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Ecoaplikátory

Ecosyler

Aplikátor pro Ultra nízké dávky (ULV) (Ultra Low Volume) tekutin

Tento systém Ultra nízkých dávek (ULV) byl vyvinut speciálně pro aplikaci 

přípravku Ecosyl 100 v dávce 20 ml/1 t píce na sklízecí řezačce. Aplikátor 

obsahuje nádrž o objemu 22 litrů (1) s trojcestným ventilem a indikátorem 

minimální hladiny (2) namontovaný na nerezovou skeletovou konstrukci (3), 

elektronický regulátor (4) peristalitické čerpadlo (5), nerezové nosiče trysek 

(6) a 10 m PVC opletená hadice (7). Aplikací přípravku Ecosyl 100 v dávce 20 

ml/t pomocí aplikátoru Ecosyler bylo vyzkoušeno stejným způsobem jako 

dávkování bakterií kmene MTD/1 na píci jako dávka 1,5 l/t standardním 

aplikátorem. Ecosyler může být použit na všechny druhy sklízecích strojů 

určených pro sklizeň pícnin při dávkování systémem ultra nízkých dávek v 

rozmezí 10–50 ml/t pícnin.

Ecofl ow

Pro aplikaci kapalin

Vysoce výkonné čerpadlo s 200 litrovou nádrží (není dodáván). Ideální pro 

všechny druhy sklízecích strojů včetně sběracích vozů. 

Ecofl ow S a Ecofl ow FW mají maximální výkon 10 l.min. (otevřený ventil). Je 

dodáván kompletní s regulačním zařízením, průtokoměrem, nosičem trysky a 

sadou trysek. 

Ecofl ow FW obsahuje elekromagnetický kohout jako prevence před únikem 

roztoku při instalaci na sběracím voze. 

Ecofl ow H má čerpadlo s velkým rozpětím výkonu (8–15 l/t) s průtokoměrem, 

nosičem trysek, sadou trysek, jako další vybavení Ecofl ow aplikátor můžete 

aplikovat organické kyseliny.

Ecobaler

Pro aplikaci kapalin

Pro kulaté balíky je ideální, ale můžete jej také použít na sklízecích řezač-

kách nebo sběracích vozech. Maximální výkon 8 l/min. (otevřený ventil). 

Dodáván s 250 litrovou nádrží, plně kompatibilní s regulací, tlakoměrem, 

dvě trysky, hadice a sadou trysek. Nádrž je dodávána s pevnou konstrukcí, 

která nabízí hodně možností instalací, např. před traktor, nebo sběrací vůz, 

nebo přímo na lis. Na sklízecí řezačce můžete použít jednu trysku přímo na 

podávací zařízení, nebo do řezací komory. Alternativně dvě nebo tři trysky 

můžete namontovat nad sběrací ústrojí sklízecí řezačky, lisu, nebo sběracího 

vozu. Tento aplikátor nelze použít pro aditiva na bázi kyselin.

*Otevřený ventil – bez hadice nebo trysek
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Magnum

Pro aplikaci kapalin

Stejné jako Ecobaler , ale s větší nádrží o obsahu 400 litrů a větším 

výkonem čerpadla (maximum 19 l/min. při otevřeném výtoku). 

Ideální pro sklízecí řezačky s vysokým výkonem, velké lisy na 

hranaté balíky a krmné vozy.

*Otevřený ventil – bez hadice nebo trysek

Minifl ow

Pro aplikaci kapalin

Spolehlivě pro nízký výkon s ponorným čerpadlem pro 200 

litrovou nádrž nebo 25 litrový kanistr (barel/kanistr není 

dodáván). Maximální výkon 3 l/min. (při otevřeném výtoku). 

Dodáván s regulací výkonu čerpadla, hadicí, dvě trysky a sadou 

trysek. Minifl ow S je pro standartní lisy na kulaté balíky nebo 

taženou řezačkou s dvěmi tryskami. Minifl ow MB je pro senáž 

mini balíky a pro jednu trysku.

Powder

Pro aplikaci ve formě granulátu/prášku

Kapacita nádrže aplikátoru je 80 kg dodáván s rotačním 

systémem a plně kontrolovatelný pomocí regulace umístěné 

v kabině řidiče. Aplikátorem lze docílit velké rozmezí výkonu 

(např. 200 až 3100 g/min. pro Ecosyl 100). Jsou dvě možnosti 

dodávky: RL80 má jednoduchou hadici napojenou na základ 

agregátu přes univerzální kloub, který dovoluje fl exibilní 

umístění násypky. To umožňuje rozšiřovat aplikační talíř 

(Powder RL80SP) pro aplikaci na sběrací zařízení, nebo 

hadici/tubus (Powder RL80TA) pro aplikaci přímo do 

řezacího zařízení nebo sacího zařízení. Alternativně Powder 

80G dopravuje na sběrací zařízení pomocí tří užších hadic. 

Dva základní modely lze doplňovat dalšími jednoduchými 

soupravami.

RL80TA
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Výběr aplikátorů

Aplikace ve formě kapaliny nebo prášku (granulátu)

Široký sortiment „Eco ‚ aplikátorů nabízí spolehlivé, ekonomické aplikátory pro každý účel a umožňuje 

vám si vybrat ten, který se vám nejlépe hodí pro vaše podmínky. Všechny jsou speciálně vyvinuty 

pro aplikaci konzervačních přípravků pro ošetření siláží a zajištují přesnou a rovnoměrnou aplikaci. 

Aplikátory jsou konstruovány na snadnou obsluhu pomocí ovládacích prvků na regulátoru. Náhradní díly 

jsou běžně dostupné. 

Sklízecí řezačka/lis na balíky

Aplikátor
Kapalina 

/prášek

Obsah 

(litrů nebo kg)

Min./Max. 

Průtok 

(l/min. nebo 

g/min.)

Self- 

Prop.

FH

Trailed

FH

Sběrací 

vůz

Velké 

kulaté 

balíky

Velké 

hranaté 

balíky

Senáž, 

Mini lis

Ecosyler L (ULV) 22 litrů 7,5 •

Ecofl ow L 200l nádrž $ 0,6/10 • •

Ecofl ow H L 200l nádrž $ 8/15 •

Ecofl ow FW L 200l nádrž $ 0,6/10 •

Minifl ow S L
200l nádrž $ nebo 

25l kanystr
0,5/3 • •

Minifl ow MB L
200 litre drum$ or 

25 litre can
0,2/3 •

Powder D 80 kg 200/3100** • • • Granulát nesmí být použit na balíky 

Ecobaler L 250 litrů 0,7/8 • • •

Magnum L 400 litrů 0,6/19 • • •

 Všechny aplikátory mají záruční dobu12 měsíců od dodání.
* maximální dávka při otevřeném výtoku (ventilu) např. bez hadice nebo trysky **s Ecosylem 
$ nádrž není v dodávce

Ecosyl is a Registered Trade Mark of Volac International Limited.

Kontakty pro servis a prodej

Ecosyler / Ecofl ow / Powder / Minifl ow

Selmech Supplies, Unit 3

19 Norton Enterprise Park

Witchford, Ely

Cambs, CB6 3NW

T 01353 661211

Magnum / Ecobaler

Team Sprayers Ltd

Lancaster Way Business Park, Whittle Road

Churchfi elds Industrial Estate   

Salisbury, SP2 7YS     

T 01722 413440 

Další informace:

Freephone | 0800 590440 Email | info@ecosyl.com Visit | www.ecosyl.com
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