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AP TURBINEHASPEL 

Aandrijving 
Tandwielkast met 4 versnellingen, turbine met geïntegreerde bypassklep. 

Hydraulische afstempelpoten 
Door de trekkerhydrauliek kunnen de steunpoten hydraulisch worden afgestempeld. 

Automatische oppak kanonkar 
Aan het einde van elke trek kan de kanonkar door middel van de trekkerhydrauliek worden opgepakt, 
waardoor de haspel direct verrijdbaar is. 

2-Sporige hoek– en breedte instelbare kanonkar 
Deze unieke kanonkar, waarbij de slang spoorvolgend is, zorgt voor een minimum aan gewasschade. 
Door de hoekinstelling kan het beste sproeibeeld worden verkregen. Spoorbreedte 1.50 tot 2.25 m. 

Automatische leegloop 
Op het moment van het uittrekken van de slang, loopt deze leeg, zodat het uittrekken minder 
vermogen kost. 

Sproeikanon 
Nelson SR150 sproeikanon met 3 nozzles. 

Automatische uitloopberemming 
Zelfstellende rem, die bij het uittrekken in werking treedt, ter voorkoming van losse wikkelingen. 

Draaikrans 
Wielgelagerde en onderhoudsvrije draaikrans, voor het soepel kunnen verstellen (per 7 graden) van 
de sproeirichting.  

Snel opwindsysteem via tractoraftakas 
Door de trekkeraftakas kan, bij regen of wanneer anders wenselijk, de kanonkar/slee zonder 
beregening binnenkomen. Excl. aftakas. 

Haspelbeveiliging 
De haspel is beveiligd op wikkelfouten en het einde van de trek. Indien er een computer gemonteerd 
is, is de machine ook beveiligd als de machine stopt met oprollen.  

Wegverlichting 
De beregeningsautomaten zijn standaard voorzien van wegverlichting. 
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 Opties 

■ Beregencomputer bestaande uit : beregencomputer, sensor eindafslag, elektromotor voor het 
 aansturen van de by-pass klep, toerentalsensor, elektrische afslagklep, accu, zonnepaneel en  
 RVS-behuizing voor computer 

■ GSM-melder 

■ Kopeindsproeier 

■ Hydraulische disselsteunpoot 

■ Hydraulische draaikrans T1, T2 en T3 

■ Ventiel voor bediening afstempelpoten 

■ Ventiel voor bediening afstempelpoten en hydraulische steunpoot 

■ Ventiel voor bediening afstempelpoten, hydraulische steunpoot en draaikrans 

■ Verzwaarde uitvoering ten behoeve van regenboom 

■ Oppakframe ten behoeve van sproeiboom 

■ Brede banden Vredestein 340/50-16 (per 4 stuks) 

 Beregenen volgens uw wensen 

             AP TURBINEHASPEL 

Slangdiameter mm. Lengte m. 

Ø 100 350 tot 450 

Ø 110 300 tot 740 

Ø 125 230 tot 650 
Afwijkende slanglengtes op aanvraag 

 


