
GAMA BELEK
Opryskiwacze zawieszane  

Opryskiwacze zaczepiane



GAMA BELEK

„Dbałość i uwaga, jaką poświęcamy naszym
maszynom, jest wyrazem jakości i profesjonalizmu” 

Dział Techniczny  
Gaspardo Sprayer 

Dopasowanie do potrzeb klientów stanowi  
dla nas motywację do ciągłej innowacji i  
wspólnej realizacji nowych celów.
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Belki opryskiwaczy  
zawieszanych

DANE TECHNICZNE WORK X EASY U WORK U

Rozmiar metry 12–15 15–16–18 15–16–18

Ostatnia sekcja Rozkładanie-składanie pionowo pionowo pionowo
Sekcje belki liczba 5 7 7
Sekcje obwodu 
wodnego liczba 5 5–7 5–7

Dostępne modele Pojemność (l) POŁĄCZENIA
TEKO 600–1200 x x x
TEMPO 860–1298 x x x
TEMPO ONE 1200–1880 x x x
CAMPO 15-20 C 
(zaczepiany) 1700–2100 x x -

Belki opryskiwaczy zawieszanych z napędem hydraulicznym
Gama opryskiwaczy zawieszanych obejmuje 3 wersje belek z napędem hydraulicznym. Wysokiej jakości wy-
konanie i zaawansowane rozwiązania techniczne zapewniają praktyczne i skuteczne narzędzie w zarządzaniu 
uprawami. Wszystkie 3 wersje są wyposażone w pionowy system składania ostatniej sekcji, który zapewnia 
większą wygodę na niewielkiej przestrzeni oraz sprawne przemieszczanie między brzegami i energetycznymi 
słupami kratowymi. Wersje belek:
WORK X: Wersja „Compact” z krzyżowym systemem składania, prosta i praktyczna, dostępne 2 rozmiary: 12 
i 15 metrów;
EASY U: Wersja „Comfort” z miechowym systemem składania i końcówkami składanymi pionowo, kompakto-
wa i lekka, dostępne rozmiary: 15, 16 i 18 metrów;
WORK U: Wersja „Professional” z miechowym systemem składania i niezależnymi końcówkami składanymi 
pionowo, bogate wyposażenie standardowe, dostępne rozmiary: 15, 16 i 18 metrów;
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WORK X X12 X15

Szerokość robocza cm 12 15

Dostępny model Teko – Tempo – Campo 15-20 C

Siłowniki belki liczba 2

Podnoszenie pionowe 1000 mm typ manualny (standard), hydrauliczny (opcja)

Regulator nachylenia typ opcja

Waga kg 211 260

Prosta i praktyczna, idealny wybór dla małych gospodarstw 
Belka Work X jest przeznaczona dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Jest to praktyczne i kompaktowe 
narzędzie ułatwiające prace związane z ochroną upraw. Belka WORK jest wyposażona w niezależny system skła-
dania wysięgników realizowany przez 2 siłowniki, lakierowanie kataforetyczne i układ autopoziomowania z auto-
matyczną blokadą. Podnośnik 1000 mm może być standardowo wyposażony w system amortyzacji hydropneu-
matycznej i regulator nachylenia, dostępne rozmiary: 15, 16 i 18 metrów.

Suwakowy układ podnoszenia 
1000 mm

Sekcje obwodu wodnego WORK X Ruchy WORK X 

Solidna

Solidna konstrukcja 

i  zabezpieczone sekcje 

obwodu wodnego w kra-

townicy zapewniają do-

skonałą niezawodność. 

Ostatnia sekcja wypo-

sażona jest w  zawias 

ochronny. 

