
 Tank inhou  Tankinhoud:
 800 Liter GVK, S-seriee 
 1000 Liter GVK, S- of K- serie
 1500 Liter GVK, K-serie 

 2000 Liter GVK, K-serie

Hoge capaciteit 
          spuit

Voor de moderne gewasbescherming

Voor driftreductie-klasse 
neemt U de  lijst 
driftreducerende spuiten" van JKI 

Getrokken-spuit
voor meer rijen behandeling



 

leverbaar als SGR-, KGR56

Radiaalblazer GR56 met 12 verstelbare blaasmonden.
De verdere ontwikkeling van de reeds bewezen GR40 radiaalblazer 
Gelijkmatige en doelgerichte luchtverdeling bij alle blaasmonden

Blazer:
 Blazerhuis gegalvaniseerd 
 6 verstelbare blaasmonden
  2- traps aandrijving met 0-stand 
 enkelvoudige dophouders met nadruppelstop,

 zwenk en afsluitbaar 
sproeidoppen naar keuze

Onderframe: 
  stabiel gegalvaniseerd frameconstructie
  verstelbare wielas in breedte
  levering met aftakas
 GVK- tank met integreerde schoonwatertank, omschakelbaar 

van ,,spuiten" naar ,,spoelen", ook bij  volledig-resp. 
gedeeltelijk gevulde tank, tankklok en vulniveauaanduider, 
roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, handen- 
wastankje met aftapkraan,

 Filters: vulzeef, zuigfilter mit automatische afsluiting ,
drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar.

 Zuigermembraanpomp:  
S800 en S1000 - type APS 101 (100l/50bar)
K-serie - type IDS1401 (140l/50bar)

 Armatuur: Mechanische afstandbediening typ MSC CD13 
(bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieschakeling voor 
2 secties, drukregeling vanaf tractor bedienbaar met 
drukaanduider (manometer)

Sproeibomen:
 Stabiele boomconstructie gegalvaniseerd 
 2 dubbelwerkende hydr. cilinders
(bij tractor moeten 2 dubbelwerkende stuurventielen

aanwezig zijn)
  enkelv. dophouders met nadruppelstop, zwenk en afsluitbaar

  sproeidoppen standaard naar keuze
 buitenarmen met aanrijbeveiliging 
in de breedte verstelbaar 

Extra uitvoering-sproeibomen:
    verdelerblok voor gelijkmatig uit- en  inschuiven

v/d   linke r    en  de  rechter    sproeiboomarm
 hydr. hoogteverstelling
 elektro -hydraulische bediening voor 2 resp. 3 functies
 dubbele telescoop  voor hydr. rijenbreedteverstelling van

1,60 m - 3,00 m 

Extra uitvoering: 
 Elektrische afstandbediening SC10/E2 tot E4

met 2- resp 4 secties, magneetventielen en 
mechanische drukregeling

 Elektrische aftandbediening SC100/E2 tot E6 
met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en elektrische 
drukregeling, drukaanduiding in de tractor

 Elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8
met LCD-display en touchscreen, digitale druk- 
en tankaanduiding, 2 - 8 secties mogelijk

     spuitcomputer SprayDos of SC100RC 
2 - 8 secties mogelijk
(SC100RC uitvoering gelijke aan SC100CE alleen met 
automatische rijsnelheidaanpassing)
 verschillende banden variaties
 tweevoudige of drievoudige 

spr.dophouders  met nadruppelstop
 injectorsproeidoppen

type capaciteits-
klasse m³/u

spr.doppen
aantal

lengte
mm

tank 
breedte
mm

blazer
breedte
mm

hoogte
mm

leeg
gewicht

Kg
SGR56/800-100 ÜZL 15./19.500 24 3290 1020 820 2580 898
SGR56/1000-100 ÜZL 15./19.500 24 3650 1020 820 2600 942
KGR56/1000-140 ÜZL 15./19.500 24 3510 1180 820 2650 1092
KGR56/1500-140 ÜZL 15./19.500 24 3640 1230 820 2650 1102
KGR56/2000-140 ÜZL 15./19.500 24 3990 1310 820 2700 1132

SGR56/1000-100 ÜZL

KGR56/1500-140

Getrokken-spuit
voor meer rijen behandeling



 

 

Radiaalblazer GR45 met 12 verstelbare blaasmonden. 
Gelijkmatige en doelgerichte luchtverdeling bij alle blaasmonden

leverbaar als KGR45 ÜZL

Onderframe: 
 stabiel gegalvaniseerd frameconstructie
 wielas verstelbaar in breedte
 levering met           vftakas
 GVK- tank met optimale aanzuigplaats en

geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van ,,spuiten" 
naar ,,spoelen", ook bij volledig- resp. gedeeltelijk gevulde tank, 
tankklok en vulniveauaanduider, roerder, 2 tankopeningen 
vulzeef, handwastank met aftapkraan,

 Filters: vulzeef, zuigfilter met autom. afsluiting,
drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar

  Pompen alle - type IDS1401 (140l/50bar)

 Armatuur: Elektrische afstandbediening SC100/E4
met 4 secties magneetventielen met 
elektrische drukregeling, drukaanduiding in de tractor 

 Injectorsproeidoppen

Sproeibomen:
 Stabiele sproeiboomconstructie gegalvaniseerd 
 2 dubbelwerkende hydr. cilinders

