Imaginează-ți rezultatul!
GIVE EVERY SEED ITS BEST SHOT

Dacă ai putea să hrănești cu lingura fiecare plantă cu cantitatea ideală de nutrienți, în locul perfect, la momentul ideal,
ai face-o?

Sistemul AccuShot ™ de la Great Plains este tehnologia de aplicare a îngrășămintelor lichide la o doză per sămânță,
oferind fiecărei dintre acestea cea mai bună dozare pentru o dezvoltare optimă a plantelor. Pe măsură ce fiecare sămânță
este plantată, AccuShot folosește tehnologia brevetată pentru a elibera o doză, definită de utilizator, de îngrășământ
lichid, în proximitatea semințelor, oferind fiecăreia exact ceea ce are nevoie pentru a obține potențialul maxim.
În timp ce metodele tradiționale de fertilizare pot limita cantitatea de substanțe nutritive aplicabile, disponibile pentru
cultura din anul curent, și pot lăsa plantele vulnerabile, AccuShot poate optimiza dezvoltarea inițială a plantelor punându-i
la dispoziție fiecare picătură de îngrășământ lichid. Cantitățile de dozaj flexibile ajută la protejarea răsadurilor și la
dezvoltarea rapidă a rădăcinilor timpurii.
Dezvoltat în parteneriat cu Capstan Ag Systems, Inc., AccuShot funcționează ca un kit la semănătorile de precizie Great
Plains. Cu o mecanică simplă, acest sistem funcționează bine atât în sistem convențional cât și în sistem Twin Row
(rânduri gemene). Sistemul folosește o electrovalvă de 12 volți, de mare viteză, pentru a stabili cu exactitate timpul și
amplasarea fiecărei doze și care poate fi programată pentru a putea plasa fertilizantul înaintea, în spatele sau direct pe
semințe. Când semințele trec prin fața senzorului, în tubul de semințe, sistemul calculează întârzierea, apoi declanșează
electrovalva, eliberând o doză predefinită de îngrășământ în partea superioară a tubului de fertilizare. Supapa de reținere
este apoi deschisă forțat la nivelul șanțului de semințe, unde îngrășământul este repartizat rapid înainte de închiderea
supapei de reținere. Rezultatul este o doză personalizată de îngrășământ, livrată împreună cu semințele la distanțe și
doze specificate.
Nu lăsați culturile la voia întâmplării. Așezați cantitatea potrivită de substanțe nutritive în locul potrivit la momentul
potrivit. Faceți cea mai bună alegere pentru producții mai mari cu AccuShot de la Great Plains!
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Oferă-i fiecărei semințe doza ideală
GIVE EVERY SEED ITS BEST SHOT

AccuShot livrează o doză de lichid la fiecare sămânță, exact
la locul potrivit. Nici o sămânță ratată, fără fertilizant irosit.

Tip:
Sistem de fertilizare lichidă

Nume Produs:

• Telecomandă

Caracteristici &

Beneficii

RATA MIN*

24 l/ha (2.6 gpa)

RATA MAX *

84 l/ha (9.0 gpa)

LUNGIME MIN JET*

AccuShot™

Echipare Standard:

SPECIFICAȚII DOZAJ

ACCUSHOT™

38 mm (1.5 in)

LUNGIME MAX JET*

102 mm (4 in)

PRESIUNE TIPICĂ A SISTEMULUI

2.07 bar (30 psi)

TANCURI DE LICHID OPȚIONALE
TANCURI DE LICHID SEMI-PURTATE OP

2-757 l (2-200 gal)
Compatibil cu buncăre de 1893 l (500 gal), 2782 l (735 gal),și 785 l (1000 gal)

*EXEMPLU DAT. La 8.85km/h (5.5mph), spațiere 76cm (30") Twin-Row, 86,500 plante/ha (35,000 s/ac )
Vizitează site-ul pentru tabelul complet. Specificațiile se pot schimba fără notificare.

Caracteristici & Beneficii adiționale:
• Controlul total al materialului fertilizant

• Sistem de alertare în cazul unei probleme în sistem
• Monitor integrat
• Tot fosforul aplicat în cursul anului este disponibil pentru cultură
• Azotul aplicat cu starterul poate fi plasat aproape de sămânță, unde poate fi folosit pentru
dezvoltare timpurie a rădăcinilor
• Ajustarea automată a ratei de dozare în concordanță cu însămânțarea
Reducerea risipei de fertilizant

ECRAN DE LUCRU - oferă toate
opțiunile de a lucra cu AccuShot.
ISO 11783 compatibil cu majoritatea
terminalelor.

• Pompă centrifugală simplă cu releu de control al valvelor pe sistemul de distribuție
• Pot fi aplicate doze mari de polifosfați cu încredere, chiar lângă semințe.
• Aplicarea fertilizantului în conformitate cu harta chimică
• Aplicarea doar a dozei necesare de fosfor
• Componentele sistemului nu sunt subiect al uzurii
Ușor de intreținut

RELEELE DE CONTROL - Calculează
întârzierea și declanșează fiecare diuză
la momentul oportun.

Ai ajuns cu furculița
la rând.

VALVE DE CONTROL - Injectează
cantitatea dorită de fertilizant în tub
unde, aceasta, este oprită de supapă.

Poți să continui cu veche metodă, cu aceeași tehnologie sau
poți să te pregătești pentru viitor cu noua tehnologie de fertilizare lichidă AccuShot.
Telecomanda Wireless poate fi
folosită pentru testa din fiecare
diuză, din afara cabinei, pentru
a curăța de eventualele resturi
fiecare tub.

Supapa - Se deschide instantaneu
când valva de control trimite lichidul în
tubul presurizat.
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