+5,0°
-3,5°

WORK X

5



EASY U EU16 EU18

Szerokość robocza cm 16 18

Dostępny model Teko – Tempo – Campo 15-20 C

Siłowniki belki liczba 4

Autopoziomowanie typ standard

Podnoszenie pionowe 1000 mm typ hydrauliczne 

Regulator nachylenia typ mechaniczno-hydrauliczne (opcja)

Waga kg 350 410

Kompaktowa i lekka, intuicyjna w obsłudze, nadaje się również do zastosowań profesjonalnych.
Belka EASY U łączy w sobie prostotę budowy i łatwość obsługi. System rozkładania składający się z 3 sekcji, 
w tym ostatniej sekcji pionowej, jest sterowany przez tylko 2 siłowniki hydrauliczne, które umożliwiają sekwen-
cyjne rozkładanie. Możliwe jest jednoczesne rozkładanie/składanie obu wysięgników lub tylko jednego wysię-
gnika z jednej strony. Wysokiej jakości stal zastosowana w konstrukcji zapewnia dużą wytrzymałość. Belka jest 
standardowo wyposażona w automatyczny układ autopoziomowania, regulator nachylenia i układ podnoszenia 
pionowego 1000 mm.

Suwakowy układ podnoszenia 
1000 mm

Sekcje obwodu wodnego EASY U Ruchy EASY U

Skuteczna walka z 

chwastami

Easy U oferuje lekkość 

i wydajność, z którą wy-

grasz walkę o  ochronę 

swoich upraw.

+5,0°
-3,5°

EASY U
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Swoboda obsługi i bogate wyposażenie zapewniają maksymalny profesjonalizm.
Najwyższej klasy opryskiwacze zawieszane firmy Gaspardo Work U są standardowo wyposażone w dwuwar-
stwowe lakierowanie kataforetyczne, układ autopoziomowania z automatyczną blokadą, regulator nachylenia 
i hydrauliczny układ podnoszenia. Belka posiada układ niezależnego sterowania poszczególnymi sekcjami, który 
pozwala na bardzo łatwe opryskiwanie nawet najwęższych działek. Wersja Work 18 U może pracować nawet 
w zasięgu 12 metrów, opryskując najbardziej oddalone miejsca.
Teraz również z technologią ISOBUS.

Suwakowy układ podnoszenia 
1000 mm

Sekcje obwodu wodnego WORK U Ruchy WORK U

Niezależne sekcje

Work U umożliwia bar-

dzo swobodne stero-

wanie poszczególnymi 

ruchami belki, oferując 

pełną swobodę kontroli.

+5,0°
-3,5°

WORK U

WORK U U15 U16 U18

Szerokość robocza cm 15 16 18

Dostępny model Teko – Tempo –Tempo one

Siłowniki belki liczba 4

Autopoziomowanie typ standard

Podnoszenie pionowe 1000 mm typ hydrauliczne

Regulator nachylenia typ mechaniczno-hydrauliczne (opcja)

Waga kg 350 380 450
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Belki opryskiwaczy zaczepianych

Gama belek ALA oferuje produkty najodpowiedniejsze do potrzeb użytkownika.
Modele z gamy ALA zostały opracowane w celu zapewnienia jakości i wydajności oraz stanowią profesjonalny 
i niezawodny produkt niezbędny do ochrony upraw 

Ciągła innowacja w dziedzinie badań i rozwoju
Wszystkie modele z gamy ALA zostały wykonane z materiałów wysokiej jakości i są wyposażone w najnowo-
cześniejsze rozwiązania, które umożliwiły poprawę następujących aspektów:
•	stabilność	kratownicy	zapewniająca	równomierny	oprysk	
•	zwiększenie	prędkości	roboczej	poprzez	zastosowanie	nowego	układu	autopoziomowania	z amortyzacją
•	optymalne	dopasowanie	do	nierówności	terenu
•	duża	odporność	na	korozję	atmosferyczną	i chemiczną
•	zwiększenie	wytrzymałości	zmęczeniowej	i większa	trwałość
•	zmniejszenie	znoszenia

Nowa geometria kratownicy i konstrukcja belki zapewniają większą stabilność i wyważenie:
Nowa konstrukcja belek ALA 500, ALA 600 (1) i ALA 900

(1)

