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WHIRLWIND M-612 T2 MAJOR, DIÓS DIFFÚZORRAL 

Dió ültetvénybe sortáv:3,5-10m, max. korona mag. 26m, 1sor egyidejű kezelésére, korona Ø 2,5-16m, javasolt lé menny. 

300-500 l/ha, haladási sebesség 2,5-4km/h ,ventilátor légszáll. 26000 m3/h, üz. nyomás 1,5 bar, min. telj. igény 90 LE, 

TLT 540/min 

opciók: számítógépes vezérlés/GPS, nyomkövető vonórúd, nagyobb kerekek, toronyelem. 

 

     Elektrosztatikus csepp feltöltéssel egyenletesebb Fedettség MARTIGNANI Fedettség hagyományos 

fedettség és tökéletes tapadás a levelek fonákján is technológiával cseppképzéssel 

 

 

Az alapgép felszereltsége: 
• horganyzott és festett váz, merev futóművel, 

ütközés gátlóval 
• centrifugál permetlé szivattyú 250 l/min, 1,5 

bar üzemi nyomással  
• dupla kalibrált szelep pár 0-1300l/h 

• kézmosó és átmosó műanyag tartály 

• INOX szűrő, lé keverő rendszer, 
flakonmosóval 

• M612 MAJOR radiál ventilátor, légszállítás 
26000 m3/h, kilépő légsebesség 80 m/sec. 

• elektromos vezérlés, csepegés gátlóval 
• Speciális Dió diffúzor csoporttal 
• szemes vonórúd és standard gumiabroncsos 

kerekek  

• WW A6 110 cm kardántengely, front 
szintjelző, gyorstöltő szerelvény és közúti 
világítás készlet 

• levegőszabályozó 

M-612 WHIRLWIND 2 kiömlőnyílású MAJOR ventilátorral, 

vontatott kivitelű elektrosztatikus speciális Dió diffúzor párral 

 

 

MARTIGNANI M-612/1000T típusú, vontatott kivitelű üzemi ültetvény 
permetezőgép  
NAIK (ENTAM tag) engedély száma: 00959 

 

MARTIGNANI M-612/1500T típusú, vontatott kivitelű üzemi ültetvény 
permetezőgép  
NAIK (ENTAM tag) engedély száma: 00960 
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Cikkszám Me. 0921047005 0921047006 

elektrosztatikus 

0921048005 0921048006 

elektrosztatikus 

Modell  1000l/vont 1000 l /vont 1500 l /vont 1500 l/vont 

ültetvény  Dió Dió Dió Dió 

sortáv  m 3,5-10 3,5-10 3,5-10 3,5-10 

korona max. magas.  m 26 26 26 26 

max.korona Ø m 16 16 16 16 

egyidejű sorkezelés  1 1 1 1 

javasolt lémenny.  l/ha 300-500 300-500 300-500 300-500 

max. munkasebesség km/h 2,5-4 2,5-4 2,5-4 2,5-4 

szivattyú telj.  l/min 250 250 250 250 

üzemi nyomás  bar 1,5 1,5 1,5 1,5 

TLT fordulat/ min 540 540 540 540 

telj. igény min.  LE 90 90 90 90 

tartály   PE PE PE PE 

hossz  cm 352 352 380 380 

szélesség * cm 132/142 132/142 135/145 135/145 

magasság * cm 150/160 150/160 170/180 170/180 

önsúly  kg 625 625 750 750 

standard kerekek  260/70-15.3 260/70-15.3 300/80-15.3 300/80-15.3 

vezérlés és csepegés 
gátló 

 elektromos elektromos elektromos elektromos 

*kerékmérettől függően 

M612 Whirlwind T2 permetezők opciós kiegészítői (csak a géppel együtt rendelhető) 
 Cikkszám Megnevezés 

 

092106013 
TURBO 2 elektromos vezérlés  BRAVO 180 számítógéppel, GPS, csepegés gátlóval, 
5 szakaszos (vontatott kivitelekhez) 

 

092106021 

 

Teleszkópos mozgatható elem (Max.4200mm a földtől), hidraulikusan lecsukható, 
kettős működésű tengelykapcsolókkal, szektorok távvezérléses rendszere, 
Speciális dió modellekhez szükséges elem. 

092106022 

Teleszkópos mozgatható elem (Max.5700mm a földtől), hidraulikusan lecsukható, 
inox burkolat, kettős működésű tengelykapcsolókkal, szektorok távvezérléses 
rendszere, speciális lökhárító, Speciális dió modellekhez szükséges elem. 

 

092103775 340/55-16 Kerékpár (1000-1500l vontatott modellekhez)  

 

092103776 Talajkímélő kerékpár 400/60-15.5 (1000-1500l vontatott modellhez)  
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092106066 
Nyomkövető vonórúd (570mm) közúti forgalomban nem vehet részt (A6 140cm 

kardán szükséges) 

092106067 
Nyomkövető vonórúd (830mm) közúti forgalomban nem vehet részt (A6 140cm 

kardán szükséges) 

 

092106045 
M-612 T2 hidr. diffúzor mozgató egység 30°-os forgató 1 munkahengeres, 2 
gyorscsatlakozóval, alsó és felső diffúzorok együtt mozgatásához 

 

092106046 
M-612 T2 hidr. diffúzor mozgató egység 2 munkahengeres, 4 gyorscsatlakozó,alsó 
diffúzorok külön mozgatásához 

 

092106052 T2 torony elem300 mm 

092106053 T2 torony elem 500 mm 

092106054 T2 torony elem750 mm 

092106055 T2 torony elem1000 mm 

092106056 T2 torony elem1250 mm 

092106057 T2 torony elem1500 mm 

092106058 T2 torony elem2000 mm 

 
 

Martignani 

permetezővel történt 
kezelés 

Nelson Hardie 

permetezővel történt 
kezelés 


