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revoliucija praktikoje
VANTAGE yra aukščiausios klasės prikabinamas purkštuvas. Jo originalus dizainas, iš kitų prikabinamų modelių išsiskiriantis
savo DARK gamos spalva ir stiliumi, inspiruotas BERTHOUD tradicijų.
VANTAGE turi visus pagrindinius šios markės atributus: ACTIFLEX II ašies amortizaciją, DUALMATIC valdymą
ir jos versiją su elektrine pavara DUALELEC bei BERTHOUD purškimo sijų gamą.
Jis pateikia atsakymą klientams, ieškantiems tikslių parametrų, purškimo sprendimų, pritaikytų jų 
ūkiams ir jų pasėliams.
Be to, šie purkštuvai turi prieigą prie ISOBUS technologijos, naudojant BERTHOUD VT TRONIC liečiamąjį ekraną arba 
tiesiogiai per traktoriaus virtualų terminalą.



FLEXIA vilkimo  
sijos pakaba
Su ja optimizuojamas vairuotojo 
komfortas, mažinant purkštuvo 
svyravimo judesių perdavimą 
traktoriui, taip ilguoju 
laikotarpiu sumažinami 
jūsų mašinos komponentų 
įtempimai.

Inovatyvi važiuoklė
su idealių parametrų tampria pakaba
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ACTIFLEX 2 pakaba: pirmaujanti savo klasėje!

ACTIFLEX 2 ašies amortizacija: jūsų purškimo 
kokybė, be kitų veiksnių, priklauso 
ir nuo jūsų mašinos stabilumo....
Todėl BERTHOUD siūlo ACTIFLEX 
2, visiškai mechaninę pakabą, kurios 
standumas kintamas ir nepriklauso 
nuo apkrovos. Pakeitus pakabos svirčių 
konstrukciją, 
labai sumažėjo techninės priežiūros 
darbų, pagerėjo vairuotojo darbo 
sąlygos ir kokybė.

Pasinaudokite sekimo funkcija,  
sumažinkite poveikį savo pasėliams!
 

Papildomai pasirenkama 
vėžėmis sekanti ašis leidžia
 purkštuvui važiuoti traktoriaus 
vėžėmis. Ją 
galima naudoti automatiniu 
režimu, nors šią ašį galima 
valdyti ir rankiniu būdu, 
apvažiuojant kliūtis arba 
purškiant šlaituose.

Pranašumai
Sekdama nuvažiuotą atstumą, ji yra efektyvi nepriklausomai nuo 
važiavimo greičio.
Optimizuotas stabilumas esant bet kokiam greičiui ir apsisukimo spinduliui.
Galima naudoti automatinio arba rankinio valdymo režimu.

BERTHOUD 
INOVACIJOS

IŠSKIRTINAI 
BERTHOUD

Visiškai ramus ir saugus važiavimas keliais,  jūs esate saugus

VANTAGE purkštuvų gama yra visa apimtimi DREAL sertifikuota važiavimui keliais iki 25 km/val. greičiu.
Išbandykite 40 km/val. versiją: BERTHOUD siūlo pasirinktinį Prancūzijos 40 km/val. sertifikavimą purkštuvams 
VANTAGE 43-46, 55-60 ir 67-71 su visų pločių sijomis (išskyrus EKTAR B3 nuo 39 iki 44 m ant VANTAGE 67-71).

Optimaliai paskirstytas 
svoris ant važiuoklės, 
bako konstrukcija

Deimanto formos bakas iš didelio tankio polietileno yra optimaliai ištuštinamas.
Ribotas bako aukštis ir platesnė forma arčiau dugno išlaiko žemą svorio centrą.

Išsiurbimo dugninė su šoniniu vamzdžiu = nėra „sifono“ poveikio bako 
apačioje = ribotas likučių kiekis bako dugne..

Plovimo bakas (380, 580 arba 700 l, priklausomai nuo modelio) primontuotas 
priekyje važiuoklės centre, kad svoris būtų gerai paskirstytas ir purkštuvas būtų 
tolygiai subalansuotas.

Šio bako priekis yra sparno formos, kad išskaidytų purškiamo 
mišinio smūgio bangas į sieneles.

Berthoud
 Inovacijos

Išlaikykite valdomumą 
šlaituose
Su papildomai pasirenkama 
reguliuojama purškimo 
sija galite rankiniu būdu 
koreguoti purkštuvo padėtį šlaituose, 
galima naudoti su padėties atstatymu 
arba be jo.



Likutinių kiekių valdymas reiškia tikslų kiekių 
matavimą jūsų purkštuvo bake

Siurblio mazgas
DUALMATIC selektoriaus įtaisas ir OMEGA siurblys yra tobulas tandemas!