DANE TECHNICZNE ALA C ALA 500 ALA 600 ALA 700 ALA 900

Rozmiar metry 16–18
18–19–21–

22
18–19–20–21–

22–23–24
24–27–28

27–28–30–
32–33–36

Ostatnia sekcja Rozkładanie-składanie Pionowo Pionowo Bocznie Pionowo Pionowo

Sekcje obwodu wodnego liczba 5–7 5–7–9 5–7–9 7–9–11 9–11–13

Dostępne modele Pojemność (l) POŁĄCZENIA

CAMPO 15-20 C 1700–2100 X X (do 21 m) X (do 21 m) - -

CAMPO 22-32 C 2200–3200 - X X - -

CAMPO 22-32P 2200–3200 - X X X -

CAMPO 44-65 4500–6500 - - - X X

8



Nowe materiały zapewniają mniejszą wagę i większą elastyczność
•	W belce i w punktach połączenia zastosowano stal o wysokiej wytrzymałości Domex
•	Ostatnia	sekcja	belki	ALA	900	jest	wykonana	z aluminium

Modele ALA500-600 mogą być wyposażone w rękaw powietrzny serii VENTO.

Zmiany konstrukcyjne zwiększające sztywność
•	Zmienna	geometria	z bezpośrednim	połączeniem	kratownicy	i sekcji	środkowej	(a)
•	Nowe	zawiasy	w sekcjach	ALA	500	(b),	ALA600	(c)	i ALA	900	(d)

Zmiany w sekcji środkowej zapewniają lepsze reagowanie i niezawodność 
•	Hydraulicznie	regulowany	układ	autopoziomowania	z korbowodami	izometrycznymi	ogranicza	ruch	boczny	(4)
•	Układ	autopoziomowania	z amortyzacją	hydrauliczną	dualspring	(5)
•	Wysięgniki	amortyzowane	w poziomie	(6)	i pionie	(7),	zawieszone	na	cięgnach	mechanicznych	(A)	lub	hydrau-

licznych (o zmiennej geometrii) (B).

(a) (b) (c) (d)

ALA 500 i 600 ALA 700 ALA 900
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Pierwszy model z rodziny produktów ALA do opryskiwaczy zaczepianych ALA C jest wyposażony w układ 
składania belki bocznej wzdłuż boków zbiornika; dostępne szerokości robocze: 16 i 18 metrów. Ostatnia 
sekcja belki składana pionowo pozwala na łatwe pokonywanie przeszkód w polu. Łatwa w użytkowaniu 
i  kompaktowa w  transporcie, idealnie pasuje do modelu CAMPO 15-20 C (zbiornik o pojemności 1700 
i 2100 litrów) dla ciągników o małej i średniej mocy (60–90 KM).

Prosta i intuicyjna
Ruch sekcji hydraulicznych (sekcji środkowej oraz sek-
cji rozkładania i składania wysięgników) może być ste-
rowany bezpośrednio poprzez 3 rozdzielacze hydrau-
liczne ciągnika. Jednostka sterująca OIL-DRIVE, która 
umożliwia ruch poprzez pompę pomocniczą napędza-
ną przez wał odbioru mocy, zapewnia większą wygodę 
i ergonomię.

Praktyczna belka ALA
Konstrukcja belki zabezpiecza sekcje obwodu wodne-
go aż po końcówkę w  celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa w razie przypadkowego uderzenia. Belka jest wy-
posażona w dysze unijet z filtrem i wbudowany system 
zabezpieczający przed kapaniem, który zapewnia pre-
cyzyjny i kontrolowany oprysk.

