
ÜZEMELTETÉSI ELŐNYÖK
EGY HAGYOMÁNYOS 
PERMETEZŐVEL SZEMBEN:
• Permetszer elsodródási veszteség - 85 %
• Talajra csöpögésből adódó veszteség - 70% 

• A permetszer tökéletes és egyenletes kijuttatása

(hektáronként kevesebb lémennyiség

• Hatékonyság.

• Bármilyen termesztési módhoz alkalmazható.

MEGTAKARÍTÁS:
• Idő: kb. 60% 
• Munkaerő: kb. 60%
• Vegyszer: kb. 50% 
• Víz: kb.90% 

MINŐSÉG:
• Egészséges termés
• Tökéletes gyümölcsök
• „zéro” vagy minimális vegyszermaradvány

a szőlőben és a borban

ÉLETMINŐSÉG:
• Környezeti hatások csökkentése
• A permetezést végző személy 
  veszélyeztetettsége kb. -75% 
• Garantáltan egészségesebb megoldás

a vásárló számára

BIZONYÍTÉKOK:
• Tesztelt (publikált eredmények)  

világszerte számos kiválóság által
 Kutató Intézet (3 olaszországi)

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS
DÍJAZOTTJA:
• SIMA - Párizs - Franciaország

(Medaglia d’Oro 1985)
• EIMA - Bologna - Olaszország 
(Novità Tecnica 1988, 2004, 2014)

• AGRIBEX - Brüsszel - Belgium 

(Spiga d’Argento 1992)

• FIERAGRICOLA - Verona - Olaszország 

(Novità Tecnica 1994, 1995, 2004, 2016)
• EIMA - Bologna - Olaszország 

(Premio Ambiente 2016)
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MI A “PLUSZ” AZ ÚJ GENERÁCIÓS 

“NewPort20” MODELLBEN?

 Alacsony lémennyiség, vegyszerek korszerű kijuttatása 
víz – idő - vegyszer megtakarítás
Elektrosztatikus töltés az elsodródás csökkentéséhez
vegyszer-megtakarítás + ZERO vegyszermaradvány 
a gyümölcsben és a borban
Célzott permetezés, tökéletes, egyenletes fedettség a 
növény színén és fonákán
egészségesebb növény = kevesebb permetezés
Nagyobb munkasebesség = időmegtakarítás
Nagyon alacsony teljesítményigény
Felszereltségtől függően 24-50 LE sík terepen
üzemanyag megtakarítás
Vegyszertartály 1000 l vagy 1500 l 

Mint minden Martignani permetező ez a modell is légporlasztásos 
rendszerű, elektrosztatikus feltöltéssel (1981-től, Európában 
elsőként). Garantált a gyors munkavégzés, a nagyon finom és
folyamatos porlasztás és a vegyszer egyenletes eloszlása. A 
kiváló szóráskapacitás tökéletes felszívódást eredményez.
Hatékonyan lép fel a gomba és kártevők ellen. 

MA BEMUTATJUK A LEGÚJABB

GENERÁCIÓT:  “NewPort20”

 A MARTIGNANI történetében az első... 

...ELSŐ a professzionalitás 
pneumatikus porlasztó, alacsony lémennyiség
elektrosztatikus töltéssel
ELSODRÓDÁS és VEGYSZERMARADVÁNYOK
NÉLKÜL, melyet az ÜLTETVÉNY IGAZOL!

A permetező fordulási sugara
6 méter alatt van  és akár 90°-ban
is elforgatható megkönnyítve ezzel  

a manőverezhetőséget.

A porlasztó egység
(ventilátor és a diffúzor)
a tartály előtt van és
közvetlen a traktor 
3. pontjára csatlakozik. 
Az üzemanyagtartály
ehhez egy csuklón keresztül
kapcsolódik, mely jobb
manőverezhetőséggel 
 párosul. A kisebb fordulási sugár  
által könnyebb belépni a sorokba.