Matuokliai
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Užpildymo tūrio programavimas, kai pabaigoje 
pasigirsta garso signalas arba nutraukiamas pildymas

 Uždara matuoklio juosta

NIVOMATIC  matuoklis (pasirinktinai) 
sprendimas išvengiant perpildymo

Skaitmeninis purškiamo tirpalo lygio 
bake monitorius purškimo pulte ir kabinoje

Uždara matuoklio juosta

NIVELEC matuoklis (standartinis)  
jūsų optimaliam tikslumui

Paprastumas  ir geroji patirtis

Berthoud,
geroji praktika

Specialiai sukonstruoti BERTHOUD 
sukurti siurbliai, jų 

vožtuvų pakopinis reguliavimas 
leidžia sumažinti žarnų ilgius ir 

riboti likutinius tūrius
 purškimo pabaigoje.

Be to, ribojant vožtuvų 
skaičių, palengvėja mašinos 

naudojimas. Tai susieta su BERLOGIC 
valdymo pultu, kuriame galima 

nurodyti 17 mašinos funkcijų, 
naudojant tekstą = jokios klaidingo 

funkcijos įvedimo rizikos.

DUALMATIC

Maišymo talpa: 
ergonomika suderinta 

su pajėgumu

Talpa: 35 l

Prailginta atidarymo rankena ir papildomas plovimo čiaupas

Rotacinis antgalis talpų plovimui

Švaraus vandens tiekimas per išorinį siurbimą arba per 
plovimo baką talpų praplovimui

OMEGA siurblys
Dviejų rotorių išcentrinis siurblys, sukurtas 
įmonės BERTHOUD, suderina didelį srautą ir slėgį

550 l/min, esant 3 barams

2 žemo ir aukšto slėgio kameros

Savisiurbis siurblys

Purškimo slėgis iki 8 barų

Jūsų purkštuvo valdymas piršto paspaudimu  
su DUALELEC, vieninteliu visiškai 
automatizuotu purkštuvu rinkoje
Galima instaliuoti tik elektra valdomą versiją. Su DUALELEC galite valdyti visas purkštuvo VANTAGE 
funkcijas neatsukinėdami vožtuvų, tiek iš kabinos, tiek ir prie purškimo įtaiso (pasirinktinai).

Bako praplovimo, purškimo sijos ir kontūrų valdymas kabinoje

Maišymo kontrolė rankiniame valdyme

Užpildymo tūrio kontrolė su automatiniu vožtuvo uždarymu ir automatiniu maišymo valdymu, pagal lygį 
bake su DUALELEC 5

Nors sutrikus veikimui sistemą galima valdyti ir rankiniu būdu.



Technologija tikslumui
pagaminta BERTHOUD

AUKŠČIAUSIOS
technologijos

DPAE BERTHOUD  reguliavimas

THE VT TRONIC DISPLAY OFFERS:

EC TRONIC  monitorius

VT TRONIC monitorius Išbaigtas ISOBUS sprendimas  
ISOTRONIC

Naujas VT TRONIC monitorius yra vienas iš pažangiausių ISOBUS terminalų, naudotojui siūlantis 
įvairias funkcijas, pvz., navigaciją, sekcijų išjungimą, dozavimo koregavimą atskirame laukelyje ir duomenų registravimą. 
Monitorius turi liečiamąjį ekraną ir informaciją pateikia atskiruose languose, kurių išdėstymą galima keisti pirštų 
prisilietimu didesniam 
komfortui ir matomumui.

Jam panaudota „Android“ operacinė sistema, kuriai galima įdiegti papildomas programas, naujoms funkcijoms vykdyti. 
Galite parsisiųsti  ūkio valdymo programas arba peržiūrėti informaciją, pvz., orų, lietaus prognozes, grūdų kainas ir pan.

ISOTRONIC versijos VANTAGE 
pristatomas su kabinoje montuojamu elektroniniu bloku. 
Prijungtas prie traktoriaus ISOBUS jungties, VANTAGE bus 
atpažintas traktoriaus universalaus terminalo (UT), 
kuris parodys purškimo parametrus ir valdys 
purkštuvo funkcijas. Tas pats galioja ir pažangioms 
Tikslaus ūkininkavimo programoms, apjungtoms į 
UŽDUOČIŲ VALDYMO (TC) sampratą: Sekcijų išjungimas 
(TC-SC), Normos koregavimas (TC-GEO). 
Užduoties parametrų registravimas (TC-BAS); jas taip 
pat galima valdyti traktoriaus terminale, jei 
leidžiama prieiga.