ALA C

Lekka konstrukcja, skuteczna 
w pracy
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Suwakowy układ podnoszenia 
1000 mm

Rozkładanie belki ALA C Ruchy belki ALA C

+8,0°
-8,0°

+14,5°
-13,0°

ALA C C16 C18

Szerokość robocza m 16 18
Dostępny model Campo 15 - 20 C
Sekcje obwodu wodnego 5–7
Ruchy przy rozkładaniu l. 2
Siłowniki belki 4
Składanie ostatniej sekcji Pionowo
Suwakowy układ podnoszenia mm 1000–1400
Układ	autopoziomowania	z amortyzacją mechaniczną
Regulator nachylenia (Tilt) -
Amortyzator pojedynczego wysięgnika mechaniczny
Zmienna geometria -
Rękaw powietrzny -

Sekcja środkowa belki ALA C Amortyzator hydropneumatyczny 
(opcja)

Jednostka sterująca funkcjami 
hydraulicznymi (OILDRIVE)
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Belki z serii ALA500-600 zostały wykonane zgodnie z najnowszymi normami europejskimi obowiązującymi 
w branży w celu poprawy wysokiej jakości rozwiązań technicznych, a tym samym wydajności w polu.
Konstrukcja cechuje się modułowością i wymiennością elementów, które zapewniają dużą gamę rozwią-
zań i wyposażenia umożliwiającego lepsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb.
Belka jest wyposażona w układ autopoziomowania z amortyzacją i  regulator nachylenia belki, z którym 
można połączyć układ zmiennej geometrii do niezależnego sterowania poszczególnymi wysięgnikami. 
Szczególnie istotny był wybór i  kalibracja układu hydraulicznego OILDRIVE, zasilanego bezpośrednio 
z gniazda hydraulicznego dwustronnego działania ciągnika lub przez niezależną pompę hydrauliczną.
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ALA 500
Ostatni wysięgnik jest wyposażony w warstwowy sys-
tem składania ułatwiający pokonywanie przeszkód 
znajdujących się także przed przegubem bezpieczeń-
stwa. Belka w wersji VENTO umożliwia pracę rękawa 
również przy złożonych końcówkach. Jeden układ ste-
rowania elektrohydraulicznego umożliwia sekwencyjne 
rozłożenie poszczególnych boków belki

ALA 600
Ostatni wysięgnik składany bocznie (miech). Jeden 
układ sterowania elektrohydraulicznego umożliwia se-
kwencyjne rozłożenie poszczególnych boków belki. W 
przypadku rękawa powietrznego układ ten działa rów-
nocześnie, tzn. oba wysięgniki po jednej stronie rozkła-
dają się jednocześnie

Suwakowy układ  
podnoszenia

•	Campo	 15-20	 C,	 podno-
szenie 1000 mm

•	Campo	 22-32	 C,	 podno-
szenie 1400 mm

•	Amortyzacja	 sprężynowa	
(standard), hydropneuma-
tyczna (opcja)

•	Wersje	ALA	500	 i  600	do	
21 m

Równoległoboczny	 

system podnoszenia

•	Skok	pionowy	1500 mm

•	Amortyzacja	 hydropneu-

matyczna (standard)

•	Wszystkie	wersje	ALA	500	

i 600

ALA 500
i 600
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Rozkładanie belki ALA 500 Rozkładanie belki ALA 600 Ruchy

+8,0°
-8,0°

+14,5°
-13,0°

ALA 500 i ALA 600 518 519 521 522 618 619 620 621 622 623 624

Szerokość robocza m 18 19 21 22 18 19 20 21 22 23 24

Dostępny model wersja Campo 15-20C – Campo 22-32C – Campo 22-32P

Sekcje obwodu wodnego liczba 5–7 – Pojedyncza dysza (Seletron) 5–7–9 – Pojedyncza dysza (Seletron)

Siłowniki belki typ 6 6

Składanie ostatniej sekcji Pionowo Bocznie
Podnoszenie sekcji środkowej Campo 15-20 C Suwak 1000 mm – Campo 22-32 Suwak 1400 mm – Campo 22-32 P Równoległobok 1500 mm

Amortyzator podnoszenia hydropneumatyczny hydropneumatyczny

Regulator nachylenia (Tilt) hydrauliczny hydrauliczny

Amortyzator pojedynczego 
wysięgnika

mechaniczny mechaniczny

Zmienna geometria liczba hydrauliczny (opcja) hydrauliczny (opcja)

