Rýchly prenos

Rýchly prenos
2 alebo 4- kolesové pivoty

Závlahový systém
Najrýchlejší na trhu

Koncept rýchlych prenosných systémov je založený na inštalácií zdroja pohonu, hydraulického
čerpadla a palivovej nádrži na pivote, čo uľahčuje prenos systému s minimálnymi prípravami. S T-L
exkluzívnymi nožnicovými zdvihákmi urobíte otočenie kolies veľmi ľahko... zatiaľ čo ostatný bojujú,
vy už svoj systém prenášate a zavlažujete!
Hoci sú T-L Rýchle prenosné systémy premiestniteľné, zachovávajú všetky výhody nepretržitého
pohybu, rovnomernej aplikácie vody, prevodoviek s najdlhšou zárukou, minimálnu údržbu, žiadne
vysoké napätie a jednoduchosť prevádzky ponúkanej ako pri všetkých T-L závlahových systémoch.

T-L vám dáva na výber medzi dvojkolesovými mobilnými pivotmi, alebo
štvor- kolesovými vozíkmi tu ukázanými.
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T-L pivoty sú L’ahšie pre Vás — Pre Život!
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Prenosné systémy premiestnite IBA v priebehu minút... nie hodín.
To Vám umožní spo’ahlivý
a bezpe’ný hydraulický pohon.

Systém zastavíte na ceste
premiestnenia

Vežu zdvihnete pomocou T-L
nožnicového zdvihu

Uvoľníte prevodovky

Otočíte kolesá o 90°

Otočili ste kolesá,
spustíte vežu

Pripravený na prenos- Menej
ako jedna minúta na vežu

Premiestňujete systém

Slovo „Univerzálnost“ vystihuje najlepšie T-L rýchle
prenosné systémy. Ideálne tam, kde je rotácia plodín veľmi dôležitá... ALEBO
ako doplnková závlaha pre viacej plôch... ALEBO pre sadbu dvoch plodín počas
roka, keď je včasné klíčenie druhej plodiny kritické. Ak stacionárny centrálny
pivot nie je praktický, flexibilita Rýchlych prenosných systémov dokáže poskytnúť
potrebné pokrytie a tým aj zabezpečiť zníženie nákladov na plochu.
T-L Rýchle prenosné systémy si zachovávajú benefity všetkých ostatných T-L
závlahových systémov; vynikajúca pevnosť konštrukcie, jednoduchosť prevádzky,
pravidelnú dodávku vody, bezpečnosť a menšie prevádzkové náklady na údržbu.

Proven Technology — That Works!
Zavlažujte celý kruh, prípadne akúkoľvek časť kruhu a potom rýchle
premiestnite na ďalší pivotný bod. Koncová pištoľ sa môže zapínať pre
zachytenie rohov a tým môžete maximalizovať vašu zavlažovanú plochu.

Zavlažujte od 5 do 60 hektárov na kruh...
Prispôsobte sa správne Vašej ploche.

Vyskúšajte univerzálnosť Rýchlych
prenosných systémov od