Berthoud yra Ž.ū. pramonės elektronikos fondo (AEF) narė, 
kurio tikslas – skatinti ISOBUS pritaikymą visoms mašinoms, 
terminalams ir traktoriams, naudojant ISO 11783 
ryšio protokolą. Taip siekiama puikaus suderinamumo tarp 
tiekiamų mašinų ir visiškos įrenginio pasirinkimo 
laisvės naudotojui.

BERTHOUD srauto reguliavimas pagrįstas slėgio jutiklio veikimu, turinčiu keletą pranašumų:

Pagerintas tikslumas (slėgio matavimas arti purkštuko ir efektyvesnis, purškiant mažesnėmis normomis)

Užsikimšimas neturi poveikio

Be kalibruoto grįžtamojo srauto

Mažiau techninės priežiūros

Mechaniškai uždarant purkštuką nereikia keisti purškimo nustatymų

ir kt.

Pastoviai ekrane rodo pagrindinius purškimo parametrus 
(tūrį/ha, greitį, išmatuotą slėgį)

Integruoja tam tikras funkcijas:  DUALELEC ir kt.

Atsekamumas (pagal lauką, su keliais naudotojais ir t.t.)

Nuoseklus atskirų 15 sekcijų valdymas 
su daugiafunkce svirtele

Suderinamumas GPS palaikymui: ISOBUS (TC-SC, TC-GEO, 
kt.), Trimble TUVR ir pan.

A 30 cm high-resolution touch screen
An LCD screen displaying maps per plot (in aerial view) where you can see passages, field boundaries
Runs on Android, with the latest graphic cards and a very user-friendly navigation menu
Compatibility with integrated and assisted guidance systems with different levels of accuracy
Can be used with other ISOBUS tools
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Bet kokiam pasirinktam komplektui, VANTAGE tiekiamas su 
E-PILOT belaide valdymo svirtele, su kuria galima valdyti 
purkštuvo hidraulines funkcijas, paleisti purškimą 20 m 
spinduliu aplink purkštuvą.

BERTHOUD  
pranašumai
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Jis užtikrina purškiamo mišinio tekėjimą purškiant 
ir po purškimo.
Naudojant sistemą AGP (pneumatinę apsaugą nuo 
lašėjimo), toks srautas suteikia nemažai privalumų:

Nuolatinis srautas (pasirinktinai)

Bakas

grąžinimas 
iš reguliavimo

Pneumatinis kontūras

Pneumatinis apsaugos 
nuo lašėjimo įtaisas

siurblys

reguliavimo vožtuvas
Mažina užsiteršimą ir nuosėdas
Nuolatinis maišymas
Praplovimo vandenį galima panaudoti jam „cirkuliuojant“ po 
keletą kartų = mažiau išpilamo užteršto vandens
Greitas paleidimas
Momentinis pneumatinis srauto nutraukimas
Grąžinamas skystis nukreipiamas į vieną vamzdį
Vožtuvai su pavara srauto atidarymui iš kabinos

Bakas

grąžinimas 
iš reguliavimo

reguliavimo vožtuvas

Grąžinimas į baką

siurblys

Spyruoklinis apsaugos 
nuo lašėjimo įtaisas

sekcijos vožtuvas

apytakos vožtuvas

Kalibruotas diskas

VANTAGE galima įdiegti ir pusiau nuolatinį srautą. 
Šioje sistemoje, skystis cirkuliuoja nuolat kai 
purškiama, kad būtų išvengta užsikimšimo 
sekcijų galuose.
Tokia apytaka labai naudinga dirbant su 
miltelių pavidalo cheminėmis medžiagomis ir 
purškiant mažomis normomis.

Pusiau nuolatinis srautas (pasirinktinai)

Purškiamas tirpalas teka į sekcijas tik purškiant, nėra grįžtamojo kanalo į baką sekcijos gale.
Purkštuvams VANTAGE galima sumontuoti kitokias srautų sistemas.

Užsibaigiantis srautas: bazinė sistema
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GPS parama: palengvina darbą

SPRAYTRONIC
Dažninis purškimas optimaliai paskleidimo kokybei

Purškimo technologijose pagrindinė šiuolaikinių 
sistemų problema – ribotas darbinio greičio intervalas 
kokybiškam purškimui užtikrinti. O lašeliai būna arba per 
smulkūs (dispersija) arba per dideli (čiurkšlė).
Be riboto darbinio greičio, kai reikia koreguoti dozavimą 
plotelyje, ribojamas ir normos keitimo intervalas 
atskiram ploteliui.