Rękaw powietrzny dostępny na zamówienie dostępny na zamówienie

Sekcja środkowa ALA 500 
i ALA 600

Jednostka Oil-drive 
umieszczona w sek-
cji środkowej

Hydrauliczne  
nachylenie belki

Zmienna geometria

Wydajność i uniwersalność dla każdego

13



Belki z serii ALA700 są wykonane z solidnej kratownicy o geometrii, która zapewnia optymalną stabilność 
i sztywność belki. Układ centralny jest wyposażony w wahadłowy system autopoziomowania z podwój-
nym przegubem na łożyskach, który eliminuje boczne ruchy belki, zapewniając większy komfort pracy. 
Został on opracowany specjalnie dla równoległobocznego systemu podnoszenia.
Wysięgniki z bocznym, miechowym systemem składania i zmienną geometrią oraz amortyzatorami hydro-
pneumatycznymi pozwalają na precyzyjną obsługę również w terenie pagórkowatym i w dolinach. Rozkła-
danie wysięgników jest sekwencyjne, co zapewnia większy komfort i prostotę użytkowania oraz umożliwia 
jednoczesne sterowanie obiema stronami. Belki te są dostępne dla wersji Campo P 32 i 32 S.

724
6900-0084F

11-11-4-11-11
5-6-9-8-9-6-5
5-6-4-5-8-5-4-6-5
5-8-8-6-8-8-5 (DE)

727
6900-0088F

*(12-13-4-13-12)
4-8-11-8-11-8-4
4-4-4-11-8-11-4-4-4
6-6-6-6-6-6-6-6-6

728
6900-0086F

*(13-13-4-13-13)
5-8-11-8-11-8-5
5-4-4-11-8-11-4-4-5

730
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*(14-14-4-14-14)
5-9-12-8-12-9-5
5-5-4-12-8-12-4-5-5

732
6900-0074F

*(16-14-4-14-16)
5-11-12-8-12-11-5
5-5-6-12-8-12-6-5-5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

*(non conformi alle normative europee correnti/not in compliance with current european rules)

25 26 27 28 29 30 31 32
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ALA 700
Geometria kratownicy zapewnia maksymalną 
sztywność i stabilność konstrukcji. 

ALA 700
Dostępne rozmiary: 24, 27 i 28 metrów;  
ostatnia sekcja składana pionowo.

ALA 700

Niezawodność i wydajność w  
każdych warunkach pracy
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ALA 700 724 727 728

Szerokość robocza m 24 27 28

Dostępny model wersja Campo 32 P – Campo 32 S*

Sekcje obwodu wodnego liczba 5–7–9 – Pojedyncza dysza (Seletron)

Siłowniki belki liczba 8

Składanie ostatniej sekcji typ Pionowo

Podnoszenie sekcji środkowej mm 1500

Amortyzator podnoszenia hydropneumatyczny

Regulator nachylenia (Tilt) hydrauliczny

Amortyzator pojedynczego wysięgnika hydropneumatyczny

Zmienna geometria standardowe wyposażenie

Rękaw powietrzny liczba -

Układ środkowy 
belki ALA 700

Dźwignik rozkładania belki  
ALA z systemem amortyzacji 
wstrząsów poziomych

Hydrauliczny 
regulator  
nachylenia

Dysze chronione wewnątrz 
kratownicy

ALA 700
Dostępne rozmiary: 24, 27 i 28 metrów;  
ostatnia sekcja składana pionowo.

Równoległoboczny  
system podnoszenia 1500 mm

Rozkładanie belki ALA 700 Ruchy belki ALA 700

+8,0°
-8,0°

+10,0°
-10,0°
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Wersja belki ALA 900 została opracowana dla dużych gospo-
darstw. Wprowadzono w niej nowe rozwiązania mające na celu 
zmaksymalizowanie wytrzymałości, sztywności, elastyczno-
ści i  lekkości. Oprócz elementów konstrukcyjnych belki zmia-
ny wprowadzono również w obwodzie wody, który obecnie jest 
standardowo wyposażony w  półciągły układ recyrkulacji oraz 
nawet 13 specjalnie opracowanych sekcji obwodu wody. Do-
skonałe wyważenie mas i wykorzystanie wysokiej jakości mate-
riałów (Domex, aluminium) zapewnia maksymalną elastyczność 
i balans belki.