ELÉRHETŐ DIFFÚZOR KONFIGURÁCIÓK

KOMBY
CALIFORNIA
FRUTTETO

2 felső diffúzor
2 alsó diffúzor

CALIFORNIA
VIGNETO

2 felső diffúzor
állítható
2 alsó diffúzor



Szerkezet:
- törzscsuklós horganyzott váz (DUPLEX)
- háromirányú szívó oldali szűrő
- állítható tartály-vonórúd (3 pozíció)
- állítható keréktengelyek
- „Trelleborg” gumiabroncsokkal
-  1000 /1500 literes vegyszertartály, 

INOX előkeverő mosókosár, 
flakonmosóval, kézmosó tartállyal.

-  rozsdamentes acél adagolóegység, azonnali beállítással
-  centrifugál ventilátor Ø 700 mm csökkentett energiafogyasztással

nagy sebességű légszállítással
- olajfürdős hajtómű
 centrifugál permetlé szivattyú (170 l/ perc)- 
rozsdamentes acélból 1,5 bar üzemi nyomással 

 SSM (Special Seal Martignani) ellenálló tömítésekkel
- elektromos vezérlés csepegésgátlóval (Szabadalom)
dupla kalibrált szeleppár, elektrosztatikus feltöltő rendszer
sebesség 5 – 8 km/h

*DUPLEX: Magas tapadásfokú korrózióvédelemmel ellátva

A gyártó fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásra!
Kérjük, a pontos műszaki adatokért keresse fel a PENDA szakértő kollégáit.

OPCIÓS FELSZERELTSÉG
–  BRAVO komputer

KOMBY CALIFORNIA
Kapacitás (liter)

Tartály 1000 1500 1000 1500

Átmosó tartály 100 100
Kézmosó tartály 15 15

Tömeg (kg)

Saját tömeg 740 780 810 850
Össz tömeg 1855 2395 1925 2465

Gumiabroncsok

260/70 - 15.3 (1)
340/55 - 16 (2)
300/80 - 15.3 (3)

Méretek (mm)

A 2105 2305 2105 2305
B 355 ÷ 625 355 ÷ 625
C 847 847
D (1) 1355 - 1355 -
D (2) 1410 1410 1410 1410
D (3) - 1395 - 1395
E (torony 400 mm) - 770
E (torony 600 mm) - 970
E (torony 850 mm) - 1220
F (1) 1540 ÷ 1640 - 1720 ÷ 1820 -
F (2)  1610 ÷ 1710   1610 ÷ 1710  1790 ÷ 1890  1790 ÷ 1890
F (3) -  1605 ÷ 1705 -   1785 ÷ 1885
H (1)  1465 ÷ 1565 - 1465 ÷ 1565 -
H (2) 1535 ÷ 1635  1735 ÷ 1835  1535 ÷ 1635   1735 ÷ 1835
H (3) -   1730 ÷ 1830 -   1730 ÷ 1830

Gép magasság - E + F

Minimum traktor
teljesítményigény 18 kW (24 LE) 36 kW (50 LE)

 Permetező 
teljesítményigénye 13 kW (17 LE) 26 kW (35 LE)

Szivattyú
folyadékárama

170 (l/perc) 170 (l/perc)

Szivattyú
nyomás 1,5 bar 1,5 bar

Ventilátor 
légszállítása 6550 (m3/h) 10500 (m3/h)

Ventilátor légsebesség 65 – 85 (m/s) 65 – 85 (m/s)
Ventilátor 
fordulatszáma 3600 – 4250 (ford./perc) 3600 – 4250 (ford./perc)

Zajterhelés (dbA) 104 104

KOMBY

CALIFORNIA

MULTIFLOW CANNONI

A “CALIFORNIA-VIGNETO” diffúzor tökéletes választás 
szőlőültetvényekben egyszerre 2 sor 4 félsorának kezeléséhez.
Ezzel időt takarít meg, hiszen pontosan felére csökkenti a sorok  
közötti átjárást.
A felső diffúzor igény szerint a vezetőfülkéből hidraulikusan állítható
mely különösen dombos területen ideális megoldás.

-



  PHANTOM
„NewPort20”
Törzscsuklós vontatott 

elektrosztatikus permetezőgép

tökéletesen manőverezhető
dombos szőlőültetvényeken

INTELLIGENS 
MEGOLDÁSOK

egy 
MODERN

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ

MEZŐGAZDASÁGÉRT

EGY ZÖLDEBB VILÁGÉRT

Cikksz: 0926085001