Atsižvelgiant į jūsų važiavimo greitį, elektromagnetinis vožtuvas išskirstys purškimą kiekvienam purkštukui. Santykis tarp atidaryto ir 
uždaryto purkštuko trukmės keičiasi pagal greičio pokyčius fiksuotu dažniu.
Tokiu būdu su SPRAYTRONIC galima keisti srautą iš purkštuko 70% taip pat, kaip keičiame darbinį greitį, nekeičiant darbinio slėgio!

Praplėskite savo darbines ribas su Spraytronic: Koncepcija

PRANAŠUMAI

Tik vieno tipo purkštuko reikia, kad išpildytų beveik visus reikala-
vimus: Eksploatacinių išlaidų mažinimui

Pakeitus purkštukus nepakyla slėgis: Optimali kokybė

Naudojami standartiniai purkštukų laikikliai: Išplėskite savo 
darbų apimtį nekeisdami purkštukų

Galima eksploatuoti nustatant norimą darbinį slėgį:
Optimali kokybė darbinėmis sąlygomis

Galimybė uždaryti purkštukus po vieną

GREIČIO 
POKYTIS

SLĖGIO 
POKYTIS

SRAUTO 
POKYTIS

Pradinis slėgis

0 km/h
Dažninis purškimas

Min. atidarymo santykis
Dažninis purškimas

Didinamas atidarymo santykis - Visas atidarymas
Pilnai atidarytas

v = 4.8 kph

p = 2 bar

v = 16 kph
Purkštuko pavyzdys

Geltonas ABX
50 l/ha

Purškiamo tirpalo srautas
Keičia iš esmės!

Galimybė tobulinti, galite 
lengvai įdiegti papildomas 

funkcijas.

BERTHOUD siūlo pasinaudoti įvairiomis funkcijomis, skirtomis tiksliajam ūkininkavimui

E TECH unit: elektroninis blokas, išbaigtas sprendimas!

BERTHOUD reguliavimo įtaisus galima prijungti prie E TECH bloko padėties nustatymui, sekcijų išjungimui ir normos koregavimui.
Valdymo pulte su 20,3 cm jutikliniu ekranu vykdoma:

Navigacija.
Sekcijų išjungimas naudojant GPS, su sekcijų būklės rodymu.
Normos koregavimas laukelyje.
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Sija turi išilginio švytavimo slopintuvus, nepriklausomus 
kiekvienai pusei. Ši sistema sumažina sijos mostą 
horizontalia kryptimi greitėjant ir stabdant, kad būtų 
apsaugotos sijos konstrukcijos.

Ypatingas stabilumas apsisukant ir labai geras stabilumas šlaituose, dėl centrinio ašinio pakabinimo. Sija seka reljefo pokyčius šlaituose 
automatiškai, be papildomų vairuotojo veiksmų. Galima rinktis nuo 24 iki 33 m.

Konstrukcija ir sekcijų išdėstymas

Išskleidimas ir išdėstymas

5 m5 m 4 m

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m

4 m 2 m2 m 2 m

Axiale 24

6.5 m 6.5 m2 m 2 m2 m4 m 4 m

Axiale 27

6.5 m 6.5 m2.5 m 2.5 m2 m4 m

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m

4 m

Axiale 28

7.5 m 7.5 m2.5 m 2.5 m2 m4 m 4 m

Axiale 30

7.5 m 7.5 m2 m 2 m5.5 m

Axiale 32

5.5 m 2 m 7.5 m 7.5 m2.5 m 2 m5.5 m

8  sekcijosAxiale 33

5.5 m 2.5 m

8  sekcijos

4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4.5 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4.5 m

3.5 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 3.5 m

7  sekcijos

4.5 m 4.5 m 4.5 m 3 m 4.5 m4.5 m4.5 m

7  sekcijos

Axiale 36 9  sekcijos

8.5 m2 m 2 m6.5 m 8.5 m 6.5 m 2 m

4 m4 m4 m4 m4 m4 m4 m4 m4 m

Axiale 38

8.5 m2 m1 m 2 m6.5 m

9  sekcijos

8.5 m 6.5 m 2 m 1 m

sekcijos

sekcijos
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AXIALE purškimo sija
Legendinis stabilumas

pagaminta plataus masto ūkininkavimui

Quadrix purkštukų laikikliai su 
priekinėmis ir galinėmis 
apsaugomis

Galinės svirtys sutraukiamos 
visuose 3 matmenyse

Patvarūs lankstai, aukštos kokybės 
hidrauliniai cilindrai, kurių stūmoklių 
kotai įtraukti išskleidus siją.

Vertikalių svyravimų 
slopinimas, naudojant 
azotu pripildytus cilindrus 
prie kėlimo cilindrų.