Wysoka wydajność
Wszystkie modele z gamy ALA 900 cechują się wy-
soką wydajnością i doskonałą stabilnością w polu, 
zapewniając komfort i  wygodę podczas opryski-
wania. Belka była testowana z prędkością maksy-
malną 40 km/h. Wykazano doskonałą elastyczność 
urządzenia nawet w skrajnych warunkach.

2 4 8 1810 12 2216 24 2826 343230 36

36MT

33MT

32MT

30MT

28MT

27MT

206 14

Nowa konstruk-
cja kratownicy  
zapewnia więk-
szą wytrzymałość 

Składanie sekcji 
przegubowych 
z blokadą bezpie-
czeństwa

Składanie sekcji 
przegubowych 
z blokadą bezpie-
czeństwa

Przegub  
bezpieczeństwa 
ostatniej sekcji 
pod kątem 360°

ALA 900
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ALA 900 927 928 930 932 933 936

Szerokość robocza m 27 28 30 32 33 36

Dostępny model wersja Campo 44 – Campo 65

Sekcje obwodu wodnego liczba 9–11–13 – Pojedyncza dysza (Seletron)

Siłowniki belki liczba 8

Składanie ostatniej sekcji typ Pionowo

Podnoszenie sekcji środkowej mm 1500

Amortyzator podnoszenia hydropneumatyczny

Regulator nachylenia (Tilt) hydrauliczny

Amortyzator pojedynczego wysięgnika hydropneumatyczny

Zmienna geometria standardowe wyposażenie

Rękaw powietrzny -

Układ środkowy belki ALA 900 Oś  
amortyzowana 
(opcja)

Kompaktowa konstrukcja  
kratownicy i sekcji 
obwodu wodnego

Ostatnia sekcja  
składana  
pionowo 

Równoległoboczny  
system podnoszenia 1500 mm

Rozkładanie belki ALA 900 Ruchy belki ALA 900

+8,0°
-8,0°

+10,0°
-10,0°

Do dużych zasięgów
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Dysze stożkowe, wachlarzowe, Venturiego…
wybierz konfigurację do swoich potrzeb

WACHLARZ XR
Dysze wachlarzowe do odchwaszczania
Dobry kompromis w każdych warunkach pracy

PODWÓJNY WACHLARZ / TWINJET
Dysze z podwójnym wachlarzem do odchwaszczania
Powodują tworzenie się małych kropli, które dokładnie pokrywają uprawy 
Doskonałe przenikanie gęstych upraw
Dostępne wykonanie ze stali nierdzewnej z kolorową wkładką

AI 3070
Specjalne dysze antyznoszeniowe wodno-powietrzne 
Podwójna nachylona dysza wachlarzowa: pionowy strumień wnika do  
upraw, strumień nachylony do tyłu opryskuje kłos.  
Średnie i duże krople odporne na znoszenie.  
Wykonane z polimeru o wysokiej odporności na zużycie. Specjalnie do zbóż.

PODWÓJNY WACHLARZ / TURBO TWINJET
Specjalne dysze antyznoszeniowe – Dwie szczeliny opryskowe rozstawione pod kątem 60°
Powodują tworzenie się kropli, które rozdrabniają się podczas kontaktu 
z liściem i dokładnie go pokrywają.

AIXR
Specjalne dysze antyznoszeniowe wodno-powietrzne
Powodują tworzenie się dużych kropli, które
rozdrabniają się podczas kontaktu z liściem i dokładnie go pokrywają. 
Wykonane z polimeru o wysokiej odporności na zużycie.

