייה מובנים מערכת היגוי     

בולמי אוייר הידראוליים על הגלגלים הקדמיים ומערכת בלמי אוויר על מעלית הבום מערכת שיכוך      

בלמי דיסק  בלמים      

GPS עם או בלי ,TRIMBLE או ARAG מחשב      

2850 מ�מ במצב גבוה, 1100 מ�מ מצב נמוך גובה      

18, 21 או 24 מטר, בום מתקפל, עם או בלי מערכת אוויר. מספר מקטעי מים - 5, 7 או 9 בום      

אורך: 6670 מ�מ | רוחב: 2550 מ�מ | גובה: 3700 מ�מ | משקל: 9200 ק�ג מידות       

בסיס גלגלים: מצב פתוח - 2900 מ�מ | מצב סגור - 2000 מ�מ       

סטנדרט: R42 ( 300 * 1560 300/85 מ�מ) | *ישנן עוד 6 מידות אפשריות לצמיגים חלופיים צמיגים      

פירוט טכנידגם GT-3500 - סטנדרט

ן ו י ל ע ל  י ל ג  , ר י מ ע ץ  ו ב י ק