+ ++ +

AXIALE 36-38 m sija (2 plieninės sijos) pakabinta ant 
Pendulo-Axiale pakabos

Leidžia jums dirbti centrinio ašinio pakabinimo režime arba švytuoklės pakabinimo 
režime. Darbinius režimus galima keisti iš kabinos

Dvigubi išilginio švytavimo slopintuvai ant pagrindinių sijų išskleidimo cilindrų  ir 
ant mobilaus rėmo

Kampo koregavimas, nepriklausomas išskleidimas ir kita kaip standartinė įranga

standartinis 3/4 išskleidimas su atjungimu

User
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Galinės sijos kliūties atveju nulenkiamos trimis kryptimis, su automatiniu atstatymu



KONDOR purškimo sija
Kompaktiška sija

3-jų svirčių užlenkiama sija 32, 33, 36 arba 38 m pločio. Su centriniu ašiniu pakabinimu, taip pat turi keletą pranašumų.

Specialus rėmas: Axiale ašinis pakabinimas
Puikus vertikalus stabilumas, ypač posūkiuose ir labai geros eksploatacinės savybės laukuose su nuolydžiu, centrinės pakabos 
sistemos, išlaikančios purškimo sijos lygiagretumą su važiuokle. Jai įrengta dviguba apsauga nuo išsilenkimo: ant paslankaus 
rėmo ir atskirai kiekvienai sijai.

Konstrukcija ir sekcijų išdėstymas

8  sekcijos

sekcijos sekcijos

8  sekcijos

Dviguba nuo išsilenkimo apsauganti pakaba
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Tvirta sijos konstrukcija
L formos konstrukcija, siekiant geriausios pusiausvyros tarp masės ir standumo

Quadrix purkštukų laikikliai su priekinėmis ir galinėmis apsaugomis

Galinės sijos kliūties atveju nulenkiamos trimis kryptimis, su automatiniu atstatymu

Saugos varžtai su nukerpama dalimi paskutiniame lankste, sijos konstrukcijos apsaugai atsitrenkus į kliūtis.

Hidraulinis užraktas tarp pagrindinės svirties ir tarpinės svirties.

Standartinė šlaitų kontrolė ir keičiama geometrija, su valdymu 

elektromagnetiniais vožtuvais.



EKTAR B3
pasirengęs užvaldyti hektarus

EKTAR B3 sijos 
Suteikia didesnį darbo našumą dirbant 
dideliuose plotuose
Nuo 36 iki 44 m, EKTAR B3 purškimo sija turi aliuminio konstrukcijas, bei BERTHOUD 
švytuoklės/ašinio pakabinimo sistemas
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Galimi du darbo režimai švytuoklės arba ašinio pakabinimo

Dviguba išilginio poslinkio apsauga įsibėgėjant ir stabdant.

Standartinėje įrangoje: kampo koregavimas, nepriklausomas lanbkstymas ir pradinės būklės atstatymas

Švytuoklės arba ašinio sijų pakabinimo 
sistema. Pasirenkama operatoriaus iš 
kabinos, pagal darbo pobūdį.

Konstrukcija ir sekcijų išdėstymas

6 m2,5 m 2 m

Ektar B3  36

6 m 6 m6 m2,5 m 2,5 m 2,5 m

6 m1,5 m 2 m

Ektar B3  38 / 36

6 m 6 m6 m1 m 3,5 m 3,5 m 1,5 m 1 m

7 m2,5 m 2 m

Ektar B3  39

7 m6 m 6 m 2,5 m3 m 3 m

7 m0,5 m 2 m

Ektar B3  40 / 39

7 m6 m 6 m2 m 2 m3,5 m 3,5 m

10  

10  

11  

0,5 m

7 m1 m 2 m

Ektar B3  42 / 40

7 m 7 m 7 m1,5 m 1,5 m3,5 m 3,5 m 1 m

7 m1 m 2 m

Ektar B3  44 / 42

7 m 7 m 7 m1,5 m 1,5 m4,5 m 4,5 m 1 m

4,5 m4,5 m4,5 m4,5 m4,5 m4,5 m4,5 m

4,5 m4,5 m 4,5 m4,5 m

sekcijos

sekcijos

sekcijos

sekcijos

sekcijos

sekcijos

Berthoud,
darbo precizika nedideliame aukštyje



> pasvirimo 
jutikliai

> pasvirimo 
jutikliai

> proporcinis 
vožtuvas

> proporcinis 
vožtuvas

VEIKIMO
PRINCIPAS

VEIKIMO
PRINCIPAS

> valdymo modulis

> valdymo modulis

> monitoriaus ekranas

> monitoriaus ekranas

> monitoriaus ekranas

> Ultragarsinis 
aukščio 
jutiklis

> Ultragarsinis 
aukščio 
jutiklis

> Ultragarsinis 
aukščio 
jutiklis

valdymo modulis >

VEIKIMO
PRINCIPAS

Su SLANT CONTROL versija galite automatiškai valdyti 
purškimo sijos aukštį ir pakreipimą.