DYSZA STOŻKOWA
Dysze stożkowe do odchwaszczania 
Wykonane z polipropylenu z kalibrowaną wkładką ceramiczną

Każda prędkość jest oznaczona osobnym kolorem
Aby zapewnić równomierny oprysk, należy ustalić prędkość robo-
czą i objętość rozpylanej wody na hektar, aby użyć dyszy o właści-
wym natężeniu przepływu. Z tego powodu producenci ujednolicili 
kolory dysz w zależności od natężenia przepływu (l/ha), ciśnienia 
i prędkości roboczej. Tabele oprysków są dołączone do wszyst-
kich modeli

Akcesoria i  
indywidualne  
wyposażenie
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Trijet i Seletron zapewniają ochronę 360°

Rękaw powietrzny VENTO został opracowany spe-
cjalnie dla serii ALA500-600, jest dostępny w  róż-
nych rozmiarach i  wyposażony w  wentylatory 
Ø 800 mm napędzane hydraulicznie przez przekład-
nię zwiększającą obroty z pompą, napędzaną przez 
wał odbioru mocy, z chłodnicą, elektrycznym regu-
latorem obrotów i tkaninowymi kanałami do rozpro-
wadzenia powietrza z systemem napinania. Dla serii 
ALA500 i  600 zastosowano zoptymalizowaną kon-
figurację geometryczną strumienia powietrza z cie-
czą, która gwarantuje wszystkim użytkownikom do-
skonałe rezultaty pod względem przenikania przez 
liście i zabezpieczenia przed znoszeniem. Jedynym 
zadaniem operatora jest regulacja prędkości powie-
trza za pomocą elektrycznego regulatora obrotów 
wentylatora, sterowanego elektrycznie z kabiny cią-
gnika.

System Trijet oferuje maksymalną uniwersal-
ność pracy 
System Trijet pozwala na zastosowanie 3 dysz 
w  jednym rozdzielaczu oraz ułatwia i  przyspiesza 
zmianę z jednej dyszy na drugą, dzięki czemu kon-
figuracja jest zawsze właściwa przez cały dzień. 
Obracając rozdzielacz 360°, można ustawić odpo-
wiedni strumień, unikając bezpośredniego kontak-
tu z produktem, a jednocześnie zwiększając jakość 
wykonywanej pracy.

Precyzja co do milimetra 
Aby zapewnić maksymalną precyzję, uniknąć nakła-
dania się strumieni i zoptymalizować wykorzystanie 
produktu, począwszy od wersji ALA 500 dostępny 
jest system SELETRON, który umożliwia elektro-
niczne sterowanie poszczególnymi dyszami na całej 
długości belki. Poprzez odczyt sygnału GPS spe-
cjalnie stworzony program automatycznie steruje 
poszczególnymi dyszami, zamykając je lub otwiera-
jąc w przypadku nałożenia strumieni lub rozpylania 
poza określonym obszarem pracy danej dyszy.

System Vento: Twój sprzymie-
rzeniec w walce ze znoszeniem

Standardowe wyposa-

żenie

Standardowo belki ALA są 

wyposażone w  3 dysze, 

dwie dysze XR i  jedną dy-

szę TWINJET(antyznosze-

niową).
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02-17 Kod W00226460R
Dzia ł  Market ingu Maschio Gaspardo

Z powodu wymogów graf icznych, n iektóre zdjęc ia i  obrazy n ie przedstawia ją zabezpieczeń „CE”.  Dane techniczne i  modele przedstawione w tym kata logu n ie mają 
charakteru obowiązującego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany t reści  tego kata logu w celu skorygowania lub poprawy specyf ikacj i ,  bez konieczności  in formowania.

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Siedziba prawna i  zak ład produkcyjny

V ia Marcel lo,  73
I-35011 Campodarsego (PADWA) – Włochy

Tel .  +39 049 9289810  –  Fax +39 049 9289900
info@maschio.com – maschio.com

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Zakład produkcyjny

V ia Mussons, 7
I-33075 Morsano a l  Tagl iamento (PN) – Włochy

Tel .  +39 0434 695410  –  Fax +39 0434 695425

MASCHIO GASPARDO POLAND SP. Z O.O.
ul .  Wapienna 6/8

87-100 Torun – POLAND
Tel .  +48 56 6506051 

Emai l :  in fo@maschio.p l  -  www.gaspardo.pl