(a/d tractor moeten 2 dubbelwerkende stuurventielen
v oraanwezig zijn)

   enkelv.spr. doppen met nadruppelstop, zwenk- en 
afsluitbaar
  sproeidoppen naar keuze
  buitenarmen met aanrijbeveiliging
 speciale slanggeleiding-  

geen doorhangende slangen

Extra    uitvoering- spuitbomen:
     verdelerblok voor gelijkmatig uit- en inschuiven

v/d linker en rechter arm
       hydraulische hoogteverstelling
      elektro hydr. bedening voor 2 resp. 3 functies
      dubbele telescoop voor hydraulische rijenbreedte vestelling van

1,60 m - 3,00 m 

Extra uitvoering: 
 Elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8

met LCD-display en touchscreen, 
digitale druk- en tankaanduiding, 
2 - 8 secties mogelijk

 Spuitcomputer SprayDos of SC100RC 
2 - 8 secties mogelijk
(SC100RC uitvoering gelijk als SC100CE alleen 
rijsnelheidafhankelijke spuithoeveelheid)

 verschillende bandenvariaties
 tweevoud.- of drievoud. sproeidophouders 

met nadruppelstop

type capaciteits-
klasse m³/u

spr.doppen
aantal

lengte
mm

tank 
breedte
mm

blaasmonden
breedte
mm

hoogte
mm

leeg
gewicht

Kg
KGR45/2/1000-140 33./38.000 24 3640 1180 1220 2660 1062
KGR45/2/1500-140 33./38.000 24 3670 1250 1220 2710 1112
KGR45/2/2000-140 33./38.000 24 4020 1310 1220 2710 1132

Getrokken spuit
voor meer rijen behandeling 



Radiaalblazer GR45 met 12- resp. 18 verstelbare blaasmonden
voor behandeling van 2 rijen resp. 3 rijen. 

 Gelijkmatige en doelgerichte luchtverdeling bij alle blaasmonden

Onderframe: 
 stabiel gegalvaniseerd frame
 wielas verstelbaar
 Levering met aftakas
 GVK- tank met optimale aanzuigplaats en

geïntegeerde schoonwatertank, omschakelbaar van ,,spuiten" 
naar ,,spoelen", ook bij vlolledig- resp. gedeeltelijk gevulde 
tank,tankklok en vulniveauaanduider, roerder, 2 tankopeningen 
met vulzeef, handwastank met aftapkraan,

 Filters: vulzeef, zuigfilter met autom. afsluiter,
drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar

.
 Zuigermembraanpomp:  

alle - type IDS1401 (140l/50bar)
 Armatuur KR4: Elektrische afstandbediening SC100/E4

met 4 secties magneetventielen  met 
elektrische drukregeling, drukaanduiding de tractor

  Armatuur KR6: Elektrische afstandbediening SC100/E6 
met 6 secties magneetventielen met 
elektrische drukregeling, drukaanduiding in de tractor

leverbaar als
KR4  2- rijen behandeling 
KR6  3- rijen behandeling 

Extra uitvoering: 
 Elektrische afstandbediening SC100/CE6 

met LCD-display en touchscreen, 
digitale druk- en tankaanduiding,
6 secties mogelijk

 Spuitcomputer SprayDos of SC100RC 
6 secties mogelijk
(SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE alleen 
rijsnelheidafhankelijk spuitveelheid

 verschillende banden variaties
 tweevoud.- of dievoud. spuitdophouders met 

spuitdoppen en nadruppelstopp

type capaciteits.-
Klasse m³/u

spr.doppen
aantal

lengte
mm

tank 
breedte mm

blazer 
breedte mm

hoogte
mm

leeg
gewicht

Kg
KR4/2/1000-140 33./38.000 24 3610 1180 2350 2760 1610
KR4/2/1500-140 33./38.000 24 3910 1230 2350 2790 1640
KR4/2/2000-140 33./38.000 24 4030 1310 2350 2800 1670
KR6/3/1000-140 33./38.000 36 3610 1180 2350 2760 1650
KR6/3/1500-140 33./38.000 36 3910 1230 2350 2790 1672
KR6/3/2000-140 33./38.000 36 4230 1310 2350 2800 1672

Spuitbomen:
 Stabiele spuitboomconstructie, gegalvaniseerd en opklapbaar
 Elektrohydraulische Joystickbediening met 7 dubbelfuncties

  Enkelv. sproeidoppen met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar
 Injector-sproeidoppen naar keuze
 Buitenarmen met aanrijbeveiliging
 Hoogteverstelling
 Hydraulisch in de breedte verstelbaar bij

cilinder heflengte 600mm - 1,80 - 2,40 
ciiinder heflengte 900mm - 2,60 - 3,50

Hans Wanner GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau
Simoniusstrasse 20 - D-88239 Wangen im Allgäu 
phone: +49 (0) 75 22 / 93 10-0  fax: +49 (0) 75 22 / 2 21 79
info@wanner-maschinenbau.de | www.wanner-maschinenbau.de  

Getrokken -spuit
voor meer rijen behandeling

Verkoop Benelux Kruse Ootmarsum BV
Postbus 78
NL 7630 AB Ootmarsum
Tel: + 31 541291756
e mail: info@kruse.nl
www.kruse.nl