SLANT CONTROL versija

Ši sijos valdymo versija skirta:
 sijoms iki 28 m
 purkštuvams darbui santykinai lygiuose laukuose
 purkštuvams be kintamos geometrijos

TOTAL CONTROL versija kontroliuoja aukštį, 
kintamą geometrija ir pan.

TOTAL CONTROL  versija

Ši sijos valdymo versija skirta:
 Sijoms paltesnėms nei 33 m su kintama geometrija
 kalvotam reljefui

BOOM CONTROL: pati efektyviausia sistema rinkoje
BERTHOUD BOOM CONTROL automatinio purškimo sijos aukščio reguliavimo sistema tiekiama pasirinktinai visoms mūsų 
mašinoms, turinčioms elektromagnetinius vožtuvus. Sistema BOOM CONTROL išlaiko siją naudotojo nustatytame 
aukštyje. Galima rinktis iš trijų versijų:

Galima sumontuoti apšvietimo
komplektą, sijoms iki 33 m komplekte yra 1

žibintas centrinėje dalyje, 2 žibintai
ant sijos, o nuo 33 m sijoms montuojami 4 

žibintai
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ACTIVE ROLL versija kontroliuoja aukštį, pasvirimo 
korekciją ir kintamą geometriją.

ACTIVE ROLL versija

Ši sijos valdymo versija skirta:
 Sijoms paltesnėms nei 33 m su kintama geometrija
 Kalvotam reljefui
 Dideliam darbiniam greičiui

 

Papildoma įranga, 
kuri keičia iš esmės

BOOM CONTROL pranašumai:
Darbinis greitis iki 30 km/val.
Dirvožemio/pasėlių režimas
TOTAL CONTROL ir ACTIVE ROLL versijose įrengtas proporcinis 
hidraulinis vožtuvas greitiems ir sklandiems judesiams
Automatinis galulaukių režimas
Įrengiama gamykloje arba galima purkštuvui sumontuoti vėliau

Purškimo sijos apšvietimas

Užsakomas papildomai, leidžia jums nuplauti 
purkštuvą lauke naudojant purškiklį ir šepetį 

su 18 m automatinę ritę turinčia žarna.

Berthoud,
t e c h n o l o g i j a

Išorės plovimas

> Ultragarsinis aukščio jutiklis

> Ultragarsinis aukščio jutiklis

> Ultragarsinis aukščio jutiklis

> Ultragarsinis aukščio jutiklis

> Ultragarsinis aukščio jutiklis

YPATYBĖ
IŠSKIRTINĖ BERTHOUD  



Matmenys ir masė

VANTAGE
28-30/35-37 43-46 55-60/67-71

Standžiai pritvirtinta vilktis X X X
FLEXIA vilkties pakaba O O X
Aukštas sukabintuvas O O O

Reguliuojama sija O O O
Rutulinis sukabintuvas O O O

Rank. valdymo stovas X X ( AXIALE)
Hidraulinis stovas X (kitos sijos) X

ACTIFLEX 2  ašies amortizacija X X X

Stovėjimo stabdis X X X
Hidraulinis stabdis X X X

Apsauginis skydas po rėmu X X X

Prancūzijai, 40 km/val. stabdymo įranga O O O

380 litrų praplovimo bakas X
580 litrų praplovimo bakas X X (5500 versija)
700 litrų praplovimo bakas X (6700 versija)

20 l rankų plovimo bakas X X X
Maišymo talpa X X X

Juostinis matuoklis X X X
NIVELEC matuoklis X X X

NIVOMATIC matuoklis O O O
DUALELEC 5 O O O

DILUNET O O O

Užpildymo filtras 8/10 X X X
Grįžtamo srauto filtras 4/10 X X X

Modulinis maišymas X X X
Elektrinis maišymo išjungimas O O O

Sijos praplovimas be grąžinimo į baką X X X
Pagrindinis bakas X X X

OMEGA siurblys X X X
Hidraulinė siurblio pavara O O O

Vožtuvai su pavaromis X X X

ECTRONIC X X X
ISOTRONIC O O O
VT TRONIC O O O

AXIALE sija X X X
KONDOR sija X X

EKTAR B3 sijos X X
Nerūdijančio plieno linijos X X X

Purkštukai 4 purkštukų komplektai pasirinktinai

BOOM CONTROL O O O
Pusiau nuolatinis srautas O O O
Nuolatinis srautas (AGP) O O O

Sijos apšvietimas O O O
Išorės plovimas O O O

X Standartinis
O Pasirenkamas

Nėra

VANTAGE įranga

Kita privaloma įranga pateikiama sertifikavimui Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje
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Specifikacijos ir įranga Matmenys
(m)

Axiale
24 - 28

Axiale
30 - 33

Axiale
36 -38

Kondor
36 - 38

Ektar B3
36 - 38

Ektar B3
39 - 44

VANTAGE
28-30
35-37

A 3.47-4.06 3.55-4.00
B 2.55 2.55
C 6.89-6.96 7.9-8.56  
D 4.46 4.46
W 0.85 0.85

VANTAGE
43-46

A 3.47-4.06 3.55-4.00 4.20 3.70 3.90
B 2.55 2.55 2.52 2.50 2.55
C 7.13-7.47 8.43-9.09 9.45 7.80
D 5.02 5.02 5.02 5.02 5.89
W 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

VANTAGE
55-60

A 3.78 3.78 4.20 3.70 3.90 3.90
B 2.55 2.55 2.52 2.50 2.55 2.95
C 7.98 7.98 9.45 8.40 8.40
D 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89
W 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

VANTAGE
67-71

A 3.78 3.78 4.20 3.70 3.90 4.25
B 2.55 2.55 2.52 2.50 2.55 2.95
C 7.98 7.98 9.45 8.29 8.29
D 5.89 5.89 6.25 5.89 5.89 5.89
W 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

D
W

C

B

A

Padangos
Pavadinimas Vantage

28-30
Vantage

35-37
Vantage

43-46
Vantage

55-60
Vantage

67-71

Sijos modelis Padangos

Axiale 24 to 28

Ratai 270 / 95 R 48 std std - - -
Ratai 300 / 95 R 46 Pasirenkami Pasirenkami std - -
Ratai 300 / 95 R 52 Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami - -
Ratai 340 / 85 R 48 Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami - -
Ratai 380 / 90 R 46 Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami
Ratai 420 / 85 R 38 Pasirenkami Pasirenkami - - -
Ratai 460 / 85 R 38 Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami - -
Ratai 520 / 85 R 38 Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami std -
Ratai 520 / 85 R 42 - - - Pasirenkami std
Ratai 520 / 85 R 46 - - - Pasirenkami Pasirenkami

Axiale 30 to 33

Ratai 270 / 95 R 48 std - - - -
Ratai 300 / 95 R 46 Pasirenkami std std - -
Ratai 300 / 95 R 52 std Pasirenkami Pasirenkami - -
Ratai 340 / 85 R 48 Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami - -
Ratai 380 / 90 R 46 Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami - -
Ratai 420 / 85 R 38 Pasirenkami - - Pasirenkami Pasirenkami
Ratai 460 / 85 R 38 Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami - -
Ratai 520 / 85 R 38 Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami std -
Ratai 520 / 85 R 42 - - - Pasirenkami std
Ratai 520 / 85 R 46 - - - Pasirenkami Pasirenkami

Axiale 36/38
Kondor - Ektar

Ratai 340 / 85 R 48 - - std - -
Ratai 380 / 90 R 46 - - Pasirenkami Pasirenkami Pasirenkami
Ratai 420 / 85 R 38 - - - - -
Ratai 460 / 85 R 38 - - Pasirenkami - -
Ratai 520 / 85 R 38 - - Pasirenkami std -
Ratai 520 / 85 R 42 - - - Pasirenkami std
Ratai 520 / 85 R 46 - - - Pasirenkami Pasirenkami

Masė
(kg)

Axiale
24 - 28

Axiale
30 - 33

Axiale
36 -38

Kondor
36 - 38

Ektar B3
36 - 38

Ektar B3
39 - 44

VANTAGE
28-30

Tuščioji masė 3610 4000
Bendra GVWR 6880 7270

Ašies GVWR 5250 5610  
Vilkties GVWR 1630 1660

VANTAGE
35-37

Tuščioji masė 4100 4400
Bendra GVWR 7845 8215

Ašies GVWR 6220 6580
Vilkties GVWR 1625 1635

VANTAGE
43-46

Tuščioji masė 4090 4480 5030 4960 5000
Bendra GVWR 8850 9240 9790 9830 9860

Ašies GVWR 6670 7030 7270 7840 7660
Vilkties GVWR 2180 2210 2520 1990 2200

VANTAGE
55-60

Tuščioji masė 4310 4700 5250 5180 5600 5750
Bendra GVWR 10630 11020 11570 11500 11920 12070

Ašies GVWR 8010 8370 8610 9050 9300 9260
Vilkties GVWR 2620 2650 2960 2450 2620 2810

VANTAGE
67-71

Tuščioji masė 4660 5250 5600 5290 5750 5900
Bendra GVWR 11760 12150 12700 12730 13190 13340

Ašies GVWR 8870 9230 10000 10040 10400 10390
Vilkties GVWR 2890 2920 2700 2690 2790 2950



DARK – ne tik svari BERTHOUD pažangios patirties išraiška, bet ir viena iš pačių inovatyviausių 
ir perspektyviausių technologijų ateičiai. Ji elegantiškai išsiskiria iš ankstesnių koncepcijų savo stiliumi ir yra 
Berthoud technologijos traukos vektorius tarp pačių reikliausių naudotojų.

Be išskirtinio stiliaus DARK pasižymi ir 2 kitais elementais:

DARKkomfortas

VAIRAVIMAS TURI TEIKTI MALONUMĄ
DARK purkštuvų gamoje siūloma įranga užtikrina jums didžiausią komfortą dirbant.

Visas jūsų purkštuvas yra po ranka, su visiškai elektra valdoma DUALELEC sistema
Optimali purškimo kokybė, pastovią cirkuliaciją suderinus su pneumatine apsauga nuo lašėjimo 

ir kt.

Purkštuvas ūkyje yra daugiausiai naudojama mašina per metus. Jis garantuoja augalų apsaugos 
produktų išpurškimo kokybę, nuo kurios iš dalies priklauso derlius.

Be to, purkšti reikia tam tikrą datą. Tad bet koks gedimas gali turėti didelės įtakos 
pasėlių auginimui ir ekonominiam ūkio pelningumui.

Programa „Dark privilegija“ skirta suteikti jums daugiau pasitikėjimo savimi eksploatuojant savo mašiną.
Jos pagrindinės ypatybės:

 DARK Privilegija
Ji apima „Smart & Go Premium“ paslaugas: BERTHOUD inžinierius padės jums paleisti savo purkštuvą ir po to 

aplankys jus po darbų sezono, kad tiksliai jį priderintų ir atsakytų į visus jūsų klausimus

Jau keletą metų mes atsakingai dirbame, kad būtume kuo arčiau jūsų apsilankydami ūkyje, organizuodami klientų susitikimus ir kt., nes esate mūsų pagrindinis įkvėpimo šaltinis.
Kai perkate DARK modelį, žengiate į pasaulį, kur jūs esate mūsų dėmesio centre. Mes jums paskambinsime, kai skirsite laiko išklausyti, 
siekdami nuolatinio mūsų purkštuvų gamos atnaujinimo, kad juos tobulintumėme pagal jūsų poreikius.

DARKprivilegija

LIKITE RAMŪS, SUSIKAUPKITE VAIRAVIMUI
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VANTAGE100% BERTHOUD
BERTHOUD sėkmės istorija prasidėjo 1895 m. Paul‘io BERTHOUD iniciatyva. 1987 m. šis prekės ženklas įsijungė į Exel pramonės grupę, pasaulinę 
lyderę kuriant purškimo metodus žemės ūkiui, pramonei ir komunalinio ūkio poreikiams.
BERTHOUD formuoja apyvartą gamindama techniką kultūrų auginimui, vynuogynams ir medelynams.

BERTHOUD sukuria 100% savo purkštuvų, virš 10% įmonės darbuotojų vykdo tyrimo ir plėtros darbus. BERTHOUD kuria savo konceptus ir yra daugelio patentų savininkė: 
ACTIFLEX ir kt.

Inovacijų nauda

Speciali daugiau nei 50 metų trukmės 
partnerystė su naudotojų tinklu, perteikiančiu 
žinias arti jūsų vietovės. Kasmet 350-čiai specialistų iš prekybos 
atstovybių rengiami apmokymai mūsų Mokymų centre.

Tinklo nauda

Prekės ženklo pranašumas

Detalių pristatymas per mažiau nei 24 valandas, serviso paslaugų 
lygis artimas 99%, pasiektas aukštu mūsų serviso komandų 
mobilumu ir mūsų paslaugų po pardavimo 
telefono linijos efektyvumu.

Serviso paslaugų nauda

BERTHOUD atitinka visus jūsų reikalavimus:
mišrių ūkių augalininkystei, grūdinėms kultūroms, dideliems 

ūkiams, agro-serviso įmonėms, žemės ūkio mašinų naudojimo 
kooperatyvams ir kt. Nuo paprasčiausios technikos 

(mechaninės DPA) iki E BERTHOUD SPRENDIMŲ 
(tikslaus ūkininkavimo) – visos mūsų mašinos išlaiko 

aukštą vertę panaudotų mašinų rinkoje.

E
BERTHOUD




